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 TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve  Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda,  Me-

dine’de, Kâhire’de,  Şam’da,  Bağdat’ta,  Buhara’da,  Semerkant’ta,  Horasan’da, 

 Konya’da,   Bursa’da,   İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan
 Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ

Gelibolulu Mustafa Sürûrî’nin (ö. 969/1562) İslâmî tıp eserleri içeri-

sinde önemli bir yere sahip olan  el-Mûcez üzerine yaptığı bir şerh olan 

elinizdeki eser, Türkçe tıp kitapları literatürünün önemli bir parçasıdır. İbn 

Sînâ’nın (ö. 428/1037) el-Kânûn fi’t-Tıbb adlı eserinin İbnü’n-Nefîs (ö. 

687/1288) tarafından özetlenmesi mahiyetinde olan el-Mûcez, el-Kânûn 
fi’t-Tıbb’ın konularının derlenip pratik bir hâle getirilmiş şeklinden iba-

rettir. el-Mûcez, gerek müellifinin yaşadığı dönemde gerekse ölümünden 

sonra İslâm coğrafyasında geniş bir üne kavuşmuş ve bu eser üzerine çok 

sayıda şerh, tercüme, talikât, hâşiye vb. kaleme alınmıştır. Arapça olan ve 

İbranice, Urduca, Latince vb. dillere tercüme edilen el-Mûcez’le ilgili tespit 

edebildiğimiz kadarıyla iki Türkçe çalışma kaleme alınmıştır. 

el-Mûcez, ilk defa Ahmed b. Kemâl tarafından 948/1541-2 yılında 

Türkçeye tercüme edilmiştir. İkinci olarak da Gelibolulu Sürûrî tarafından 

bu eser üzerine 1552 yılında bir şerh kaleme alınmıştır. İki cilt şeklinde 

tertip edilen Sürûrî’nin şerhi, 24 Şaban 959 (15 Ağustos 1552) tarihinde 

tamamlamıştır. 

Eserin giriş kısmında muhteva ile ilgili bilgi veren Sürûrî, tercüme ve 

şerh ettiği Mûcez’in dört fenden (bölümden) oluştuğunu ifade ederek bu 

bölümler hakkında kısaca bilgi verir. Buna göre, eserin birinci bölümünde 

tıbbın ilmî ve amelî kaideleri; ikinci bölümünde devâlar ve gıdalar; üçüncü 

bölümde vücudun yalnızca bir organını ilgilendiren veya bir organa mah-

sus hastalıklar ve dördüncü bölümde ise vücudun tamamını veya birden 

çok organı etkileyen hastalıklar üzerinde durulmuştur. 

Sürûrî, bu eserinde önce Mûcez’in herhangi bir kelime, ibare veya 

cümlesini tercüme ettikten sonra bazen sayfa kenarında, bazen de metin 

içinde konuyla ilgili yorum, değerlendirme veya açıklamalarda bulunmuş 

ve böylece eserine şerh hüviyeti kazandırmıştır. Sürûrî, bu eserinde İb-

nü’n-Nefîs’in herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini birebir aktarmakla 

kalmamış, bazen de İbnü’n-Nefîs’in görüşlerini eleştirmiş, kaynak metin-

den tercüme ettiği bir husus hakkında başka ayrıntılı bilgileri veya konuyla 

ilgili başka âlimlerin görüşlerini aktarmıştır.
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Sürûrî’nin şerhinin birçok nüshası bulunmasına rağmen Süleymaniye 

Yazma Eser Kütüphanesi Ayasofya 3662 numarada kayıtlı nüshası, müellif 

nüshasından bir iki ay sonra gibi kısa denecek bir süre zarfında istinsah 

edildiği için esas nüsha kabul edilmiş ve metin edisyon-kritik yapılmadan 

tek nüsha üzerinden hazırlanmıştır. Ancak bu nüshanın muhtelif yerlerin-

de bazı kelime, ibare veya cümlelerin çeşitli nedenlerle eksik veya hatalı 

olması durumunda diğer nüshalardan da istifade edilerek metin tamam-

lanmıştır.

Gelibolulu Sürûrî’nin bu şerhinin transkripsiyonlu metnini yayımla-

mayı amaçlayan bu çalışmada öncelikle İbnü’n-Nefîs ve Sürûrî’nin hayatı 

ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada Sürûrî’nin şerhinin nüs-

haları tanıtılarak eserin muhtevası kısaca özetlenmiş, Sürûrî’nin tercüme 

ve şerh yöntemi üzerinde durularak eserin dil ile imlâ hususiyetlerine de-

ğinilmiştir. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında birçok kişinin katkıları oldu. Doç. 

Dr. Sibel Murad, çalışmamızın son hâlini almasında, özellikle de met-

nin kontrolleri kısmında bizlere çok destek oldu, kendisine minnet ve 

teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca eserin hazırlanması ve basılmasındaki 

katkı ve teşviklerinden dolayı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı 

Prof. Dr. Muhittin Macit ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. 

Dr. Ferruh Özpilavcı’ya, eserin neşrinde emek sarf eden İsmet İpek ile 

Muhammet Uysal’a ve editörümüz Nuray Demir Öztürk’e teşekkürü bir 

borç biliriz.

Türkçe tıp eserleri literatürüne bir katkıda bulunmak amacıyla metnini 

ortaya koymaya çalıştığımız bu eserin birtakım hatalar barındırması muh-

temel ve tabiidir. Eseri inceleyecek kimselerin muhtemel hata ve kusurları, 

iyi niyetimize hamlederek insaf nazarıyla değerlendirmelerini ve bu hatala-

rı tarafımıza iletmelerini istirham ederiz. 

Mücahit Kaçar - Ahmet Akdağ

İstanbul 2022



KISALTMALAR

age. : adı geçen eser

b.  : bin

bk. : bakınız

C. : cilt

çev.  : çeviren

haz. : hazırlayan

mm : milimetre

ö.  : ölüm tarihi

S.  : sayı

s. : sayfa

t.y. : tarih yok

tahk.  : tahkik eden

TDVİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

vb. : ve benzeri

vd. : ve diğerleri

vr.  : varak



TRANSKRİPSİYON ALFABESİ



İNCELEME

İBNÜ’N-NEFÎS VE GELİBOLULU 
MUSLİHUDDİN MUSTAFA SÜRÛRÎ

A. İbnü’n-Nefîs’in Hayatı ve Eserleri

Hayatı

607/1210 yılında doğduğu tahmin edilen İbnü’n-Nefîs, 13. yüzyılın 

önemli hekimlerindendir. İslâm dünyasında küçük kan dolaşımı keşfiyle 

bilinen İbnü’n-Nefîs’in tam adı Ebu’l-Hasan Alâ’üddîn Alî b. Ebi’l-Hazm 

İbnü’n-Nefîs el-Kareşî ed-Dımaşkî’dir. Dımaşk (Şâm) yakınlarındaki Ka-

raşiye’de doğduğu için el-Kareşî, Dımaşk’ta tahsilini tamamlayıp burada 

şöhretini kazandığı için ed-Dımaşkî nisbesiyle anılmıştır.1 

Tahsiline Şâm’da başlayan İbnü’n-Nefîs, Dımaşk ve Halep atabeyi Nû-

reddîn Mahmûd Zengî (1146-1174) tarafından inşa ettirilen Bîmâristâ-

nu’n-Nûrî’de tıp dersleri almıştır. Aynı zamanda Dahvâriyye Tıp Medrese-

si’nin kurucusu olup ed-Dahvâr nisbesiyle bilinen Ebû Muhammed Mühez-

zebüddîn Abdürrahîm bin Alî bin Hâmid ed-Dımaşkî’den (ö. 628/1230) de 

ders almıştır.2 İbnü’n-Nefîs, Şâm’daki tahsil hayatı boyunca tıp derslerinin 

yanı sıra mantık, felsefe, hukuk, edebiyat, ilahiyat, sarf, nahiv, belâgat, hadis 

vb. birçok alanda dersler almıştır. Şâm’da tahsil hayatını tamamladıktan son-

ra 633/1235 yılında Eyyûbî hükümdarı el-Melikü’l-Kâmil Muhammed’in 

(1218-1238) daveti üzerine Mısır’a giden İbnü’n-Nefîs, Mısır’a yerleşmiş ve 

vefatına kadar orada kalmıştır. İbnü’n-Nefîs, Mısır’a yerleştikten sonra Ey-

yûbî hükümdarı Selâhaddîn-i Eyyûbî (1171-1193) tarafından inşa edilen 

Bîmâristân-ı Nâsırî ile Bahrî Memlük Sultanı Kalâvûn (1279-1290) tarafın-

dan inşa edilen Bîmâristân-ı Mansûrî’de tabiplik yapmış, Mısır tıp riyasetine 

(başkanlığına) kadar yükselmiş ve yine Bahrî Memlük Sultanı I. Baybars’ın 

(1260-1277) özel hekimliğine getirilmiştir.3 

1 Ali Kürşat Turgut, İbn Nefîs’te İnsanın Zihinsel Tekâmülü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-

sü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2010, s. 26.

2 Esin Kâhya, “İbnü’n-Nefîs”, TDVİA, C. 21, İstanbul 2000, s. 173.

3 Elif Şenol, İbnü’n-Nefîs’in el-Muhtasar fî İlm-i Usûli’l-Hadisi’n-Nebevî Adlı Eseri, Bursa Uludağ Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaynlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2019, s. 10.
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İbnü’n-Nefîs, Mısır’ın en önemli tıp merkezlerinde tabiplik veya ho-

calık yapması dolayısıyla müreffeh bir hayat sürmüştür. Kaynaklarda hiç 

evlenmediğinden dolayı evini ve kütüphanesini Bîmâristân-ı Mansûrî’ye 

bağışladığı rivayet edilmektedir.1 21 Zilkade 687 (17 Aralık 1288) tari-

hinde vefat eden İbnü’n-Nefîs, birçok talebe yetiştirmiştir. İbnü’l-İbrî 

(ö. 685/1286), el-Bedr Hasanü’r-Re’îs, Emînüddevle İbnü’l-Kuf (ö. 

685/1286), es-Sedîd ed-Dimyâtî, Ebu’l-Ferec el-İskenderî, Ebu’l-Ferec b. 

es-Sağîr onun talebelerinden birkaçıdır.2 

İbnü’n-Nefîs’in tıp tarihi açısından en önemli başarısı, küçük kan do-

laşımını keşfetmesidir. İbnü’n-Nefîs, ünlü Grek tabip ve filozofu Calinus 

(Galen) (ö. 200[?]) ve kanın insan vücudundaki dolaşımı konusunda Ca-

linus’un takipçisi İbn Sînâ (ö. 428/1037) tarafından ileri sürülen kalpteki 

kanın sağ karıncıktan sol karıncığa bir menfez (kanal) yardımıyla geçti-

ği yönündeki varsayımı; iki karıncığı ayıran septumda kanın geçeceği bir 

menfezin gözlenmemesinden hareketle reddetmiştir. İbnü’n-Nefîs, kanın 

sağ karıncıktan pulmunar arter (atardamar) vasıtasıyla akciğere gittiğini 

ve akciğerden pulmunar ven (toplardamar) ile kalbin sol tarafına geldi-

ğini ortaya koyarak küçük kan dolaşımını keşfetmiştir.3 İbnü’n-Nefîs’in 

bu keşfi, 1924 yılında Muhyiddîn et-Tatâvî adlı Mısırlı bir araştırmacının 

Der Lungenkreislauf nach el Koraschi isimli doktora tezi ile bilim dünyasına 

duyurulmuştur.4 Muhyiddîn et-Tatâvî’nin söz konusu çalışmasından önce 

İbnü’n-Nefîs’in küçük kan dolaşımı ile ilgili keşfi, Batı dünyası tarafından 

bilinmemekteydi. Bazı Batılı kaynaklar, küçük kan dolaşımının keşfini 16. 

yüzyılda yaşamış olan Micheal Servetus (ö. 1553)’a veya Realdo Colombo 

(ö. 1559)’ya atfetmişlerdir. Ancak Muhyiddîn et-Tatâvî ve Tatâvî’nin te-

zinden hareketle Max Meyerhof ’un çalışmaları sonucu,5 söz konusu keşfin 

asıl sahibinin İbnü’n-Nefîs olduğu bilim dünyasına duyurulmuştur.

1 Kâhya, age., s. 174; Ali Kürşat Turgut, “İbnü’n-Nefîs ve Fâdıl b. Nâtık Adlı Eseri”, Sakarya Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 24, 2011, s. 123.

2 Turgut 2011, age., s. 123.

3 Ahmet Güner, “Radiyüddin er-Rahbî (1140/1233): İslâm Tıbbı’nın XII.-XIII. Yüzyıllardaki Gelişim Sü-

recinde Ünlü Bir Hekim”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2003, 27-28; Turgut 2010, age., s. 28.

4 Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, C. I, Ankara 2007, s. 50.

5 Rainer Brömer, “The Nature of the Soul and the Passage of Blood through the Lungs. Galen, Ibn 

al-Nafîs, Servetus, İtaki, ‘Attâr”, Blood, Sweat and Tears-The Changing Concepts of Physiology from An-
tiquity into Early Modern Europe, Edited by Manfred Horstmanshoff, Helen King and Claus Zittel, 

Leiden-Boston, Brill; Illustrated edition, 2012, s. 340.
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Eserleri

Genellikle tıp alanında kaleme aldığı eserlerle ün kazanan İbnü’n-Nefîs, 

şer‘î ilimler konusunda da birçok eser telif etmiştir. Onun tıp alanının 

yanı sıra mantık, felsefî roman, hadis, belâgat, fıkıh, fıkıh usulü, hadis 

usulü gibi alanlarda da neşrettiği çeşitli eserleri mevcuttur. İbnü’n-Nefîs, 

kendisinden önce İslâm tıbbının en büyük otoritelerinden biri kabul edi-

len İbn Sînâ’nın eserleri üzerine yoğunlaşmış ve onun bazı eserlerine şerh, 

muhtasar ve tenkitler kaleme almıştır. İbn Sînâ’ya olan ilgisinden dolayı 

döneminde “ikinci İbn Sînâ” olarak anılmıştır.1 Kendisini şöhrete ulaştıran 

eserleri arasında şunlar zikredilebilir:

1. el-Mûcez fi’t-Tıbb

Bu eser, İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-Tıbb adlı eserinin özeti şeklinde kaleme 

alınmıştır. İbnü’n-Nefîs, eseri dört fen üzere tertip etmiştir. İbnü’n-Nefîs’in 

el-Mûcez adlı eseri, gerek müellifin yaşadığı dönemde gerekse müellifin ölü-

münden sonra İslâm coğrafyasında geniş bir üne kavuşmuş ve bu eser üzerine 

çok sayıda şerh, tercüme, talikât, hâşiye vb. kaleme alınmıştır. Nefîs b. Avad 

el-Kirmânî (ö. 853/1449), Mahmûd b. Ahmed el-Emşâtî (ö. 901/1496), 

Sedîdüddîn Muhammed b. Mes‘ûd el-Kâzerûnî (ö. 744/1344) ve Cemâ-

leddîn Aksarâyî (ö. 791/1388-9) el-Mûcez üzerine şerh yazan âlimlerden en 

çok bilinenleridir.2 Türkçenin yanı sıra İbranice, Urduca, Latince vb. dillere 

tercüme edilen el-Mûcez, Ahmed b. Kemâl ve Gelibolulu Sürûrî tarafından 

Türkçeye tercüme ve şerh edilmiştir. Söz konusu tercüme ve şerhler hakkın-

da çalışmamızın ikinci bölümünde detaylı bilgi yer almaktadır.

2. Kitâbu’ş-Şâmil fi’s-Sınâ‘ati’t-Tıbbiyye 

Eserin fihristinden anlaşıldığı kadarıyla İbnü’n-Nefîs tarafından 300 

cüz şeklinde yazılması planlanan bu eserin ancak 80 cüzü tamamlanabil-

miştir. Ameliyat tekniği hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bu eser, tıp an-

siklopedisi hüviyetine sahiptir. Birçok nüshası bulunan bu eserin, Stanford 

Üniversitesi Lean Kütüphanesi 276 numarada kayıtlı üç ciltlik nüshasının 

1 Erdoğan Köycü, “İbnu’n-Nefîs’in Hayatı Eserleri ve ‘el-Muhtasar fî İlmi Usûli’l-Hadîs’ Adlı Eseri Üzerine 

Bazı Mülâhazalar”, Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), C. 6 (2), 2020, s. 426.

2 Şenol, age., s. 12-13.
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müellifin huzurunda okunarak tashih edildiği bildirilmektedir. Eserin bir 

kısmı Heer Nicholas tarafından Thalath Mucelledat min Kitab aş-Şâmil li-
bi’n-Nefis adıyla edisyon kritiği yapılarak yayımlanmıştır. Eserin tahkik ve 

neşrini Yûsuf Zeydân yapmış olup bu eser, 30 cilt hâlinde neşredilmiştir. 

Eserin Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, Bağdat Âsârü’l-Âmme Müzesi, Hollanda 

Leiden Kütüphanesi, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, Dımaşk Zâhi-

riyye Kütüphanesi vb. yerlerde birçok nüshası mevcuttur.1

3. Şerhu Teşrîhi’l-Kânûn 

İbnü’n-Nefîs’in bu eseri, İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-Tıbb adlı eserinin 

anatomi ile ilgili ilk üç bölümü üzerine yazılan şerhidir. İbnü’n-Nefîs’in 

yukarıda bahsedilen küçük kan dolaşımı konusundaki görüşleri bu eser-

de zikredilmiştir. Bu eserin bilim dünyasına kazandırılması, Muhyiddîn 

et-Tatâvî vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Şâm, İstanbul, Berlin, Londra, Paris 

ve Beyrut gibi birçok yerde nüshası bulunan bu eserin ilmî neşri, Selman 

Kataye tarafından 1988 yılında Kâhire’de yapılmıştır.2 

4. el-Mühezzeb fi’l-Kuhli’l-Mücerreb 

Bu eser, göz hastalıkları hakkında kaleme alınmıştır. Zâfir el-Vefâ’î ve 

Muhammed Revvâs Kal‘aci tarafından 1988 yılında neşredilmiştir. İb-

nü’n-Nefîs’in bu eseri, birçok yazar tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. 

Söz gelimi, 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve göz hastalıkları hakkında 

yaptığı titiz ve ayrıntılı çalışmalarıyla bilinen Sadaka b. İbrâhîm eş-Şâzelî, 

İbnü’n-Nefîs’in söz konusu eserine atfen Kitâbü’l-Umdeti’l-Kuhliyye fî Emrâ-
zi’l-Basariyye adlı göz hastalıkları hakkındaki önemli eserini kaleme almıştır.3

5. Şerhu Fusûli Bokrât 

Hipokrat’ın Fusûl isimli eserinin şerhidir. İran’da 1883 ve 1892 yılla-

rında olmak üzere iki defa taş baskısı yapılan eserin modern neşri, Yûsuf 

Zeydân ve Mâhir Abdülkâdir Muhammed Alî tarafından 1991 yılında 

1 Şenol, age., s. 11-12.

2 İbn Nefîs, Şerhu Teşrîhi’l-Kânûn, tahk. Selman Kataye, el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Âmme li’l-Kitâb, Kâ-

hire 1988.

3 Turgut, 2010, age., s. 33; Mahmut Kaya, “Sadaka b. İbrâhim”, TDVİA, C. 35, İstanbul 2008, s. 385.
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Kâhire’de gerçekleştirilmiştir.1 Eserin Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 45 

Hk 1814, Berlin Kütüphanesi Doğu Yazmaları Koleksiyonu Wetzstein II 

1183, Fransa Milli Kütüphanesi El Yazmaları Bölümü Arap 2843 numara-

larda kayıtlı birer nüshası bulunmaktadır. 

6. Risâletü’l-A‘zâ 

İnsan fizyolojisi hakkında yazılmış olan bu eserde insan organizmasının 

yapısı ve işleyişi, organların hikmetleri vb. konular üzerinde durulmuştur. 

Eserin ilmî neşri, Yûsuf Zeydân tarafından 1991 yılında yapılmıştır.2 

7. el-Muhtâr mine’l-Ağdiye 

İbnü’n-Nefîs’in bu eserinde gıdalar ve hastaların yemeleri gereken yiye-

cekler hakkında bilgi verilmiştir. Yûsuf Zeydân, 1992 yılında Kâhire’de bu 

eserin ilmî neşrini yapmıştır.3 Eserin Berlin Kütüphanesi Doğu Yazmaları 

Koleksiyonu Petermann II 353 numarada bir nüshası bulunmaktadır. 

8. Şerhu’l-Kânûn 

Bu eser, İbn Sînâ’nın el-Kânûn adlı eseri üzerine yazılan dört ciltlik 

şerhtir. İbnü’n-Nefîs, bu eserinde küçük kan dolaşımı ile ilgili keşfine tek-

rar yer vermiştir. Eserin The Wellcome Historical Medical Library WMS, 

Or., 154 ve Berlin Kütüphanesi Doğu Yazmaları Koleksiyonu Ms. Or. fol. 

90 numarada birer nüshası bulnmaktadır.4 

9. Şerhu Mesâ’ili Huneyn 

Bu eser, 9. yüzyılda yaşamış Huneyn b. İshâk’ın (ö. 260/873) tıp ilmine 

giriş mahiyetinde soru-cevap tarzında kaleme aldığı Kitâbu’l-Mesâ’il fi’t-
Tıbb li’l-Müte‘allimîn adlı eseri üzerine yazılan şerhtir.5 Eserin Leiden Üni-

versitesi Kütüphanesi Ms. Or. 49 numarada bir nüshası bulunmaktadır.6

1 Kâhya, age., s. 175.

2 Turgut, 2010, age., s. 34.

3 İbn Nefîs, el-Muhtâr mine’l-Ağdiye, tahk. Yûsuf Zeydân, ed-Dârü’l-Mısriyyetü’l-Lübnâniyye, Kâhire 

1992. 

4 Kâhya, age., s. 176.

5 Hasan Katipoğlu - İlhan Kutluer, “Huneyn b. İshak”, TDVİA, C. 18, İstanbul 1998, s. 378.

6 Kâhya, age., s. 176.
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10. Buğyetü’t-Tâlibîn ve Nüzhetü’l-Mütetabbibîn 

Tıbbın teorik ve pratik yönlerini ele alan bu eserin bir nüshası Beyazıt 

Yazma Eser Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 2470 numarada bulunmak-

tadır.1

11. el-Muhtasar fî İlmi Usûli’l-Hadîsi’n-Nebevî 

Bu eser, hadis ilmine yeni başlayanlara başlangıç ve bu yolda mesafe 

katedenlere özet mahiyetinde bilgiler sunmaktadır. Eser, ilk olarak İb-

nü’n-Nefîs’in eserleri üzerine kapsamlı çalışmalar yürüten Yûsuf Zeydân 

tarafından neşredilmiştir. Daha sonra Ammâr Tâlibî, Hasan Amarat gi-

bi araştırmacılar da bu eser hakkında ilmî çalışmalar yapmıştır.2 İb-

nü’n-Nefîs’in bu eseri, Elif Şenol tarafından İbnü’n-Nefîs’in el-Muhtasar 
fî İlm-i Usûli’l-Hadisi’n-Nebevî Adlı Eseri başlığıyla 2019 yılında yüksek 

lisans tezi olarak çalışılmıştır. Aynı zamanda Erdoğan Köycü tarafından 

“İbnu’n-Nefîs’in Hayatı Eserleri ve ‘el-Muhtasar fî İlmi Usûli’l-Hadîs’ Adlı 

Eseri Üzerine Bazı Mülâhazalar” başlığıyla bir makaleye konu edilmiştir.

12. Şerhu Kitâbi Ebîzimyâ 

Hipokrat’ın Epidemics adlı eseri üzerine yazılan şerhtir. Eserin Dâ-

rü’l-Kütübi’l-Mısriyye ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ayasofya 

3642’de birer nüshası bulunmaktadır.3 

13. Şerhu Takdîmeti’l-Ma‘rife 

Hipokrat’ın Prognostik adlı eseri üzerine yazılan şerhtir. Eserin Bodleian 

Kütüphanesi’nde bir nüshası mevcuttur.4 

14. Şerhu Tabî‘ati’l-İnsân li-Bokrât 

Bu eser, Hipokrat’ın De Natura Hominis adlı eserinin şerhidir. 

1 Kâhya, age., s. 176.

2 Şenol, age., s. 30.

3 Şenol, age., s. 14.

4 Şenol, age., s. 14.
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15. el-Vüreykât 

Mantık ilmine dair olan bu eser, Aristotales’in Retorik ve Organon adlı 

eserinin özeti mahiyetindedir. 

16. Şerhu’l-Vüreykât fi’l-Mantık 

Müellifin daha önce yazdığı el-Vüreykât adlı eserinin şerhidir. Eser, 

2009 yılında Ammâr Tâlibî, Ferîd Zeydânî ve Fuâd Melît tarafından Tu-

nus’ta basılmıştır.1 

17. er-Risâletü’l-Kâmiliyye fi’s-Sîreti’n-Nebeviyye (Fâdıl b. Nâtık) 

Bu eser, İslâm düşünce geleneğinde daha önce hem İbn Sînâ hem de 

İbn Tufeyl tarafından Hayy b. Yakzân adıyla yazılan teolojik/felsefî roman 

tarzında kaleme alınmıştır. Temelde dört ana bölümden oluşan bu eserde 

Kâmil adındaki insanın nasıl oluştuğu, bilgiyi nasıl elde ettiği, nübüvvetin 

bilgisine nasıl ulaştığı, son peygamberin hayatıyla ilgili şeyleri nasıl bildiği, 

dinin hükümleriyle ilgili bilgilere nasıl ulaştığı, son peygamberin vefatın-

dan sonra meydana gelecek olayların bilgisini nasıl elde ettiği konuları iş-

lenmektedir.2 Max Meyerhof ve Joseph Schact tarafından 1968 yılında The 
Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafis adıyla İngilizceye tercüme edilen bu 

eser, Abdülmün‘im Muhammed Ömer tarafından Kâhire’de neşredilmiş-

tir. Ali Kürşat Turgut, “İbnü’n-Nefîs ve Fâdıl b. Nâtık Adlı Eseri” başlığıyla 

İbnü’n-Nefîs’in bu eserini bir makale kapsamında ayrıntılı bir şekilde ta-

nıtmıştır. 

18. Buğyetü’l-Fiten fî İlmi’l-Beden 

İnsan anatomisi üzerine yazılan bu eserin Vatikan Kütüphanesi 1069 

ve Berlin Kütüphanesi Doğu Yazmaları Koleksiyonu Glaser 99 numarada 

birer nüshası bulunmaktadır.

Yukarıda zikredilen eserlerin yanı sıra kaynaklarda şu eserler de İb-

nü’n-Nefîs’e atfedilmektedir: Risâle fî Menâfi’l-A‘zâi’l-İnsâniyye, Risâle 

1 İbn Nefîs, Şerhu’l-Vüreykât fi’l-Mantık, tahk. Ammâr Tâlibî, Ferîd Zeydânî ve Fuâd Melît, Dârü’l-Gar-

bi’l-İslâmî, Tunus 2009.

2 Turgut, 2011, age., s. 129-130.
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fî Evcâ‘i’l-Etfâl, Şerhu’l-Hidâye fi’l-Mantık li-İbn Sînâ, Şerhu’l-İşârât, Şer-
hu’t-Tenbîh, Tarîku’l-Fesâha.1 

B. Gelibolulu Muslihuddin Mustafa Sürûrî’nin Hayatı ve Eserleri

Hayatı

Kaynaklarda adı Sürûrî Muslihuddin Mustafa b. Şaban el-Gelibolevî 

er-Rûmî şeklinde kaydedilmiştir. Sürûrî mahlasının kendisine verilmesi-

nin, zengin bir babanın çocuğu olup varlıklı bir yaşam sürmesinden veya 

tezkirecilik ve şehzade hocalığından sonra hayatındaki olumsuzlukları ber-

taraf edip mutlu bir hayat sürmesinden ileri geldiği tahmin edilmektedir.2 

16. asrın şair, fakîh, mütercim, müfessir, muhaddis ve şârihlerinden 

Sürûrî, 897/1491 yılında Gelibolu’da dünyaya gelmiştir. Sürûrî’nin babası 

Hoca Şaban ismiyle tanınmakta olup döneminin zengin tüccârlarındandır. 

Hoca Şaban’ın hem maddî olarak varlıklı olması hem de ilme olan mera-

kı, Sürûrî’nin öğrenim hayatını olumlu anlamda etkilemiştir. Nihâlî Cafer 

Çelebi, Kadrî Efendi, Taşköprülüzâde Mustafa Efendi ve Abdülvâsî Efendi 

gibi döneminin önemli müderrislerinden ders gören Sürûrî, eğitimini ta-

mamladıktan sonra Muhyiddîn Fenârî’nin (ö. 954/1548) hizmetine girmiş-

tir. Fenârî’nin 1520 yılında İstanbul kadılığı görevine atanmasıyla Sürûrî de 

bâb nâibi vazifesine atanmıştır. Fenârî, 1523 yılında Anadolu Kazaskeri ola-

rak tayin edilince Sürûrî’ye tezkirecilik vazifesi vermiştir. Ancak Muhyiddîn 

Fenârî’nin bazı sırlarını Abdülvâsî Efendi’ye taşıdığı şeklinde çıkan birtakım 

dedikodular üzerine Sürûrî, tezkirecilik görevini bırakarak Emir Buhârî tek-

kesinde Nakşibendî şeyhi Mahmûd Efendi’ye intisap etmiştir. Bir süre söz 

konusu tekkede kaldıktan sonra hacca gitmiş ve hac dönüşü Fenârî ile barış-

mıştır. Fenârî ile barışmasının üzerine 1523 yılında 20 akçelik bir maaş ile 

Gelibolu’da Sarıca Paşa müderrisi olmuştur. 1526 yılında Pîrî Paşa Tekkesi 

şeyhinin vefatından sonra söz konusu tekke medreseye dönüştürülmüş ve 

Sürûrî, 40 akçelik bir maaşla bu medreseye müderris olarak atanmıştır. 1537 

yılında Vezir Kâsım Paşa, Sürûrî’yi 50 akçelik bir maaşla İstanbul’da yaptır-

1 Şenol, age., s. 14-15; Kâhya, age., s. 176. 

2 İsmail Güleç, “Gelibolulu Musluhiddin Sürûrî, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü’l-Ma‘ârif İsimli 

Eseri”, Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXI, 2001, s. 211.
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dığı medreseye müderris tayin etmiştir. 1547 yılında Muhyiddîn Fenârî’nin 

vefatı üzerine derin bir teessür yaşayan Sürûrî, söz konusu medreseden istifa 

ederek Emir Buhârî Tekkesi’nde Abdüllatîf Efendi’ye intisap etmiştir. Ancak 

Kâsım Paşa’nın durumdan haberdar olduktan sonra Sürûrî’ye gönderdiği 

mektupta; söz konusu medreseyi onun için inşa ettiğini, dolayısıyla göre-

vi bırakması durumunda medreseyi yıkmanın dahi mümkün olabileceğini 

bildirmesi üzerine Sürûrî, ikindi namazından sonra Mesnevî okutmak ve 

tahkik etmek şartıyla Kâsım Paşa’nın talebini kabul ederek medreseye geri 

dönmüştür. 1548 yılına kadar söz konusu medresede Mesnevî okutarak ha-

yatını idame ettiren Sürûrî, aynı zamanda fıkıh, tefsir, hadis, tıp, astronomi 

vb. alanlarda da ilmini arttırmıştır.1 

Kanuni Sultan Süleyman, 1548 yılında Van seferine çıkışı esnasında bir 

hatt-ı hümâyûn ile Sürûrî’yi Şehzade Mustafa’nın hocalığına davet etmiş-

tir. Sürûrî, arkadaşları ve dostlarının bu görevi kabul etmemesi yönündeki 

telkinlerine rağmen Kanuni’nin davetine icabet ederek Amasya’ya şehza-

denin yanına gitmiştir. Şehzade Mustafa’nın 1553 yılında Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından boğdurulmasına kadarki süreçte şehzadenin hocalı-

ğını yapan Sürûrî, Şehzade Mustafa için Sadî-i Şîrâzî’nin Gülistân’ını şerh 

etmiş, Hemedânlı Alî’nin (ö. 786/1385) Zahîretü’l-Mülûk’unu tercüme 

etmiş ve Bahrü’l-Ma‘ârif adlı eserini telif etmiştir.2 Bunların yanı sıra Tercü-
me-i Kitâbü’l-Acâ’ib ve’l-Garâ’ib, Şerh-i Bostân, Kâdî Beyzâvî Şerhi, Hâşiye-
tü’l-Hidâye, Mu‘ammayât ve Şebistân-ı Hayâl şerhleri de müellifin Şehzade 

Mustafa için kaleme aldığı eserlerdir.3 

Sürûrî, Şehzade Mustafa’nın öldürülmesine çok üzülmüş ve bu olaya kar-

şı takındığı sert tavrından dolayı devletin bazı ileri gelenleri tarafından ka-

zandığı resmî gelirlerden ölümüne kadar mahrum bırakılmıştır. Söz konusu 

hadiseden sonra kitaplarının gelirinin yanı sıra tersane ve bahriye mensupla-

rının kendisine yaptıkları yardımlarla hayatını idame ettirebilmiştir.4 

1 Mustafa Atila, Muslihuddîn Mustafâ Sürûrî Şerh-i Dîvân-ı Hâfız (İnceleme-Metin-Sözlük), Dicle Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Diyarbakır 2019, s. 67-69.

2 Niyazi Ünver, Gelibolulu Sürûrî ve Divanı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanma-

mış Doktora Tezi, Ankara 2010, s. 15-16.

3 Güleç, age., s. 218.

4 Funda Bugan, Sürûrî Terceme-i Zahîretü’l-Mülûk (İnceleme - Tenkitli Metin - Özel Adlar Dizini), Ha-

cettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2020, s. 25.
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7 Cemaziyelevvel 969/13 Ocak 1562 tarihinde vefat eden Sürûrî, Ka-

sımpaşa’da yaptırdığı mescidin haziresine defnedilmiştir. Mezar taşına ken-

disinin şu beyti yazılmıştır: 

Her kim kabrümden du‘â ide geçe

Cennete îmân ü Kur’ân ile göçe1

Günümüzde Sürûrî tarafından yaptırılan mescidden de, Sürûrî’nin me-

zarından da eser kalmamıştır.

Sürûrî, 16. yüzyılın birçok ilimde bilgi sahibi velut âlimlerindendir. 

Arapça, Farsça ve Türkçenin yanı sıra Rumca da bilen Sürûrî, çeşitli ko-

nularda birçok eser tercüme, şerh ve telif ederek ilmî müktesabatını gös-

termiştir. Sürûrî, çok sayıda eser neşrettiği için fakîh, nahvî, sarfî, usûlî, 

mantıkî, muhaddis, müfessir, edîb, şair, şârih, mütercim vb. birçok sıfatla 

vasıflanmıştır.2 Gerek kendi döneminde gerekse ölümünden sonra yazılan 

tezkirelerde genellikle Sürûrî’nin ilmî yönüne dair methiyeler bulunmak-

tadır. Bu hususla alakalı olarak Latîfî’nin “Zümre-i fuzalâdan ve fuzalânun 

küberâsından ve müfessirîn ü muhaddisîn zümresinden fâzıl-ı zî-fünûn 

envâ-ı fünûnla meşhûndur.”3 ifadelerini, Gelibolulu Âlî’nin “Merhûm-ı 

mezbûr ma‘lûmâtına nazar bir bahr-ı amîk idi.”4 ifadesini ve Sehî Bey’in 

“Fazl u kemâl ile ârâste ve ma‘ârif ü fezâyil ile pîrâste üslûb-ı şi‘r ü fenn-i 

ma‘ânî vü bedî‘ u beyânı bilmekde bî-nazîr ve cemî‘-i umûrda fikr-i sâyib 

ile Müşterî-tedbîr pür-ma‘rifet ü nîk-haslet küşâde-dil kişidir. … Çok ilme 

kâdir ve her fende mâhir.”5 şeklindeki değerlendirmelerini misal getirmek 

mümkündür. Fakat bazı tezkirelerde birtakım eleştirilere maruz kaldığı da 

görülmektedir. Söz gelimi, Kınalızâde Hasan Çelebi “Zebân-ı Fârisînün 

dakâ’ik u nikât ve durûb-ı emsâl ve isti‘mâlâtında aczi zâhir oldugından 

gayrı şerh-i lugâtda dahı âciz ü kâsır idüği rûşen ü bâhirdür.”6 diyerek 

1 Güleç, age., s. 219.

2 Bugan, age., s. 26.

3 Rıdvan Canım, Latîfî Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Mer-

kezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 301.

4 Mustafa İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 

1994, s. 229.

5 Sehî Beg, Heşt Bihişt, haz. Halûk İpekten vd., T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2017, s. 63-64.

6 Aysun (Sungurhan) Eyduran, Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’arâ İnceleme-Tenkitli Metin, C. II, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1999, s. 479.
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Sürûrî’nin Farsçanın inceliklerine, nüktelerine, darb-ı mesellerine vâkıf 

olmadığından eserlerinde birtakım yanlışlıklara düştüğünü vurgulamış-

tır. Tezkirecilerin genellikle müttefik oldukları husus, Sürûrî’nin şairliğine 

dair yaptıkları eleştiriler hakkındadır. Tezkireciler, onun şiir sanatına dair 

bilgisinin çok olduğunu; ancak bu bilgiyi şiir yazma hususuna tatbik ede-

mediğini dile getirmişlerdir. Bu hususla alakalı Latîfî “Ammâ fenn-i şi‘re ol 

kadar ihtimâm u iltifât ve sarf-ı eyyâm u evkât itmemişlerdür. … Müşârun 

ileyhün dahi fenn-i şi‘r-i müstakilden fennî degül idüği ma‘lûmdur.”1 di-

yerek Sürûrî’nin şiire çok fazla vakit ayırmadığını, kaleme aldığı şiirlerin 

ise şiir sanatının tekniklerinden uzak olduğunu dile getirmiştir. Gelibolulu 

Âlî konuyla ilgili “Nazm u inşâ tetebbu‘ında hod sâlik-i tarîk-i bî-tevfîk 

idi. Mevlânâ Âşık üç dîvânı vardur diyü yazmışdur, hâlâ ki üç dîvânından 

üç gazeli şöhret bulmamışdur.”2 ifadelerine ve Ahdî ise “Ammâ ittifâk-ı er-

bâb-ı hüner ve re’y-i ashâb-ı nîk-muhazzar şöyledür ki te’lîfât u ma‘lûmâtı 

ol pîr-i suhen-güsterün şi‘rine ber-ter ola…”3 cümlerine yer vermiştir.

Eserleri

Sürûrî’nin eserlerinin sayısı hakkında kaynaklarda farklılıklar söz konu-

sudur. Bazı kaynaklarda onun 36 eser telif ettiği belirtilirken bazılarında 

ise sayı zikredilmeyip 30’u aşkın eser telif ettiği dile getirilmiştir.4 Âşık 

Çelebi5 ve Gelibolulu Âlî6 doğrudan 36 rakamını zikredenlerdendir. Atâî 

ise Sürûrî’nin yaşının 72 olup eser sayısının ise yaşının yarısına tekabül 

ettiğini dile getirerek 36 eseri olduğuna işaret etmiştir.7 Bursalı Mehmed 

Tâhir8 onun eser sayısı için 30, Ayvansarâyî 31 sayısını zikretmiştir.9 

1 Canım, age., s. 302.

2 İsen, age., s. 229.

3 Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülşen-i Şu‘arâsı (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Ya-

yınları, Ankara 2005, s. 148.

4 Güleç, age., s. 222.

5 Filiz Kılıç, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ İnceleme-Metin, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanma-

mış Doktora Tezi, Ankara 1994, s. 524.

6 İsen, age., s. 231.

7 Nev‘îzâde Atâî, Şakaik-i Nu‘mâniye ve Zeyilleri (Hadâ’ikü’l-Hakâ’ik fî Tekmîleti’ş-Şakâ’ik), C. II, haz. 

Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, s. 25.

8 Bursalı Mehmed Tâhir Bey, Osmanlı Müellifleri, C. 2, haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen, Meral Yayınevi, 

İstanbul 1972, s. 347.

9 Hâfız Hüseyin b. İsmâil Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-Cevâmi‘, Matbaa-i Âmire, C. II, İstanbul 1281 

(1864), s. 5.
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Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde eser kaleme almış olan 

Sürûrî, daha çok şerh, tercüme ve hâşiye türünde yazdığı eserlerle tanın-

mıştır. Sürûrî, birçok eserini dostlarının ricası üzerine kaleme aldığını 

eserlerinin dîbâce kısımlarında vurgulamıştır. Özellikle Amasya’da Şehza-

de Mustafa’ya hocalık yaptığı yıllarda şehzadenin talebi üzerine veya onu 

eğitmek maksadıyla birçok eser kaleme almıştır. Genel olarak bakıldığında 

onun eserlerinin dil öğretimi, dinî ve tasavvufî öğretiyi yayma, anlaşılma-

sı zor eserleri herkesin anlayabileceği bir düzeye indirgeme, herhangi bir 

konuda Arapça veya Farsça yazılan eserlerin söz konusu dilleri bilmeyen 

kişilerce anlaşılması için Türkçeye tercüme edilmesi, Şehzade Mustafa’nın 

eğitimine katkıda bulunma vb. amaçlarla yazıldığı tahmin edilmektedir.1 

Onun en popüler eserleri Bahrü’l-Ma‘ârif, Şerh-i Mesnevî, Şerh-i Bostân, 

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, Şerh-i Gülistân, Terceme-i Zahîretü’l-Mülûk ve Şerh-i 
Kâfiye’sidir. Aşağıda Sürûrî’nin kaynaklarda zikredilen eserlerinin tanıtımı 

yer almaktadır:

1. Şerh-i Mûcez fi’t-Tıbb 

İbnü’n-Nefîs’in, İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-Tıbb’ının özeti mahiyetinde-

ki eserinin tercüme ve şerhi olan ve çalışmamızın da konusunu teşkil eden 

bu eser hakkında çalışmamızın ilgili bölümünde detaylı bilgi verilmiştir. 

2. Bahrü’l-Ma‘ârif 

Sürûrî’nin en meşhur eseri olan Bahrü’l-Ma‘ârif; bir mukaddime, üç 

makale ve bir hâtimeden oluşmaktadır. Müellif, arûz ilmi hakkındaki 

araştırmalarına gençlik döneminde başladığını, konuyla ilgili elde ettiği 

bilgileri müsvedde hâle getirdiğini; ancak o zamanlar tertip edemediğini, 

Şehzade Mustafa’nın hocalığını yaptığı sırada müsvedde hâlde bulunan bu 

eseri şehzadenin talebi üzerine tekrar gözden geçirerek 1549 yılında ta-

mamladığını dile getirmiştir. Eserin mukaddime kısmında arûz konusu ele 

alınmıştır. Eserin ana bölümlerinden birinci makalede bazı arûz vezinleri 

ve kafiyeler, ikinci makalede bazı edebî sanatlar, üçüncü makalede ise kla-

sik Türk şiirinde âşık ve maşuk için kullanılan teşbih ve mecaz unsurları 

1 Atila, age., s. 82.
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üzerinde durulmuştur. Eserin ikinci makalesinde yer verilen edebî sanatlar 

kısmı, Reşidüddîn Vatvât’ın (ö. 573/1177) Hadâ’ikü’s-Sihr adlı eserinin 

muhtasar bir tercümesi mahiyetindedir. Eserin üçüncü makalesi Şerefüd-

dîn Râmî’nin (ö. 795/1393[?]) Enîsü’l-Uşşâk adlı eserinden yararlanılarak 

yazılmıştır. Eserin hâtime kısmı ise şiirin faydaları ve onun dinde yasak 

olmadığı hususları hakkındadır.1 Sürûrî’nin bu eseri, 1986 yılında Halil 

İbrahim Okatan tarafından Sürûrî’nin Bahrü’l-Ma‘ârif ’i İnceleme ve Mu-
kaddime Metni adıyla yüksek lisans tezi, 1991 yılında Yakup Şafak tara-

fından Sürûrî’nin Bahrü’l-Ma‘ârif ’i ve Enîsü’l-Uşşâk ile Mukayesesi adıyla 

doktora tezi ve 1997 yılında İsmail Güleç tarafından Bahrü’l-Ma‘ârif ’te 
Geçen Edebiyat Terimleri adıyla yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.2

3. Şerh-i Gülistân 

Sa‘dî-i Şîrâzî’nin (ö. 691/1292) Gülistân adlı eserine yazılan Arapça 

şerhtir. Sürûrî, bu eserini Amasya’da Şehzade Mustafa’nın hocalığını yap-

tığı sırada Şehzade Mustafa için kaleme almıştır. Mukaddimede Şehzade 

Mustafa’yı övdükten sonra eserin ilginç hikâyeler, nasihatler, şiirler ve güzel 

beyitler içerdiğini dile getirmiştir. Sürûrî, Gülistân üzerine daha önce yazı-

lan şerhlerin eksik olduğunu, söz konusu şerhlerde şârihlerin eserin ıstılah 

ve manalarını anlamadıklarını dile getirmiştir.3 Yazma eser kütüphanele-

rinde birçok nüshası bulunan bu eserin nüshalarından birkaçı şunlardır: 

Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi 03 Gedik 17767, Tokat 

Zile İlçe Halk Kütüphanesi 60 Zile 438/2, Manisa İl Halk Kütüphanesi 

45 Hk 2616 ve 45 Hk 7834, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi 26 Hk 482, 

Konya İl Halk Kütüphanesi 42 Kon 119, Ankara Adnan Ötüken İl Halk 

Kütüphanesi 06 Hk 3210.

1 Yakup Şafak, Sürûrî’nin Bahrü’l-Ma‘ârif ’i ve Enîsü’l-Uşşâk ile Mukayesesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 1991, s. 434-435.

2 Ayrıca Bahrü’l-Ma‘ârif hakkında şu çalışmalar da mevcuttur: Yakup Şafak, “Sürûrî’nin Bahrü’l-Maâ-

rif ’i ve Bu Eserdeki Teşbih ve Mecaz Unsurları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Konya 1997, s. 217-235; Yakup Şafak, “Bahrü’l-Maârif ’in Birinci Bölümünde Yer Alan Vezinler”, 

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 45, 2017, s. 1-22; Songül Aydın Yağcıoğlu, “Teoriden Prati-

ğe: Sürûrî’nin Bahrü’l-Ma‘ârif İsimli Eseri ve Divan’ı Üzerinden Kafiyeye Bakış”, VIII. Milletlerarası 
Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı (30 Eylül-04 Ekim 2013), haz. Mustafa Özkan-Enfel Doğan, İstanbul 

2014, s. 379-400.

3 Atila, age., s. 86.
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4. Şerh-i Bostân 

Sa‘dî Şîrâzî’nin Bostân adlı eseri üzerine Sürûrî’nin yazdığı Farsça şerh-

tir. Sürûrî, bu eserini de Şehzade Mustafa’ya ithafen kaleme almıştır. Daha 

önce Gülistân’ı Arapça olarak şerh etmesine rağmen dostlarının isteği üze-

rine Bostân’ı Fars diliyle şerh etmiştir. Birçok nüshası bulunan bu eserin 

nüshalarından birkaçını şu şekilde zikretmek mümkündür: İstanbul Millet 

Yazma Eser Kütüphanesi Feyzullah Efendi 34 Fe 1638, Süleymaniye Yaz-

ma Eser Kütüphanesi Yazma Bağışlar 4228, Manisa İl Halk Kütüphanesi 

45 Hk 5141 ve 45 Hk 2628.

5. Şerh-i Dîvân-ı Hâfız 

Hâfız-ı Şîrâzî’nin (ö. 792/1390[?]) Dîvân’ı üzerine Sürûrî’nin kale-

me aldığı Türkçe şerhtir. Sürûrî, Hâfız’ın şiirlerinin birtakım remizler 

içerdiğinden anlaşılmasının zor olduğunu, bu şiirlerin doğru bir şekilde 

anlaşılması ve yorumlanması amacıyla bazı kişilerin talepleri üzerine söz 

konusu eseri şerh ettiğini dile getirmiştir. Tamamlanma süreci yaklaşık 

10 yıl süren bu eser iki ciltten oluşmaktadır. Birinci cilt “ayn” harfine 

kadarki gazellerin şerhini, ikinci cilt ise “ayn” harfinden “ye” harfine ka-

darki gazeller ile diğer nazım şekillerinde kaleme alınmış şiirlerin şerhini 

ihtiva etmektedir.1 Bu eser üzerine Ahmet Faruk Çelik tarafından 1996 

yılında Surûrî’nin Hâfız Dîvânı Şerhinin İncelenmesi ve Meral (Ortaç) 

Oğuz tarafından 1998 yılında Sürûrî’nin Şerh-i Divân-ı Hâfız’ı adlarıyla 

iki adet yüksek lisans tezi ve Mustafa Atila tarafından 2019 yılında Mus-
lihuddin Mustafâ Sürûrî Şerh-i Dîvân-ı Hâfız (İnceleme-Metin-Sözlük) 
adıyla bir doktora tezi hazırlanmıştır. 

6. Şerh-i Mesnevî 

Bu eser, Mevlânâ’nın 6 ciltten müteşekkil Mesnevî’sinin tamamının 

Sürûrî tarafından yapılan Farsça şerhidir. Sürûrî’nin bu şerhi, Anadolu saha-

sında Mesnevî’nin tamamı üzerine yazılan ilk şerhtir. Sürûrî’nin Şerh-i Mes-
nevî’si, ona “Şârih-i Mesnevî” unvanını kazandırmıştır.2 Şârih, Mesnevî’nin 

beyitlerini şerh ederken beyitlerin tasavvufî anlamlarını verip konuyla alakalı 

1 Atila, age., s. 114-117.

2 Güleç, age., s. 227.



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 27

âyet, hadis, atasözü, örnek beyitler ve çeşitli menkıbeler nakletmiştir. Sürûrî, 

bazı beyitleri kısaca izah ederken bazı beyitleri daha detaylı bir şekilde şerh 

etmiştir. Bazı Arapça, Farsça kelime ve cümlelerin sarf ve nahiv yönünden 

incelendiği Şerh-i Mesnevî’nin birkaç yerinde beyitlerde geçen bazı kelime-

lerin Türkçe manalarının da verildiği görülmektedir. Eserde Bahrü’l-Ma‘ârif, 
Lügat-ı Halîmî, Müşkilât-ı Mesnevî gibi kitaplardan misaller getirilmiştir. 

Sürûrî, zaman zaman Mesnevî’nin nüshaları arasındaki farklılıklara da değin-

miştir.1 Sürûrî’nin bu eseri üzerine 1997 yılında Orhan Baştürk tarafından 

Sürûrî’nin Mesnevi Şerhi Tanıtım-İndeks-Tenkitli Metin (v. 1b-40a), Ahmet 

Türkmen tarafından 2018 yılında Mustafa Sürûrî Efendi’nin Mesnevî Şer-
hi (III. Cilt) (Metin-Dizin), Tolga Gücük tarafından 2019 yılında Musta-
fa Sürûrî Efendi’nin Mesnevî Şerhi (II. Cilt) (Farsça Metin-Dizin), Muhsine 

Beyza Dolgun tarafından 2019 yılında Mustafa Sürûrî Efendi’nin Mesnevî 
Şerhi (IV. Defter; 1-2300. Beyitler) (Farsça Metin-Dizin) adlarıyla dört adet 

yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. 

7. Şerh-i Mu‘ammayât-ı Câmî 

Mollâ Câmî’nin (ö. 898/1492) muammâya dair manzumeleri, gerek 

Arap-Fars coğrafyasında gerekse Anadolu coğrafyasında çok ilgi görmüş 

ve bu muammâlar üzerine çok sayıda şerh yazılmıştır.2 Bu şerhlerden birisi 

de Sürûrî tarafından Mollâ Câmî’nin Risâle-i Mu‘ammâ’sı üzerine yazılan 

Türkçe şerhtir. Sürûrî, eserin girişinde muammâ ilmi ve Mollâ Câmî’nin 

bu sahadaki başarısından bahsettikten sonra dostlarının isteği üzerine 

Câmî’nin muammâ risalesini şerh ettiğini vurgulamıştır. Sürûrî, kaynak 

metnin ele aldığı beytinin Türkçe manasını verdikten sonra söz konusu 

beyitte kastedilen isim hakkında açıklama yapmıştır. Sürûrî’nin Mollâ 

Câmî’nin Risâle-i Mu‘ammâ’sı üzerine yazdığı şerhinin ayrıntılı tanıtımı, 

Bilal Elbir tarafından “Türk Edebiyatında Mu’ammâ ve Surûrî’nin Bir 

Mu’ammâ Şerhi” başlıklı makale ile yapılmıştır.3 

1 Orhan Baştürk, Sürûrî’nin Mesnevi Şerhi Tanıtım-İndeks-Tenkitli Metin (v. 1b-40a), Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 1997, s. 21-23.

2 Mollâ Câmî’nin muammâları üzerine yazılan şerhler hakkında geniş bilgi için bk. Kadir Turgut, Ab-
durrahman Câmî, Düşünce ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013.

3 Bilal Elbir, “Türk Edebiyatında Mu’ammâ ve Surûrî’nin Bir Mu’ammâ Şerhi”, Turkish Studies, Volume 

4/6, 2009, s. 89-91.
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8. Şerh-i Mu‘ammayât-ı Mîr Hüseyin 

Bu eser, Mîr Hüseyin Nişâbûrî’nin (ö. 904/1498-9) Risâle-i Mu‘ammâ 

adlı eserinin Türkçe şerhidir. Sürûrî, eserin mukaddime kısmında Mollâ 

Câmî’nin muammâ risalesi üzerine yazdığı şerhini gören arkadaşlarının 

Mîr Hüseyin’in muammâlarını da Türk diliyle şerh etmesini istediklerini 

ve bunun üzerine bu eseri kaleme aldığını dile getirmiştir. Sürûrî; besmele, 

hamdele, tevhîd, sebeb-i teşrîh, medhiye ve duâ bölümlerinden sonra mu-

ammânın tarifi, tertibi ve çözüm usulleri üzerinde durmuştur. Eserde Mîr 

Hüseyin’in Farsça mısra ve ifadeleri Türkçeye tercüme edildikten sonra 

muammânın çözümü yapılmıştır. Şârih, zaman zaman nüsha farklılıkları-

na değinmiş, muammâ yazan bazı isimler hakkında bilgi vermiş, bazı ke-

lime, ek ve seslerin Türkçe, Arapça ve Farsçadaki karşılıkları üzerinde dur-

muştur.1 Sürûrî’nin bu eseri üzerine Tolga Öntürk tarafından 2019 yılında 

Sürûrî’nin Şerh-i Mu‘ammeyât-ı Mîr Hüseyin Adlı Eseri (İnceleme-Tenkitli 
Metin) adıyla doktora tezi hazırlanmıştır.

9. Şerh-i Risâle-i Mu‘ammâ-yı Alî Ker 

Sürûrî’nin Alî Ker’in (ö. [?]) Risâle-i Mu‘ammâ’sı üzerine Türkçe kaleme 

aldığı bu şerh, hamdele ve salvele bölümlerinin yer aldığı dîbâce, muam-

mânın tanım ve kaidelerinin anlatıldığı bölümler ve hâtimeden meydana 

gelmektedir. Sürûrî, Alî Ker’in muammâlarını hocalık yaptığı dönemde bö-

lüm bölüm tercüme ve şerh etmiş, 1548 yılında Şehzade Mustafa’nın isteği 

üzerine kitap hâline getirmiştir. Şârih, muammânın kaidelerini fesâhat ve 

belâgat yönünden değerlendirerek esere önemli bir mahiyet kazandırmıştır. 

Daha önce Mollâ Câmî ve Mîr Hüseyin’in muammâlarını şerh eden Sürûrî, 

dostlarından birinin Alî Ker’in muammâ risalesinin de şerh edilmesinin mü-

nasip olacağını söylediğini, bunun üzerine kendisinin daha önce derslerinde 

bölüm bölüm şerh ettiği muammâları tertip ederek Şehzade Mustafa’ya tak-

dim ettiğini belirtmiştir. Sürûrî, aynı zamanda Şehzade Mustafa’nın ismini 

de bir muammâda “Sultân Mustafâ” şeklinde gizlemiştir.2 Sürûrî’nin bu eseri 

Tolga Öntürk tarafından 2021 yılında kitap olarak yayımlanmıştır.

1 Öntürk, 2019, age., s. 45, 96.

2 Tolga Öntürk, Gelibolulu Sürûrî Şerh-i Risâle-i Mu‘ammâ-yı ‘Alî Ker, Dün Bugün Yarın Yayınları, 

İstanbul 2021, s. 12, 32, 67.
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10. Şerhu Merâhi’l-Ervâh

Bu eser, Ahmed b. Alî b. Mes‘ûd’un (ö. 14. yüzyılın başları) sarf hak-

kında yazdığı Merâhu’l-Ervâh adlı eserin Sürûrî tarafından yapılan Arapça 

şerhidir. Eser; sahîh, muzâaf, mehmûz, misâl, ecvef, nâkıs ve lefîf olmak 

üzere 7 ana bölümden oluşmaktadır. Sürûrî, bu eseri şerh ederken âyet 

ve hadislerin yanı sıra çeşitli şairlerin şiirlerinden de misaller getirmiştir.1 

Sürûrî’nin bu eseri üzerine Ali Bağcı tarafından 2015 yılında Muslihiddin 
Mustafa b. Şaban Sürûrî’nin Şerhu Merâhi’l-Ervâh Adlı Eserinin Edisyon 
Kritiği adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.

11. Şerhu’l-Emsiletü’l-Muhtelife 

Müellifinin kim olduğu bilinmeyen Emsile kitabı, Osmanlı medre-

selerinde Arapça öğrenmeye başlayanlara ezberletilen ilk kitaplardandır. 

Söz konusu eserde sülâsî mücerred bir fiil olan “ ــ /nasara”nın isim ve 

fiillerinin muhtelif ve muttarid çekimleri yer almaktadır. Bu eser üzerine 

Arapça ve Türkçe olmak üzere çok sayıda şerh yazılmıştır. Adı geçen eseri 

şerh edenlerden biri de Sürûrî’dir. Sürûrî’nin şerhi Arapça olup çeşitli kü-

tüphanelerde birçok nüshası bulunmaktadır.2 Bu nüshalardan birkaçını şu 

şekilde zikretmek mümkündür: Adana İl Halk Kütüphanesi 801, Ankara 

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 9540, Balıkesir İl 

Halk Kütüphanesi 10 Hk 618/5, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi 

19 Hk 5434/1, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi 37 Hk 3892/4, Manisa İl 

Halk Kütüphanesi 45 Hk 2499/2. 

12. Şerh-i Binâ 

Osmanlı medreselerinde sarf konusunda Emsile’den sonra okutulan 

veya ezberletilen ikinci kitap Binâ’dır. Arapçadaki fiil bâblarını mâzî ve 

muzârî olmak üzere ses, yapı ve anlam değişiklikleri bakımından 35 bâbda 

ele alan Binâ adlı eserin kim tarafından nerede ve ne zaman telif edildiği 

belli değildir. Binâ’nın Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutul-

1 Ali Bağcı, Muslihiddin Mustafa b. Şaban Sürûrî’nin Şerhu Merâhi’l-Ervâh Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, 
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova 2015, s. 21-27.

2 Yakup Ziyaalp, Muhammed b. Hamîd el-Kefevî’nin Şerhu’l-Emsileti’l-Muhtelife Adlı Eserinin Tahkiki 
(Edisyon Kritik), Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Bayburt 2018, s. 10.
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masının sonucu olarak eser üzerine çok sayıda şerh ve tercüme hazırlan-

mıştır. Binâ üzerine yazılan şerhlerden biri de Sürûrî’ye aittir. Sürûrî’nin 

şerhi Arapça olup Halîl b. Ahmed (ö. 175/791), Sîbeveyhî (ö. 180/796), 

Abdülkâhir Cürcânî (ö. 471/1078-9), Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415) ve İb-

nü’l-Hâcib (ö. 646/1249) gibi âlimlerin konuyla ilgili eserlerine atıflar 

içermektedir. Sürûrî, konunun her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ama-

cıyla zaman zaman soru-cevap usulüne başvurmuştur.1 Sürûrî’nin bu eseri 

üzerine Rashadat Hidayatov tarafından 2009 yılında Gelibolulu Muslihud-
din Mustafa b. Şaban Sürûrî’nin Şerhu’l-Binâ Eserinin Tahkiki adıyla bir 

yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.

13. Şerhu’l-Misbâh 

Nahiv ilmine dair olan el-Misbâh, Hârizmşahlar Devleti zamanında ya-

şayan Ebu’l-Muzaffer Burhânüddîn Nâsır b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutar-

rizî (ö. 610/1213) tarafından oğlu Mes‘ûd’a Arap dilini öğretmek amacıyla 

çeşitli gramer kitaplarından yararlanılarak kaleme alınmıştır. Medreselerde 

ders kitabı olarak okutulan bu eser üzerine çok sayıda şerh yazılmıştır. Söz 

konusu şerhlerden biri de Arapça olarak Sürûrî tarafından yazılmıştır. Bu 

şerhin dîbâce kısmında şârih, el-Misbâh üzerine Muhammed el-İsferâyînî 

(ö. 945/1538) tarafından yazılan Miftâhu’l-Misbâh ve Dav’u’l-Misbâh ad-

lı şerhlerin açıklayıcı olmayıp kaynak metinden anlaşılabilirlik açısından 

daha zor olduklarını, dolayısıyla başlangıç aşamasında olan talebelerin söz 

konusu eserleri anlamakta güçlük çektiklerini belirterek Misbâh’ı şerh etme 

amacını açıklamıştır. Sürûrî, söz konusu şerhi 1537 yılında tamamlamıştır. 

Eserde kaynak metnin şerh edilecek kelime, cümle veya ibaresi verildikten 

sonra gerekli açıklamalar yapılmıştır.2 Sürûrî’nin bu eseri, Hüseyin Okur 

tarafından 2011 yılında yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.

1 Rashadat Hidayatov, Gelibolulu Muslihuddin Mustafa b. Şaban Sürûrî’nin Şerhu’l-Binâ Eserinin Tah-
kiki, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

2009, s. 16, 22-23.

2 Hüseyin Okur, Muslihiddin Mustafa b. Şaban Sürûrî’nin Şerhu’l-Misbah Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2011, s. 

33, 50-51.
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14. Şerh-i Ebced 

Sürûrî tarafından Türkçe olarak kaleme alınan bu eser ebced hakkındadır. 

Besmele, hamdele ve salvele bölümlerinden sonra Sürûrî, ebced ve hevvezin 

çocuklar tarafından anlaşılmasının güç olduğundan bahseden Mevlânâ’ya 

ait bir beyte yer vermiştir. Sürûrî, söz konusu beyitten hareketle çocuklara, 

muallimlere, şeyhlere ve dostlarına hediye amacıyla bu eseri kaleme aldığı-

nı dile getirmiştir.1 Eserin tespit edilen nüshaları şunlardır: Beyazıt Yazma 

Eser Kütüphanesi Veliyüddin Efendi 3235, Ankara Milli Kütüphane Türkçe 

Yazmalar 06 Mil Yz A 3554/12, Mevlana Müzesi Türkçe Yazmaları 2515/3, 

Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Mecâmi Talat 697.

15. Şerhu Buhârî ilâ Nısf 

Bu eser, Buhârî’nin (ö. 256/870) Sahîh-i Buhârî adıyla bilinen meşhur 

hadis eseri el-Câmi‘u’s-Sahîh’in yarısına kadarki kısmının Sürûrî tarafından 

yapılan Arapça şerhidir. Kaynaklarda bahsedilmesine rağmen kütüphane 

kayıtlarında bu esere henüz rastlanmamıştır.2 

16. Şerh-i Kâfiye 

İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) nahivle ilgili el-Kâfiye adlı eserinin şer-

hidir. Sürûrî, Bahrü’l-Ma‘ârif’in dîbâce kısmında el-Kâfiye üzerine yazdı-

ğı şerhten bahsetmiştir. Sürûrî’nin Türkçe olarak kaleme aldığı bu eserde 

“bahs-i terkîb, bahs-i elf ü nûn, bahs-i vezn, bahs-i hurûfü’n-nidâ, bahs-i 

hurûfü’l-masdar, bahs-i harfü’l-istifhâm” gibi başlıklar bulunmaktadır. 

Eserin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Kemankeş 585 ve 586 nu-

maralarda olmak üzere iki nüshası tespit edilmiştir.3 

17. Şerh-i Şebistân-ı Hayâl 

Bu eser, Fettâhî el-Nişâbûrî’nin (ö. 852/1448 [?]) manzum ve mensur 

hikâyeler, kısa masallar ve nükteli yazılardan müteşekkil Şebistân-ı Hayâl 
edlı Farsça eserinin şerhidir. Nişabûrî’nin eseri, harf ve kelime oyunları 

ile yazılmıştır. Sürûrî’nin eseri, kaynak metnin tertibine uygun olarak 8 

1 Atila, age., s. 99.

2 Güleç, age., s. 228.

3 Atila, age., s. 100.
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bâbdan müteşekkildir. Sürûrî, Şebistân-ı Hayâl’in sanatlarla dolu bir eser 

olmasından kendi zamanına kadar hiç kimse tarafından şerh edilmedi-

ğini belirtip kendisinin bu eksikliği giderdiğini dile getirmiştir. Eserde 

zekât, namaz, iman, zühd, ilim vb. konular alegorik bir dille ele alınmıştır. 

Sürûrî, Şebistân-ı Hayâl’i şerh ederken klasik şerh yöntemini kullanarak ilk 

önce kaynak metnin şerh edeceği kısmını orijinal dilde vermiş, ardından 

bu kısmı tercüme edip konuyla alakalı gerekli açıklamalara yer vermiştir.1 

Sürûrî’nin bu eseri Bilal Elbir tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır.

18. Havâşî li-Şerhi Îsâgûcî 

Süryânî asıllı filozof Furfûriyûs (ö. 304), Aristo’nun mantık kitapların-

dan Kategoriler’in anlaşılmasını sağlamak amacıyla esere giriş mahiyetinde 

İsagoge (giriş) adını verdiği bir eser kaleme almıştır. Furfûriyûs’un eseri 

Arapçaya tercüme edilirken Grekçe söylenişiyle Îsâgûcî adıyla tercüme edil-

miştir. Mantık ilmi ile ilgili olan bu eser, İslâm coğrafyasında büyük bir ilgi 

görmüş ve bu eser üzerine şerh, tercüme, hâşiye vb. çok sayıda eser kaleme 

alınmıştır. Bunlardan en meşhuru, Ebherî’nin (ö. 663/1265 [?]) er-Risâle-
tü’l-Esîriyye fi’l-Mantık adlı şerhidir. Bundan sonraki çalışmalar, genellik-

le Ebherî’nin Îsâgûcî şerhi çizgisinde devam etmiştir. Îsâgûcî üzerine şerh 

yazanlardan birisi de Sürûrî’dir. Sürûrî’nin Îsâgûcî üzerine yazdığı şerh 

Arapça olup kaynaklarda Havâşî li-Şerhi Îsâgûcî, Havâşî alâ Şerhi Îsâgû-
cî, Şerhu’l-Îsâgûcî, Şerhu’r-Risâleti’l-Îsâgûcî, Hâşiye alâ Şerhi Hüsâmi’l-Kâtı‘ 
ale’l-Îsâgûcî vb. adlarla anılmıştır. Birçok nüshası bulunan bu eserin nüsha-

larından birkaçını şu şekilde zikretmek mümkündür: Süleymaniye Yazma 

Eser Kütüphanesi Fatih 3291, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 

06 Hk 2848/2, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi 10 Hk 550/2, Çorum Ha-

san Paşa İl Halk Kütüphanesi 19 Hk 5132/1.2

19. el-Hâşiye alâ Tefsîri’l-Beyzâvî 

Bu eser, Nâsıruddîn Ebû Sa‘îd Abdullâh b. Ömer Beyzâvî’nin (ö. 

685/1286) Kâdî Beyzâvî veya Kâdî Tefsiri olarak bilinen Envâru’t-Tenzîl ve 
Esrâru’t-Te’vîl adlı eseri üzerine yazılan hâşiyedir. Kaynaklarda Sürûrî’nin 

1 Bilal Elbir, Sururi’nin Şerh-i Şebistan-ı Hayal’i (Metin-İnceleme), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2003, s. 32-35.

2 Atila, age., s. 108-109.
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söz konusu eser üzerine el-Hâşiyetü’l-Kübrâ alâ Tefsîri’l-Beyzâvî ve el-Hâşi-
yetü’s-Suğrâ alâ Tefsîri’l-Beyzâvî adlarında biri büyük biri küçük olmak üze-

re iki hâşiye yazdığı bildirilmiştir.1 Sürûrî’nin Arapça olan bu eserinin tes-

pit edilen nüshaları şunlardır: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Şehid 

Ali Paşa 236, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Yusuf Ağa 66 ve 67. 

20. Hâşiyetü’t-Telvîh fî Keşfi Hakâ’iki’t-Tenkîh 

Sadru’ş-Şerî‘a Ubeydullâh b. Mes‘ûd el-Mahbûbî el-Buhârî’nin (ö. 

747/1346) fıkıh usulüne dair Tenkîhu’l-Usûl adlı eseri üzerine Taftâzânî (ö. 

792/1390), et-Telvîh fî Keşfi Hakâ’iki’t-Tenkîh adında bir şerh yazmıştır. 

Sürûrî, Taftâzânî’nin söz konusu eserine Arapça bir hâşiye kaleme almıştır. 

Sürûrî’nin bu eserinin tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi Murad Mollâ 648 numarada kayıtlıdır.2 

21. Tefsîrü Sûreti Yûsuf Aleyhi’s-Selâm 

Bu eser, Sürûrî’nin Yûsuf Suresi üzerine yazdığı Arapça tefsirdir. Konu 

ile ilgili farklı görüş ve itirazları dile getiren Sürûrî, tefsir ve açıklamalarını 

yaptıktan sonra âyetten çıkarılacak derslere değinmiş ve çeşitli tavsiyelerde 

bulunmuştur. Sürûrî, âyetlerin zahirî tefsirinin yanı sıra bâtınî ve enfüsî 

anlamlarına da değinmiştir. Eserde konunun daha anlaşılır hâle getirilmesi 

için şiir, atasözü, vecize ve temsillere de yer verilmiştir. Eser Arapça olarak 

kaleme alınmasına rağmen misal getirilen şiirlerin büyük çoğunluğu Fars-

çadır. Sürûrî, tefsir, kıraat, tasavvuf, kelâm gibi alanlarda kalem oynatmış 

birçok âlimin görüşüne atıfta bulunmuştur.3 Sürûrî’nin bu eseri üzerine 

Nazife Göksu4 ve Hatice Aydın tarafından iki adet yüksek lisans tezi ha-

zırlanmıştır. Bazı kaynaklarda Sürûrî’nin farklı bir eseri olarak tanıtılan 

Hikâyetü’l-Garîbe, farklı bir eser olmayıp Sürûrî’nin Yûsuf Sûresi üzerine 

yazdığı tefsirin farklı bir nüshasıdır.5 

1 Şükrü Maden, “Tefsirde Şerh Hâşiye ve Ta‘lîka Literatürü”, Türk Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 
C. 3, S. 1, 2014, s. 198. 

2 Atila, age., s. 102-103.

3 Hatice Aydın, Muslihuddin Mustafa Sürûrî ve Tefsir Metodolojisi Açısından Yusuf Sûresi Tefsiri, Karabük 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük 2018, s. 36-37.

4 Bk. Nazife Göksu, Osmanlı Âlimi ve Dîvan Şairi Muslihuddin Mustafa es-Sürûrî’nin Hayatı ve Tefsîr-i 
Sûre-i Yusuf Adlı Eserinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2017.

5 Aydın, age., s. 23.
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22. Hâşiyetü’l-Hidâye 

Bu eser, İbnü’ş-Şıhne (ö. 921/1515) tarafından Mergînânî’nin (ö. 

593/1197) fıkha dair el-Hidâye adlı meşhur eserinin gusül bölümüne ka-

darki kısmının Nihâyetü’n-Nihâye fî Tahrîri Takrîri’l-Hidâye adıyla 5 cilt 

hâlinde yazılan şerhinin hâşiyesidir. Sürûrî’nin bu eserinin Beyazıt Yazma 

Eser Kütüphanesi 2504,1 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi İsmihan 

Sultan 128 ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Murad Mollâ 8122 

numaralarda olmak üzere üç nüshası bulunmaktadır. 

23. Hâşiye-i İnâye 

Sürûrî’nin İbnü’ş-Şıhne’nin Mergînânî’nin el-Hidâye’si üzerine yazdığı 

şerhin yanı sıra Bâbertî’nin (ö. 786/1384) Mergînânî’nin söz konusu eseri 

üzerine yazdığı şerhine de hâşiye yazdığı rivayet edilmektedir.3 

24. Terceme-i Zahîretü’l-Mülûk 

Bu eser, Seyyid Alî b. Şihâb el-Hemedânî’nin (ö. 786/1384-5) dinî, 

ahlâkî, siyasî ve sosyal alanda İslâm’ın temel prensipleri üzerine nasihat 

türünde Farsça olarak yazdığı Zahîretü’l-Mülûk adlı eserinin tercümesidir. 

Sürûrî bu eseri Şehzade Mustafa’nın hocalığını yaptığı sırada şehzadenin 

en iyi şekilde yetişmesini sağlamak gayesiyle tercüme etmiş ve Şehzade 

Mustafa’ya ithaf etmiştir. Nitekim eserin girişinde bu hususa değinilmiştir. 

Eser; imanın şartları ve hükümleri, kulluk görevleri, güzel ahlâkın önemi, 

insanlara karşı görev ve sorumluluklar, devlet yöneticilerinin görev ve so-

rumlulukları, insanın üstünlüğü, iyiliği emretmek ve kötülüğü menetmek, 

nimetlere şükretmek, zorluklara karşı dirençli olmak, kibir ve öfkeye kar-

şı nefsi korumak olmak üzere 10 bölümden oluşmaktadır.4 Sürûrî’nin bu 

eseri üzerine Funda Bugan tarafından Sürûrî Terceme-i Zahîretü’l-Mülûk 
(İnceleme-Tenkitli Metin-Özel Adlar Dizini) adıyla bir doktora tezi hazır-

lanmıştır.

1 Şükrü Özen, “İbnü’ş-Şıhne, Ebü’l-Fazl”, TDVİA, C. 21, İstanbul 2000, s. 221.

2 Atila, age., s. 103.

3 Bursalı Mehmed Tâhir Bey, age., s. 347.

4 Bugan, age., s. 56-73.
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25. Tercüme-i Ravzu’r-Reyyâhîn fî Hikâyeti’s-Sâlihîn 

Bu eser, Abdullâh b. Es‘ad b. Alî el-Yâfi‘î’nin (ö. 768/1367) evliyâ ve 

sâlih kişiler hakkında hikâyeler içeren Ravzu’r-Reyyâhîn fî Hikâyeti’s-Sâ-
lihîn adlı eserinin tercümesidir. Sürûrî, eserin girişinde II. Bâyezîd zamanı 

kazaskerlerinden İmam Alî’nin Mûsâ adındaki oğlunun isteği üzerine bu 

eseri tercüme ettiğini dile getirmiştir. El-Yâfi‘î’nin eseri mukaddime, 500 

hikâye ve hâtimeden oluşmaktadır. Sürûrî ise mukaddime ve 209 hikâyeyi 

tercüme etmiştir. Sürûrî, geniş okuyucu kitlesine ulaşabilmek amacıyla sa-

de bir dille eseri Türkçeye aktarmıştır. Mütercim, kaynak metinde bulunan 

bazı uzun şiirleri tercüme etmemişken kısa şiirleri ise genellikle tercüme 

etmiştir. Sürûrî, âyet ve hadislerin Türkçe manalarını çoğu zaman vermiş-

ken Arapça deyimler ile bazı kalıp ifadeleri tercüme etmeden olduğu gibi 

aktarmıştır.1 Sürûrî’nin bu eseri üzerine Rıdvan Kabak tarafından bir yük-

sek lisans tezi hazırlanmıştır.

26. Terceme-i Kitâbü’l-Acâ’ibi’l-Garâ’ib 

Bu eser, Zekeriyyâ b. Muhammed Kazvînî’nin (ö. 682/1283) 1280 yı-

lında Arapça olarak kaleme aldığı Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcû-
dât isimli eserinin tercümesidir. Sürûrî, mukaddimede söz konusu eseri 

Şehzade Mustafa’nın talebi üzerine tercüme etmeye başladığını dile ge-

tirmiştir. Ancak Şehzade Mustafa’nın, babası Kanuni Sultan Süleyman’ın 

emriyle öldürülmesi olayına çok üzülen Sürûrî, söz konusu eserin tercü-

mesini yarım bırakmıştır. Yarım kalan tercüme, Sürûrî’den yaklaşık yüz 

yıl sonra gelen Rodosîzâde Mehmed b. Mehmed (ö. 1113/1701) tarafın-

dan tamamlanmıştır. Sürûrî’nin aynı zamanda çeşitli minyatürler de ihtiva 

eden bu eseri, Betül Bülbül Oğuz tarafından doktora tezi olarak çalışıl-

mıştır.2 Ayrıca Gülhan Başkan tarafından eserdeki minyatürlerle ilgili bir 

yüksek lisans tezi de hazırlanmıştır.3

1 Rıdvan Kabak, Gelibolulu Muslihuddîn Mustafa b. Şaban Sürûrî’nin Ravzu’r-Reyyâhin fî-Hikâyeti’s-Sâ-
lihîn Tercümesi Adlı Eseri (İnceleme-Metin), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlan-

mamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2017, s. 14-18.

2 Betül Bülbül Oğuz, Sürûrî’nin Kitâbü’l-Acâibü’l-Garâib’i Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme, Celal 

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Manisa 2014, s. 13, 27.

3 Bk. Gülhan Başkan, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 45 Hk. 5355 No’da Kayıtlı Sürûri Çevirisi Acai-
bü’l-Mahlûkat Adlı Eserin Minyatürlerinin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2007.
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Bazı kaynaklarda Sürûrî’nin Ahkâm-ı Nücûm veya Kitâb-ı Nücûm adıy-

la kaleme aldığı bir eserinden bahsedilmektedir.1 Bu adla bilinen eserin 

tespit edilen tek nüshası Tire Necip Paşa Kütüphanesi Yazma Eserler NP 

467 numarada kayıtlıdır. Söz konusu nüshayı tedkik eden Hakan Yaman, 

bu nüshanın Sürûrî’ye ait Ahkâm-ı Nücûm veya Kitâb-ı Nücûm adlı ayrı 

bir eser olmayıp Sürûrî’nin Terceme-i Kitâbü’l-Acâ’ibi’l-Garâ’ib adlı eserinin 

bir nüshası olduğunu dile getirmiştir.2 Dolayısıyla Sürûrî’nin bazı kaynak-

larda bahsedilen Ahkâm-ı Nücûm veya Kitâb-ı Nücûm isimli bir eserinin 

olup olmadığına dair -şimdilik elimizde eserin herhangi bir nüshası bulun-

madığından- kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

27. Terceme-i Risâletün fî Çûb-ı Çînî 

Bu eser, Nûrullâh adlı birisinin hekimlikte kullanılan çûb (saparna) 

bitkisi hakkında yazdığı risalenin Farsçadan Türkçeye tercümesidir. Ese-

rin tespit edilen nüshaları şunlardır: Süleymaniye Yazma Eser Kütüpha-

nesi Lala İsmail 389, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Reisülküttab 

1207,3 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Köprülü Fazıl Ahmed Paşa 

1598. Sürûrî’nin yanı sıra Mahfî-i Gilânî adlı bir şair tarafından da bu eser 

Türkçeye tercüme edilmiştir.4 

28. Türkçe Dîvân 

Genellikle şârih, mütercim, müfessir ve muhaşşî kimlikleriyle ön plana 

çıkan Sürûrî, aynı zamanda bir şairdir. Onun 3 kasîde, 1 mütekerrir mu-

rabba, 32’si Farsça 502 gazel, 3’ü lugaz 16 kıt‘a, 6’sı muammâ 19 matla, 

8’i muammâ 44 müfred olmak üzere toplam 508 şiir ihtiva eden Dîvân’ı 

mevcuttur. Dîvân, manzum-mensur karışık dîbâce ile başlamaktadır.5 

Sürûrî’nin bu eseri, Niyazi Ünver tarafından doktora tezi olarak çalışılmış-

tır. Halil İbrahim Okatan ise Sürûrî Dîvânı’nı kitap olarak yayımlamıştır.6

1 Güleç, age., 224.

2 Hakan Yaman, “Sürûrî’nin Ahkâm-ı Nücûm İsimli Bir Eseri Var mı?”, Turkish Studies, C. 3/2, 2008, 

s. 749.

3 Atila, age., s. 109-110.

4 Bk. Gülşah Taşkın, “Kanunî Döneminde ‘Mahfî’ Bir Şair: Mahfî-i Gilanî ve Bih-i Çinî Tercümesi”, 

Turkish Studies, C. 7/3, 2012, s. 2423-2443.

5 Niyazi Ünver, Gelibolulu Sürûrî ve Divanı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanma-

mış Doktora Tezi, Ankara 2010, s. 230.

6 Bk. Halil İbrahim Okatan, Sürûrî Divanı, Engin Matbaacılık, Ankara 2010.
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29. Kitâbü’ş-Şehâde 

Tanıklık kitabı anlamına gelen bu eser, hâkimin dava sırasındaki tu-

tumu, davanın usulü ve tanıklığa dair bilgiler içermektedir. Eserin tespit 

edilen tek nüshası Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Şehid Ali Paşa 

2838/6 numarada kayıtlıdır.1 

Yukarıda zikredilen eserlerin yanı sıra kaynaklarda Sürûrî’ye atfedilen 

birkaç eser daha mevcuttur. Ancak söz konusu eserlerin Sürûrî’ye aidiyetini 

kanıtlayan herhangi bir delile ulaşılmadığından çalışmamızda bu eserler 

zikredilmemiştir.

1 Atila, age., s. 113.
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EL-MÛCEZ Fİ’T-TIBB’IN TÜKÇE TERCÜME VE ŞERHLERİ 
VE SÜRÛRÎ’NİN ŞERHİ

el-Mûcez fi’t-Tıbb’ın Tercüme ve Şerhleri

İbnü’n-Nefîs’in el-Kânûn fi’t-Tıbb’ın özeti mahiyetinde kaleme aldı-

ğı el-Mûcez, el-Kânûn’un konularının derlenip pratik bir hâle getirilmiş 

olmasından dolayı Arap, Fars ve Anadolu coğrafyasında ilgi görmüş bir 

eserdir. Birçok âlim bu eser üzerine hâşiye, şerh, talik ve tercüme türün-

de eser kaleme almıştır. el-Mûcez’in tespit edildiği kadarıyla şimdiye dek 

Türkçeye bir tercümesi, bir de şerhi yapılmıştır. Bunlardan ilki Ahmed 

b. Kemâl tarafından 948/1541-2 yılında yapılan tercüme, diğeri ise Geli-

bolulu Sürûrî tarafından 1552 yılında tamamlanan şerhtir. Çalışmamızda 

Gelibolulu Sürûrî’nin şerhi ele alınmış olup eserin transkripsiyonlu metni 

yayımlanmıştır. 

Ahmed b. Kemâl’in Tercümesi

Bursalı Mehmet Tâhir ve daha başka kaynaklar Ahî Çelebi’nin de bu 

eseri tercüme ettiğini söylediği için1 birçok çalışmada bu yanlış bilgi kay-

nak olarak kullanılmış, tercüme Ahî Çelebi’ye atfedilmiştir. Ahî Çelebi 

1432 yılında doğmuş, devrin hekimlerinden tıp eğitimi alarak Fatih, II. 

Bâyezîd, Yavuz Selîm ve Kanuni zamanlarında hekimlik ve başhekimlik 

görevlerinde bulunmuştur.2 Eserin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi 

Nuruosmaniye 3489/1 numarada yer alan metni, iki ayrı yüksek lisans 

tezine paylaştırılarak neşredilmiş; ancak metni neşredenler, eserde müterci-

min kendisi ve eseri hakkında sunduğu kıymetli bilgileri kullanmaktansa, 

eser hakkında kaynaklarda verilen yanlış bilgileri aktarmayı tercih etmiş-

lerdir.3 

1 Bursalı Mehmed Tâhir Bey, Osmanlı Müellifleri, C. 3, Meral Yayınevi, İstanbul 1975, s. 197.

2 Ahî Çelebi’nin hayatı ve eserleri hakkında bk.: Ali Haydar Bayat, “Ahî Çelebî, Mehmed”, TDVİA, 

İstanbul 1988, C. 1, s. 528-529; Esin Kâhya, “Hekimbaşı Ahi Çelebi”, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi 
Bildirileri, Ankara, 2003, s. 429-434.

3 Çiğdem Aydın, Ahî Çelebi, Tercemetü’l-Mûcez fi’t-Tıbb (Giriş-İnceleme [Söz Dizimi] - Metin [1b-70a 
Varakları Arası] - Dizinler), Abant İzzet Baysal Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Bolu 2016; Elifnur Yıldız, Ahî Çelebi, Tercemetü’l-Mûcez fi’t-Tıbb (Giriş-İnceleme 
[Ses ve Şekil Bilgisi] - Metin [70b-141a Varakları Arası] - Dizin), Abant İzzet Baysal Ünivesitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu 2016.
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Elimizdeki eserin mütercimi, tercümesinde ismini Ahmed bin Kemâl 

olarak belirterek Edirne Dârüşşifâsı’nda on yıl çalıştığını söylemektedir. 

Eserin sebeb-i te’lîf bölümünde ve manzum olarak yazılmış hâtimesinde; 

çektiği türlü sıkıntılar yüzünden İstanbul’a geldiğini, amacının da devlet 

erkânından himâye görmek olduğunu belirtir. Tıp ilminde yeterli bilgi ve 

tecrübeye sahip olduğunu belirten Ahmed b. Kemâl, eserde devrin padi-

şahı Kanuni Sultan Süleyman ve sadrazamı hakkında övgülerde bulunur. 

Eserde padişahın ardı sıra övülen sadrazamın ismi, nüshalara göre farklılık 

göstermektedir. İncelediğimiz beş nüshanın ikisinde İbrahim Paşa, birinde 

Mehmed Paşa, birinde Süleymân Paşa övülürken birinde de herhangi bir 

sadrazam ismi zikredilmemektedir. Eldeki nüshalarda sadrazam isimleri 

değişse bile bütün nüshalarda övülen diğer kişi, yazarın hâmîsi olan He-

kimbaşı Sinan Efendi’dir. Dolayısıyla kendisinin hekimbaşılık yaptığı yıl-

lar olan 1520-1545 tarihlerini de dikkate alarak şu tahminleri yapabiliriz: 

Eser, önce 1523-1536 arasında sadrazamlık yapmış olan Pargalı İbrahim 

Paşa’ya, onun öldürülmesinden sonra da 1536-1539 yılları arasında gö-

revde kalan Ayas Mehmed Paşa’ya ve 1541-1544 yılları arasında sadrazam 

olan Hadım Süleyman Paşa’ya da tekrar sunulmuş olabilir. 

Ahmed bin Kemâl, tercümesini tamamladığı yıl için hâtime bölümün-

de bir tarih beyti yazmıştır. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi muhtemelen 

eseri sunduğu kişilerin farklı olması sebebiyle her nüshada bu tarih beytin-

de küçük değişiklikler meydana gelmiştir. Mesela eserin Pargalı İbrahim 

Paşa’ya sunulduğunun belirtildiği nüshadaki tarih mısraı “Ṭabīb-i rūḥ adı 
Türkī Mūcez” şeklinde olup ebced hesâbıyla 938/1531-2 yıllarına denk 

gelmektedir. Şimdilik eserin ilk olarak Pargalı İbrahim Paşa’ya sunulmak 

üzere 1531-2 yılında kaleme alındığını söyleyebilmekteyiz. Bu tarih bey-

tinde önemli bir bilgiye daha rastlamaktayız. Ahmed b. Kemâl, eserine bir 

de isim vermiştir: Türkî Mûcez. 

Ahmed bin Kemâl tıp kitaplarının Arapça ve Farsça olarak yazıldığını, 

bu dilleri bilmeyenlerin söz konusu kitaplardan istifade edemediğini belir-

terek İbnü’n-Nefîs’in kitabını Arapçadan Türkçeye tercüme ettiğini belirtir 

ve eserindeki muhtemel kusurlarından dolayı af dileyerek okuyuculardan 

hayır dua ister. Kitabın manzum hâtime bölümünün son beyitlerinde de 
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asıl niyetinin saraya yakın olmak olduğunu net bir şekilde ifade eder. Nite-

kim eser, geleneğe uygun olarak dolaylı bir yolla mansıb talebiyle bitmek-

tedir.1 

Sürûrî’nin Şerhi

İki cilt şeklinde tertip edilen Sürûrî’nin şerhi 24 Şaban 959 (15 Ağustos 

1552) tarihinde tamamlanmıştır. Bu husus, eserin sonunda yer alan ferağ 

kaydında şu şekilde kaydedilmiştir: ــ و ا ــ ا م ا ــ ــ  ح ا ــ ــ  ــ   
אئ ــ ــ و  ــ و  ــ  אن ا  ــ ــ   -Aşağıda ilk ön .(vr. 537a) ا

ce Sürûrî’nin şerhinin nüshaları tanıtılmıştır. Ardından eserin muhtevası 

kısaca özetlenmiş, Sürûrî’nin tercüme ve şerh yöntemi üzerinde durulmuş 

ve eserin dil ile imlâ hususiyetlerine değinilmiştir. 

Eserin Nüshaları

1. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Ayasofya Nr. 3662 

537 varaktan oluşup -ilk ve son sayfalar hariç- her sayfada 17 satır 

bulunan bu nüsha, eldeki nüshalar arasında müellif nüshasına en yakın 

zamanda yazılan nüshadır. Bundan dolayı çalışmamızın metni, bu nüsha 

esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nüshanın müstensihi, eserin birinci cildi-

nin son sayfası olan 235a’da adının Yûsuf bin Kemâl olduğunu ve eserini 

Sürûrî’nin elinden çıkan müellif nüshasından çoğalttığını manzum olarak 

şu şekilde ifade etmiştir: 

وري א ا   ا ا
א  א כ א و د ي   ا

אل  כ   ا   ا
ا ا    رزق  

Müellif nüshasının tamamlanma tarihi, eserin son sayfasında verildiği 

üzere 24 Şaban 959 (15 Ağustos 1552) şeklindedir. Müstensih, eserin 537a 

sayfasının kenarında kendisinin bu nüshayı müellif nüshasından hareketle 

959 senesinin Şevvâl ayının çarşamba gününde tamamladığını şu şekilde 

1 Mücahit Kaçar, eseri ayrıntılı olarak incelediği bir makale hazırlamış olup çalışmamızda bahsedilen bu 

konular, söz konusu makaleden özetlenerek alınmıştır. Konunun ayrıntılarını ve metinden örnekleri 

yakın zamanda yayımlanacak olan makaleye havale ediyoruz. 
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dile getirmiştir: ــ ــ ا א ــ ا ــ ا ــ  ــאب  ــכ ا ّ ا ن ا ــ ــאب  כ ــ ا  
אئ ــ ــ و  ــ و  ــ  ــאرك  ال ا ــ ــ  ــאء  ر م ا ــ وري  ــ -Burada veri .ا

len bilgilerden anlaşıldığına göre nüshanın müstensihi Yûsuf bin Kemâl, 

bu nüshayı Şevval 959/Eylül-Ekim 1552 tarihinde müellif nüshasının ta-

mamlanma tarihinden yaklaşık iki ay gibi kısa bir süre sonra eserini doğru-

dan müellif nüshasından hareketle çoğaltmıştır. Dolayısıyla bu nüsha, el-

deki nüshalar arasında doğrudan müellif nüshasından çoğaltılması, müellif 

nüshasının tamamlanma tarihi ile aralarında yaklaşık iki ay gibi kısa bir 

zaman diliminin olması ve müellifin bu nüshayı görmüş olma ihtimalinin 

yüksek olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak çalışmamızın esas 

nüshası kabul edilmiştir. Çalışmamızda yukarıda değinilen nedenlerden 

dolayı metnin neşri, edisyon kritik yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Ancak 

birkaç yerde Ayasofya nüshasında eksikliği tespit edilen birkaç sözcük veya 

ibare, diğer nüshalardaki şekil esas alınarak metne dâhil edilmiş ve bu hu-

sus dipnotlarda belirtilmiştir.

Müstensih, el-Mûcez’in ana metninin cümleleri ile Sürûrî’ye ait tercü-

me cümlelerinin birbirinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlamak amacıyla 

-birkaç yer hariç- el-Mûcez’in cümlelerinin üzerini kırmızı mürekkepli ka-

lemle çizmiştir. Nüshanın sayfa kenarlarında hem Sürûrî tarafından met-

ne yapılan ilavelere hem de eserin yazımı esnasında müstensih tarafından 

unutulan, atlanan veya yanlış yazılan kısımlara yer verilmiştir. Müstensih; 

eksik kalan, unutulan veya yanlış yazılan kısmın yanına “sahh kaydı” işareti 

düşmüş ve sayfa kenarında eksik kalan kısımları tamamlamıştır. Nüshada 

konu başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

2. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih Nr. 3542 

Müstensihi belli olmayan bu nüsha, eserin sonunda yer alan “Temme 

Şerḥu’l-Mūcez bi-avnillāhi’l-Mennān fī yevmi’l-cuma min şehri Şev-

vāl sene sebīn ve elf ” ifadesinden anlaşıldığı üzere Şevval 1070/Haziran 

1660 tarihinde istinsah edilmiştir. Nesih yazı türü ile yazılan ve toplam 

342 varaktan oluşan bu nüshanın her sayfasında 21 satır bulunmaktadır. 

Sürûrî’nin el-Mûcez tercüme ve şerhinin diğer nüshalarında olduğu gibi 

bu nüshada da el-Mûcez’in orijinal cümlelerinin üzeri kırmızı mürekkeple 
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çizilmiş, konu başlıkları ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Sürûrî tara-

fından eklenen notlar sayfa kenarında yer almaktadır. Bu nüshanın diğer 

nüshalardan ayrılan en önemli özelliği harekeli olarak yazılmış olmasıdır. 

Fatih nüshasında Sürûrî’nin iki cilt hâlinde neşrettiği el-Mûcez tercü-

mesinin birinci cildi eserin 1b ile 147b sayfaları aralığını kapsamaktadır. 

İkinci cilt ise 151b’de başlayıp 342a sayfasında son bulmaktadır. Bu nüsha-

nın 323a sayfasından 334b sayfasına kadarki 11 varağı eksiktir. Müstensih, 

birinci cildin sonunda -148a ile 150b sayfaları aralığında- eserin tamamı-

nın fihristine yer vermiştir.

3. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hamidiye Nr. 1018 

Bu nüshanın kim tarafından istinsah edildiği bilinmemesine rağmen nüs-

hanın sonunda yer alan “… temellekehu el-faḳīr Yūsuf bin Muḥammed …” 

şeklindeki temellük kaydı ifadesinden nüshanın Yusuf bin Muhammed adlı 

birinin eline geçtiği anlaşılmaktadır. Nüshanın istinsah tarihi ise zahriyede 

1018/1609 olarak kaydedilmiştir. Toplam 279 varaktan müteşekkil olan bu 

nüshanın her sayfasında 19 satır bulunmaktadır. Müstensih, el-Mûcez’in ana 

metninin olduğu kısımların üzerini kırmızı mürekkeple çizerek metnin geri 

kalanından ayırt edilmesini sağlamıştır. Aynı şekilde konu başlıklarının oldu-

ğu kısımları da kırmızı mürekkeple yazmıştır. Sayfa kenarlarında Sürûrî’nin 

eklediği notların yer aldığı bu nüsha, talik yazı türü ile kaleme alınmıştır. 

4. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa Nr. 576 

Müstensih hakkında herhangi bir bilgi içermeyen bu nüsha, ferağ kay-

dında verilen bilgilere göre Zilkade 988/Aralık 1580 tarihinde istinsah 

edilmiştir. Bu nüsha, toplam 270 varaktan müteşekkil olup her sayfasında 

21 satır bulunmaktadır. Kaynak metnin orijinal cümlelerinin üzerinin kır-

mızı mürekkeple çizildiği ve konu başlıklarının kırmızı mürekkeple yazıl-

dığı bu nüshanın sayfa kenarlarında hem Sürûrî tarafından eklenen notlara 

hem de bazı bitki resimlerine yer verilmiştir. İki cilt olarak istinsah edilen 

bu nüshanın birinci cildi 1b-114a, ikinci cildi ise 114b-270a sayfaları ara-

lığını kapsamaktadır. Girişte eserin fihristinin yer aldığı iki varaklık bir 

bölüm bulunmaktadır. Nüshanın iki cilt hâlinde istinsah edilmesi ile ilgili 
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birinci cildin son sayfasında şu ifadelere yer verilmiştir: “Şerḥ-i Mūcez iki 

cild ḳılınmaḳ münāsib görülüp cild-i ŝānī emrāż-ı enfde ibtidā ḳılmaḳ 

vech görüldi vücūh da aynda ẓāhir olup muḳaddem vech olduġı içün” (vr. 

114a). Bu ifadeler, birkaç ek dışında Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi 

Şehid Ali Paşa 2060’ta kayıtlı nüshanın birinci cildinin sonunda yer alan 

cümlelerle aynıdır. Bu durum akla iki ihtimal getirmektedir. Buna göre 

Hekimoğlu nüshası, Şehid Ali Paşa nüshasından 20 sene sonra istinsah 

edilmesinden hareketle ya Şehid Ali Paşa nüshasından çoğaltılmıştır ya da 

bu iki nüsha da şu an elde bulunmayan bir nüshadan çoğaltılmıştır. 

5. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Kadızade Mehmed Nr. 347 

Müstensihi belli olmayan bu nüshanın ferağ kaydında yer alan bilgiler-

den anlaşıldığına göre 20 Cemaziyelevvel 965 (10 Mart 1558) tarihinde is-

tinsah edilmiştir. Bu tarih, müellif nüshasının tamamlanmasından yaklaşık 

6 yıl sonrasına tekabül etmektedir. Toplam 384 varaktan oluşan nüshanın 

her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Sürûrî tarafından eklenen notlara 

sayfa kenarlarında yer verilmiştir. Sayfa kenarlarında aynı zamanda çeşitli 

mühürler de bulunmaktadır. Kaynak metnin orijinal cümlelerinin üzeri 

kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Konu başlıkları ise kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır. Bazı nüshalarda el-Mûcez tercümesi iki cilde ayrılarak istinsah 

edilmesine rağmen bu nüshada böyle bir durum söz konusu değildir. Nüs-

hanın girişinde tercüme metninden önce bazı hastalıklar için Arapça ve 

Türkçe çeşitli ilaç tarifleri bulunmaktadır. 

6. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa Nr. 2060 

Nüshanın ferağ kaydında yer alan bilgilere göre bu nüsha, 18 Ramazan 

967/12 Haziran 1560 tarihinde istinsah edilmiştir. Nüshanın müstensi-

hi hakkında ise herhangi bir kayıt düşülmemiştir. Bu nüsha, toplam 259 

varaktan müteşekkildir. Giriş ve bitiş sayfaları hariç her sayfada 23 satır 

bulunmaktadır. Kaynak metnin orijinal cümlelerinin üzeri kırmızı mürek-

keple çizilmiş olup konu başlıkları ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nüs-

hanın girişindeki üç varakta eserin fihristine yer verilmiştir. Birçok nüsha-

da el-Mûcez’in tercüme ve şerhinin iki cilt olarak hazırlanması durumu, bu 

nüshada da söz konusudur. Birinci cilt eserin 1b ile 113a sayfaları, ikinci 
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cilt ise 113b ile 259b sayfaları aralığını kapsamaktadır. Müstensih, eserin 

birinci cildinin son sayfasında eserin iki cilde taksim edilmesi ile ilgili şu 

cümlelere yer vermiştir: “Şerḥ-i Mūcez iki cild ḳılınmaḳ münāsib görülüp 

cild-i ŝānī emrāż-ı enfden ibtidā ḳılınmaḳ vech görüldi vech de ayna ẓāhir 

olup muḳaddem vech olduġı içün” (vr. 113a-113b).

7. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., TY 964 

Talik yazı çeşidi ile aharlı kâğıda yazılan bu nüsha, su yolu filigranlı, 

kahverengi meşin ve üzeri ebru kâğıt kaplı olup 86 varaktan meydana gel-

mektedir. Nüshanın ilk ve son üç sayfası hariç her sayfasında 17 satır bu-

lunmaktadır. Sürûrî’nin şerhinin “Fenn-i ŝānīden cümle-i ŝāniye edviye-i 

mürekkebe beyānındadur” konusundan sonraki kısmı bu nüshada yer al-

mamaktadır. Sürûrî tarafından sayfa kenarında verilen bilgilerin bir kısmı, 

bu nüshanın müstensihi tarafından da sayfa kenarlarında verilmiştir. Diğer 

nüshalardaki el-Mûcez’in orijinal cümlelerin üzerinin kırmızı mürekkeple 

çizilmesi şeklindeki uygulama, bu nüshanın tamamına tatbik edilmemiş 

olup nüshanın bir kısmında siyah mürekkeple çizilmek suretiyle uygulan-

mıştır. Nüshanın kim tarafından nerede ve ne zaman istinsah edildiğine 

dair herhangi bir kayıt yoktur.

8. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., TY 4354 

Nesih yazı türüyle yazılan bu nüsha, 255 varaktan oluşup -ilk ve son 

sayfa hariç- nüshanın her sayfasında 22 satır bulunmaktadır. Zilhicce 1018 

(Şubat 1610) tarihinde istinsah edilen nüshanın kim tarafından nerede is-

tinsah edildiğine dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Eserin baş tarafında 

hunnâk hastalığı (bademcik iltihabı, anjin) için ilaç tarifi bulunmaktadır. 

Bu kısımda aynı zamanda “Yazıcı dā�iresinde balıḥçı Alī Aġa diyü su�āl 

olına.” şeklinde bir kayıt bulunmaktadır. Burada kendisinden bahsedilen 

Ali Ağa’nın nüshanın müstensihi olup olmadığına dair bir bilgi bulunma-

maktadır. Müstensih, el-Mûcez’in orijinal cümlelerinin metnin geri kalanı 

ile karıştırılmasını önlemek amacıyla söz konusu kısımların üzerini kırmızı 

mürekkeple çizmiştir. 208x142 mm dış ve 139x69 mm iç ebatlara sahip 

olan bu nüshanın kâğıdı aharlı, su yolu filigranlı ve kırmızı meşin kaplıdır.
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9. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., TY 7080 

Toplam 262 varaktan oluşan bu nüshanın -ilk ve son sayfaları hariç- her 

sayfasında 21 satır bulunmaktadır. Nesih yazı türüyle kaleme alınan bu 

nüsha, İbrâhîm bin Halîl tarafından Ramazan 1156/Ekim 1743 tarihinde 

istinsah edilmiştir. Müstensih, konu başlıklarını kırmızı mürekkeple yaz-

mıştır. Nüshada tercüme bölümü ile el-Mûcez’in ana cümlelerinin olduğu 

kısımların birbirine karıştırılmaması için el-Mûcez’in cümlelerinin üzeri 

kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Mütercim tarafından metne yapılan ilave-

ler, nüshanın sayfa kenarlarında verilmiştir. Bazı nüshalarda 2 cilt şeklinde 

tertip edilen Sürûrî’nin eseri, bu nüshada tek cilt olarak neşredilmiştir. 

10. Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp., 06 Hk 1077 

Kuş filigranlı kâğıda nesih yazı türü ile yazılan bu nüshanın ilk üç vara-

ğında eserin fihristi yer almaktadır. Her sayfada 19 satır bulunan bu nüsha, 

369 varaktan oluşmaktadır. Sürûrî tarafından metne ilave edilen bilgilerin 

bir kısmı nüshanın sayfa kenarlarında verilmiştir. Bu nüshada Sürûrî’nin 

yaptığı ilavelerin tamamı yer almamaktadır. Nüshada el-Mûcez’in orijinal 

cümlelerinin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Nüshanın 1b-163a say-

faları aralığında Sürûrî’nin tercümesinin birinci cildi, 164b-369a sayfaları 

aralığında ise ikinci cildi yer almaktadır. Nüshanın baş tarafındaki dört va-

raklık bölüm eserin fihristine tahsis edilmiştir. Eserin başında ve sonunda 

çeşitli macun tarifleri yer almaktadır. Müstensihi belli olmayan bu nüsha-

nın baş tarafında 978/1570 tarihi yer almaktadır. Bu tarih, muhtemelen 

nüshanın istinsah tarihidir. Bu durumda bu nüshanın müellif nüshasından 

yaklaşık 18 sene sonra istinsah edildiğini söylemek mümkündür. 

11. Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 1437

Bu nüsha, birleşik harf filigranlı kâğıda talik yazı türü ile yazılmıştır. 

Toplam 260 varaktan oluşmakta olup her sayfada 25 satır bulunan bu 

nüsha, Ali bin Receb tarafından Şaban 1035/Nisan 1626 tarihinde istin-

sah edilmiştir. Bu nüshanın baş taraftan yaklaşık iki varaklık kısmı eksik-

tir. Nüshanın eksik kısmı “Mübālaġa ile ṭıbb bilicidür” kısmına kadarki 

bölümüdür. Müstensih, başlıkları kırmızı mürekkeple yazmış ve kaynak 
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metnin orijinal cümlelerinin üzerini ise kırmızı mürekkeple çizmiştir. Bu 

nüsha tek cilt hâlinde istinsah edilmiştir.

12. Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., 19 Hk 2929 

Bu nüsha, saykallı âbâdî kâğıda talik kırması yazı türü ile yazılmıştır. 

Nüsha, ilk ve son sayfaları hariç her sayfada 25 satır olup toplam 217 

varaktan oluşmaktadır. Nüshada başlıklar kırmızı kalemle, kaynak met-

nin orijinal cümlelerinin ise üzeri kırmızı mürekkepli kalemle çizilmiş 

olup Sürûrî tarafından yapılan eklemelere sayfa kenarında yer verilmiş-

tir. el-Mûcez şerhinin bu nüshasının 1b-96b sayfaları aralığında eserin 

birinci cildi, 97b-217b sayfaları arasında ise ikinci cildi yer almaktadır. 

Sürûrî’nin tercüme ve şerhinin dördüncü fenninin zehirler hakkındaki 

altıncı bâbı bu nüshada eksiktir. Sonu eksik olduğundan nüshanın kim 

tarafından nerede ve ne zaman istinsah edildiğine dair malumat bulun-

mamaktadır.

13. Almanya Milli Ktp. Türkçe Yazmaları, Ms.or.oct. 2276 

160x110 mm dış ve 110x60 mm iç ebatlara sahip olan bu nüsha, nesih 

yazı türü ile yazılmıştır. Toplam 225 varaktan müteşekkil olup her sayfada 

21 satır mevcuttur.1

14. İngiltere Milli Ktp. Türkçe Yazmaları, 11282 

248x155 mm dış ebatlara sahip olan bu nüsha nestalik yazı türü ile ka-

leme alınmış olup toplam 368 varaktan oluşmaktadır. Bu nüsha, İbrahim 

bin Osman tarafından 963/1555-56 yılında istinsah edilmiştir.2 

1 Milli Kütüphane Yazmalar Kataloğu: http://www.yazmalar.gov.tr/eẟer/terceme-i-m%C3%BBci-

zul-kan%C3%BBn-f%C3%AEt-tibb/113736.

2 İngiltere Milli Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu: http://searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/

action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=IAMS032-003906691&indx=2&-

recIds=IAMS032-003906691&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayM-

ode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28BL%29&tab=local&dstm-

p=1628935854541&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl(freeText0)=11282&vid=IAMS_VU2 .
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Eserin Muhtevası

Çalışmamızda esas nüsha olarak seçilen Süleymaniye Yazma Eser Kü-

tüphanesi Ayasofya 3662 numaralı nüshanın 1b-235a sayfaları arasında 

eserin birinci cildi, 236b-537a sayfaları arasında ise ikinci cildi yer almak-

tadır.

Sürûrî, eserin giriş kısmında muhteva ile ilgili bilgi vermiştir. Söz ko-

nusu kısımda eserin dört fenden (bölümden) oluştuğu ve her fende hangi 

konuların ele alındığı hakkında aşağıda ayrıntılarını vereceğimiz şu cüm-

leler sarf edilmiştir: 

Evvelki fenn ṭıbbuñ iki cüz�lerinüñ ḳāideleri beyānındadur. İki cüz�den 
dilerin ṭıbbuñ ilmiyyesin ki ilm-i mücerred murād olur ve ameliyyesin 
ki keyfiyyet-i amele müteallıḳ olan ilmdür. İkinci fenn devālar ve ġıdā-
lar beyānındadur ki ol devālar ve ġıdālar müfred olalar yalñuz zencebīl ve 
yalñuz etmek gibi ya mürekkeb olalar zencebīl ile ḳaranfil ve etmek ile 
et gibi. Üçünci fenn her bir użva muḫtaṣṣ olan marażlar ve sebebleri ve 
alāmetleri ve muāleceleri beyānındadur. Dördünci fenn bir użva muḫtaṣṣ 
olmayan marażlar beyānındadur gerek cemī ażāya āmm ola ḥummā gibi 
yā her bir użvda ḥādiŝ olmaḳ cā�iz ola şiş gibi ve teferruḳ-ı ittiṣāl gibi ve 
bu marażlaruñ sebebleri ve alāmetleri ve muāleceleri beyānındadur (vr. 
2b-3a).

Eserin birinci bölümünde tıbbın ilmî ve amelî kaideleri üzerinde du-

rulmuştur. Sürûrî, söz konusu kısmı tercüme ederken “Fenn-i evvel müş-

temildür iki cümleyi” (vr. 3b) diyerek bu bölümün temelde iki konu etra-

fında teşekkül ettiğini vurgulamıştır. Birinci kısımda “Cümle-i ūlā cüz�-i 

naẓarī yanī cüz�-i ilmī ḳāideleri beyānındadur ṭıbdan.” (vr. 3b) cümlesiyle 

vurgulandığı üzere tıbbın ilmî kaideleri üzerinde durulmuş ve bu kaideler 

dört başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklar; genel hastalıklar, insan be-

deni, hastalık sebepleri ve alametleri hakkında olup Sürûrî tarafından şu 

şekilde verilmiştir: 

Cümle-i ūlā müştemildür dört cüz�leri (vr. 3b): Cüz�-i evvel umūr-ı ṭa-
bīiyye beyānındadur ḳavl-i küllī ile ki her şaḫṣa ve her maraża ve her vaḳte 
şāmil ola (vr. 3b); cüz�-i ŝānī cüz�-i naẓarīnüñ eczāsından beden-i insān 
aḥvālindedür (vr. 12b); üçünci cüz� cüz�-i naẓarī eczāsından esbāb beyā-
nındadur (vr. 17b); dördünci cüz� cüz�-i naẓarī eczāsından alāmetler beyā-
nındadur (vr. 27b).
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Birinci bölümün ikinci kısmında ise tıbbın amelî kaideleri üzerinde du-

rulmuştur. Bu kısımda sağlığın korunması ve bunun için gerekli ilaçların 

bilgisine sahip olma hususları ele alınmıştır. “Cüz�-i amelī münḳasım olur 

ḥıfẓ-ı ṣıḥḥate ve ilm-i ilāca” (vr. 42a) cümlesine yer verildikten sonra sağ-

lığın korunması bahsi şu başlıklar altında ele alınmıştır: “Tedbīrü’l-Mekūl” 

(Yiyecek Tedbiri) (vr. 43b), “Tedbīrü’l-Meşrūb” (İçecek Tedbiri) (vr. 45b), 

“Tedbīrü’l-Ḥareket ve’s-Sükūni’l-Bedeniyyīn” (Bedenin Hareketli ve Hare-

ketsiz Olma Tedbiri) (vr. 54a), “Tedbīrü’n-Nevm ve’l-Yaḳaẓa” (Uyku ve 

Uyanıklık Tedbiri) (vr. 57b), “Tedbīrü’l-İstifrāġ ve’l-İḥtibās” (Kusma, Bo-

şaltma ve Tutma Tedbiri) (vr. 58b), “Tedbīrü’l-Fuṣūl” (Mevsimler Tedbiri) 

(vr. 64a). Sağlığın korunması için gerekli bu gibi tedbirler üzerinde du-

rulduktan sonra hastalara hazırlanacak ilaçlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Sürûrî’nin “Cüz�-i ŝānī cüz�-i amelīden ṭıbdan ḫasteler muāleceleri beyā-

nındadur ḳavl-i küllī ile” (vr. 65b) cümlesiyle işaret ettiği ilaçlarla ilgili bu 

kısım eserin 65b-84b aralığını kapsamaktadır. 

Eserin ikinci fenninde devalar ve gıdalar üzerinde durulmuştur. Devalar 

ve gıdalar, müfred (yalnız, karıştırılmamış) ve mürekkeb (birleşik) olmak 

üzere iki başlık altında incelenmiştir. Bu bölümün ilk kısmında “Cümle-i 

ūlā aḥkām-ı edviye ve aġdiye-i müfrede beyānındadur” (vr. 84b) cümlesin-

de dile getirildiği üzere devaların hükümleri ile müfred gıda ve devalar ele 

alınmıştır. Müfred gıda ve devalar kendi içinde iki alt başlığa ayrılmıştır. 

Birinci kısımda “Cümle-i ūlā müştemil olur iki bābı. Bāb-ı evvel kelām-ı 

küllīdür edviye-i müfrede beyānında” (vr. 84b) cümlesinde belirtildiği 

üzere genel anlamda müfred devaların insan vücudu üzerindeki tesirle-

ri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci kısımda ise “Fenn-i ŝānīnüñ cümle-i 

ūlāsından bāb-ı ŝānī edviye ve aġdiye-i müfrede beyānındadur” (vr. 93b) 

denilerek müfred gıda ve devalar ele alınmıştır. Sürûrî “Biz bu bābı tertīb 

eyledük ebced ḥarfleri üzere” (vr. 93b) cümlesiyle bu kısmın ebced harfle-

rinin sırasına göre tertip edildiğini bildirmiştir. Bu kısım, eserin 93b-150b 

sayfaları aralığındadır. Müfred gıda ve devalar kısmında zikredilen bitki, 

hayvan, maden, yiyecek, içecek vb. şeylerin ebced harflerinin sırasına göre 

isimleri ve sayfa aralıkları aşağıda tablo üzerinde verilmiştir:
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Ebced Harfi Müfred Gıdâ veya Devâ Olarak Zikredilenler Sayfa Aralıkları

Ḥarfü’l-hemze İbrīsem (ipek), iccāṣ (erik), uḳḥuvān (sığır gözü, ko-
yun gözü otu), ısfanāḫ (ıspanak), efsentīn (yavşan 
otu), uşaḳ (çadır uşağı bitkisinin zamkı), asārūn (ke-
di otu), iẕḫir (ayrık otu, Mekke ayrığı), ütrüc (ağaç 
kavunu), enberbārīs (kadın tuzluğu, sarıçalı), usṭūḫū-
dūs (karabaş otu), eftīmūn (bağboğan, küsküt, şeytan 
saçı bitkisi), emlec (Hindistan’da yetişen amlac olarak 
bilinen bitki ve bu bitkinin meyvesi), aḳāḳıyā (akas-
ya), ās (mersin ağacı), iklīlü’l-melik (koç boynuzu 
bitkisi), anīsūn (anason), uşne (yosun), anzerūt (sıcak 
ülkelerde yetişen bodur bir ağacın yara tedavisinde 
kullanılan reçinesi), iẟmid (sürme taşı), iyyel (geyik), 
infeḥa (süt emmekte olan hayvanların midelerinde 
bulunup ondan maya yapılan süt), eruzz (pirinç), 
elye (kuyruk, kalça).

93b-101b

Ḥarfü’l-bā Bābūnec (papatya), benefsec (menekşe), būraḳ (bo-
raks), baṣal (soğan), behmen (yaban havucu kökü), 
bāḳılā (bakla), belec (hurma koruğunun olgunlaş-
maya yüz tutan hâli) ve büsr (olgunlaşma evresine 
giren hurma meyvesi), bıṭṭīḫ (kavun), beyż (yumur-
ta), belīlec (belile otu), bādrencbūye (oğul otu, ko-
van otu), bādincān (patlıcan), būzīdān (tilki taşağı 
otunun kökü), baḳla-i yemāniyye (yabani ıspanak), 
bezr-i ḳaṭūnā (karnıyarık otu tohumu), baḳla-
tu’l-ḥamḳā (semiz otu), bunduḳ (fındık), besfāyec (çı-
yan otu), bellūṭ (palamut, meşe), baḳar (inek, sığır), 
bād-āverd (boğa dikeni).

102a-109a

Ḥarfü’l-cīm Cevz (ceviz), cevz-i bevvā (Hindistan cevizi), cülnār 
(nar çiçeği), cübn (peynir), cezer (havuç).

109a-110b

Ḥarfü’d-dāl Dārçīnī (tarçın), dīk (horoz) ve decāc (tavuk), dimāġ 
(beyin), demü’l-aḫaveyn (bitkilerden elde edilen ve 
iki kardeş kanı olarak bilinen reçine).

110b-111b

Ḥarfü’l-hā Hindibā (yaban marulu), helīlec (helile otu), helyūn 
(kuşkonmaz), hezār-ceşān (ak sarmaşık, yılan üzü-
mü).

111b-113a

Ḥarfü’l-vāv Vecc (eğir otu kökü), verd (gül). 113a-114a

Ḥarfü’z-zā Za�ferān (safran), zu�rūr (alıç), zübd (tereyağı), zence-
bīl (zencefil), zeyt (zeytinyağı).

114a-115b
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Ḥarfü’l-ḥā Ḥużaż (teke dikeni zamkı), ḥınnā (kına çiçeği), 
ḥanẓal (ebucehil karpuzu), ḥımmaṣ (nohut), ḥınṭa 
(buğday), ḥabbu’z-zelem (yer bademi), ḥabbu’n-nīl 
(indigo ağacı), ḥabbu’ṣ-ṣanavber (çam fıstığı), ḥabbe-
tü’l-ḫaḍrā (sakız ağacının meyvesi), ḥamāmu’n-nevā-
hiż (güvercin yavrusu), ḥabbetü’s-sümne (kenevir 
tohumu), ḥacerü’l-lājiverd (içinde düzgün bir biçim-
de dağılmış kükürt bulunan sodyumla alüminyum 
silikatın oluşturduğu değerli, lacivert renkli taş) ve 
ḥacerü’l-Ermenī (Ermeni taşı), ḥayyu’l-�ālem (karaka-
fes), ḥulbe (boy tohumu), ḥacerü’l-Yehūd (Beni İsrail 
zeytini denilen taş), ḥacerü’l-yeşb (yeşim, akik taşı).

115b-119b

Ḥarfu’ṭ-ṭā Ṭabāşīr (bambu bitkisinin kökünden elde edilen toz, 
yanmış bambu kökü), ṭīn-i Ermenī (Ermeni kili), 
ṭarfā (ılgın ağacı), ṭarāẟīẟ (deve dikenleri).

119b-120b

Ḥarfü’l-yā Yāsemīn. 120b

Ḥarfü’l-kāf Kāfūr (kâfur ağacından elde edilen, hekimlikte kul-
lanılan, beyaz ve yarı saydam, kolaylıkla parçalanan, 
güzel kokulu bir madde), kehrübā (kehribar), keẟīrā 
(geven bitkisinden elde edilen zamk), kemmūn (kim-
yon), kereviyā (Frenk kimyonu), kemet (mantar), ke-
ber (kapari, kebere), kerefs (kereviz), kilye (böbrek), 
kerş (işkembe), kebed (karaciğer), küzbere (kişniş), 
kümmeẟrā (armut), kürā� (paça).

121a-124a

Ḥarfü’l-lām Lisānu’ẟ-ẟevr (sığır dili bitkisi), lisānu’l-ḥamel (damar 
otu, sinirli ot), lūbiyā (börülce), levz (badem), leben 
(süt), laḥm (et), lāden (pamuk otu).

124a-128b

Ḥarfü’l-mīm Maṣṭaḳī (sakız), muġāẟ (yaban narı), milḥ (tuz), 
mülūḫiyyā (ebegümeci), mişmiş (zerdali, kayısı), 
mevz (muz), māş (bezelye, fiğ).

128b-130a

Ḥarfü’n-nūn Nercis (nergis), nīl (çivit otu), nesrīn (yaban gülü, 
ağustos gülü), nemmām (marsama bitkisi), nīlūfer, 
na�nā� (nane), nuḫāle (kepek), neşā (nişasta), nebḳ 
(sidre yemişi).

130b-132a

Ḥarfü’s-sīn Sidr (sidre ağacı), sūrincān (yemişi çiğdem olan otun 
kökü), saḳmūniyā (bingöz otu, sakmunya), summāḳ 
(sumak), silḳ (pazı), sebistān (ökse yemişi), sükker 
(şeker), semn (yağ), sefercel (ayva), semek (balık).

132a-135a

Ḥarfü’l-ayn �Anber (amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül 
renginde bir madde), �ūd (öd ağacı), �unnāb (hün-
nap), �ades (mercimek), �asel (bal), �ineb (üzüm).

135a-136b
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Ḥarfü’l-fā Fıżża (gümüş), fustuḳ, fücl (turp), fuḳḳā� (boza), fül-
fül (biber), fūtenc (yarpuz, pülüskün).

136b-137b

Ḥarfu’ṣ-ṣād Ṣandal (sandal ağacı), ṣa�ter (yabani kekik), ṣamġ 
(zamk). 

137b-138a

Ḥarfü’l-ḳāf Ḳıẟẟā (hıyar, acur), ḳar� (kabak), ḳavāniṣ (kuş kursa-
ğı), ḳusṭ (öd ağacı gibi bir ağacın zamkı), ḳanṭariyūn 
(kantaron), ḳaranfil, ḳarāṣıyā (kiraz).

138a-140b

Ḥarfu’r-rā Reyḥān (fesleğen), rāvend (karabuğdaygillerden, 1-2 
metre yüksekliğinde, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, 
çok yıllık ve otsu bir bitki), rāziyānec (rezene), rībās 
(ışkın), riye (akciğer), rümmān (nar).

140b-142a

Ḥarfü’ş-şīn Şa�īr (arpa), şibt (dorak otu), şūnīz (çörek otu), şeh-
dānec (kenevir), şelcem (şalgam), şāhterec (şahtere 
otu), şükā�ā (boğa dikeni).

142a-143a

Ḥarfü’t-tā Temr-i Hindī (demirhindi), tuffāḥ (elma), türbüd 
(türbüt otu), tīn (incir), tūt (dut), türmüs (acı bakla), 
terencübīn (kudret helvası).

143a-145b

Ḥarfü’ẟ-ẟā �ūm (sarımsak), ẟelc (kar), ẟa�leb (tilki). 145b-146b

Ḥarfü’l-ḫā Ḫaşḫāş, ḫaṭmī (hatmi bitkisi), ḫass (marul), ḫarnūb 
(keçiboynuzu bitkisi), ḫubbāzā (ebegümeci), ḫavḫ 
(şeftali), ḫall (sirke), ḫubz (ekmek), ḫardal, ḫıyārşen-
ber (Hint hıyarı).

146b-150a

Ḥarfü’ẕ-ẕāl Ẕeheb (altın). 150a

Ḥarfü’l-ġayn Ġubeyrā (iğde), ġarīḳūn (katranköpüğü, ağaç manta-
rı), ġāliye (kalye misk).

150a-151a

İkinci fennin ikinci kısmında mürekkeb (birleşik) devalar (ilaç veya 

macunlar) ele alınmıştır. Mürekkeb devalar “Fenn-i ŝānīden cümle-i ŝā-

niye edviye-i mürekkebe beyānındadur ve bu cümle-i ŝāniye müştemil 

olur iki bābı” (vr. 151a) cümlesiyle belirtildiği üzere iki alt başlığa taksim 

edilmiştir. İlk kısımda “Bāb-ı evvel terkīb-i edviye ḳāideleri beyānında-

dur” (vr. 151a) cümlesinde belirtildiği üzere devaların karışımı ve hazır-

lanış usulleri üzerinde durulmuştur. İkinci kısımda ise kullanımı yay-

gın olmayan ilaçlarla Akrabadîn tercümelerinde ele alınan ancak eserin 

yazıldığı dönemde kullanılmayan ilaçlara değinilmediği ve bu kısımda 

meşhur kitaplarda bulunmayan ancak meşhur olan devalara değinildiği 

şu şekilde belirtilmiştir: 
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Bāb-ı ŝānī edviye-i mürekkebeden bir cümle beyānındadur. Ammā mürek-
kebāt-ı ġarībe ki istimāl olınmaz illā nādiren ḥācet yoḳdur anuñ ẕikrine. Ve 
ammā edviye-i müstamele-i meşhūre bunlardan meẕkūr olan Aḳrābādīn-
lerde ki meşhūrdur bizüm zamānumuzda taḥḳīḳan istiġnā olınur anlardan 
ol kitāblar ile. Ve biz ẕikr iderüz bunda edviye-i meşhūreyi ki ḫālīdür an-
lardan kütüb-i meşhūre (vr. 154a). 

Bu kısımda yer alan tarifler şu şekildedir: Muġlā-yı ḥulv (kaynatılma 

sonucu içindeki katı şeylerden arındırılarak içilmesi kolay hâle gelen tatlı 

ilaç), muġlā-yı münżic (pişmiş ilaç; sindirimi kolaylaştıran ilaç), naḳū�-ı 
ḥulv (tedavide kullanılmak amacıyla suda ıslatılan ve tatlı olan ilaç), naḳū�-ı 
ḥāmıż (tedavide kullanılmak amacıyla suda ıslatılan ve tadı ekşi olan ilaç), 

naḳū�-ı müshil (tedavide kullanılmak amacıyla suda ıslatılıp bağırsakları 

çalıştıran ve dışkının kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayan ilaç), maṭbūḫ-ı 
fākihe (meyvenin bir sıvı içine konulup kaynatılması veya haşlanmasıyla 

hazırlanmış ilaç), maṭbūḫ-ı eftīmūn (bağboğan bitkisinin bir sıvı içine ko-

nulup kaynatılması veya haşlanmasıyla hazırlanmış ilaç), fetīle-i müshile 
(bağırsakları çalıştıran ve dışkının kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayan fi-

til), ḥuḳne-i leyyine (yumuşatıcı etkiye sahip ilaç), ḥuḳne-i ḳūlenc (omuz ve 

sırt ağrısı için hazırlanan ilaç).

Eserin üçüncü bölümünü teşkil eden üçüncü fenninde hastalıklar üze-

rinde durulmuştur. Bu bölümde ele alınan hastalıklar Sürûrî tarafından 

“Fenn-i ŝāliŝ marażlar beyānındadur ki muḫtaṣṣ ola bir użva ve ol ma-

rażlaruñ sebebleri ve alāmetleri ve muāleceleri beyānındadur” (vr. 158a) 

cümlesinde dile getirildiği üzere vücudun yalnızca bir organını ilgilendiren 

veya bir organa mahsus hastalıklar olarak nitelendirilmiştir. Bu kısımda 

aynı zamanda söz konusu hastalıkların sebepleri, belirtileri ve ilaçları hak-

kında da bilgi verilmiştir. Eserin üçüncü bölümünde ele alınan hastalıkla-

rın hangi organa mahsus oldukları, hastalıkların adları ve sayfa aralıkları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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Hastalıkların Özgü 
Oldukları Organ

Hastalıkların Adları Sayfa Aralıkları

Alāmāt-ı Emzice-
tü’d-Dimāġ (Beyinle 
Alakalı Hastalıklar 
ve Belirtileri)

Ṣudā� (baş ağrısı), beyża (sürekli devam eden baş 
ağrısı) ve ḫūde (migren), şaḳīḳa (yarım baş ağrı-
sı), sersām (menenjit), ḳarānīs (beyin zarlarında 
meydana gelen şişlik, şiddetli baş ağrısı), līẟerġus 
(unutkanlık hastalığı, hafıza kaybı), sübāt-ı seherī 
(uykusuzluğun, uyuyamama hastalığının verdiği 
dalgınlık, hafif uyku hâli), ru�ūnet ve ḥumḳ (ah-
maklık, bönlük, fikir noksanlığı), nisyān (unut-
kanlık hastalığı, hafıza kaybı), māniyā (delilik), 
dāü’l-kelb (kuduz hastalığı), mālīḫūlyā (kara 
sevda, melankoli), ḳuṭrub (kuruntudan bir yerde 
sabit durmayıp sürekli hareket hâlinde olunma-
sı), �aşḳ, sübāt (uyku, kendinden geçme; koma), 
seher (uyuyamama hastalığı), seder (göz kararma-
sı) ve düvār (baş dönmesi), kābūs (uykuda basan 
sıkıntılı ağırlık), ṣar� (epilepsi, sara hastalığı), 
sekte (kan tutmak), fālic (felç), teşennüc (kasılma, 
spazm), temeddüd (çekilme, gerinme), laḳve (yüz 
felci, ağız eğrilmesi), ra�şe (titreme), ḫader (uyuş-
ma), iḫtilāc (seğirme, irade dışı titreme).

158b-208a

Emrāżu’l-Ayn (Göz 
Hastalıkları)

Tekeddür (gözde meydana gelen bulanıklık, bula-
nık görme), remed (göz ağrısı, göz iltihabı), verdī-
nec (gözün mültehime (konjonktiva) tabakasında 
et parçacıkları şeklinde meydana gelen şişlik), 
nüfāḫāt (gözün karniyye (kornea) tabakasında 
toplanan su kabarcıkları), ḳurūhu’l-�ayn (göz 
yaraları, çıbanları), ṭarfe (gözde morarma), sebel 
(kornea yüzeyinde oluşan ve görmeyi zorlaştıran 
yüzeysel damarlaşma, bulanık görme hastalığı), 
ẓufre (göz kapaklarının birleştiği köşe ile kornea 
arasında yayılıp zamanla gözü örten ve görme-
yi zorlaştıran örtü), ḳamḳām ve ḳaml (göze arız 
olan kıl biti ve bit), sülāḳ (göz kapaklarının kızıl 
kızıl olup kalınlaşması ve kirpiklerin döküldüğü 
yerlerde yara oluşması), berede (göz kapağında 
ortaya çıkan ve şekli doluya benzeyen sivilce), 
şa�īre (itdirseği, arpacık), şırnāḳ (göz kapağı ilti-
habı), şa�ru’l-münḳalib (gözün içinde eğri biterek 
göz kapağının açılıp kapanmasıyla gözü ağrıtan 
kıl), ża�fu’l-baṣar (uzağı görememe, miyopluk), 
ḫayālāt (gerçekliği olmayan renkli nesneler gör-
mek), mā (göze su inme hastalığı).

208a-234b
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Emrāżu’l-Enf
(Burun Hastalıkları)

Cefāfu’l-enf (burun kuruluğu), ḳurūḥu’l-enf (bu-
run yaraları), ru�āf (burun kanaması), zükām 
(beyindeki fazla rutubetin burna inmesi sonucu 
ortaya çıkan hastalık) ve nezle (beyindeki fazla 
rutubetin boğaza inmesi sonucu ortaya çıkan 
hastalık).

236b-247a

Emrāżu’l-Liŝe 
ve’l-Esnān ve’ş-
Şefeteyn ve’l-Fem 
(Diş Eti, Dişler, 
İki Dudak ve Ağız 
Hastalıkları)

Ża�fu’l-esnān (dişlerin zayıf olması), dūdu’l-esnān 
(dişlerin çürümesine yol açan diş kurtları), ḍars 
(dişlerin kamaşması), liẟetü’d-dāmiye (kanamalı 
diş eti), noḳṣān-ı laḥmu’l-liẟe (diş eti eksikliği), 
istirḫāü’l-liẟe (diş etinin gevşemesi, çekilmesi), 
veca�u’l-esnān (dişler ağrısı), baḫar (ağız koku-
su), ḳulā� (pamukçuk hastalığı), ḳal�u’l-esnān 
ve teftiyetuhā (dişleri çekmek ve paralamak), 
seyelānü’l-lu�āb (aşırı tükürük salgılanması), te-
şaḳḳuḳu’ş-şefe (dudak yarılmak), evrāmü’ş-şefe 
(dudak veremleri, dudak şişleri).

247a-261b

Emrāżu’l-Vech 
(Yüz Hastalıkları)

Māşerā (yüzde meydana gelen ve bazen göze de 
sıçrayan şişlik), bādişnām (yüzde meydana gelen 
ve gittikçe cüzama dönüşen irinli, kızılca şişlik-
ler).

261b-262b

Emrāżu’l-Lisān 
(Dil Hastalıkları)

Şuḳūḳu’l-lisān (dil yarılmak), cefāfu’l-lisān (dil 
kuruluğu), istirḫāü’l-lisān ve ẟiḳlihī ve’t-temtimeti 
ve’l-fāfāi (dil gevşekliği ve ağırlığı ve t ve f harfle-
rini doğru telaffuz edememek).

262b-265a

Emrāżu’l-Üẕn 
(Kulak Ağrıları)

Ṭareş (hafif sağırlık, kısmi işitme kaybı), eṭ-
ṭanīn ve’d-devī (kulak çınlaması ve uğultusu), 
veca�u’l-üẕn (kulak ağrısı), ḳurūḥu’l-üẕn (kulak 
yaraları), duḫūlü’l-ḥayvān fi’l-üẕn (ḳulağın içine 
sinek, bit, pire, karınca vb. hayvanların girmesi), 
tevellüdü’d-dūd fīhā (kulakta kurtçuk oluşması), 
duḫūlü’l-mā fi’l-üẕn (kulağa su girmesi).

265a-276b

Emrāżu’l-Ḥalḳ 
(Boğaz Hastalıkları)

Ḫunāḳ (boğazda oluşan şişlik sonucu rahatlık-
la nefes alamamak, nefes borusu veya hançere-
de tıkanma yoluyla meydana gelen boğulma), 
istirḫāü’l-lehāt (küçük dilin gevşemesi, boğa-
za kaçması), ḍīḳu’n-nefes (nefes darlığı), rebv 
(astım), nefesü’l-intiṣāb (ileri derecede kalp ve 
akciğer yetmezliğinden kaynaklanan ve ancak 
güç ve oturur durumda yapılabilen solunum), 
buḥḥatu’ṣ-ṣavt (seste boğukluk), su�āl (öksürük), 
nefẟü’d-dem (kan tükürmek), �alaḳ (boğaza yapı-
şıcı sülük), luḳme ve şevk (lokma ve diken), ted-
bīru men ġaraḳa fi’l-māi (suyun altında kalıp su 
yutan kişi için yapılması gerekenler).

276b-297a
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Emrāżu’ṣ-Ṣadr 
ve’r-Riye (Göğüs ve 
Akciğer Hastalıkları)

Ẕātü’l-cenb ve ẕātü’r-riye (göğüs sancısı ve zatür-
re), sill (verem).

297a-307a

Emrāżu’l-Ḳalb 
(Kalp Hastalıkları) 

Ḫafaḳān (çarpıntı, kalp çarpıntısı), ġaşy (bayıl-
ma).

307a-315b

Emrāżu’ŝ-Ŝedy 
(Meme Hastalıkları)

Ebḳāu’ẟ-ẟedy (memenin büyük olması), ḳılle-
tü’l-leben (sütün az olması).

315b-317b

Emrāżu’l-Mide 
(Mide Hastalıkları)

Veca�u’l-mi�de (mide ağrısı), tuḫame (hazımsız-
lık), noḳṣānu’ş-şehvet ve buṭlānuhā (yemek iştiha-
sının az olması veya hiç olmaması), fesādu’ş-şehvet 
(balçık, kireç vb. şeyler aşermek), şehvetü’l-kel-
biyye (sürekli aç hissedilmesi, doymama), �aṭş 
(susuzluk, hararet), noḳṣānu’l-hażm ve buṭlānihī 
(midenin sindirme gücünün zayıf olması veya 
hiç olmaması), fesādu’l-hażm (sindirim bozuklu-
ğu), fuvāḳ (hıçkırık), ḳay ve’t-tehevvu� ve’l-ġaẟeyān 
(kusma, zorla kusma ve mide bulantısı).

317b-336a

Emrāżu’l-Kebid 
(Karaciğer 
Hastalıkları)

Ża�fu’l-kebid (karaciğer zayıflığı), südedü’l-kebid 
(karaciğer tıkanıklıkları), en-nefḫa ve’r-rīḥ fi’l-ke-
bid (karaciğerde gaz, gaz şişkinliği ve yel), ve-
ca�u’l-kebid (karaciğer ağrısı), evrāmü’l-kebid (ka-
raciğer veremleri), sūü’l-ḳinye (karın boşluğunda 
su toplanması), istisḳā (vücutta su toplanması).

336a-352a

Emrāżu’l-Emā
(Bağırsak
Hastalıkları)

İshāl, secec (bağırsak sıyrılmak, bağırsak artığı), 
ḳurūḥu’l-em�ā (bağırsaklardaki yaralar), maġṣ (in-
ce bağırsaklarda olan ağrı, sancı), ḳūlenc (kalın ve 
kör bağırsaklarda şiş vb. nedenlerle tıkanmadan 
kaynaklanan ağrı), dūd (bağırsak kurdu).

352a-375b

Emrāżu’l-Maḳad 
(Anüs, Dübür 
Hastalıkları)

Şıḳāḳu’l-maḳ�ad (anüs yarılmak, çatlamak), is-
tirḫāü’l-maḳ�ad (anüs felci), ḫurūcu’l-maḳ�a-
de (rektumun anüsten dışarı çıkması), ḥikke-
tü’l-maḳ�ade (anüs kaşıntısı), evrāmü’l-maḳ�ade 
(anüs veremleri), bevāsīr (hemoroitler), zaḥīr 
(dizanteri).

375b-384b

Emrāżu’ṭ-Ṭıḥāl 
(Dalak Hastalıkları)

Merāre (safra kesesi, öd kesesi), veremü’ṭ-ṭıḥāl 
(dalak şişmesi).

384b-390b
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Emrāżu’l-Külā (Böb-
rek Hastalıkları)

Meẟāne (idrar torbası), ḥaṣāt (böbrek taşları), 
ḥaṣātu’l-külā ve’l-meẟāne (böbrek ve idrar yolu 
taşları), ḳurūḥu’l-külā ve’l-meẟāne (böbrek ve idrar 
yolu yaraları), evrāmü’l-külā (böbrek veremleri, 
şişlikleri), evrāmü’l-meẟāne (idrar yolu veremleri, 
şişlikleri), cerebü’l-meẟāne (idrar yolunda kaşın-
tı), cümūdu’d-dem fi’l-meẟāne (idrar torbasında 
kanın donması), ḫal�u’l-meẟāne (idrar torbasının 
incinmesi, yerinden ayrılması), rīḥu’l-meẟāne 
(idrar torbasında yel, gaz olması), ḥurḳatu’l-bevl 
(idrarda yanma), �usru’l-bevl (güç işeme, idrarda 
zorlanma), selisü’l-bevl (istem dışı idrar çıkması), 
ẕiyābīṭis (diyabet), taḳṭīrü’l-bevl (idrarın damla 
damla gelmesi).

390b-407b

Emrāż-ı 
Ażā�ü’t-Tenāsül 
(Üreme Organları-
nın Hastalıkları)

Kelām fi’l-menī (meninin oluşması hakkında), 
fi’l-intişār (penisin sertleşmesi hakkında), fi’ş-şeh-
vet (şehvet hakkında), noḳṣānü’l-bāh (çiftleşme 
isteğinin az olması), keẟretü’ş-şehvet (şehvet çoklu-
ğu), keẟretü’l-iḥtilām (rüyada sperm boşalmasının 
çok defa gerçekleşmesi), sür�atü’l-inzāl (spermin 
erken gelmesi, erken boşalma), keẟretü’l-in�āẓ 
(penis sertleşmesinin çok olması), �aẕyūṭ (cinsel 
ilişki esnasında dışkılayan kişi), übne (erkekler-
de eşcinsel ilişki arzusu duyma), tedbīru men 
istekẟere mine’l-cimā�i fe-ḍarre bihī (cinsel ilişki-
yi çok yapıp ondan zarar gören kimsenin ted-
biri), mu�aẓẓımatü’ẕ-ẕeker (penisi büyütenler), 
tażyīḳu’l-ḳubül (vajinanın daraltılması), mu-
saḫḫinātü’l-ḳubül (vajinayı ısıtan, kızdıran deva-
lar), müleẕẕiẕāt (lezzet vericiler).

407b-418b
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Emrāżu’r-Raḥm (Ra-
him Hastalıkları)

�Uḳr (kısırlık, kısır olma), ẕikru edviyeti ta�ay-
yüni �ale’l-ḥabeli (gebelik için kullanılacak ilaç-
ların zikri), �alāmātü’l-ḥabel ve aḥkāmuhū (ge-
belik belirtileri ve hükümleri), sebebü’l-eẕkār ve 
�alāmātuhū (erkek çocuklar olması ve belirtileri), 
�alāmātu esḳāmu’l-cenīn (cenin hastalıklarının 
belirtileri), ısḳāṭ (düşük, düşürme, çocuk düşür-
me), tedbīrü’l-ḥavāmil (gebelerin dikkat etmesi 
gereken hususlar), teshīlü’l-vilādet (doğurmayı 
kolaylaştırma), evrāmü’r-raḥm (rahim veremle-
ri, şişlikleri), keẟretü’ṭ-ṭamẟ (hayız kanının çok 
olması), iḥtibāsü’ṭ-ṭamẟ (hayız kanı tutulması, 
gelmemesi), reṭaḳ (kadınlarda atrezi), retḳā (va-
jinal atrezisi olan kadın), recā (yalancı gebelik), 
iḫtināḳu’r-raḥm (histeri), ḥikketü’r-raḥm (rahim 
içi kaşıntısı), bevāsīrü’r-raḥm (rahim hemoroit-
leri), şıḳāḳu’r-raḥm (rahim yarılması), ḳurūḥu’r-
raḥm (rahim yaraları), nütüvvü’r-raḥm (rahimde 
yumrulanıp çıkan çıban), evrāmü’l-ḫuṣyeteyn (iki 
testis veremleri, şişlikleri), ḳurūḥu’ẕ-ẕeker (penis 
yaraları), fetḳ (yarılma, çatlama, fıtık), ḥadebe 
(yumruluk, kamburluk), riyāḥu’l-efrise (iki ayak 
kemiklerinde olup ayakları eğri eden yeller), ve-
ca�u’ẓ-ẓahr (arka, arka taraf ağrısı).

418b-445b

Emrāżu’l-Ażā�u’ṭ-
Ṭarafiyye

Devālī (toplardamar genişlemesi, varis), dāü’l-fīl 
(lenfödem), evcā�u’l-mefāṣıl (eklemler ağrıları), 
�ırḳu’n-nesā (siyatik), veca�u’l-verik (kalça kemiği 
ağrısı), niḳris (topuk ve ayak eklemelerinde olu-
şan ağrı).

445b-454b

Eserin son bölümü olan dördüncü fenninde ise bir organa mahsus ol-

mayıp vücudun tamamını veya birden çok organı etkileyen hastalıklar üze-

rinde durulmuştur. Bu kısımda ele alınan hastalıkların da sebepleri, belir-

tileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü fen, kendi 

içinde 6 bâbdan oluşmaktadır. Söz konusu bâbların konu başlıkları, her 

bâbda yer verilen hastalıkların adları ve sayfa aralıkları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir: 
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Bâbların Konu Başlıkları Her Bâbda Ele Alınan Hastalıklar Sayfa Aralıkları

Bābü’l-evvel fi’l-ḥummeyāt 
(Birinci bâb sıtmalar hak-
kındadır)

Ḥummā-yı yevmiyye (her gün tutan sıt-
ma), ḥummā-yı �afiniyye (ateşli hasta-
lık), ḥummā-yı dıḳḳiyye (her gün tutan 
ve bilhassa öğleden sonra ile akşamları 
tekrarlayan sıtma), sūnūḫas (hıltların 
ateşinin gittikçe artması), ḥummā-yı de-
meviyye (kan fazlalığından kaynaklanan 
ateş, sıtma), ḥummā-yı ṣafrāviyye (safra 
fazlalığından kaynaklanan ateş, sıtma), 
ḥummā-yı balġamiyye (balgam fazlalı-
ğından kaynaklanan sıtma), ḥummā-yı 
sevdāviyye (sevda fazlalığından kaynak-
lanan sıtma), ḥummā-yı dıḳḳ (her gün 
tutan ve bilhassa öğleden sonra ile ak-
şamları tekrarlayan sıtma), ḥummeyāt-ı 
mürekkebe, şaṭru’l-ġıbb (maddesi safra 
ve balgam olup ikisinin birbirine karış-
madığı ve safra ve balgam nöbetlerinin 
ayrı ayrı tuttuğu sıtma).

455a-477a

Bābü’ŝ-ŝānī fi’l-buḥrāni ve 
eyyāmihī (İkinci bâb ateşli 
hastalığın en şiddetli ve ağır 
dönemi, birdenbire gelen ve 
kısa süren hastalık nöbeti ve 
günleri hakkındadır)

Buḥrān (ateşli hastalık). 477a-487a

Bābü’ŝ-ŝāliŝ fi’l-evrāmi 
ve’l-büŝūri ve’l-cüẕāmi 
ve’l-vebā�i ve’t-taḥarrüzi 
anhu (Üçüncü bâb şişlikler 
ve sivilceler ve cüzzam ve 
veba ve ondan sakınma 
hakkındadır)

Taḳsīmü’l-evrām (şişler, şişliklerin çeşit-
leri) ve’l-büẟūr (sivilceler), dübeyle (çı-
ban gibi irinli yaralar) ve ḫurāc (irinli 
yara), demāmīl (çıbanlar), şerā (kurde-
şen), nemle (vücutta karıncalanma), 
cemre ve nārü’l-fārisiyye (kara kabarcık), 
nüfāṭāt (kabarcık şeklindeki şişlikler, 
kabarcıklar) ve nüfāḫāt (su kabarcıkla-
rı), cüderī (çiçek hastalığı) ve ḥaṣbe (kı-
zamık hastalığı), ḥikke (kaşıntı) ve cereb 
(uyuz hastalığı), cüẕām (lepra), vebā.

487a-504b

Bābü’r-rābi fi’l-kesr (Dör-
düncü bâb kemik kırılması 
hakkındadır)

Kesr (kemik kırılması) 504b-507b
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Bābü’l-ḫāmis fi’z-zīnet (Be-
şinci bâb güzelliği muhafaza 
etme hakkındadır)

Ḳılletü şa�uri’r-resi ve �ademuhū ve �a-
demu nebātil-liḥye (baş kılının azlığı ve 
yokluğu ve sakal bitmemek), dāü’l-ḥay-
ye (sedef hastalığı) ve dāü’ẟ-ẟa�leb (saç-
kıran), ifrāt-ı cu�ūdetü’ş-şa�r (saçın çok 
kıvırcık olması), teşaḳḳuḳu’ş-şa�r ve 
teḳaṣṣuṣuhū (saçın yarılması ve kırılma-
sı), şeyb (saç ağarmak), ṣala� (kel olmak, 
kellik), fī aḥvāli’l-cild (cildin hâlleri 
hakkındadır), kelef (deride meydana 
gelen susam tanesi gibi siyaha yakın 
noktalar) ve nemeş (deride meydana ge-
len mercimek gibi kırmızıya yakın nok-
talar) ve bereş (deride meydana gelen 
siyah noktalar, lentigo) ve demü’l-mey-
yit (deri altındaki donmuş kan), behaḳ 
(deride lekelenme, vitiligo) ve’l-beraṣ 
(alaca hastalığı), ḥıfẓu’l-levn (derinin 
rengini koruma), ṣunān (koltuk altının 
kokması), ḳaml (bit), ḳūbā (temregi, 
mantar hastalığı), aḥvālü’l-beden fī kem-
miyyetihī (miktar, nicelik bakımından 
bedenin hâlleri), ifrāṭu’s-simen (fazla 
kilo alma).

507b-525b

Bābü’s-sādis fi’s-sümūm 
(Altıncı bâb zehirler hakkın-
dadır)

Tedbīru men şeribe’s-semm (zehri çı-
karmanın yolu), itlāfu’l-sibā� (yırtıcı 
hayvanları öldürme), ṭardu’l-ḥayyāt 
(yılanları uzaklaştırma, uzak tutma), 
ṭardu’l-�aḳārib (akrepleri uzak tutma), 
ṭardu’l-berāġīẟ (pireleri uzak tutma), 
ṭardu’l-ba�ūḍ ve’l-baḳḳ (sivrisinek ve 
üvezi uzak tutma), ṭardu ibni �irs (gelin-
cik hayvanını uzak tutma), ṭardu’l-fāre 
ve ḳatluhā (fare, sıçanı uzak tutma ve 
onu öldürme), ṭardu’n-neml (karıncayı 
uzak tutma), ṭardu’ẕ-ẕübāb (sineği uzak 
tutma), ṭardu’z-zenābīr (arıları uzak 
tutma), ṭardu’l-ḫanāfis (domuzlan bö-
ceklerini, siyah gübre böceklerini uzak 
tutma), ṭardu’l-araḍa (ağaç kurdunu 
uzak tutma), ṭardu’s-sūs (güve, tahıl 
bitini uzak tutma), ṭardu ṣāmmı ab-
raṣ (sarı kertenkele, büyük keleri uzak 
tutma), aṣnāfu’l-ḥayyāt (yılan çeşitleri), 
ṣıfātu’l-kelbü’l-kelib (uyuz olan köpeğin 
vasıfları).

525b-537a
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Eserin Tercüme ve Şerh Yöntemi

Sürûrî, bu eserinde önce kaynak metni tercüme etmiş, ardından da ge-

rek metin içinde gerekse sayfa kenarlarında yaptığı eklemelerle eserine şerh 

hüviyeti kazandırmıştır. 

Eserde öncelikle, her defasında kaynak metnin ibare veya cümlelerini 

bazen harfiyen bazen de mealen tercüme eden Sürûrî, harfiyen tercüme 

tekniğine başvurduğu yerlerde genelde iki usul üzere tercümesini idame 

ettirmiştir. Bunlardan ilki, kaynak metnin söz dizimini esas alarak yap-

tığı tercüme şeklidir. Bu hususa metnin 162b sayfasında yer alan kaynak 

metnin ــ ارة  ــ ــ و  ــ  ع  ــ ــ ا ــ  اوي  ــ  şeklindeki cümlesinin و ا

tercümesini örnek göstermek mümkündür. Sürûrî, yukarıdaki cümleyi 

“Ṣafrāvī müştedd olur açlıḳ üzere ṣusuzluḳ azlıġı ile ve aġız acılıġı ile.” 

şeklinde kaynak metnin söz dizimini esas alarak tercüme etmiş ve bunun 

sonucu olarak cümle devrik olmuştur. Aynı şekilde metnin 238b sayfa-

sında yer alan kaynak metnin رة ــ رة כא ــ ــ ا ا ــ ا ــא ا  cümlesinin و ر

de “Gāh olur teleẕẕüẕ ider murdār ḳoḳudan ādem necesi gibi.” şeklin-

de kaynak metnin söz dizimi esas alınarak tercüme edildiği görülmekte-

dir. Kaynak dilin söz dizimi esas alınarak ibare veya cümlelerin tercüme 

edildiği yöntemle ilgili şu şekilde birkaç misal getirmek mümkündür:

ــא“ ــ  ــאء و  ــ ا ــא   : Zīrā ḳızdurur ażāyı ve aḳıdur fażalātı” 

(vr. 54b); “ ــ ا ــ ا ــ و اכ אد اض ا ــ ــ ا ــ  ــ  Emīn ḳılur cemī : و  

emrāż-ı māddiyyeden ve emrāż-ı mizāciyyenüñ ekserinden” (vr. 55a);

ــאدة“ ــ ا ــ  ــ ا ء  ــ ــ ا ــ  ــא  ــ  م اכ ــ -Uyḳu ekŝerdür uya : و ا

nıḳluḳdan derletmek cihetinden ġalebe ṭarīḳi ile ṭabīatdan mādde üzere” 

(vr. 58a); “ــא ــ د ــ و ا ب ا ــ ــ   Daḫi ḳılmayasın müshil :  و ان  

yā muḳayyi� içmegi ādet” (vr. 82b).

Harfiyen tercüme usulünde başvurulan ikinci yöntem, Türkçenin söz 

dizimi esas alınarak yapılan tercümedir. Sürûrî, el-Mûcez tercümesinde yu-

karıda değinilen kaynak metnin söz dizimini esas aldığı yöntemin yanı 

sıra Türkçenin söz dizimini esas alarak da cümle veya ibareleri tercüme 

etme yoluna gitmiştir. Söz gelimi, metnin 28b sayfasındaki ــאل ــ ا  
ــא ــ  ــ د ــ כא ــ اي כ  cümlesi “İnfiālüñ sürati ḳanḳı keyfiyyetinden 

olursa ol keyfiyyetüñ ġalebesi delīlidür.” şeklinde Türkçenin söz dizimi esas 
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alınarak yüklem cümlenin sonuna getirilmek suretiyle tercüme edilmiştir. 

Bu usulle tercüme yöntemi ile ilgili örnekleri şu şekilde çoğaltmak müm-

kündür: “ ــ ــ دا ــ ا وح  ــ ر ا ــ م  ــ ;Uyḳuda rūḥ dāḫile batar” (vr. 24a) : و ا

اء“ א   .Ve ġıdāya ḳābil ḳılur” (vr. 55a) : و  

Sürûrî, metinde daha önce geçen bir mesele söz konusu olduğunda -ba-

zen hangi konu kapsamında değinildiğini de belirterek- bu konuya daha 

önce değindiğini vurgulamış ve söz konusu kısmı tercüme etmeden geçmiş-

tir. Örneğin; “Bevlin katre katre salıverilmesi” konusunun anlatıldığı 407b 

sayfasındaki kaynak metnin ــ א ــ ا ــ و ازا א ــ ا ل و  ــ ة ا ــ ج  ــ ج  ــ  ا
ــ א اج ا ــ ــ  ب و  ــ وح و ا ــ ــ ا א -şeklindeki cümlesini tercüme et و 

memiş ve bu cümlenin tercümesi mahiyetindeki kısmın daha önce geçtiğini 

vurgulamak için “Bunlar mā-sebaḳdan malūmdur” demekle iktifa etmiştir.

Sürûrî, kaynak metnin herhangi bir kelime, ibare veya cümlesini tercü-

me ettikten sonra bazen sayfa kenarında, bazen de metin içinde konuyla 

ilgili yorum, değerlendirme veya açıklamalarda bulunmuş ve böylece ese-

rine şerh hüviyeti kazandırmıştır. Metnin akışı içerisinde tercümeye yapı-

lan eklemeler, kaynak metnin ilgili cümlesinin tercümesinden sonra bazen 

“yanī” denilerek söz konusu cümleyi daha ayrıntılı bir şekilde ele alma şek-

linde, bazen de “bilgil ki” vb. ifadelerle konuyla ilgili misaller getirilme su-

retiyle yapılmıştır. Söz gelimi, 5a sayfasında kaynak metnin ــ ــכאن ا ــ   
ــ ا cümlesini “Andan ṣoñra iḳlīm-i rābi ا sākinleridür” şeklinde tercüme 

ettikten sonra konuya dair şu değerlendirmede bulunmuştur: 

Bilgil ki arż mamūre-i kevākib-i seba-i seyyāre adedince yidi iḳlīme taḳsīm 
itmişlerdür. Evvelki iḳlīm Zuḥal’e mensūbdur ki ol bilād-ı Hind’dür. İkin-
ci iḳlīm Müşterī’ye mensūbdur ki ol bilād-ı Çīn’dür. Üçünci iḳlīm Mir-
rīh’e mensūbdur ki ol bilād-ı Türk’dür. Dördünci iḳlīm Şems’e mensūbdur 
ki ol bilād-ı Ḫorāsān’dur. Beşinci iḳlīm Zühre’ye mensūbdur ki ol bilād-ı 
Māverā�ü’n-nehr. Altıncı iḳlīm Uṭārid’e mensūbdur ki ol bilād-ı Rūm’dur. 
Yidinci iḳlīm Ḳamer’e mensūbdur ki ol bilād-ı Belḫ’dür. 

Sürûrî’nin “yanī” kalıbıyla yaptığı eklemeler içinse eserin 83b sayfasın-

da kaynak metnin ــ ــ ا ــ ا ر  ــ  cümlesinin “Ḥaẕer ḳıl te�ŝīr-i و ا

arażī taġlīṭinden.” şeklinde tercüme edilip devamında “Yanī ḳaçan bir 

devā bi’ẕ-ẕāt müfīd olsa lākin bi’l-araż te�ŝīri olsa te�ŝīr-i ẕātīye muḫālif. 

Meŝelā maḥmūde ki ḥārr bi’ẕ-ẕātdur ammā tedbīr ider ṣafrāyı istifrāġ it-
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dügiçün te�ŝīr-i ẕātīye itibār idüp anı taḳdīm itmek gerek.” denildiği kısmı 

misal getirmek mümkündür.

Sürûrî, İbnü’n-Nefîs’in herhangi bir konuyla ilgili düşüncesini eleştir-

mek, kaynak metinden tercüme ettiği bir husus hakkında ayrıntılı bilgi-

ler vermek, konuyla ilgili başka âlimlerin görüşlerini aktarmak, kaynak 

metnin nüshaları arasındaki farklılıklara değinmek, konuyla ilgili misaller 

getirmek vb. hususlar için eserin sayfa kenarlarını kullanmıştır. Misalen, 

eserin 26b sayfasında ceninin ana rahmindeki durumundan bahsedildiği 

kısmın sayfa kenarında, ceninin ana rahmindeki duruşu ve en iyi doğum 

şekli hakkında şu açıklamayı yapmıştır: 

Ana raḥminde oġlanuñ yüzi ananuñ arḳasınadur ve iki elleri uyluḳları üstin-
dedür ve iki ayaġı yanlarındadur ve kendü ḳıçı üzere oturmışdur ve gözleri 
elleri üzeredür ve burnı iki dizi ortasındadur ve ġamlu olıcaḳ bu vażdan 
döner. Eyü doġmaḳ oldur ki evvel başı çıḳa yüzi yuḳaru ola elleri budları 
yanında ola. Ḳaçan böyle olmasa bażı eczāsı ve ażānuñ şekli fāsid olur.

Sürûrî’nin yeri geldikçe kaynak metinde olmayan bilgiler vermesi, açık-

lamalarda bulunması vb. şeklindeki bu tutumu metnin birçok yerinde 

karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, klasik Türk edebiyatı tercüme metinle-

rinin çoğunda görülen bir husustur. Bundan dolayı söz konusu dönemin 

tercüme eserlerini salt tercüme, motamot tercüme vb. şekillerde nitelemek 

doğru değildir. 

Sürûrî, bazı kelime, ibare veya cümlelerin kendisinden evvel geçen han-

gi kelime, ibare veya cümleye atıf olduğunu belirtmiştir. Örneğin; 7a’daki 

ام ــ ــ ا ــ  ــא  ــ ibaresinin kendisinden evvel geçen و ا ــ ا ــ  ــא  -ibare ا

sine atıf olduğunu sayfa kenarında şu şekilde belirtmiştir: “ ــ ــ ا ــ  ــא   ا
didügi ḳavline maṭūfdur. Yanī ġayr-ı ṭabīī olduġı ḳıvām-ı mutedilden 

çıḳduġı içün ola.”

Sürûrî, tercüme ettiği bir konuyla alakalı ilave bilgiler vermek için 

bazen eserin sayfa kenarında “Eger su�āl olınursa...” şeklinde soru kalıbı 

kullanmış ve buna cevap mahiyetinde “Biz eyidürüz…, biz dirüz…” vb. 

kalıplar kullanmıştır. Bu tarz kalıp ifadeleri bazen metin içinde de kullana-

rak açıklamalar yaptığı görülmektedir. Söz gelimi, metnin 250a sayfasında 

dişlerin kamaşması hakkındaki kaynak metnin cümlesini tercüme ettikten 

sonra yukarıda değinilen kalıp ifadelere başvurarak şu bilgileri vermiştir:
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Eger su�āl olınursa diş ḳamaşmaḳ eger bürūdetden olursa baḳlatu’l-ḥamḳā 
çiynemek nāfi olmaz, eger ḥarāretden olursa ṭuz ve ṣamġ ve ceviz ve nārcīl 
nāfi olmaz; biz eyidürüz: Diş ḳamaşmaḳ bürūdetden olur ḥāmıż ve ḳābıż 
ve afeṣ yimekden olduġı gibi. Lākin nāfi olur baḳlatu’l-ḥamḳā çiynemek 
lezic olduġı içün ve melāset iḥdāŝ itdügi içün ki żıdd-ı ḫuşūnetdür ki sebeb 
ḳarībdür. Ve buncılayın ṭuz nāfi olur. Zīrā ḫuşūnet izāle itmek ile ḥarāret 
iḥdāŝ ider.

Metnini oluştururken zaman zaman kaynak metnin nüshaları arasın-

daki farklılıklara değinen Sürûrî, böylece kaynak metnin nüshalarını kendi 

aralarında bir tenkide tabi tutarak metnini oluşturmuştur. Söz gelimi, 5b 

sayfasında kaynak metnin ــ -kelimesini tercüme ettiği kısmın sayfa ke ا

narında bu kelimenin yerine bazı nüshalarda ــ -kelimesinin kullanıldı ا

ğını ancak kendisinin tercih ettiği ــ  kelimesinin daha doğru olduğunu ا

şu şekilde belirtmiştir: “Bażı nüsḫada ــ  ẕikr olınmayup anuñ yirine ا

ــ  ”.ẕikr olınmışdur. Ammā bu faḳīr iḫtiyār itdügüm metn evlādur ا

Sürûrî’nin bu tutumuna 8b sayfasındaki ــא  ibaresinin sayfa kenarında او را

verilen “Bażı nüsḫada ــא را lafẓı vāḳi او  olmayup أس ــ ا ــ   vāḳi olmış.” 

cümlesini de örnek vermek mümkündür. 

Sürûrî, eserin birkaç yerinde kaynak metnin ibare veya cümlesini tercü-

me ettikten sonra “ḥikāyet” diyerek konuyla alakalı bir hikâye nakletmiştir. 

Örnek olarak 537a’daki kaynak metnin cümlesini tercüme ettikten sonra 

“ḥikāyet” diyerek Câlînûs’un rivayet ettiği şu olayı aktarmıştır: 

Cālīnūs dimiş: Ben ḳavm gördüm, cigerden yidiler ṣıḥḥat buldılar. Ammā 
hemān aña iḳtiṣār itmediler belki anuñ ile edviye-i uḫrā istimāl itdiler. Bi-
züm tecrübe itdüklerümüzden ve baña ḫaber irişdi ki bir ḳavm aña iḳtiṣār 
itdiler yanī daḫi istimāl itmediler āḫirü’l-emr öldiler.

Sürûrî, kaynak metnin müellifi İbnü’n-Nefîs için metinde “muṣannif, 

şāriḥ Nefīs” kelimelerini, İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez adlı eserinin kaynak 

metninin müellifi İbn Sînâ içinse “şeyḫ” kelimesini kullanmıştır. Sürûrî’nin 

bu tutumuna şu cümleleri misal getirmek mümkündür: “Eger su�āl olınur-

sa şeyḫ emrāż-ı ayndan ṣoñra emrāż-ı üẕni ẕikr eyledi, muṣannif niçün 

emrāż-ı ayndan ṣoñra emrāż-ı enfi ẕikr idüp emrāż-ı üẕni te�ḫīr eyledi” (vr. 

236b); “Ve bu ikisi bażılar ḳatında emrāż-ı dimāġdandur ammā şeyḫ ve 

muṣannif ḳatında emrāż-ı enfden” (vr. 244a).
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Sayfa kenarlarında zaman zaman kendisinden önce yaşamış bazı filozof, 

âlim, mutasavvıf vb. kişilerden aktardığı hikâyelere veya konuyla alakalı 

anekdotlara yer veren Sürûrî, söz gelimi “dilin büyümesi” hususunun an-

latıldığı 15a sayfasının kenarında Câlînûs’tan şu iktibasta bulunmuştur: 

“Cālīnūs dimiş ki: Bir kişi gördüm, maraż ve şiş yoḳ iken dili büyümiş.”

Sürûrî, kimi zaman kaynak metnin bazı cümlelerini tercüme ederken 

kelime veya terkibin evvela kaynak metindeki orijinal hâlini vermiş, ar-

dından “yanī” diyerek söz konusu kelime veya terkibin Türkçe karşılığına 

yer vermiştir. Örneğin 17a sayfasında kaynak metnin ــ ــ ا ــ و ول   و ا

cümlesini “Evvelki vaḳt-i tezeyyüd ya�nī artması vaḳtidür.” şeklinde ter-

cüme etmiştir. Bu cümledeki “vaḳt-i tezeyyüd” terkibini öncelikle kaynak 

metindeki orijinal hâline sadık kalarak vermiş, ardından “yanī” diyerek 

bunun anlamının “artması vaḳti” olduğunu belirtmiştir. Konuyla ilgili mi-

salleri şu şekilde çoğaltmak mümkündür: “Ḥareketüñ ḳarı ya�nī barmaġa 

doḳunması keyfiyyetidür” (vr. 32a); “Daḫi kürrāŝī ya�nī pırasa rengi gibi” 

(vr. 36b); “düvār ya�nī baş çigzinmekdür ve seder ya�nī göz ḳararmaḳdur” 

(vr. 162a); “yā mülūḫiyye ya�nī iri ebegümeci” (vr. 212b).

Sürûrî, bazen sayfa kenarlarında bazen de metin içinde bazı kelime ya 

da ibareleri sarf veya nahiv kaideleri açısından incelemiştir. Söz gelimi, 21a 

sayfasında kaynak metnin ــא אر ــ و ان  ــ ا ــ  ــ  ق و  ــ ــ ا ــ ر  و 
ال “ şeklindeki cümlesinde yer alan ا  rīḥ” kelimesinin Arapça nahiv :ر

kaideleri açısından semâ‘î müennes yani belli bir kurala dayanmayıp Arap-

lardan işitildiği gibi müennes kabul edilen kelimelerden olduğunu sayfa 

kenarında şu şekilde dile getirmiştir: “Lafẓ-ı rīḥ mü�enneŝ-i semāīdür.”

Şârih, anlamı güçlendirmek amacıyla zaman zaman ikilemelere başvur-

muştur. Söz gelimi, eserin 34a sayfasının sayfa kenarında yer alan “Bunuñ 

naẓīri budur ki ḳaçan bir kimse bir mühim işe gitse evvelā ayaġın ıraḳ 
ıraḳ adımlar, andan ṣoñra süratle yürür, andan ḳarışuḳ ve ṣıḳça ṣıḳça yü-

rür.” cümlesinde koyu puntolarla gösterilen kelimelerde görüldüğü üzere 

iki ayrı ikileme kullanılmıştır. Bunların yanı sıra metinde kullanılan bazı 

ikilemeler şu şekildedir: Az az (vr. 54b), gāh gāh (vr. 56a), yapça yapça (vr. 

56a), berk berk (vr. 57a), benek benek (vr. 125a), ṭolu ṭolu (vr. 159b). 
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Sürûrî, telaffuzu konusunda ihtilaf bulunan bazı kelimelerle ilgili çeşitli 

kaynaklara başvurarak mukayesede bulunmuştur. Bu hususa 40b sayfasın-

da kaynak metnin “از ــ ــ ا ” ifadesinde geçen “berâz” kelimesi hakkında 

sayfa kenarında verdiği şu bilgiyi örnek göstermek mümkündür: “Ṣıḥāḥ’da 

kesr-i bā ile taṣḥīḥ idüp ġā�iṭ manāsına idügin taṣrīḥ ider. Ammā Mūcez 

şāriḥlerinüñ ekŝeri fetḥ-i bā’yıla ḳayd itmişlerdür.”

Sürûrî, müellifin yalnızca gördüğü yerlerden hareketle birtakım çıka-

rımlarda bulunmasını eleştirmiştir. Bu hususla alakalı hangi mevsimde 

hangi giyeceklerin sağlık için gerekli olduğu konusunun anlatıldığı “ted-

bīr-i fuṣūl” kısmını tercüme ederken sayfa kenarında kaynak metnin mü-

ellifinin kış mevsimi için önerdiği elbiselerin yeterli olmadığını, bunun 

sebebinin ise müellifin Anadolu ve Acem memleketlerini görmeyip Mısır 

ve Şâm memleketlerini esas alarak söz konusu önerilerde bulunduğunu şu 

cümleleriyle dile getirmiştir: “Muṣannif Mıṣır ve Şām diyārın bilür. Rūm 

vilāyetin ve Acem memleketin şitā zamānında görmiş olsa vaşaḳ ve sem-

mūr giymegi vācibdür dir idi” (vr. 65a).

Bazı konuları tercüme ederken sayfa kenarında konuyla ilgili tabipler 

arasındaki görüş farklılıklarına değinen Sürûrî, kaynak metnin müellifi İb-

nü’n-Nefîs’in konu hakkındaki değerlendirmesine yer vermiştir. Hastaya 

verilen ilacın hastayı ishal etmesi konusuyla ilgili Sürûrî tarafından sayfa 

kenarında yer verilen cümleler şu şekildedir: “Eṭibbā iḫtilāf itdiler devā 

ishāl itdüginüñ sebebi nedür diyü. Bażılar didiler devāda ḳuvvet-i cāẕibe 

vardur ḫılṭ-ı maḫṣūṣa. Nitekim mıḳnaṭısda ḳuvvet-i cāẕibe vardur ḥadīde. 

Böyle diyenlerüñ bażı didiler devā evvelā raḳīḳi ceẕb ider, ŝāniyen ġalīẓi. 

Bażılar didiler devā ishāl itdügi müşākele içündür. Muṣannif dir ki devāda 

ḳuvvet-i cāẕibe vardur aña maḫṣūṣ olan ḫılṭa gerek ol ḫılṭ raḳīḳ olsun gerek 

ġalīẓ olsun gerek devāyla ḫılṭ ortasında müşākele olsun gerek olmasun” (vr. 

76b).

Sürûrî, kaynak metnin kelime veya kelime gruplarını bazen orijinal dil-

deki hâliyle yani tercüme etmeden kaynak dilde olduğu gibi erek metne 

dâhil etmiş, bazen kelime grubu veya terkibin tamlayan ya da tamlananın-

dan birisinin Türkçe karşılığını verip diğerinin kaynak dildeki hâline yer 

vererek kısmen tercüme etmiş, bazen kelime veya kelime gruplarını kaynak 
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metindeki şeklinin haricindeki Arapça veya Farsça sözcüklerle aktarmış, 

bazen de kelime veya kelime grubunun tamamını Türkçe karşılıklarıyla 

tercüme etmiştir. Kaynak metnin kelime veya kelime gruplarının orijinal 

dildeki hâliyle aktarıldığı bazı örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kelime veya Kelime Gruplarının Kaynak 
Metindeki Orijinal Hâlleri

Söz Konusu Kelime veya Kelime 
Gruplarının Tercümedeki Şekli

אرد א ا כ  و   Daḫi meskeni taṭyīb olına ṭīb-i bārid ile 
(vr. 79b).

ن ر ا א   و  ا Bāsilīḳ faṣdı tennūr-ı bedeni pāk ider 
(vr. 81b).

رة אظ   א ا אب ا و    ا Gāh olur bāb-ı ŝānīde elfāẓ-ı ġayr-ı meşhūre 
istimāl olınur (vr. 89b).

אدة رد ب  א  ا ا و  ح   و ا
در ح כא

Devā-i muḳarriḥ oldur ki ruṭūbet-i aṣliyyeyi 
ifnā ider ve mādde-i rediyyeyi ceẕb ider ḥat-
tā cerāḥat ider belādur gibi (vr. 91b).

دم ا dem-i aḫaveyn (vr. 93a).

اع ا ا ṣudā-ı şedīd (vr. 99a).

و  ا  و  ا ا ve böyle degüldür maġşiyyün aleyh olan, 
belki meskūt gibidür ve böyle degüldür 
muḫteniḳatü’r-raḥm olan (vr. 188a).

א ر  אب  او  yā luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā ile (vr. 240b).

אن ا אرة  lisānü’l-ḥamel uṣāresi (vr. 242b).

א و  و  ن و  و ا ve eftīmūn ve besfāyec ve ḳusṭ ve mürr 
(vr. 375b).

Kaynak metnin kelime veya kelime gruplarının kısmen Türkçeye akta-

rıldığı bazı örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Kelime Grubu veya Terkibin Kaynak 
Metindeki Orijinal Hâlleri

Söz Konusu Kelime Grubu veya 
Terkiplerin Tercümedeki Şekli

 ḫāye-i ḳunduz (vr. 90a).

و ور   ve yapraġı muḥallildür nefḫi (vr. 97a).

אت ع و ا ان و  ا و  ا ve ḳatl ider ḳurtlar ve ḥabbü’l-ḳarı ve yılan-
ları (vr. 122a-122b).
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د و ا כ و ا ل و ا ر و ا و ا כא  כא
אر אء و ورق ا ج و ا כ و ا و ا

kāfūr ve topalaḳ ve ṣandal ve misk ve ūd ve 
anber ve sükk ve turunc ve yılġun ve tefni 
yapraġı gibi (vr. 504b).

Sürûrî’nin kelime veya kelime gruplarını kaynak metindeki şeklinin ha-

ricindeki Arapça veya Farsça sözcüklerle tercüme ettiği bazı örnekler aşağı-

daki tabloda verilmiştir:

Kelime veya Kelime Gruplarının Kaynak 
Metindeki Orijinal Hâlleri

Söz Konusu Kelime veya Kelime 
Gruplarının Tercümedeki Şekli

ta   دورyīn-i vaḳt itmeye (vr. 79b-80a).

אر (ke’z-zencār) כא jengār gibi (vr. 91b).

ة  (ẓufre) nāḫna (vr. 98b).

(mişmiş) ا zerdālū (vr. 256b).

اء  (ḫavā) cū (vr. 271a).

ر  (menŝūr) ḫīrī (vr. 313a).

 Kaynak metnin kelime veya kelime gruplarına tamamen Türkçe karşı-

lıkların verildiği bazı misaller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kelime veya Kelime Gruplarının Kaynak 
Metindeki Orijinal Hâlleri

Sürûrî’nin Kelime veya Kelime Gruplarını 
Tamamıyla Türkçeye Aktarış Şekli

אن و  ا  iki gözlerin baġlamaḳ ve ḳarnın ṣarmaḳ ا
(vr. 81a).

אز ا ṣıraca (vr. 87a).

א bögrülce (vr. 92a).

אن ا ḳoltuḳ ḳoḳusı (vr. 99a).

אن و  ا Giderür ṣarılıġı (vr. 102a).

اء ة ا כ ا ا büyük ḳızıl buġday (vr. 117b).

אن و اورام ا وي و ا و و ا  و  ا
ز و ا

ve fā�ide ider ḳulaḳ çıñlamaga ve gümleme-
ge ve dişler aġrısına ve boġaz ve çeñe aġrıla-
rına (vr. 131a).

אج ح   ا  ṣıġır südinden bir çanaḳda (vr. 170a).
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Sürûrî, sayfa kenarlarında zaman zaman kendisinin veya başka şairlerin 

şiirlerinden misal getirmiştir. Eserin sayfa kenarlarında misal getirilen şi-

irler, söz konusu şiirlerin şairleri ve yer aldıkları sayfalar aşağıdaki tabloda 

verilmiştir:

Eserde Misal Getirilen Beyit veya Şiirler
Söz Konusu Şiirlerin 

Şâirleri

Şiirlerin Yer 
Aldığı Varak 
Numaraları

אن     כ از  ز 
כ  ا  دم   

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

97b

ه و ا   
ة     و 
   ا 

אن  ذ و  ا

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.1

105a

Muḥabbet zā�il olur çün arażdur
Ḥekīm eydür ki şehvānī marażdur

Şeyhî2 183a

Gel ey aşḳ-ı İlāhī’den ḫaberdār olmayan göñül
Gel ey yolunda cān virüp cigerdār olmayan göñül

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

183a

א ام از  כאر در   
כ כאر כ  כ כאرى دارد

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

183b

ان را ل  כ א آن  ا אف ده  ا
ان را א כ ا   ي و  א 

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

183b

ه  כ אن    כ در دو 
ا ت כ אه و כ از כ אس  כאه از 

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

183b

Göreli ḥüsnüñi zār u mübtelā buldum saña
Ni belālıġ gün idi kim āşinā buldum saña

Alî Şîr Nevâyî3 184a

Gelenler böyle dimiş bizden öñdin
Ki ḳulaḳ āşıḳ olur gözden öñdin

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

184a

دم و ب دل  כ اכ در روي 
ان و כ  آ رو دم   כ

Hallâc-ı Mansûr4 184a

1 Kime ait olduğu tespit edilemeyen bu şiir için bk. Joseph Dacre Carlyle, Specımens of Arabian Poetry, 
from The Earliest Time to The Extinction of The Khaliphat, with Some Account of The Authors, John 

Burges Printer to The University, Cambridge 1796, s. 52.

2 Funda Şan, Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i (İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin/Sözlük), Yıldız Teknik Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2017, s. 273.

3 Günay Kut, Garaibü’s-Sıgâr, TDK Yayınları, Ankara, 2003, s. 39.

4 http://www.nosokhan.com/library/Topic/0ZKF.
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א   او ز  آ 
ا داد در رو א כ כ ا

Assâr 184b

ش ی    دا 
ش ی  و   دا 

אن دد  אم   א   از 
אن א در  د  د  او 

Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî1

184b-185a

ن א د  א    
אم را ا  و  א 

Hâfız-ı Şîrâzî2 185b

Belā vü derd [ü] miḥnetdür adı aşḳ
Cefā vü zecr ü ḥasretdür adı aşḳ

Eşrefoğlu Rûmî3 185b

א  ان  אز و א  א א   כ
א ر  אن  ان ا ز אدان  و  ای 

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

185b

כ د  را   د Fahreddîn Es‘ad Gürgânî4 186a

Ḳanı ṭāli ki gelesin dizimi yaṣdanasın
Ben öpem seni ve sen kendüñ urasın o yere

Karamanlı Nizâmî5 186a

Vade-i vaṣl eyledi bizümle cānān irteye
Övdiginden ḳılca ḳaldı çıḳmaġa cān irteye

Necâtî Bey6 186a

Ḫaste cān içün lebüñ emsem ne var cānā didüm
Didi sözüm yoḳ benüm ḳıl ne yararsa cānuña

Sürûrî7 186a-186b

1 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî-i Ma‘nevî, (çev. Derya Örs-Hicabi Kırlangıç), Türkiye Yazma 

Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015, s. 38.

2 Ferîdî, Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız (Manzum Hâfız Dîvânı Tercümesi), (haz. Emrullah Yakut), C. 1, Tür-

kiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2019, s. 221.

3 Sürûrî tarafından bazı kelimelerinin yerleri değiştirilen bu beytin Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı’ndaki hâli şu 

şekildedir: 

Cefā vü renc ü miḥnetdür adı aşḳ

Firāḳ u derd-i firḳatdür adı aşḳ 

 (Bkz. Mustafa Güneş, Eşrefoğlu Rûmî ve Dîvânı (İnceleme-Metin), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya 1994, s. 275).

4 Fahreddîn Es‘ad Gürgânî, Vîs ü Râmin, (haz. Kemal S. Aını), Iranian Culture Foundation, Tehran 

1970, s. 375.

5 Fuat Turpcu, Karamanlı Nizâmî Divanı’nın Yeni Bir Nüshası (Metin-Nesre Çeviri-Tıpkıbasım), İstanbul 

Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 256.

6 Sürûrî tarafından “övdiginden” şeklinde yazılan kelime Necâtî Dîvânı’nda “ivimekden” şeklindedir. 

Bk. Ali Nihad Tarlan, Necâtî Beg Dîvânı, MEB Yayınları, İstanbul 1997, s. 549. 

7 Ünver, age., s. 526.
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Hergiz umma ey göñül sen derd-i cānāndan ḫalāṣ
Bir marażdur bu ki kimse bulmadı andan ḫalāṣ

Vaṣl-ı cānāna çü ḥā�il ortada cāndur göñül
Vaṣl olayın dir iseñ ol evvelā cāndan ḫalāṣ

Zülfine berdār olan çāh-ı zenaḫdan ḳurtulur
Aṣıl ey dil ister iseñ sen de zindāndan ḫalāṣ

Tevbe bendin kim bozardı mey içüp rüsvāy olup
Olabilse bir kişi ibrām-ı yārāndan ḫalāṣ

Baḥr-ı aşḳ içre Sürūrī ārzū ḳılma kenār
Çünki kimse bulımaz girdāb-ı ummāndan ḫalāṣ

Sürûrî1 186b

א    אر  د آ  
ده و  آب     

א و    و  و  ز
ن و  ت و  و    

Nasîrüddîn Tûsî2 208a

Ḫayāli bilinün göñlümde n’eyler
Çü bitmez oda yanmış yirde ḫod mū

Karamanlı Nizâmî3 224a

ن ا אب  כ  כ ا
اوى داء وا כ   ا

وري א ا   ا ا
א א כ א و د ي  ا

אل כ   ا   ا
ا ا    رزق 

ة  ر  ا و ا
א א و   ا   

م ن د ا و  آ ا 
א א  و ا   

Yûsuf bin Kemâl4 235a

Ey Sürūrī derd-i dendāna çü çāre bulmaduñ
Çāresi yoḳ bir belādur bu hemān çekmek gerek

Sürûrî5 260a

אور و   א   ا
ون אي   اכ  

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

511a

1 Ünver, age., s. 432.

2 Mansûr bin Muhammed bin Yûsuf b. İlyâs Şîrâzî, Teşrîhu’l-Ebdân, Mecma‘-ı Zahâyir-i İslâmî, Kum, 

s. 175.

3 Ömer Savran, Karamanlı Nizami Divanı'ndan Seçme Gazeller ve Bugünkü Türkçesi, Harran Üniversite-

si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 109.

4 Bu şiir, çalışmamızda esas nüsha olarak kabul edilen Ayasofya 3662 numaralı nüshanın müstensihine 

aittir.

5 Ünver, age., s. 610.
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Cānımdurur ḫaṭuñ ḳo anı çıḳmasun meded
Zülfüñdürür çü ömr-i dırāzum ḳo uzasun

Kime ait olduğu tespit 
edilemedi.

512a

כ   ا   
אس   ف ا  ا و   

Metinde Alî radıyallâhu 
anha atfedilen bu beyit, 
Ebû Firâs el-Hamedânî’ye 
aittir.1

525b

Şârih, eserin sayfa kenarlarında zaman zaman kaynak metinde bahse-

dilen bazı ağaçların veya bu ağaçlardan elde edilen zamkların hangi mem-

leketlerde bulunabileceği hakkında bilgi vermiştir. Söz gelimi, eserin 100b 

sayfasında “anzerūt”tan bahsedilen kısmın sayfa kenarında anzerûtun Kir-

man diyarında yetişen dikenli bir ağacın zamkı olduğunu şu şekilde dile 

getirmiştir: “Bir dikenlü aġacuñ ṣamġıdur ki Kirmān diyārında olur.” Aynı 

şekilde “iyyel (yaban sığırı)” ile ilgili kısmın sayfa kenarında bu hayvanın 

çoğunlukla Türk memleketinde yaşadığına dair şu cümlelere yer verilmiş-

tir: “Hemze’nüñ kesresi ve yā-yı müşeddedenüñ fetḥası ile yaban ṣıġırı di-

dükleridür. Yılan yir, anuñçün ḳuyruġı ucı zehrdür. Ekŝer Türk memleke-

tinde olur” (vr. 101a).

Sürûrî, eserin “fenn-i sânî” olarak adlandırılıp hastalıklar için alfabetik 

sıraya göre verilen faydalı ilaç, macun veya bitkilerden bahsedildiği ikin-

ci bölümünü tercüme ederken zaman zaman İbnü’n-Nefîs’in, el-Kânûn 
fi’t-Tıbb’da yer alan ilaç, karışım veya faydalı bitkilerin tamamını eserine 

dâhil etmediğini, kendisinin de İbnü’n-Nefîs’in söz konusu eserini tercü-

me etmesinden hareketle müellifin bu tutumuna sadık kaldığını dile ge-

tirmiştir. Sürûrî’nin bahsettiği bu durumla alakalı yerler ve ilgili ifadeler 

şu şekildedir: “Muṣannif ḥarf-i elif ’de Ḳānūn’da meẕkūr olanlardan bażı-

nı ẕikr itmeyüp ḥarf-i bā’ya şürū idüp faḳīr daḫi şerḥ meşrūḥa muṭābıḳ 

olsun içün anlara taarruż itmedük” (vr. 101b-102a); “Muṣannif īcāz 

mülāḥaẓa idüp ḥarf-i bā’da daḫi edviyeden çoḳ nesneyi ẕikr itmedi” (vr. 

109a); “Muṣannif kitābını mūcez ḳılduġıçün ḥarf-i cīm’de daḫi çoḳ nesne 

ẕikr itmedi” (vr 110b); “Ḥarf-i dāl’da daḫi ḫayli edviye ẕikr olınmamış-

dur” (vr. 111b); “Ḥarf-i hā’da daḫi birḳaç edviyenüñ ẕikri terk olınmış-

dur” (vr. 113a); “Muṣannif ḥarf-i zā’da çoḳ edviye ẕikr itmedi” (vr. 115b); 

“Muṣannif ḥarf-i ḥā’da çoḳ edviyenüñ ẕikrinde ihmāl eyledi” (vr. 119b); 

1 Halîl Düveyhî, Dîvânu Ebû Firâs Hamedânî, Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1994, s. 352.
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“Muṣannif ḥarf-i ṭā’da bażı edviye ẕikr itmedi şöhretine binā�en, ṭarḫūn ve 

ṭīn-i maḫtūm gibi” (vr. 120b); “Muṣannif ḥarf-i yā’da daḫi bażı edviyenüñ 

ẕikrini terk eyledi, cümleden biri yebrūḥu’ṣ-ṣanemdür” (vr. 120b-121a); 

“Muṣannif ḥarf-i kāf ’da daḫi çoḳ edviye ẕikrinde ihmāl eyledi” (vr. 124a); 

“Ḥarf-i lām’da bażı edviye-i meşhūrenüñ ẕikri terk olınmışdur” (vr. 128b); 

“Muṣannif ḥarf-i mīm’de edviye-i keŝīre ẕikr itmedi” (vr. 130a-130b); 

“Muṣannif ḥarf-i sīn’de çoḳ edviye terk eyledi” (vr. 135a); “Muṣannif ḥarf-i 

ayn’da çoḳ edviye ẕikr itmedi” (vr. 136b); “Muṣannif ḥarf-i ṣād’da eşher 

olanı terk itdi, ṣabır ve ṣābūn gibi” (vr. 138a); “Muṣannif ḥarf-i ḳāf ’da 

meşhūrlardan çoḳ nesne ẕikr [itmedi]” (vr. 140b); “Muṣannif ḥarf-i rā’da 

ġayr-ı meşhūr olanları ẕikr itmedi” (vr. 142a); “Muṣannif ḥarf-i şīn’de çoḳ 

edviye-i nāfia ẕikrinde ihmāl eyledi” (vr. 143a); “Muṣannif ḥarf-i tā’da 

ġayr-ı meşhūr ve nādirü’l-istimāl olanları ẕikr itmedi” (vr. 145b); “Muṣan-

nif ḫā’da edviye-i nāfiadan çoḳ nesnenüñ ẕikrin terk eyledi” (vr. 150a); 

“Muṣannif ḥarf-i ẕāl’de ẕeheb ẕikr idüp terke ẕāhib oldı” (vr. 150a). 

Sürûrî’nin metnin sayfa kenarlarında bazen hatalı bilgilere yer verdiği 

görülmektedir. Söz gelimi, eserin 126a sayfasının kenarında “Fīl südi gibi 

zīrā fīlüñ müddet-i ḥamli dört yıldur” şeklinde yer alan ifadede; fillerin 

gebelik süresinin 4 yıl olduğu dile getirilmiştir. Ancak bu bilgi yanlıştır. 

Çünkü fillerin gebelik süresinin ortalama 660 gün (yaklaşık 2 yıl) civarı 

olduğu tespit edilmiştir.1

Sürûrî, eserin sayfa kenarlarında kaynak metnin bazı kelimelerinin kö-

keni hakkında da bilgi vermiştir. Örneğin eserin 132b sayfasının kenarın-

da “saḳmūniyā” kelimesinin nasıl okunması gerektiği belirtildikten sonra 

bu kelimenin köken olarak Süryânîce olduğu dile getirilmiştir: “Fetḥ-i sīn 

ile ve taḫfīf-i yā ve medd ile lafẓ-ı Süryānī’dür, maḥmūde manāsınadur.” 

Konuyla ilgili eserin 133b sayfasında geçen “sükker” kelimesi hakkında 

ise şu cümleler sarf edilmiştir: “Żamm-ı sīn ve fetḥ-i kāf-ı müşeddede ile 

Arabīdür ve fetḥ-i şīn ve kāf-ı muḫaffefe ile Fārsī’dür.” 

Genelde eserin sayfa kenarlarında kelimelerin kökenleri ve yapıları hak-

kında birtakım eklemelerde bulunan Sürûrî, zaman zaman metin içinde de 

1 Thomas Hildebrandt vd., “Foetal age determination and development in elephants”, Proceedings of The 
Royal Society B: Biological Sciences, Volume 274, 2007, s. 323.
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kaynak metne bazı ilavelerde bulunmuştur. Örneğin, eserin 173b sayfasın-

da yer alan “sersām” kelimesi için “Aṣlda lafẓ-ı Fārsīdür. Ser baş manāsına, 

sām verem manāsınadur.” ve “ḳarānīs” kelimesi için “Bu lafẓ fā’yıla ve ḳāf 

ile müstameldür lafẓ-ı Yūnānīdür mürādif-i sersāmdur ammā ıṣṭılāḥda ıssı 

veremdür ki dimāġuñ ḥicāb-ı raḳīḳinde yā ḥicāb-ı ġalīẓinde olur.” şeklinde 

verilen bilgiler, kaynak metinde yer almamaktadır. 

Eserde kaynak metnin bazı ibare ve cümlelerinin orijinal dildeki hâ-

li verildikten sonra söz konusu ibare veya cümlelerin tercüme edilmeden 

veya kısaltılarak geçildiği bazı kısımlar mevcuttur. Eserin 429b sayfasında 

kaynak metnin ــא ان כאن ــ و  א ــ ا ــ  א ــ او ا اغ و  ــ ــ و ا  ا
ــ و ــ او ك  ــ כــ ا ــאء و ان ا ــ ا ــאم و  ــ ا اء  ــ ــ ا ــ و  ــאس ا ــ ا  ا
ــ ــאء  ا و  ــ א ــ ورد  ب و د ــ ــאء  ــ  ــ او  ــ و  رت  ــ ــא  ــ כ ــ ا כ  

رد ــ ــ כא ــ ا ا ــ ا  şeklindeki cümlesinin “Bunlaruñ bażı tedbīr, bażı 

devādur” denilerek tercüme edilmeden geçildiği görülmektedir.

Sürûrî, kaynak metnin hastalıklarla ilgili bölümlerini tercüme ederken 

kendisinin yakalanmış olduğu bir hastalık söz konusu olduğunda bu hu-

susa değinmiştir. Ağrıyan dişin çekilmesinin kaçınılmaz olduğu duruma 

dair kendisinin diş ağrısı sonucu kaleme aldığı bir beytine yer vermiştir. 

Sürûrî’nin beyti ve söz konusu beyti kaleme alış sebebi ile ilgili cümlesi şu 

şekildedir: “Nitekim bu faḳīr bir diş aġrısında dimiş idüm: 

Beyt:  Ey Sürūrī derd-i dendāna çü çāre bulmaduñ

 Çāresi yoḳ bir belādur bu hemān çekmek gerek” (vr. 260a).
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Dil ve İmlâ Hususiyetleri

Çalışmamızda esas nüsha olarak seçilen Ayasofya nüshası harekesiz ola-

rak yazılmasına rağmen bu nüshada iki şekilde okunmaya müsait kelimeler 

ile dilde pek fazla kullanılmayan kelimeler müstensih tarafından hareke-

lenmiştir. Söz gelimi, 6a sayfasındaki “siñir” kelimesi  şeklinde esre ile 

harekelenerek kelimenin yanlış okunması engellenmiştir. Konuyla ilgili ör-

nekler şu şekilde çoğaltılabilir: ḳuvā:  (vr. 9b); deri:  (vr. 11b); ḳoḳan:  

 (vr. 38a); sigil:   (vr. 142b); ılıcaḳ:  (vr. 302b).

Eserde bazı Farsça tamlamalar müstensih tarafından belirtilmiştir. Bu 

durum, genellikle tamlanan unsurunun ünlü ile bittiği tamlamalarda 

karşımıza çıkmaktadır. Tamlanan unsurunun sonu “a/e” şeklinde bittiği 

durumlarda “he (ه)”nin üzerine “hemze (ء)” işareti konularak söz konusu 

duruma işaret edilmiştir. Söz gelimi, 1b sayfasındaki “şehzāde-i aẓam ve 

nev-bāve-i mükerrem” terkiplerindeki tamlanan unsurlarının sonlarındaki 

“he (ه)” harflerinin üzerine “hemze (ء)” işareti konularak bu kelimelerin 

kendisinden sonra gelen kelimelerle terkip oluşturularak okunması gerek-

tiği şu şekilde gösterilmiştir: . Konuyla ilgili misalleri şu 

şekilde çoğaltmak mümkündür: Seba-i seyyāre:  (vr. 5a); şedīde-i 

ḳalīle:  (vr. 23a); müdirre-i bāride:  (vr. 404a). Tamlanan 

unsurunun “ı/i” ile bittiği durumlarda “ye (ي)”nin altına “esre (  )” hareke-

si konularak yukarıda bahsedilen duruma işarette bulunulmuştur. Örne-

ğin 12a sayfasındaki “maānī-i cüz�iyye” terkibindeki tamlanan unsurunun 

sonundaki “ye (ي)” harfinin altına esre işareti konularak bu iki kelimenin 

terkip olarak okunması gerektiği şu şekilde gösterilmiştir: . Konuy-

la ilgili örnekleri şu şekilde çoğaltmak mümkündür: mecārī-i ḍayyıḳiyye: 

 (vr. 23a, 339b); nevāḥī-i ḳalbde:   (vr. 518b-519a). Yu-

karıda bahsedilen tamlananın ünlü ile bittiği terkiplere ek olarak çok az 

da olsa tamlananın ünsüzle bittiği bazı terkipler de tamlananın son har-

finin altına konan esre işareti ile belirtilmiştir. Söz gelimi, 15a sayfasın-

daki “zā�id-i ṭabīī” terkibinde bu husus şu şekilde görülmektedir: . 

Konuyla ilgili birkaç misal daha şu şekilde getirilebilir: Beden-i insānuñ: 

 (vr. 42b); semt-i re�se:  (vr. 20b); berd-i mizācı:  

(vr. 501a).
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Ünlü ile biten kelimelere getirilen belirtme hâl eki (akuzatif eki), eserin 

tamamında “he (ه)”nin üzerine konulan hemze işareti ile gösterilmiştir. 

Söz gelimi, metnin 3b sayfasındaki “Fenn-i evvel müştemildür iki cümle-

yi.” cümlesinin sonundaki “cümleyi” kelimesi  şeklinde imla edilmiştir. 

Konuyla ilgili şu misalleri de getirmek mümkündür: mürekkebeyi:  (vr. 

8b); māddeyi:  (vr. 24b); ġarīziyyeyi:  (vr. 25b); żarūriyyeyi:  

(vr. 43a); mideyi:  (vr. 56b); meşīmeyi:  (vr. 102b).

Şedde ile okunması gereken kelimelerin üzerine genellikle şedde işareti-

nin (  )  konulduğu görülmektedir. Eserdeki bu tutuma şu örnekleri göster-

mek mümkündür: Eṭibbā:  (vr. 1b); ḳuvvet: (vr. 10b); evvel:  (vr. 

17b); mādde:  (vr. 39b); südde:  (vr. 48a); ḥiddet:  (vr. 210b).

Eserin esas alınan Ayasofya 3662 numaralı nüshasında bazı imla tu-

tarsızlıkları mevcuttur. Örneğin 38a sayfasında iki kere geçen “bulanıḳ 

( ــ )” kelimesi  ve  şeklinde olmak üzere bir yerde “kāf (ك)” ile, 

bir yerde de “ḳāf (ق)” ile yazılmıştır. Söz konusu nüshada görülen imla 

tutarsızlıklarından biri de “yeşil” kelimesinin yazımında görülmektedir. 

Müstensih, 36b sayfasında “yeşil” kelimesini yazarken “ye” harfinden son-

ra “elif ” koyarak yaşıl:  şeklinde imla etmiş, ancak 41a sayfasında aynı 

kelimeyi yeşil:  şeklinde elif koymadan yazmıştır. Yukarıdakilerin yanı 

sıra şu kelimelerin yazımı ile ilgili tutarsızlıkları da misal getirmek müm-

kündür: fā�idelanmaḳdur/fā�idelenmekdür:  (vr. 159a),  

(vr. 159a).

Müstensih, kelime köklerine gelen çekim eklerini bazen kelimenin kö-

künden ayrı yazmayı tercih etmiştir. Söz gelimi, 5b sayfasındaki “mizāc-

ları” kelimesine getirilen çokluk eki  şeklinde kelime kökünden ayrı 

yazılmıştır. Konuyla alakalı birkaç örneği şu şekilde sıralamak mümkün-

dür: Etdür:  (vr. 5b); mecārīsinde:  (vr. 13b); aḳvāsındandur: 

 (vr. 54b); dimāġları:  (vr. 502a).

Sürûrî’nin kaynak metnin söz dizimini esas alarak yaptığı izahlarda 

zaman zaman anlatım bozukluklarına düştüğü görülmektedir. Örneğin 

3b sayfasında kaynak metnin اء ــ ــ ا ــ ار ــ   cümlesinin “Cümle-i و 

ūlā müştemildür dört cüz�leri.” şeklindeki tercümesinde görüldüğü üze-
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re “cüz�” kelimesine getirilen “-ler” eki aslında gereksizdir. Ancak Sürûrî, 

“eczâ” kelimesinin anlamını vermek için çoğul olarak kullanmış, bu da 

anlatım bozukluğuna neden olmuştur. 

Çalışmamızda metnini esas aldığımız nüshada müstensih tarafından 

tamlananın ünsüz ile bittiği bazı Farsça tamlamalarda, tamlananın sonuna 

“ye/ي” harfi eklendiği görülmektedir. Söz gelimi, 50b sayfasında kaynak 

metnin ــ א כــ ا ــ ا -ibaresinin “ve fikr-i fāsidi gidermek gibi” şeklin و ازا

de tercüme edildiği cümlede geçen “fikr-i fāsid” terkibi müstensih tara-

fından  şeklinde yazılmıştır. Konuyla alakalı misalleri şu şekilde 

çoğaltmak mümkündür: nefes-i ālīden:  (vr. 292b); şarāb-ı nīlūfer: 

 (vr. 303a). 
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METNİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN USUL 

Sürûrî’nin şerhinin birçok nüshası bulunmasına rağmen Ayasofya nüs-

hası, müellif nüshasından bir-iki ay sonra gibi kısa bir süre içerisinde ya-

zılmış olmasından hareketle esas nüsha kabul edilmiş ve metin edisyon 

kritik yapılmadan tek nüsha esas alınarak hazırlanmıştır. Esas nüsha olarak 

seçilen Ayasofya nüshasının bazı yerlerinde kaynak metnin veya Sürûrî ta-

rafından yapılan tercüme ve şerhlerinin bazı kelime, ibare veya cümleleri-

nin -unutma, atlama vb. durumlardan- metin akışı içerisinde verilmeyen 

kısımlarında sah kaydı düşülmüş ve söz konusu esksiklikler sayfa kenarla-

rında tamamlanmıştır. Çalışmamızda sayfa kenarlarında bu şekilde verilen 

kısımlar, metnin akıcılığının bozulmaması amacıyla metin içerisinde sah 

kaydı düşülen ilgili kısımda verilmiştir. Söz gelimi, 32a sayfasında “Aẓīm-

dür yanī aẓīm diyü tesmiye olınur.” cümlesinden sonra sah kaydı dü-

şülmüş ve kenarda kaynak metnin “ــא ــ  א  cümlesinin “Nāḳıṣ olan ”و ا

bu üçde” şeklindeki tercümesi ile kaynak metnin “ ــ ــ ا ” cümlesinin 

“ṣaġīrdür yanī ṣaġīr diyü tesmiye olınur.” şeklindeki tercümesi verilmiştir. 

Sayfanın kenarında verilen bu bölüm, herhangi bir açıklama, ilave bilgi vb. 

olmayıp doğrudan metnin bir bölümüdür. Dolayısıyla bu bölüm, çalış-

mamızda dipnot yerine metin içerisindeki ilgili kısımda verilmiştir. Sürûrî 

tarafından sayfa kenarında verilen ilave bilgiler, göndermeler, açıklamalar 

vb. hususlar ise dipnotta verilmiştir. 

Çalışmamızda el-Mûcez’in ana metninin, tercümenin metniyle karıştı-

rılmasını engellemek ve okuyucunun metni takibini kolaylaştırmak ama-

cıyla el-Mûcez’in orijinal cümleleri parantez içerisinde, Sürûrî’nin tercüme 

ve şerhinin cümleleri ise parantezden sonra verilmiştir.

Metin içindeki anlam eksikliklerini gidermek için tarafımızca eklenen 

harf, hece, ek veya sözcükler köşeli parantez “[]” içerisinde gösterilmiştir. 

Buna ek olarak eserin sayfa numaraları da köşeli parantez içerisinde veril-

miştir. 

Metne noktalama işaretleri eklenmiş ve aynı zamanda büyük-küçük 

harf ayrımı yapılmıştır.
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Müstensih, metnin bazı kısımlarında “aleyhi’s-selām” ifadesini “م,ع” ve 

“ ئــ ” ifadesini “ح” şeklinde kısaltarak yazmasına rağmen çalışmamızda 

bu ifadeler kısaltma yapılmadan yazılmıştır. 

Metinde yer alan âyetlerin manası, sûre ve ayet numaraları dipnotta 

verilmiştir. Aynı şekilde, metinde yer alan hadislerin de kaynakları tespit 

edilerek Türkçe manaları dipnotta verilmiştir. Sayfa kenarlarında yer alan 

ayet ve hadisler ise çalışmamızda dipnotta verildiğinden bu ayet ve hadis-

lerin manaları ayet ve hadislerin hemen yanında parantez “()” içerisinde 

verilmiştir.

Metinde kırmızı mürekkepli kalemle yazılan konu başlıkları, okuyucu-

ya metnin takibinde kolaylık sağlaması amacıyla çalışmamızda koyu punto 

ile yazılmıştır. 

el-Mûcez’in ana metni, esas alınan Ayasofya 3662 numaralı nüshadaki 

şekli ile çalışmaya dâhil edilmiş, ihtiyaç duyulan durumlarda başta Fatih 

3542 numarada kayıtlı nüsha olmak üzere diğer nüshalara müracaat edil-

miştir. 







METİN 

ŞERH-İ MÛCEZ Fİ’T-TIBB

GELİBOLULU SÜRÛRÎ





[1b]

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Ḥamd olsun ol Allāh’a ki her dā�a devā ḳıldı 

Şükr olsun o Şāfī’ye ki çoḳ dürlü ġıdā ḳıldı

Daḫi ṣalavāt ola Resūline anuñ kim

Aṣḥābı vü āli ile her derde şifā ḳıldı 

Ammā ba�d bu bende-i faḳīr Sürūrī-i ḥaḳīr ol zamānda ki şehzāde-i 

aẓam ve nev-bāve-i mükerrem, zübde-i sülāletü’s-selāṭīn, umde-i netāyi-

cü’l-ḫavāḳīn, semiyy-i efḍalü’l-verā, Ḥażret-i Sulṭān Muṣṭafā1  ــאل ــאه و  ــאل   
ــאه2  atebe-i aliyyesinde ve südde-i seniyyesinde ubūdiyyet ve ḫidmetde 

belki maḳarr-ı siyādetde idüm. İttifāḳan bir gün ol bāb-ı saādet-me�āb ve 

dergāh-ı siyādet-iyāb eṭibbāsından bir ṭabīb-i ḥāẕıḳ ve refīḳ-i ṣādıḳ şücā-ı 

meydān-ı ilāc ve dilīr-i taṣḥīḥ-i mizāc bu faḳīr ḥużūrına gelüp bu vechile 

taḳrīr-i merām ḳılup eyitdi ki: “Metn-i Mūcez Türkī dil ile tercüme ḳılınsa 

ve rūşen ibārātla şerḥ ü beyān olınsa nefi āmm ve kerem-i tāmm olurdı.” 

diyüp ve ol nūr-ı ḥadeḳa-i salṭanat ve nūr-ı [2a] ḥadīḳa-i devlet bu ilmden 

maḥẓūẓ ve ḫāṭır-ı āṭırında bu manā melḥūẓ idügin fehm idüp bu emre 

şürū ve ibtidā ḳıldum. 

Ammā evvelā bilgil ki her ilmüñ māhiyyetin ve mevżūın bilmek ge-

rekdür. İmdi ilm-i ṭıbbuñ māhiyyetin ve mevżūın ve ġāyetin bilmek lā-

zımdur. Pes ṭıbb luġatda siḥre ve ādete ve ıṣlāḥa ve mahārete ıṭlāḳ olınur. 

Ve ıṣṭılāḥda ض ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــאن  ن ا ــ ال  ــ ــא أ ف  ــ ــ  ا ــ   
ــ ائ داد ا ــ ــ وا א ــ ا ــ ا  yanī ṭıbb bir ilmdür ki bunuñ ḳāidele-

rinden bilinür beden-i insānuñ aḥvāli ṣıḥḥat ve maraż cihetinden ṣıḥḥat-ı 

ḥāṣılanuñ ḥıfẓı ve giden ṣıḥḥatüñ getürmesi içün. Pes bundan malūm oldı 

ki ilm-i ṭıbbuñ mevżūı beden-i insāndur ṣıḥḥat ve maraż cihetinden ve 

ġāyeti ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat-ı ḥāṣıla ve istirdād-ı ṣıḥḥat-ı zā�iledür. Çünki bunlar 

malūm oldı. Şimden girü metne şürū idelüm. 

1 Ḥażret-i Sulṭān Muṣṭafā: Çalışmamızda esas nüsha seçtiğimiz Ayasofya nüshasında “Ḥażret” kelime-

sinden sonra gelen “Sulṭān Muṣṭafā” kısmının üstü siyah mürekkepli kalemle karartıldığı için bu kısım 

diğer nüshalardaki şekliyle çalışmaya dâhil edilmiştir.

2 “Ömrü uzun ve bahtı açık olsun.”
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ــאم) ــ ا ــאل ا ) Uyılan kimesne didi. ( ــ -Ḥā’nuñ fetḥi ve kesri luġat (ا

dur, manāsı ālim kişi, (ــאم ــאء) ,ulu kişi (ا وة ا ــ ) ālimlerüñ uyduġı ki-

mesne, (ه ــ ــ د ــאء  כ ــ [2b] ا ه) ,zamānınuñ bir dānesi (رئ ــ ــ  (و و
evvelki gibidür. ( ــ ) Muṣannifüñ künyetidür (ا ا ء ا ) Alī muṣanni-

füñ adıdur (م ــ ــ ا ــ ا )babasınuñ künyetidür 1 (ا ــ  ṣıfat-ı nisbiyyesidür (ا

( ــ ) mübālaġa ile ṭıbb bilicidür (ا ــ ّ  رو س ا ــ ) Allāh anuñ rūḥını pāk 

ḳılsun. Ekŝer nüsḫada dībāce bu vechle bulundı. Ẓāhir budur ki şākirdle-

rinden vāḳi olmışdur, muṣannif kendü nefsini midḥat itmiş degüldür. Ve 

bażı nüsḫada dībāce böyle vāḳi olmış: אئــ ــ ا ة  ــ ــ و ا ــ و   ّ ــ ا ــ  ) 
( ــ א ــ ا א ــ و ا ــ و آ ــ  ــ اכ ــא   Bu nüsḫada ḥamd ve taṣliye 

ṣarīḥ meẕkūr olmışdur. (אب כ ا ا  Taḥḳīḳan ben tertīb eyledüm bu ( ر 

kitābı (ن ــ ــ  ــ ار ) dört fenn üzere. 

( ــ ئــ ا ــ  ا ــ  ول  ــ ا Evvelki fenn ṭıbbuñ iki cüz�lerinüñ ḳā (اi-

deleri beyānındadur. ( ــ ــ و  ــ   İki cüz�den dilerin ṭıbbuñ (اilmiy-

yesin ki ilm-i mücerred murād olur ve ameliyyesin ki keyfiyyet-i amele 

müteallıḳ olan ilmdür. ( ــ ل כ ــ ) Yanī ol ḳāideler muṭlaḳ ve şāmil ola 

niçe ḳāide[3a]leri. 

( ــ כ دة و ا ــ ــ ا ــ و ا دو ــ ا ــ  א ــ ا -İkinci fenn devālar ve ġı (ا

dālar beyānındadur ki ol devālar ve ġıdālar müfred olalar yalñuz zencebīl 

ve yalñuz etmek gibi, yā mürekkeb olalar zencebīl ile ḳaranfil ve etmek ile 

et gibi.2 

ــא) א ــא و  א א و  א ــ ــ و ا ــ و  ــ  اض ا ــ ــ ا ــ  א ــ ا  (ا
Üçünci fenn her bir użva muḫtaṣṣ olan marażlar ve sebebleri ve alāmetleri 

ve muāleceleri beyānındadur. 

و ــא  و  א  א ــ ا و  ــ  آ دون  ــ  ــ  ــ  ا اض  ــ ا ــ  ــ  ا ا ــ   (ا
ــא) א א  Dördünci fenn bir użva muḫtaṣṣ olmayan marażlar beyānında-

dur, gerek cemī ażāya āmm ola ḥummā gibi yā her bir użvda ḥādiŝ ol-

maḳ cā�iz ola şiş gibi ve teferruḳ-ı ittiṣāl gibi. Ve bu marażlaruñ sebebleri 

ve alāmetleri ve muāleceleri beyānındadur. 

1 Derkenar: Ḳareş bir ḳaryenüñ ismidür Şām ḳurbında.

2 Derkenar: Fenn-i ŝānīde aġdiye-i mürekkebe ẕikr olınmış degüldür, illā meger terkīb-i ṭabīī murād 

olına.
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( ــ ــ  ا ر) Ben iltizām eyledüm bu kitābda (و  ــ ا ــאت  ا ) meş-

hūr riāyeti1 (ــאت א ا ــ  ا ــ  ) muāleceler emrinde ( ــ ا و  ــ  دو ا ــ  ) 

devālardan ve ġıdālardan muālecātı beyāndur. و אت  ا ــ ا ــ  ا ــ   (و 
ــא)  Daḫi istifrāġāt [3b] ḳānūnlar[ın]dan ve ġayrıdan, bu daḫi muāle-

cātı beyāndur. Zīrā muālece üç nesne ile olur: Biri edviye ve aġdiyedür, 

biri esbāb-ı sitte-i żarūriyyede taṣarrufdur ki istifrāġ andandur, biri amel-i 

yeddür. ( ــ ّ ا ل ا ــ ــא ا ) .Ben Allāh’dan tevfīḳ dilerin (و ا ــ  Daḫi (و ا

ḫaṭādan ṣaḳlamaḳ dilerin. (ــאء ا ــ  ــ  ا  Daḫi dostlardan iltimās (و 

iderin. ( ــ ا ا  ــ Ya (ان nī ḫaṭāyı afv ideler. ( ــ ا وا  ــ  Daḫi ḫaleli (و 

berkideler yanī ıṣlāḥ eyleyeler. 

[Fenn-i Evvel]

( ــ ــ  ــ  ول  ا ــ   .Fenn-i evvel müştemildür iki cümleyi (ا

( ــ ــ ا ي  ــ ء ا ــ ــ ا ا ــ  ــ  و ــ ا Cümle-i ūlā cüz�-i naẓarī ya (اnī 

cüz�-i ilmī ḳāideleri beyānındadur ṭıbdan. (اء ــ ــ ا ــ ار ــ  -Cüm (و 

le-i ūlā müştemildür dört cüz�leri. ( ــ ل כ ــ ــ  ر ا ــ ــ ا ول  ء ا ــ  (ا
Cüz�-i evvel umūr-ı ṭabīiyye beyānındadur ḳavl-i küllī ile ki her şaḫṣa ve 

her maraża ve her vaḳte şāmil ola.

( ــ ء  ــ ــ  ي و ا ــ ء  ــ ــ  ــ ا ــ  ل ا ــ ) İmdi biz diyevüz ṭıbb 

münḳasım olur cüz�-i naẓarīye yanī ḳısm-ı ilmīye ve cüz�-i amelīye.2

( ــ ــ و  ــא   Bu kelām cevāb-ı su�āle işāretdür. Su�ālüñ taḳrīr[i] [4a] (و כ

budur ki ilm-i ṭıbb naẓarīye ve amelīye münḳasım olmaḳ cā�iz degüldür. 

Zīrā amele ilm ıṭlāḳ olınmaz. Cevābuñ ṭaḳrīri budur ki iki ḳısm bile ilm-

dür. Ḳısm-ı evvel ilm idügi ẓāhirdür ki mücerred ilm murāddur. Meŝelā 

ــ رواح  ــ و ا ط ار ــ  gibi. Ammā ḳısm-ı ŝānī اilm idügi oldur ki bun-

dan murād keyfiyyet-i amele müteallıḳ olan ilmdür ــ א ــ  ا ج  ــ  

gibi nefs-i amel degüldür. 

( ــ ؤه ار ــ ي ا ــ ) .Naẓarīnüñ eczā�iyyeti dörtdür (و ا ــ ر ا ــ א ــ   (ا
Biri umūr-ı ṭabīiyyeye ilmdür. (אن ن ا ال  א  Biri beden-i insān (و ا 

aḥvāline ilmdür. (אب ــ א ــ   Biri esbāba (و اilmdür. ( ئــ א ــ   Biri (و ا

delā�ile ilmdür. 

1 Derkenar: Yanī bu kitābda meşhūr olanları iḫtiyār itdüm. Zīrā açuḳ tecrübe olınmışdur, itimād aña 

ziyādedür. 

2 Derkenar: Bu taḳsīm ilm-i ṭıbbuñ malūmātı itibār[ı] iledür.
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( ــ ــ  ا ر  ــ ا Ṭabī (و ata mensūb olan emrler yididür. ــא  (ا
رכאن) ) .Ol yidinüñ biri erkāndur ا ــ ار ــ  ــאر) .Erkān dörtdür (و   Biri (ا

nārdur. ( ــ א ــאرة  ــ  اء) .Bu nār ıssıdur, ḳurıdur (و  ــ  .Biri hevādur (و ا

( ــ ــאر ر ــ  ــאء) .Bu hevā ıssıdur, yaşdur (و  ــאرد .Biri ṣudur (و ا ــ   [4b] (و 
( رض) .Bu ṣu ṣovuḳdur, yaşdur ر ) .Biri yirdür (و ا א אردة   Bu yir (و  

ṣovuḳdur, ḳurıdur. (اج ــ ــא ا א ــא Ol yidinüñ ikincisi mizācdur.1 (و   (و ا
( ــ  Mizācuñ aḳsāmı ṭoḳuzdur. (ل ــ ) Biri mutedildür.2 ــ א  ــ ــ  ) 
( ــ כא ــ ا ى  ــ ــאدل ا Te اādülden müştaḳ degüldür ki ol tevāfuḳ manāsı-

nadur. ( ــ د  ــ و ــכ  Bu ma (و ذnāya mutedilüñ vücūdı yoḳdur.3 ــ ــ  ) 
( ــ ــ ا ل  ــ  Belki müştaḳdur ḳısmetde اadlden. (ل ــ ــ  İ (و tidālden 

ḫāric olandur.4 (د ــ ــא  ــ ا ) .Ve ol yā müfreddür (و  ــ ــ ار .Bu dörtdür (و 

( ــ א و  ــ  ر و  ــאرد  و  ــאر  ) Bu dört ḳısm keyfiyyet-i vāḥidede itidālden 

ḫurūc olandur.5 ( כــ ــא  ) .Yā mürekkebdür (و ا ــ ــ ار .Bu da dörtdür (و 

( ــ א ــאرد  ــ و  ــאرد ر ــ و  א ــאر  ــ و  ــאر ر ) Bu dört ḳısm fāiliyyetinüñ ve 

münfailiyyetinüñ nisbeti taġayyüri ile olur.  ( ــ ل ا ــ Ya (و اnī mizāc-

laruñ itidāl-i ḥaḳīḳīye aḳrebi (ــאن ا اج  ــ ) insān mizācıdur.6 Anuñçün 

nefs-i nāṭıḳa aña müteallıḳ olmışdur. (7 ــ א ل ا ــ  İnsān aṣnāfınuñ [5a] (و ا

itidāl-i ḥaḳīḳīye aḳrebi (اء ــ ــ ا ــכאن  ) ḫaṭṭ-ı istivānuñ nevāḥīsi sākin-

leridür, Serendīb gibi.8 ( ــ ا ا ــ  ا ــכאن  ــ  ) Andan ṣoñra iḳlīm-i rābi 

sākinleridür. Bilgil ki arż-ı mamūreyi kevākib-i seba-i seyyāre adedin-

ce yidi iḳlīme taḳsīm itmişlerdür. Evvelki iḳlīm Zuḥal’e mensūbdur ki ol 

bilād-ı Hind’dür. İkinci iḳlīm Müşterī’ye mensūbdur ki ol bilād-ı Çīn’dür.9 

1 Derkenar: Aṣlda mizāc iḫṭilāṭa dirler. Vaḳtā ki iḫṭilāṭ erkānla keyfiyyet-i maḫṣūṣa ḥāṣıl oldı ise aña 

mizāc didiler. ــ ا ــ  א ــ  ــ 
2 Derkenar: Biri mutedil, sekizi ġayr-ı mutedil. 

3 Derkenar: Zīrā teżādd-ı ḥaḳīḳī ile eżdād olan anāṣır bir yirde cem olmaḳ mümtenidür. Bu ḳandan ki 

bunlaruñ ictimāından mizāc ḥāṣıl ola ve illā şey�-i vāḥid zamān-ı vāḥide emkine-i erbaada mütemek-

kin olmaḳ lāzım gelür.

4 Derkenar: Yanī her mürekkeb içün mizāc ḥāṣıl ola kim ol aña aṣlaḥ-ı emzice ola ki andan efāl-i mes-

lūbe ḥāṣıl ola.

5 Derkenar: Meŝelā itidālden ziyāde yalñuz ḥarāretde olan ḥārdur.

6 Derkenar: Bu adel-i envāı beyāndur.

7 Derkenar: Bu adel-i aṣnāfı beyāndur. 

8 Derkenar: Anda her vaḳt gice ve gündüz berāber ve yaz ve ḳış müsāvī ve müddetleri bir buçuḳ ay alur 

ve anda fuṣūl sekizdür.

9 Derkenar: Su�āl olınursa enbiyā adel-i insāndur, şeref-i nefsleri buña şāhiddür, öyleye anlar bu iki 

iḳlīmden gerek idi; biz eyidürüz: Anlaruñ itidāli esbāb-ı semāviyye içündür. Eger ol iki iḳlīmden 

olsalar ḳāṣırlar anlaruñ mü�eyyed min-indillāh idügin bilmeyüp ol iki iḳlīme nisbet iderlerdi.
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Üçünci iḳlīm Mirrīħ’e mensūbdur ki ol bilād-ı Türk’dür.1 Dördünci iḳlīm 

Şems’e mensūbdur ki ol bilād-ı Ḫorāsān’dur. Beşinci iḳlīm Zühre’ye 

mensūbdur ki ol bilād-ı Māverā�ü’n-nehr[’dür]. Altıncı iḳlīm Uṭārid’e 

mensūbdur ki ol bilād-ı Rūm’dur. Yidinci iḳlīm Ḳamer’e mensūbdur ki 

ol bilād-ı Belḫ’dür. (2ل ــ ا אن  ــ ا Yigitler i (و tidāl-i ḥaḳīḳīye aḳrebdür.3 

( ــ ــ ار כ ارة  ــ ــ ا ــאو  ــאن  -Oġlancuḳlar berāberdür yigitle (و ا

re ḥarāretde, lākin oġlancuḳlaruñ ruṭūbeti ziyādedür. ( ــ ــ ا ار ــכ  ) 

Anuñçün oġlancuḳlar ḥarāreti yumuşaḳ ve yavaş olur.4 ( ــ אن ا ــ ارة ا ــ  (و 

Yigitler ḥarāreti iti [5b] ve ziyāde olur. ( ــ כ و ا  Orta yaşlu ve ḳoca (و ا

ــאن) א ــאردان  ) yanī bunlaruñ mizācları bārid ve yābisdür. ( ــ ــ ار  (و ا

Yanī ḳoca mizācı ruṭūbetde ziyādedür.5 ( ــ א ــ ا ــ ا א ) Yanī ruṭūbet-i 

ġarīziyye ve aṣliyye ile degüldür. 

ــאء) ا ل  ــ ا A (و żānuñ itidāle aḳrebi6 ( א ــ ا ــ  ا ــ  ) şehādet 

barmaġınuñ ucı derisidür. ( ــ א ا ــ  א ا ــ  ــ  ) Andan ṣoñra bāḳī bar-

maḳlaruñ ucı derisidür.7 ( ــ ا ا ــ  ــ  ) Andan ṣoñra elüñ içi derisidür.

( כــ ــ ا ــ  ) Andan ṣoñra el ayası derisidür. ( ــ ــ ا ــ  ) Andan ṣoñra 

el derisidür. (ــא ــ  ــ ا ) Andan ṣoñra muṭlaḳā deridür. (ــא A (و اżā-

nuñ ziyāde ıssı olanı ( ــ ) .yürekdür (ا ــ כ ا ــ  ) Andan ṣoñra cigerdür.

( ــ ــ ا ) Andan ṣoñra etdür. (ــא د A (و اżānuñ ziyāde ṣovuġı (8 ــ -ḳıl (ا

dur. ( وف) .Andan ṣoñra kemükdür ( ا  Andan ṣoñra yumuşaḳ ( ا

süñük ki kemürdek dirler. (אط  .Andan ṣoñra ribāṭ ki kemükden biter ( ا

( ــ ــ ا ) Andan ṣoñra [6a] siñirdür. (ــאع ــ ا ) Andan ṣoñra arḳa için-

de olan aḳ tel[dür]. (ــאغ ــ ا ) Andan ṣoñra dimāġdur. (ــא A (و ارżānuñ 

1 Derkenar: Māçīn didükleri vilāyetdür. 

2 Derkenar: Bu adel-i eşḫāṣı beyāndur.

3 Derkenar: Bilgil ki Benī Ādem ana raḥminde iken cenīn dirler. Doġıcaḳ ṭıfl dirler. Çün durmaġa ve 

yürimege ḳādir ola, ṣabī dirler. Bülūġa ḳarīb olıcaḳ mürāhiḳ dirler. Bāliġ olduḳdan ṣoñra şāb yanī yigit 

dirler otuz beş ve ḳırḳa varınca, andan ṣoñra kehl dirler altmışa varınca, andan ṣoñra şeyḫ yanī ḳoca 

dirler āḫir ömrine varınca.

4 Derkenar: Bu iki ḥarāretüñ miŝāli ḥammāmuñ ṣuyı ve ṭaşı ḥarāretidür ki ikisi bir āteşle ḳızar; ammā 

ṣuyuñ ḥarāreti yumuşaḳ olur ruṭūbeti içün, ṭaşuñ ḥarāreti iti olur yübūseti içün.

5 Derkenar: Ḳocanuñ ruṭūbeti ḳurı aġacuñ ṣuda ıṣlanup yaş olduġı gibidür.

6 Derkenar: Bu adel-i ażāyı beyāndur.

7 Derkenar: Su�āl olınursa deri adel-i ażā olıcaḳ öyleye re�īs-i ażā ve eşref gerek idi. Maa-haẕā re�īs-i 

ażā ḳalb ve dimāġ ve şerīf-i ażā mide ve kilyedür. Biz cevāb virürüz ki: Bunlaruñ re�īs ve şerīf olduġı, 

nefsüñ altı olduḳları içündür. Deri alt olmaduġı içün re�īs ve şerīf ıṭlāḳ olınmaz. 

8 Derkenar: Bażı nüsḫada ــ ــ ẕikr olınmayup anuñ yirine ا -ẕikr olınmışdur. Ammā bu faḳīr iḫ ا

tiyār itdügüm metn evlādur.
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ziyāde raṭb olanı ( ــ ) .şerḥa yaġdur (ا ــ ــ ا ) Andan ṣoñra iç yaġıdur.

( אغ) Andan ṣoñra geñşek etdür.1 ( ا ا .Andan ṣoñra dimāġdur ( ا

א2) אع و ا A ( اżānuñ ziyāde yābis olanı (  .ḳıldur (ا

ــא) א ــ و  ــ ا ــאط  ــ ا وف  ــ ــ ا ــ  ــ ا ) Umūr-ı ṭabīiyyenüñ 

üçüncisi ( ــ ار ــ  و  ط  ــ م) .ve bu aḫlāṭ dörtdür (ا ــ ا ــא   Aḫlāṭuñ (ا

eyüsi ḳandur. ( ــ ــאر ر ــ  ) .Ve ḳan ıssıdur, yaşdur (و  ــ אئ ) Ḳanuñ fā�i-

desi (ن ــ ــ ا ) bedeni ġıẕālendürmek yanī bedel-i mā-yeteḥallel olmaḳ-

dur. ( ــ ــ ا ــ  Ṭabī (و اī olan ḳandan ḳızıl olandur. ( ــ ــ   ) Anuñ 

ufūneti olmaya. ( ــ ام  ــ ل ا ــ ) Ḳıvām mutedil olup ṭatlu ola. ــ  (و 
ــכ) ــ ذ א ــא  ــ  Ġayr-ı ṭabī اī olan buña muḫālif olandur (ــא ) levn 

cihetinden3 ( ــ را ــא) yā rāyiḥa cihetinden4 (او   yā dad cihetinden5 (او 

ــא) ا ) yā ḳıvām cihetinden6 [6b] (او  ــ ا ــ  ) Andan ṣoñra balġamdur. 

( ــ אئ ــ  ــאرد ر ــ  ــא) Balġamuñ fā�idesi (و  ــ د  ḳana dönmekdür (ان 

اء) ــ ن ا ــ ــ ا ــאء) .ḳaçan beden ġıdāyı yitürse (اذا  ــ ا  Daḫi (و ان 

ażāya ruṭūbet virmekdür ( כــ ــא ا ــ  ) tā ki ażāyı ḥareket ḳurutmaya. 

ــאغ) ــ ا ــ  ــ  ــ  -Daḫi dimāġ miŝillinüñ ġıdālandurmasın (و ان 

da dāḫil olmaḳdur. Ve balġam daḫi iki ḳısmdur. ( ــ ــ  ا -Balġam (و 

dan ṭabīī olan ( ــ ــ ا א ا ــ ــאرب ا א ) ḳana dönmege ḳarīb olandur.

( ــ ا ــ  Ġayr-ı ṭabī (و ī ḳana dönmege baīd olandur.7 ــ ــ  ــא   (ا
( ــ ) Yā dad cihetinden ا ــ א ارة و ṭuzlu balġam gibi (כא ــ ــ ا ــ ا  (و 

( ــ ) .ḥarārete ve yübūsete mā�il olur ا ــ א ا -Daḫi ekşi balġam gi (و 

bi ( ــ ا و  ودة  ــ ا ــ  ا ــ   bürūdete ve yübūsete mā�il olur. (Daḫi (و 

dadsuz balġam gibi)8. 9 ــ )  و ا ــ א ــ ا د כ ــ ــ ا א ــ   bu balġam-ı (و 

mesīḫ ḫāliṣ ṣovuḳ ve ziyāde ḫāmdur. ( ــ ا  Daḫi kekre balġam (و 

gibi ( ــ ا و  ودة  ــ ا ــ  ا ــ  ) bürūdete ve yübūsete mā�il olur. [7a]  

1 Derkenar: Ḫuṣyeteyn gibi ve meme gibi.

2 Derkenar: Ekŝer nüsḫada böyle vāḳi olmışdur. Ammā bażı nüsḫada ــאع ــ ا ــאغ  ــ ا ــ  ــ ا ــ   ا
ــ ــ ا ــ ا  vāḳi olmış. Bu nüsḫa Ḳānūn’a muvāfıḳ ve ḳavāid-i ṭıbba münāsibdür. 

3 Derkenar: Yanī ḳara ola.

4 Derkenar: Yanī ufūneti ola.

5 Derkenar: Yanī ṭatlu olmaya.

6 Derkenar: Yanī mutedil olmaya, yā ġāyetde raḳīḳ ola yā ġāyetde ġalīẓ ola.

7 Derkenar: Ġayr-ı ṭabīī olduġı ṭam mutedilden çıḳduġı içün ola.

8 Derkenar: Eger su�āl olınursa balġam ḫod bārid ve raṭbdur, nitekim kendüsi beyān itdi; biz eyidürüz: 

Balġam bārid-i raṭb olduġı sā�ir aḫlāṭa nisbetdür. Bunda ḥarārete ve yübūsete mā�il olur didügi balġa-

muñ bāḳī aḳsāmına nisbetdür.

9 Derkenar: Mesīḫ ve tefeh aña dirler ki anda dad olmaya.
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1
ام)  ــ ــ ا ــ  ــא  ا) Yā ḳıvām cihetinden (و ا ــ ــ   ziyāde ince olan gibi (כא

( אئــ ا) .buña mā�ī dirler (ا ــ ــ  ) Ziyāde ġalīẓ olan gibi (و ا ــ  buña (ا

caṣṣī dirler. (ام ــ ا ــ  ا Daḫi muḫtelifü’l-ḳıvām gibi ba (و żı ġalīẓ ve 

bażı raḳīḳ ola ( ــ א ــאم و ا اءbuña ḫām ve muḫāṭī dirler.2 (3 (ا ــ ــ ا ) 
Andan ṣoñra ṣafrādur. (م ــ ــ ا ــא  אئ ــ  א ــאرة  ــ  -Ṣafrā ḥārr-ı yābis (و 

dür ve fā�idesi ḳan laṭīf itmekdür. (ه ــ  Daḫi ḳanı mesālik-i ḍayyıḳaya (و 

geçürmekdür. ( ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  -Daḫi öyken miŝillinüñ ġıdālan (و ان 

durmasında dāḫil olmaḳdur. ــ ــ ا א  ــ ــאء  ــ ا ــא ا ء  ــ ــ   (و ان 
ج) ــ ــ ا  Daḫi andan bir miḳdār baġırsaḳlara dökülüp anları ŝüflden و ا

ve balġam-ı lezicden pāk itmekdür. ( ــ א ــ  ــא ا ــ  Ṭabī (و ī ṣafrā aḥ-

mer-i ḫāliṣdür. (אد  ) Ḫafīfdür ġayrı eczāya nisbet, ḥāddür. (  (و  ا

Ġayr-ı ṭabīī olan ( א ا א   yā balġam-ı ġalīẓe iḫtilāṭı içündür (ا

(4 ) buña muḥḥī dirler.5 (و  ا  Yā balġam-ı [7b] raḳīḳa iḫtilāṭı (او ا

içündür (اء ــ ة ا ــ ــ ا ) .buña mirre-i ṣafrā dirler (و  ــ ا داء ا ــ  Yā (او ا

sevdā-yı iḥtirāḳiyyeye iḫtilāṭı içündür ( ــ اء ا ــ ــ ا  buña ṣafrā-yı (و 

muḥteriḳa dirler. ( ــ ــ  ــ  ا Yā ṭabī (او ī olan kendü nefsinde iḥtirāḳı 

içün6 (ــאري ا و  ــ  ا כ ا ــ  اق .buña kürrāŝī7 ve zencārī8 dirler (و  ــ  (وا
ى) ــ ــאري ا ــ ا  İḥtirāḳ zencārīde aḳvādur. (م ــ ــ ا ــכ  ) Anuñçün 

zencārī zehrlere beñzer. (داء ــ ــ ا ) Andan ṣoñra sevdādur. ــ א ــאردة  ــ   (و 
ــא) אئ  Sevdā bārid ve yābisdür. Bunuñ fā�idesi ( ــ א ــא و  م  ــ ــאدة ا  ḳana (ا

ġılẓet ve muḥkemlik virmekdür. (ــאم ــ ا ــ  ــ  ــ   Daḫi kemük (و ان 

miŝillinüñ ġıdālandurmasında dāḫil olmaḳdur. ــ ــ  ــא ا ء  ــ ــ   (و ان 
ة) ــ ك ا ــ ع و  ــ ــ ا ــ  ة  ــ Daḫi sevdādan bir miḳdār mi اde aġzına 

dökülüp açlıġa tenbīh itmek ve şehveti taḥrīk itmekdür. א دردي  (و ا 
م) ــ Ṭabī اī olan sevdādan ḳanuñ posasıdur. ــ  [8a] ث ــ ــ  ــ ا  (و 
א) ــ داء  ــ ــ ا ــ כאن  اق اي  ــ Ġayr-ı ṭabī اī her ḫılṭuñ iḥtirāḳından 

ḥādiŝ olur, ḥattā sevdānuñ nefsinüñ iḥtirāḳından bile. 

1 Derkenar: ــ ــ ا ــ  ــא  didügi ḳavline ma اṭūfdur. Yanī ġayr-ı ṭabīī olduġı, ḳıvām-ı mutedilden 

çıḳduġı içün ola.

2 Derkenar: Ḫām didükleri nuḍcı olmaduġı içündür ve muḫāṭī didükleri sümüge müşābih olduġı içündür.

3 Derkenar: ا  didügi ḳavline maṭūfdur.

4 Derkenar: Muḥḥ ḥā-yı mühmele ile yumurda ṣarusına dirler.

5 Derkenar: Yumurda ṣarusına beñzedügi içün muḥḥī dirler.

6 Derkenar: İḥtirāḳ ḥarāret-i ġarībe sebebi ile olur.

7 Derkenar: Kürrāŝa yanī pırasaya beñzedügi içün.

8 Derkenar: Zencāra beñzedügi içün.
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ــא) را Umūr-ı ṭabī (و iyyenüñ dördüncüsi (ــאء  .eczā�-i bedendür (ا

دة) ــ ــא  ) Ażādan bażı müfrededür. ( ــ ــאط و ا وف و ا ــ ــ و ا  (כא
Bunlar yuḳaruda beyān olınmışdur. (  Bu bir (و اużvdur ki siñire beñzer. 

ــאء)  Bu bir (واużv-ı raḳīḳdür ki örtmek şānından ola. ــ و ــ و ا  (و ا
( ــ Bunlar da yuḳaruda ma اlūm olmışdur. ( ا ــ Cem (و ا-i şiryān, ol 

ṭamarlardur ki ḳalbden biter. (وردة Cem (و ا-i verīddür, şol ṭamarlardur ki 

cigerden biter. ( ــ ــ ا ث  ــ ــא  A (و כżā-yı meẕkūrenüñ cemīsi atanuñ 

ve ananuñ menīsinden ḥādiŝ olur. (م ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  א ــ   İllā et (ا ا

degül, zīrā ol ḳanuñ ġalīẓinden mütevellid olur. ( ه ا  .Anı ısı baġlar (و 

( ــ ــ و ا ــ .Ve illā iç yaġı ve şerḥa yaġ[ı] degül (و ا ا ان  ــ ــא  א ) 
م) ــ ا ــ  אئ  Anlar ḳanuñ mā�iyyetinden mütevellid olurlar. [8b] ــא   (و 
د) ــ ) .Bunları ṣovuḳ baġlar ا ــ ــא ا ــכ   Bunları ṣovuḳ (و aḳd itdügi 

içün ıssı eridür. (ــא A (و żādan bażı (ــא ــא او כ ــ  כ ) mürekkebdür terkīb-i 

evveli ile ( ــ  (כאaḍal gibi ki aḍalenüñ cemidür ki bu mürekkebdür 

aṣabdan ve ribāṭdan ve laḥmdan ve ġışādan. (ــא א Ya (او nī ŝāniyen ażā-yı 

müfrededen mürekkeb ola ( ــ  göz gibi. Bunuñ terkībi (כאaḍaldandur 

ki mürekkebdür ażā-yı müfrededen. (ــא א Ya (او nī ŝāliŝen ażā-yı müfre-

deden mürekkeb ola ( ــ -yüz gibi ki mürekkebdür gözden ve burun (כא

dan ve aġızdan ve yañaḳdan.1 (2ــא را Ya (او nī rābian ażā-yı müfrededen 

mürekkeb olan. (3 ــ أس  ــ Bilgil ki muṣannif a (כאżā-yı mürekkebeyi ẕikr 

idüp badehū ażā-yı re�īseye ve ġayr-ı re�īseye taḳsīm itmek dileyüp didi ki

( ــ ــאء رئ ــ ا כ ــאء ا ــ ا a (و żā-yı mürekkebeden bażıdur ażā-yı re�ī-

se.4 ( ــ ور ى  ــ ــ  ا و  اء  ــ Ya (اي nī mebde� ve aṣl olan ḳuvā-yı żarū-

riyyeye5 ( ــ ــאء ا ــ  ــא  ــ yā şaḫṣuñ beḳāsı ḥasebi iledür (ا ــ   (و 
(6 ــ ) .Bu üçdür. Biri ḳalbdür [9a] ا ا ــ ــ ا  Ḳalbe ḫidmet ider (و 

şerāyīn.7 (ــאغ ) Biri dimāġdur.8 (و ا ــ ــ ا  Dimāġa (و aṣab ḫidmet 

ider. (9 ــ כ وردة) .Biri cigerdür (و ا ــ ا .Cigere verīdler ḫidmet ider (و 

1 Derkenar: Bu mürekkebdür yüzden ve ḳulaḳdan ve dimāġdan.

2 Derkenar: Bażı nüsḫada א lafẓı vāḳi او را olmayup أس vāḳi  ا olmış.

3 Derkenar:  didügi işāretdür ki bu terkīb ki ẕikr itdi, terkīb-i itibārīdür.

4 Derkenar: Użv-ı re�īs oldur ki mebde�-i fāili mā-ḳabli ola rūḥa ki ḥāmildür şol ḳuvāya ki muḥtācun 

ileyhdür beḳā-yı şaḫṣda yā beḳā-yı nevde. 

5 Derkenar: Ol ḳuvā yā ḥayvāniyyedür yā nefsāniyyedür yā ṭabīiyyedür.

6 Derkenar: Ḳalb mebde�-i ḳuvve-i ḥayātdur.

7 Derkenar: Bunlaruñ ḳalbe ḫidmeti ḫidmet-i mü�eddiyedür.

8 Derkenar: Dimāġ mebde�-i ḳuvvet-i ḥiss ü ḥareketdür.

9 Derkenar: Kebid mebde�-i ḳuvvet-i taġẕiyedür. 
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ع) ــ ا א  Yā nev (و اüñ beḳāsı ḥasebi iledür. (אن ه ا و ا  Ol (و  

bu üçdür. Daḫi ḫuṣyetāndur. (ه ــ ــ  ــ ا ى ا ــ ــא   Ḫuṣyetāna (و 

ḫidmet ider menīnüñ müstaḳarrına mecrāsı. 

رواح) א ا ــ א Umūr-ı ṭabī (و iyyenüñ beşincisi ervāḥdur. ــא ــ   (و  
( ــ ) .Biz [e]rvāḥla nefs dilemezüz ا ــ ا ــ  כ ا ــ  ــא  اد  ــ ــא  -Nite (כ

kim anuñla dilenür Kütüb-i İlāhiyye’de. ن כــ ــ  אر ــ  א  ــא ــא ا ــ  ــ  ) 
ط) ــ ــ ا א ــ   Belki dilerüz ervāḥla ecsām-ı laṭīfe-i buḫāriyyeyi ki ḥāṣıl 

olur aḫlāṭuñ laṭīfi[n]den. (ــא א ــ כ ــאء  ن ا כــ A (כżā ḥāṣıl olduġı gibi 

aḫlāṭuñ keŝīfinden (ي ــ ــ  א ــ ا رواح  rūḥlar getürür ḳuvāyı ya (و اnī 

rūḥlar ḳuvānuñ maḥallidür. (ــכ ) Rūḥlar ḳuvānuñ ḥāmili ve maḥal-

li [9b] olduġı içün (ــא א כא ــא  א  ervāḥuñ ṣınıfları ḳuvānuñ ṣınıfları (ا

gibidür.1 

ي) ــ א ا ــ אد Umūr-ı ṭabī (و iyyenüñ altıncısı ḳuvādur. (ــאس ــ ا ــ   (و 

Ḳuvā üç cinsdür.2 ( ــ ي ا ــ ــא ا Ol üç cinsüñ birisi ḳuvā-yı ṭabī (اiy-

yedür. ( ــ ــא  ) Ol ḳuvādan bażı ġıdāda mutaṣarrıfdur. ( ــ ــ ا ) 

Yanī şaḫṣuñ beḳāsı içün ( ــ ــא  ــכ ا -ol taṣarruf yā şaḫṣuñ ġıdālan (و ذ

durması içündür ( ــ אذ ــ ا ــאره) .ol ḳuvvet-i ġāẕiyedür (و  ــ ا ــ  אد  Yā (او 

şaḫṣuñ ziyādesi içündür ṭūlında ve arżında ve umḳında ــא ــ  ــ  ) 
(3  şol nisbet üzere ki şaḫṣuñ nevi iḳtiżā ider ( א -ol ḳuvvet-i nā (و  ا

miyedür.4 (ع ــ ــ ا ــ  ــא  Ve ḳuvādan ba (و żı mutaṣarrıfdur nevüñ 

beḳāsı içün. (ــאن ــ  ــא) .Ol ḳuvvet ikidür (و  -Ol iki ḳuvvetüñ bi (ا

risi (ن ــ ــאج ا ــ ا ــ  ) çıḳarur bedenüñ muḫteliṭlerinden ( ــ ــ ا ) 

menī cevherini. ( ــ ء  ــ ــ כ  ــ Ḥāżırlar menīden her cüz�i (و  ) [10a] 
ص) ــ  użv-ı maḫṣūṣ içün. (ة ــ ــ ا  (و Bu ḳuvvet-i müvellidedür.5 (و 
ــא) א  Ol iki ḳuvvetüñ ikincisi (ء ــ ــכ כ  ) menīden her cüz�e şekl vi-

rür. ( ــ ــ  ع ا ــ ــ  ي  ــ ــכ ا  Şol şekli virür ki menī munfaṣıl olan (ا

1 Derkenar: Eger su�āl olınursa ḳuvvet-i müvellide ve ḳuvvet-i muṣavvire ḳuvā cinsindendür, öyleye 

ḳuvā beş olmaḳ gerek idi; biz eyidürüz: Ḳuvvet-i müvellide ve ḳuvvet-i muṣavvire, ḳuvvet-i ṭabīiyyede 

dāḫildür.

2 Derkenar: Ḳuvvet-i ṭabīiyye ve ḳuvvet-i nefsāniyye ve ḳuvvet-i ḥayvāniyye.

3 Derkenar: Bunuñla şişden iḥtirāz ider.

4 Derkenar: Ḳıyās münmiyye dimek idi, ġāẕiyeye münāsib olsun içün nāmiye didi.

5 Derkenar: Ḳuvvet-i müvellidenüñ iki ameli vardur: Biri bedenüñ her yirinden menī cevherin ayırur 

çıḳarur ve biri menīnüñ bażı yiri baş ve bażı yiri ṣadr ve bażı yiri el ve bażı yiri ayaḳ olmaġı ol tercīḥ 

ve taḫṣīṣ ider.
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kimsenüñ nevi ol şekli iḳtiżā ider. (1 ــ אر א  Yā anuñ şekline ḳarīb olanı (او 

ــא) ــ و  ــ و ا ــ ا ) ażānuñ taḫṭīṭi ve tecvīfi ve bunlardan ġay-

rıdan ḫuşūnet ve mülāyemet gibi (رة  .bu ḳuvvet-i muṣavviredür (و  ا

( ــ ى ار ــ ــא  ــ  אذ ــ .Ḳuvvet-i ġāẕiyeye ḫidmet ider dört ḳuvā (وا אذ  (ا
( ــ א  Biri ḳuvvet-i cāẕibedür nāfii. ( ــ א ا ــ  ة  ــ ــ  ــכ  א ا  Biri (و 

ḳuvvet-i māsikedür ki nāfii dutar hāżıme bişürdügi müddetçe. ــ א  (و ا
( ــ א  Biri ḳuvvet-i hāżımedür taḥlīl içün. ( ــ ــ  ا  Biri ḳuvvet-i (و ا

dāfiadur fażlayı. ( ــ ــאت ار ــא כ ــ  ر ه ا ــ  Bu dört ḳuvvete ḫidmet (و 

ider dört keyfiyyet. ( ودة و ا و ا ارة و ا  Ben dilerin [10b] (ا ا

ḥarāreti ve bürūdeti ve ruṭūbeti ve yübūseti. ( ــ א م ا ــ ــ  אذ  Ḳuvvet-i (و ا

ġāẕiye ḳuvvet-i nāmiyeye ḫidmet ider. (ة ــ ــאن ا ــא  -Bu ikisi mü (و 

vellideye ḫidmet ider. ( ــא ى ا ــ ــ ا ى  ــ ــ ا ــ  א ــ ا  Cins-i ŝānī (و ا

ḳuvādan ḳuvā-yı nefsāniyyedür. ( رכــ ــא  כــ و  ــא  ) Bunlardan bażı 

ḳuvvet-i muḥarrikedür ve bażı ḳuvvet-i müdrikedür. ــ א ــא  כــ  א ) 
( כــ ــ ا  Muḥarrikeden bażısı bāiŝdür ḥarekete. ( ــ ــ ا Bu bā (و iẟe 

ḳuvvet-i şevḳiyyedür. ( ا و ا א ا  Buña ḫidmet ider ḳuvvet-i (و 

şehvāniyye ve ġażabiyye. ( כــ ــ  א ــא  Bunlardan ba (و żı fāiledür ḥare-

keti ( ــ ــ ا ــאن  ) aḍalı büzmek ile. (2 ــ ب ا ــ ) Öyleye veter çekilür. 

( ــ ــ ا ) Öyleye użv dürülür. ( ــ ــ ا  Yā (او aḍalı ṣalıvirür. ــ ) 
( ــ ) .Öyleye veter uzanur ا ــ ــ ا ) Öyleye użv döşenür. ُ ّٰ ــאَرَك ا َ َ َ ﴿ 
3﴾ َ ِ ِ א َ ْ ُ ا َ ْ ) .Ki insānı aḥsen-i taḳvīm üzere ḫalḳ itdi اَ رכ א [11a] ا  (و ا

Ammā ḳuvvet-i müdrike ( ــ א ا ــ  رכــ  ــא  א ) yā ẓāhirde müdrikedür.

( ) Bu ẓāhirde müdrike olan beşdür.4 (و   א رכ  ا ــ  ا  (כא
Bāṭında müdrike olanuñ cāsūsları gibidür. ( ــ ة ا ــ ) Biri ḳuvvet-i baṣar-

dur. ( ــ ــ ا ــ ا ــ ا ــ ا ــ  ــ ا א ــא ا -Ḳuvvet-i baṣa (و 

ruñ mevżii teḳāṭu-ı ṣalībīdür iki aṣab ortasında ki gelürler iki gözlere.

ــכאل) اء و ا ــ ان و ا ــ א ادراك ا ــא ــ  ) Ḳuvvet-i baṣaruñ şānındandur5 

levnleri ve żav�ları ve şeklleri idrāk itmek. ( ــ ة ا ــ Biri ḳuvvet-i sem (و -

dür. (ــאخ ــ ا وش  ــ ــ ا ــא ا Ḳuvvet-i sem (و üñ mevżii ḳulaḳ 

1 Derkenar: Bu ḳayd ḳatır dāḫil olsun içündür. Ḳatıruñ ażāsı atuñ ve ḥimāruñ ażāsı ve şekli degüldür, 

ammā ḳarībdür.

2 Derkenar: Veter aḍalüñ cüz�idür.

3 “Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!” Mü’minûn, 23/14.

4 Derkenar: Ḥavāss-ı ḫams-ı ẓāhiredür.

5 Derkenar: Şānından dimek ile işāret ider aña ki bir ḥāsse ile idrāk olınan bir ḥāsse ile daḫi idrāk olın-

maz. Ve daḫi işāret ider ki idrāk şānındandur; meger bir āfet ide, idrāke māni ola.
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delüginde döşenmiş olan siñirdür. (ات ــ ا ادراك  א  ــא ــ  ) Anuñ şānın-

dandur idrāk-i aṣvāt.1 ( ــ ة ا ــ ــאن .Biri ḳuvvet-i şemdür (و  ــא ا  (و 
ي) ــ ا ــ  אن  ــ ا ــאن  ائ Ḳuvvet-i şemmüñ mevżi اi iki aṣabdur ki 

zā�idlerdür ki meme başına beñzerler. اء ــ ــ ا ة  ــ ــ ا ا א ادراك ا ــא ــ  ) 
( ــ -Anuñ şānından[11b]dur rāyiḥanuñ idrāki ki yuḳaru çıḳar hevā ا

yı müstenşaḳ ile. (وق ــ ة ا ــ ي .Biri ḳuvvet-i ẕevḳdür (و  ــ ــ ا ــא ا  ( و 
ــאن) م ا ــ ــ   Ḳuvvet-i ẕevḳüñ mevżii dilde olan aṣabdur. א ادراك ــא ــ  ) 
م) ــ Anuñ şānındandur ṭa اmları idrāk itmek.2 ( ــ ة ا ــ  Biri ḳuvvet-i (و 

lemsdür.3 ( ــ ــ ا ــ و اכ ــא ا Ḳuvvet-i lemsüñ mevżi (و i deri ve etüñ 

ekŝeridür. א ــ ــא و  א و ر ــ ــא و  د ــא و  ــ  ــאت  א ادراك ا ــא ــ  ) 
ــא) ــא و  א و  ــ  Anuñ şānındandur melmūsātuñ idrāki issiliginde و 

ve ṣovuḳluġında ve ḳuruluġında ve yaşlıġında ve iriliginde ve sırlaklıġında 

ve berklıġında ve yumuşaḳlıġında. ( ــ א ــ ا رכــ  ــא  -Yā bāṭında müd (و ا

rikedür. (ة ــ א ــאدراك ا ــ  ر ا ــ رכــ  ــא  ) Bāṭında müdrike olanuñ 

bażı ṣuver-i maḥsūsa-i müdrikedür ḥavāss-ı ẓāhirenüñ idrāk[i] vāsıṭası ile. 

ك) ــ ــ ا ــ ا ــ Ol ḥiss-i müşterekdür.4 (و  م  ــ ــ ا م ا ــ ــ   (و 
אغ5) Ḥiss-i müştereküñ mevżi اi [12a] dimāġından baṭn-ı muḳaddemüñ 

muḳaddemidür.6 (ــאل ــ ا ا ــ .Anuñ ḫızānesi ḫayāldür (و  ــ   (و 
م) ــ ــ ا Ḫayālüñ mevżi اi baṭn-ı muḳaddemüñ mu�aḫḫarıdur.7 ــא  (و 
ر) ــ ــכ ا ــ  אئ ــ ا א رכــ   Bunlardan bażı ol ṣuver-i maḥsūse ile ḳā�im 

olan maānī-i müdrikedür.8 ( ــ ــ ا ــא Ol müdrike vehmdür.9 (و   (و 
( ــ و ــ ا Anuñ mevżi اi baṭn-ı evsaṭdur. ( ــ א ــ ا ا  Anuñ ḫızānesi (و 

ḳuvvet-i ḥāfıẓadur. ( ــ ــ ا ــא ا Anuñ mevżi (و i baṭn-ı mu�aḫḫar-

dur. ( ــ ــא  Bunlardan ba (و żı ḳuvvet-i mutaṣarrıfedür. ــאر א ــ   (و 
1 Derkenar: Mütekellimūn dimişlerdür: “Kelāmuñ semāınuñ sebebi ṣavtla mütekeyyif olan hevānuñ 

temevvüci ve anuñ ṣımāḫa vuṣūlidür.” Ammā bu Mūsā �aleyhi’s-selām kelām-ı Ḥaḳḳ’ı işitdügi ile 

menḳūżdur; meger ekŝer öyle olur dimek ola, kelām-ı Bārī müsteŝnādur dinile.

2 Derkenar: Dāḫil-i femde olan ruṭūbet-i luābiye ṭaūm ile mütekeyyif olup cirm-i lisānla vāṣıl olmaḳ 

ile idrāk olınur.

3 Derkenar: Ḳuvvet-i lems bunlarda vaż olduġı anuñçündür ki bedene nāfi ve mülāyim olana raġbet ve 

żārr-ı münāfī olandan nefret olınup celb-i menfaat ve def-i mażarrat müyesser ola. 

4 Derkenar: Ḥavāss ortasında müşterek olduġı içün müşterek diyü ad virdiler.

5 Bu cümlenin sağ tarafında  şeklinde bir derkenar yer almaktadır. Burada alın için “ḥiss-i müşte-

rek-i ḫayāl”, baş için “vehm”, eñse içinse “mutaṣarrıfa ḥāfıẓ” denilmiştir. 

6 Derkenar: Muḳaddimede oldı ḥavāss-ı ẓāhireye ḳarīb olsun içün.

7 Derkenar: Zīrā ḥiss-i müştereküñ altıdur, aña ḳarīb gerekdür.

8 Derkenar: Adāvet ve ṣadāḳat gibi. 

9 Derkenar: Bu vehm ḥayvānātda aḳl menzilesindedür insānda ve ḥayvānāt daḫi adedi ve ġayrı idrāk 

iderler vehm sebebi ile.
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ة) כ א  א  ام ا ا Anı nefs-i nāṭıḳa istiḫdām itdügi i اtibārla mü-

fekkire dirler. ( ــ ــ  ئ ــ ا א ر و ا ــ ــ ا ــא  ــ  ام ا ــ ــאر ا א  Anı (و 

vehm istiḫdām itdügi itibārla ṣūretlerde ve maānī-i cüz�iyyede müteḫay-

yile dirler. (ى ــ ــ ا ــ  א ــ ا ) Üçünci cins ḳuvādan (ا ــ ا ة ا ــ ــ ا ) 

ḳuvvet-i ḥayvāniyyedür. ( ــא ة ا ــ ل ا ــ ــאء  ــ ا ــ  ة ا ــ ــ ا  Ol şol (و 

ḳuvvedür ki ażāya istidād virür [12b] ḳuvvet-i nefsāniyye ḳabūline, ol ki 

ḳuvvet-i ḥiss ve ḳuvvet-i ḥareket-i irādiyyedür. 

ــאل) א ا ــא Umūr-ı ṭabī (و iyyenüñ yidincisi fil[l]erdür ki ḳuvādan 

ṣādır olur.1 (ة ــ ة وا ــ ــ  دة  ــ ــא  ) Bu efālden bażı müfrededür ki ḳuv-

vet-i vāḥide ile tamām olur ( ــ ب و ا ــ ceẕb ve def (כא gibi ki ceẕb ḳuv-

vet-i cāẕibe ile ve def ḳuvvet-i dāfia ile tamām olur. ــ ــ  ــ  כ ــא   (و 
زدراد) ا כא א  Efālden bażı mürekkebdür iki ḳuvvet ile yā daḫi ziyāde ile 

tamām olur yutmaḳ gibi ki iki ḳuvvet ile tamām olur; biri ḳuvvet-i cāẕibe-i 

ṭabīiyye ve biri ḳuvvet-i cāẕibe-i irādiyyedür. 

ــאن) ن ا ــ ال  ــ ــ ا ي  ــ ء ا ــ اء ا ــ ــ ا ــ  א ء ا ــ  Cüz�-i ŝānī cüz�-i (ا

naẓarīnüñ eczāsından beden-i insān aḥvālindedür. ( ــ ــא  ا ال ا ــ  Bizüm (ا

bedenlerümüzüñ aḥvāli üçdür. ( ــ ن .Biri ṣıḥḥatdür (ا כــ ــ  ئــ  ــ   (و 
ــאل2) Ṣıḥḥat hey�et-i bedeniyyedür ki cemī ا efāl (ــא ) ol hey�et sebebi ile 

ــא) ا ) ol hey�etüñ ẕātı içün ( ــ ) selīme olur.3 (ض ــ  .Biri marażdur (و ا

ــאدة)  [13a] ئــ  ــ  .Ol maraż bir hey�etdür ki ṣıḥḥatüñ żıddıdur (و 

ض) א   و  -Ve biri şol ḥāletdür ki ṣıḥḥat degül ve maraż degül (و 

dür. ( ــ א ــ ا ــא  ــאء כ ــא   Yā ṣıḥḥat ve maraż ġāyetde olmaḳ müntefī (ا

olduġıçün ola4 ( ــ א ــ و ا ــ و ا ــאل ا  ḳoca ve oġlancuḳ ve ḫastalıḳdan (כ

ḳalḳmış kimsenüñ ḥāli gibi. ( א   א  Yā ṣıḥḥat ve maraż iki (او 

użvda cem olduġıçün ola ( ــ ــאل ا a (כmā ḥāli gibi ki gözinde āfet ve 

bāḳī użvında ṣıḥḥat vardur. ( ــ ــ وا ــ   Yā bir (او użvda ola. Bu bir cins 

olmaḳ mümkin degüldür. ( ــ א ــ  ــ  ــא  Yā birbirinden ba (اīd olan 

iki cinsde ola ( ــ כ ــ ا اج  ــ ــ ا  ṣaḥīḥü’l-mizāc, marīżü’t-terkīb (כ

1 Derkenar: Anuñçün efāl daḫi üç ḳısma münḳasımdur ki ṭabīiyye ve ḥayvāniyye ve nefsāniyyedür. 

2 Derkenar: Yanī ġayr-ı vāsıṭası ile olmaya. Bunuñla sebebden iḥtirāz ider.

3 Derkenar: Muarref olan ṣıḥḥatden murād ṣıḥḥat-i ıṣṭılāḥiyyedür. Tarīfde meẕkūr olan selīmeden 

murād ṣıḥḥat-i luġaviyyedür, öyleye tarīfinde dūr olmaz.

4 Derkenar: Yanī kemāl-i ṣıḥḥat ve kemāl-i maraż olmaduġı içün ola.
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gibi.1 ( ــ אر ــ Yā birbirine ḳarīb olan iki cinsde (او  ــ  ا ــ   (כ
ار) ــ ) ḫilḳati ṣaḥīḥ ve miḳdārı marīż gibi.2 ا ــ ــ و -Yā ṣıḥḥatle ma (او 

rażuñ ictimāı iki vaḳtde ola (א ــ אء او  ــ ض  ــ ــ   şitāda ḫasta olan gibi (כ

yā ḳoca gibi bürūdet mizācı içün (א ــא او  ــא  ــ   yazın ṣaḥīḥ olan3 (و 

[13b] yā yigit iken ṣaḥīḥ olan gibi. ( כــ ــא  د و ا ــ ــא  ض ا ــ -Her ma (و כ 

raż yā müfreddür eger ḥuṣūli ictimā-ı emrāżdan olmaz ise, yā mürekkeb-

dür eger ḥuṣūli ictimā-ı emrāżdan olursa.4 ــ او و ن  כــ ــא ان  د ا ــ  (و ا
دة) ــ ا ــאء   Maraż-ı müfred şundan ḫālī degüldür ki yā anuñ urūżı 

evvelā ażā-yı müfredeye ola5 (اج ــ ء ا ــ اض  ــ ــ ا -ol sū�-i mizāc maraż (و 

larıdur. ( ــ כ ا ــאء   Yā anuñ (او urūżı ażā-yı mürekkebeye ola6

( ــ כ اض ا ــ ــ ا ) .ol terkīb marażlarıdur (و  ــא او ــ  ــכ وا ــ  و ن  כــ  (او 
Yā anuñ urūżı evvelā ażā-yı müfrededen ve ażā-yı mürekkebeden her bi-

rine ola (ــאل ا ق  ــ اض  ــ ا ــ  ol teferruḳ-ı ittiṣāl marażlarıdur.7 (و 

اج) ــ ء ا ــ اض  ــ ال) Sū�-i mizāc marażları (و ا ــ ــ ا ــ  אر ــ ا א ــ ا ) şol 

sekizdür ki itidālden ḫāricdür.8 ( ــאذ ن  כــ Bu sekiz sāde ya (و nī mādde-

süz olur.9 ( ــ אد Ya (أو nī mādde ile olur. (ــאورة ن  כــ ــ  אد  Māddiyye (و ا

olan yā bedene mücāvire olur yanī mecārīsinde ve tecāvīfinde dāḫil olmaz. 

( ــ ر  [14a] ــ ــ و  ر ن  כــ ــ  ا  Müdāḫile olan yā müverrime ola ki (و ا

ḥacm-i użvı büyük ide yā ġayr-ı müverrime ola ki użvı ziyāde itmeye.

( ــ ار ــ  כ ا اض  ــ ا ) .Emrāż-ı terkīb dörtdür (و  ــ ا اض  ــ  Bu emrāż (ا

hey�et-i ażāda olur. (ار ــ اض ا ــ Bu emrāż ṣūret-i a (و اżāda olur miḳdār 

tefāvüti ile.10 (د ــ اض ا ــ Bu emrāż ṣūret-i a (و اżāda olur aded ḥasebince.

( ــ اض ا ــ Bu emrāż ṣūret-i a (و أżāda olur maḥalli ve sā�ir ażāya nisbeti 

1 Derkenar: Ṣıḥḥat-ı mizāc ve maraż-ı terkīb birbirinden baīdlerdür.

2 Derkenar: Ḫilḳat ve miḳdār birbirine ḳarīblerdür.

3 Derkenar: Ḥārrü’l-mizāc olan yazın ḫasta ve ḳışın ṣaḥīḥ olur. Bārid-mizāc olan bunuñ aksidür. Yā-

bis-mizāc olan yigit iken ḫasta, ḳoca olıcaḳ ṣaḥīḥ olur.

4 Derkenar: Su�āl olınursa ki bu taḳsīm ṣaḥīḥ degüldür, zīrā cüz�e ārıż olan külle ārıż olur; cevāb virürüz 

ki: Her cüz�e ārıż olan külle ārıż olmaz. Meŝelā cüz�iyye cüz�e ārıż olur, külle ārıż olmaz.

5 Derkenar: Ḥummā gibi ki evvelā ażā-yı müfredeye ārıż olur.

6 Derkenar: Nitekim elde fesād-ı müşkile ārıż olsa müfredātında olmaḳ lāzım degüldür.

7 Derkenar: Marażı evvelā müfrede ve mürekkebe taḳsīm eyledi, andan ṣoñra müfredi sū�-i mizāca ve 

sū�-i terkībe ve teferruḳ-ı ittiṣāle taḳsīm eyledi, andan ṣoñra her birini aḳsāmına taḳsīm eylemek dile-

yüp tertīb üzere beyāna şürū eyledi.

8 Derkenar: İtidālden ḫurūc bir keyfiyyetde olursa yā eḥarr olur yā ebred olur yā erṭab olur yā ebyes 

olur. İki keyfiyyetde olursa yā eḥarr ve erṭab yā eḥarr ve ebyes yā ebred ve erṭab yā ebred ve ebyes olur 

ki cümlesi sekizdür.

9 Derkenar: Bedenüñ bürūdeti gibi ḳar muḳāreneti ile. 

10 Derkenar: Bu ḥaṣr istiḳrā�īdür.
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ḥasebi ile. ( ــ ــ أر اض ا ــ ) .Emrāż-ı ḫilḳat daḫi dörtdür (و ا ــכ اض ا ــ  (أ
Bu şekl müteġayyir olmaġla olur.1 ( ــ أس ا ــ  Bir miŝāli şol başdur ki (כא

yā öñinden yā ardından yaṣṣı ola. ( ــ ــאح ا  Bir miŝāli budur ki arḳa (و ر

kemüklerinden birisi yirinden ırılmış ola.2 (ــאري اض ا ــ  Bu daḫi üç (و ا

ṣınıfdur. ( ــ ــאن  ــא  ــאر) Yā mecārī büyük ola3 (ا  intişār-ı (כאayn gibi.

( ــ ) Yā mecārī ṭar ola (او  ــ ــאري ا ــ   nefesüñ mecārīsi ṭar olmaḳ (כ

gibi. ( ــ ارة) Yā mecārī dutıla (او  ــ ى [14b] ا ــ اد  ــ  ödüñ mecrāsı (כא

dutulmaḳ gibi.4 ( ــ אو اض ا ــ ) .Bu dört ṣınıfdur (و ا ــ כ ــ و  ــאن  ــא   Yā (ا

tecāvīf geñ ve büyük olmaġla olur ( ــ ــ  ــ ا ــאع כ -Kīse geñ ol (כא

maḳ gibi. ( ــ ــ و  ة) Yā tecāvīf ṭar olup küçücük ola (او  ــ 5 ا ــ  (כ
mide küçülmek gibi. ( ــ و  غ  ــ Yā tecāvīf istifrāġ idüp ḫālī ola (او 

ــכ) ح ا ــ ــ ا م  ــ ــ ا ــ  ــ ا  ḳalb ḫālī olduġı gibi ḳandan mühlik (כ

feraḥ vaḳtinde. ( ) Yā tecāvīf dutıla ve dola (او  و  כ א ) sekte gibi. 

ــאء) ح ا ــ اض  ــ Bu oldur ki a (و اżānuñ saṭḥı emles ola ḫaşin olmaḳ 

gerek iken yā bunuñ aksi ola. (ة ــ ــ و ا ــ ا ) Bunlaruñ saṭḥı ḫaşin 

olmaḳ lāzımdur, tā ki menī ve ġıdā żabṭı muḥkem olsun içün. Emles olma-

ları marażdur.6 ( ــ ــ ا ــ   Öyken ḳamışı emles olmaḳ lāzımdur (و 

ṣafā-yı ṣavt ḥāṣıl olsun içün. Ḫaşin olması marażdur. (7ار ــ اض ا ــ ــא ا  (و ا

Bu iki ḳısmdur. (ــאن א ــאدة أو  א ــא  א ) Yā miḳdār [15a] ziyāde olmaġla ola 

yā noḳṣānı ile ola.8 (ــאص ــאم او  ــא  ــ ا  Bunlardan her birisi yā (و כ واāmm 

ola cemī bedene yā ḫāṣṣ ola bir użva (ط ــ ا ــ  ziyāde semüzlik9 (כא

ــאن) ا ــ  ط) dil büyümek gibi10 (و  ــ ا ال  ــ כא ziyāde arıḳlıḳ gibi (و 

( ــ ا ر  ــ اض .gözüñ ḳarası arıḳlamaḳ ve buruşmaḳ gibi (و  ــ ا ــא  ا  (و 
د) ــ ــאنBu daḫi iki ḳısmdur. (11 ا ــאدة او ا א ــא  א ) Yā aded ziyāde olmaġla 

1 Derkenar: Emrāż-ı terkībüñ cins-i evvelidür.

2 Derkenar: Bu iki miŝālüñ farḳı budur ki evvelki vilādīdür, bu ġayr-ı vilādīdür.

3 Derkenar: Mecārī ile tecāvīfüñ farḳı budur ki içinde olan müteḥarrik olursa mecārī dirler, ṭamarlar gibi 

ve içinde olan sākin olursa tecāvīf dirler, mide gibi.

4 Derkenar: Bunda yereḳān ve ḳūlenc ḥādiŝ olur.

5 Derkenar: Ki ażāya kifāyet idicek ḳadar ṭaām ṣıġmaya.

6 Derkenar: Melāset aña dirler ki ażānuñ saṭḥı düz olup alçaḳlı ve yüksekli olmaya. Ḫuşūnet aña dirler 

ażānuñ saṭḥı alçaḳlı yüksekli olup düz ve ṣırlak olmaya.

7 Derkenar: Emrāż-ı terkībüñ cins-i ŝānīsidür.

8 Derkenar: Yanī mā-yenbaġīden ziyāde ola yā nāḳıṣ ola.

9 Derkenar: Ḥikāyet iderler ki Şām’da bir kimesne ol ḳadar semüz olmış ki gözlerin açmaġa ḳādir olmaz 

olmış.

10 Derkenar: Cālīnūs dimiş ki: Bir kişi gördüm, maraż ve şiş yoḳ iken dili büyümiş.

11 Derkenar: Emrāż-ı terkībüñ cins-i ŝāliŝidür.
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ola yā noḳṣānı ile ola. ( ــ ــ  ــ او  ــא  ــ ا -Bunlardan her biri (و כ وا

si yā bedende mevcūd olan cinsden ola yā olmaya (ة ائــ ــ ا א ) zā�id-i 

ṭabīī miŝāli, ziyāde barmaḳ gibi (ود ــ zā�id-i ġayr-ı ṭabī (و اī miŝāli, ḳurd 

gibi (ة ــ ) .gözde perde gibi (و ا ــ ــ  ــאن ا Noḳṣān-ı ṭabī (و ī miŝāli-

dür ( כ ــ yā yinmek ile ola, noḳṣān-ı ṭabī (أو ī miŝālidür. اض ــ ا ــא  ا  (و 
(1 ــ ) .Bunuñ aḳsāmı altıdur ا ــאرכ ا و  ــ  ا ــ  ــ  Zīrā vaż (و  

mevżi-i użva ve bir użvuñ bir użvla müşāreketine ā�iddür.   وال  (כ
( ــ ــ  ــ او  ــ   Użvuñ yirinden ırılması gibi yā tamām çıḳmaḳ ile 

yā bażı çıḳmaḳ [15b] ile. ( ــכ ــ  ــ  ــ  כ  Yā (او użvuñ [ḥareketi]-

dür sükūnı vācib olduġı yirde ( ــ ــ .ditremek gibi (כא ــ  ــכ   (او 
( ــ כ  Yā użvuñ sükūnıdur ḥareketi vācib olduġı yirde ( ــ א ا ــ   (כ
yanī mevādd-ı mafṣallarda berkişdügi gibi ( אره او  כ ا ا  אع  א  (و 

użvuñ civārında olana yā andan ḥareketinüñ imtināı gibi. (א ــ  Yā (أو 

bunlaruñ taassüri gibi. Meŝelā bir barmaḳ egrilüp ḳurbında olandan baīd 

olup bir derecede olsa ki aña ḥareket yā mümteni yā asīr olsa. اض א ا  (و ا
ــאل) ق ا ــ  Bunuñ ism itibārı ile bir niçe ḳısmı vardur, nitekim beyān 

ider. (ــא א ف  ــ א א  אؤ ــ ا ــ  ) Bu marażlaruñ ismleri muḫtelifdür 

maḥallerinüñ iḫtilāfı ile. (ــא ــ  ــ  ــ ا ــ  ا א ) Yanī şol teferruḳ-ı 

ittiṣāl ki deride vāḳi ola, ḫadş2 dirler. (א ــ .Daḫi saḥc3 dirler (و 

( ــ ا ــ  ــ ا Etde vāḳi (و  olan teferruḳ-ı ittiṣāle cerāḥat dirler eger tāze 

olup iriñlenmemiş4 ise. ( ــ ــאدم  ــאن  ) Eger eklenüp iriñlenmiş [16a] ise 

ḳarḥa dirler. ( ــ ــ ا و ــ و ا Ya (و اnī kemükde ve kemürdekde 

arażen vāḳi olan teferruḳ-ı ittiṣāle (ا ــ ــא כא  yā kāsir5 dirler6 (اaẓmda olur-

sa. (א ــ א  Yā fāsiḫ7 dirler ġuḍrūfda olursa iki cüz�e yā eczā�-i kibāra (او 

münḳasım olıcaḳ. (ــא Yā müfettit dirler a (او żā-yı ṣıġāra münḳasım olı-

caḳ. (ــא אد ــ  Ya (و اnī ṭūlen vāḳi olan teferruḳ-ı ittiṣale ṣādi8 dirler.

ا) ــ א ــ  ــ و ا و ــ و ا  Siñirde ve ṭamarda (و اarażen vāḳi olan te-

1 Derkenar: Emrāż-ı terkībüñ cins-i rābiidür.

2 Derkenar: Dirmek.

3 Derkenar: Ḳabuḳlanmaḳ.

4 Derkenar: İriñlenmegüñ sebebi oldur ki bir użv żaīf olıcaḳ anda olan ruṭūbet müteaffin ve fāsid olur.

5 Derkenar: Ṣıcı.

6 Derkenar: Yanī yaṣṣısına.

7 Derkenar: Bozucı.

8 Derkenar: Yarıcı.
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ferruḳ-ı ittiṣāle bātir1 dirler. (ــא אد ــ  Ṭūlen vāḳi (و ا olana ṣādi dirler. 

ــא2) א وق  ــ ــאت ا ــ   Füvvehāt-ı (و اurūḳı müfettiḥ olana bāŝiḳ dirler. 

(3 ــ ا ــ ا ــ   ت) Ḳalb cerāḥata muḥtemil olmaz.4 (و ا ــ ــא ا  (و 

Aña mevt muḳārin olur. (اض ــ ــאع ا ث  ــ ــ  ــ ا ــ  כ اض ا ــ ــא ا  (و ا

Ammā emrāż-ı mürekkebe oldur ki emrāż ictimāından ḥādiŝ olur

( ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ د ــ  ث  ــ ــ  א ــ  -sill5 gibi ki ḥādiŝ olur ḥum (כא

mā-yı dıḳḳiyyeden ve öykende ḳarḥadan. ( ــ ــא [16b] ا اض  ــ     (و ا
Şol marażlar ki anlara tesmiye lāḥıḳ olur ( ــ ــ ا ــ  ــא  -yā teşbīh cihe (ا

tinden ola ( ــ اء ا arslan marażı ya (כnī cüẕām gibi6 (  daḫi dā�-i fīl (و ا

gibi7 (ــא ــ  ) yā ol marażlaruñ maḥalli cihetinden ola (او  ــ ات ا  (כــ
ẕātü’l-cenb ( ــ ا א) ẕātü’r-riye gibi (و  ــ ــ  yā sebebi cihetinden8 (او 

داوي) ــ ض  ــ ــא  -bizüm ḳavlümüz gibi mālīḫūlyā içün maraż-ı sevdāvī (כ

dür (א  yā marażlaruñ (او  arażı yanī lāzımı cihetinden ola9 (10ع  (כא
ṣar gibi suḳūṭ manāsınadur.11 (ــא ن ا כــ ــא ان  ض ا ــ  Her maraż yā (و כ 

aṣlī ola yanī maḥalde ḥuṣūli aṣālet ile ola12 ( כ ــ א yā şirket ve tabī (او iy-

yetle ola.13 ( ــ ــאل ا ف  ــ א ــ  א ــ  ) Maraż-ı şirkīnüñ ḥāli muḫtelif 

olur maraż-ı aṣlī ḥālinüñ iḫtilāfı ile. ( ــ ــ ا ر  ــ م ا ــ -Żarar muḳad (و 

dem olur aṣlīde ( ــ ــאور ا ن  כــ ــ  כ  ــ  şirket az olur iki (و اużv bir-

birinüñ civārında olduġından olan.14 ( ــ ــ ا ــ ا ــא   Yā birisi āḫere (ا

ṭarīḳ olduġından olur ( ــ [17a] ا ــ  ا ــ  א م ا ــ ــא   nitekim ḥālib15 (כ

şişer ayaḳda cerāḥat olduġıçün. (ــאغ ــ  ــ כא م ا ــ ــא  ن ا  Yā (او 

birisi āḫere ḫidmet itdügi içün olur aṣab gibi dimāġa. ( ــ اء  ــ  Yā (او 

1 Derkenar: Kesici.

2 Derkenar:  א وق   ة  .Ṣıḥāḥ ,ا
3 Derkenar: وردة ا و ا כא
4 Derkenar: Bunda işāret vardur ki teferruḳ-ı ittiṣāl marażı her użva ārıż olmaz.

5 Bu kelime metinde muhtemelen sehven “sil” şeklinde yazılmıştır.

6 Derkenar: Cüẕāma dā�ü’l-esed dirler. Zīrā ṣāḥibine arslan gibi hücūm ider yā bunuñ ṣāḥibinüñ yüzi 

arslan yüzi gibi olur yā maraż arslanda olur. 

7 Derkenar: Baldır ve ayaḳ büyüklügi marażına dā�ü’l-fīl dirler, bunuñ ayaġı fīl ayaġı gibi olduġıçün yā 

bu maraż fīlde olduġı içün.

8 Derkenar: Yanī sebebine nisbet ad virdiler.

9 Derkenar: Yanī lāzımı ismi ile ad virdiler.

10 Derkenar: Ṣudā gibi ki żaīf mideden ḥādiŝ olur.

11 Derkenar: Eṣaḥḥ budur ki ṣar suḳūṭ manāsına degüldür, isḳāṭ manāsınadur.

12 Derkenar: Yanī marażuñ użvda ḥuṣūli maraż-ı āḫerüñ użv-ı āḫere ḥuṣūline tābi ola. 

13 Derkenar: Fevāyid-i mühimmeden birisi marażuñ aṣāletle ve tabīiyyetle olduġıdur.

14 Derkenar: Fevāyid-i mühimmeden birisi şirket-i marażuñ aḳsāmı beyānıdur.

15 Derkenar: Ḥālib mecrā-yı bevldür bögrekden ḳavuġa.
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birisi āḫerüñ filine mebde� olduġıçün olur.1 ــ ــ ا ــ  ــא  ن ا  (او 
ــאره) ــ  ا ــ   Yā birisi āḫerüñ semti üzere olduġıçün andan aña buḫār 

ḳalḳar.2 ( ــ ــ ا ــא  ن ا -Yā birisi birinüñ fużūl dökülicek yiri ol (او 

duġıçün (ــאغ ــ  ذ ــ ا ــ و  כ ــ  ر ــ و ا ــ   ḳolṭuk gibi ḳalbe ve (כא

bud ḳasıġı gibi cigere ve ḳulaḳlar ardı gibi dimāġa.3 ( ــ ض  ــ  Her (כ 

maraż müteġayyirdür.4 (ــא ــ  ــ وا ــ او   א اده او ا ــ ــ ا ــא ان  -Yā iş (ا

tidādı ve ziyāde ẓāhir ola yā eksilmesi ẓāhir ola yā bunlardan birisi ẓāhir ol-

maya. ( ــ ــ ا ــ و ول  Evvelki vaḳt-i tezeyyüd ya (و اnī artması vaḳtidür.

ــאط) ــ ا ــ و ــ  א İkinci vaḳt-i inḥiṭāṭdur ya (و اnī eksilüp inmesi vaḳ-

tidür. (اء ــ ــ ا ــ و ــ  ــ [17b] ا ــ ان כאن  א  Üçünci eger ziyāde (و ا

olmazdan öñdin ise vaḳt-i ibtidādur. (ــאء ــ ا ــ و ه  ــ  Eger (و ان כאن 

ziyāde olduḳdan ṣoñra ise vaḳt-i intihādur. 

אب) ــ ــ ا ي  ــ ء ا ــ اء ا ــ ــ ا ــ  א ء ا ــ  Üçünci cüz�, cüz�-i naẓarī (ا

eczāsından esbāb beyānındadur.5 ال ــ ــ ا ــ  א ــ  ــ  ن او  ــ א ــ   (ا
ــא) א ــאن او  ن ا ــ  Sebeb oldur ki evvel ola, öyleye vācib olur ol sebebden 

beden-i insān aḥvālinden bir ḥālet yā ŝebātı.6 ــ ال ا ــ ــ ا ــ  ــכ وا  (و 
( ــ אب  ــ ــא ان .Aḥvāl-i ŝelāŝeden her birinüñ üç sebebi vardur ا ــ ا ن ا ) 
ــא) ن  כــ  Zīrā sebeb yā bedenī olmaya7 (اء ــ ودة ا ــ ــ و  ارة ا ــ ) şem-

süñ ḥarāreti ve hevānuñ bürūdeti gibi8 (ع ــ ا و  ــ  ا  ġażab ve ḳorḳı (و 

gibi (ــא אد ــ  ــא) buña bādī dirler.9 (و  ن  כــ ــ Yā bedenī ola (او  ــאن او ) 
( ــ ــ وا ــ  א ) eger ḥāleti vāsıṭasuz īcāb iderse ا ــ ــ  ــאب ا  (כאufū-

netüñ ḥummāyı īcābı gibi ( ــ وا ــ  ان .buña [18a] vāṣıl dirler (و   (و 
( ــ ا ــא  ) Eger ḥāleti vāsıṭa ile īcāb iderse او ــ ــ ا ء  ــ ــאب ا  (כא
imtilānuñ īcābı gibi ḥummā-yı afineyyeyi (א ــא ــ  ) buña sābıḳ dirler. 

1 Derkenar: Ḥicāb-ı riye gibi ki riyenüñ filine mebde�dür teneffüsde.

2 Derkenar: Mide ile dimāġ gibi ki mideden dimāġa buḫār teṣāud ider.

3 Derkenar: Ḥaḳḳ Teālā ażā-yı re�īse ḳurbında ażā-yı żaīfe ḫalḳ eylemişdür, tā ki ażā-yı re�īse kendüye 

żarar idecek fużūlı ve āfeti anlara redd ide.

4 Derkenar: Her maraż ki azcuḳ azcuḳ ḥādiŝ olur, azcuḳ azcuḳ zā�il ola; bu ḳaydla iḥtirāz eyledi emrāż-ı 

ḫalḳiyyeden ve defaten helāke mü�eddī olan marażdan ve ḳılıç kesmekden.

5 Derkenar: Yanī muḳaddem bi’ẕ-ẕāt evvelā su�āl olınursa öyleye sebeb aḥvālinden muḳaddem ẕikr 

olınmaḳ gerek idi; biz eyidürüz: Maḳṣūd-ı aṣlī ilm-i ṭıbda aḥvāl beyānıdur.

6 Derkenar: Sebebüñ bir nevi fāilīdür ve bir nevi ḥāfıẓī. İmdi kelime-i او tenvī içündür, teşkīk içün 

degüldür.

7 Derkenar: Yanī ḫılṭī ve mizācī ve terkībī olmaya.

8 Derkenar: Emr-i ḫāricīye miŝāldür.

9 Derkenar: Ḫāricden bādī ve ẓāhir olduġıçün.
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( ــ ــ ا Sebebüñ fi (و li (ات ــ א ــא  ــאرد) yā bi’ẕ-ẕāt ola (ا ــאء ا ــ ا  ṣovuḳ (כ

ṣuyuñ ṣovutması gibi (ض ــ א -yā bi’l (او araż ola ــ ارة  ــ ــ ا ــ   (כ
( א ṣovuḳ ṣunuñ ḳızdurması gibi, ḥarāreti men ا ve ḥabs itmek ile bāṭın-

da. (ــא ور ن ا כــ ــא او  ور ن  כــ ــא ان  ــ ا  Her sebeb yā żarūrī ola (و כ 

yā ġayr-ı żarūrī ola.   

1
ن)  כــ ــ  ــ و  ــאدا  ن  כــ ــ  وري  ــ ــ ا  Ġayr-ı (و 

żarūrī olan yā ṭabīatuñ żıddı olur yā żıddı olmaz.2 ( ــ ــ  ور אب ا ــ  (و ا

Esbāb-ı żarūriyye altıdur. (3 ــ ا اء  ــ ا ــא  .Birisi hevā-yı muḥīṭdür (ا

( ــ ــ ا ــאق) Hevāya iḥtiyāc żarūrīdür (و  א وح  ــ ــ ا ) rūḥa itidāl 

ḥāṣıl olsun içün burna çekmek ile ( اج  -ve rūḥuñ fażalātın çıḳar (و ا

maḳ ile ( ــ د ا ــ ) [18b] nefesi redd itmek ile. (ــא א ــ  ــאدام   Hevā (و 

mādām ki mutedil ve ṣāfī ola (ــאم ــאر أ ــ  א  ) ḳamışlıḳlar buḫārı ḳarış-

maya ( ــ א yā durur ṣular ki aġaçlu ola, anuñ buḫārı ḳarışmaya (او 

ــאء) ــ ا ) yā müteġayyir olmış ṣu buḫārı ḳarışmaya (او آ ــ ــ ا  yā (او 

yiyir cīfeler ḳarışmaya ( ــ ــ رد א ة  ــ -yā yaramaz otlar buḫārları ḳarış (او ا

maya ( ــ אر  ــ ) yā ḫabīŝ aġaçlar ḳarışmaya (او ا ــ ــ و ا  yay aġacı (כא

ve encīr aġacı gibi (ادف ــ ــאر  yā biri biri ardınca gelür toz ḳarışmaya (او 

אن) ) yā tütün ḳarışmaya (او د א  א -bu hevā ḥāfıẓ-ı ṣıḥḥat-ı mev (כאن 

cūde olur. (ــא ــא  ) Muḥdiŝ-i ṣıḥḥat-i madūme olur.4 ( ــ ــאن  ) Eger hevā 

müteġayyir olursa bunlarla ( ــ כ ــ  ) ḥükmi müteġayyir olur. ــא ــ ا ا  (و 
( ــ  Hevānuñ taġayyürātı yā ṭabīī ola ( ــ ــאدة  ــ  ــ   yā ġayr-ı (أو 

ṭabīī olup ṭabīata żıdd ola (ــא ــאدة  ــ  yā ṭabī (او ata żıdd olmaya

(5 ــ ات ا ــ ــ ا ــ  ات ا ــ Ṭaġayyürāt-ı ṭabī (و اiyye taġayyürāt-ı 

[19a] faṣliyyedür. (ــאدة ــ ا ــ و  ــ  א اض ا ــ رث ا ــ ــ  א ــ   Her (و כ 

faṣl aña münāsib olan marażları virür ve żıddı zā�il ḳılur. ــ ــ  ا ــאن  ) 
ــא) ا ــ أ اء و  ــ  Taḥḳīḳan yay faṣlı ṣafrāyı taḥrīk ider ve marażları ا

īcāb ider6 (ب כــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ و ا  ġıbb-ı dā�ire ve ġıbb-ı (כא

lāzıme gibi ve ḥummā-yı muḥrıḳa-i ṣafrāviyye7 gibi ve aṭş-ı ṣādıḳ gibi8 ve 

1 Derkenar: Zehr gibi ve ḳılıç kesmek ve od yaḳmaḳ gibi.

2 Derkenar: Ḳuma gömülmek gibi ve ḥamāma girmek gibi.

3 Derkenar: Sitte-i żarūriyyenüñ birisi hevādur.

4 Derkenar: Yanī maraż-ı mevcūdı ḥāfıẓ ve maraż-ı madūmı muḥdeŝ olur.

5 Derkenar: Fuṣūl-i erbaanuñ her birine faṣl dirler bir hevāyı bir hevādan temyīz itdügiçün. Ve fuṣūl-i 

müneccim ve fuṣūl-i ṭabīb birbirinüñ ġayrıdur.

6 Derkenar: Su�āl olınsa niçün rebī ile ibtidā itmedi, ol ḫod efḍal-i fuṣūldür; biz eyidürüz ki: Kelām 

maraż īcād itmekdedür.

7 Derkenar: Balġamiyyeden iḥtirāzdur ki ol ṣayfda olmaz, şitāda olur.

8 Derkenar: Kāẕibden iḥtirāzdur ki balġam-ı māliḥden olur.



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 101

ıżṭırāb gibi. (כאم ــ رث ا ــ אء  ــ  Ḳış zükām ki mesāmm dutulup ruṭūbāt (و ا

buruna iner.1 ( ــ ا אل) .Daḫi nezle ider ki ruṭūbāt boġaza iner (و  ــ ا  (و 

Daḫi öksürük ider. Zīrā nevāzil ṣadra ve boġaza iner. و ــ  ا ــ  ــ  כ  (و 
( ــ ا  Daḫi ḳışda balġam çoḳ olur2 ve balġam marażları yā ḳış marażları ا

çoḳ olur. (اض ــ ــ ا ــ  כ ــ  ــ Güzde marażlar çoḳ olur (و ا اء  ــ ــ ا ) 
( אئــ ــ ا ــ  وات ا ــ ــ و ا د ا ــ ــ   hevā müteġayyir olduġıçün, gicenüñ ve 

ṣabāḥlaruñ ṣovuḳluġından öyleler ıssısına dek. (ن م ا ا   (و 

[19b] Daḫi yay evvel geçdügiçün ki bedeni geñşedicidür. (ى ــ ــ   (ا
Daḫi ḳuvāyı taḥlīl idicidür. (اء ــ ــ   .Daḫi ṣafrāyı taḥrīk idicidür (ا

ط) ــ ق  ــ ) .Daḫi ḫılṭları yaḳıcıdur (ا ــ ــ  אכ ــ ا כ -Daḫi güzde ye (و 

miş çoḳ olur. (داء ــ ــ ا ــ  כ ــ .Daḫi sevdā çoḳ olur (و  אد م  ــ ــ ا  (و 
( ــ ا  Daḫi güzde ḳan az olur mizācına żıdd olduġıçün. ــ ــ  ــ כא כא ) 
( ا א ا א  Gūyiyā güz kefīldür yay içün marażlarınuñ beḳāyāsını.3 و ا) 
( ــ ط ا ــ ــ ا ك  ــ  Bahārda ḳış bedende muḥtebis olan ḫılṭlar ḥare-

ket ider ṭoñı çözüldügiçün. ( ــ ــאء ا ــ ا ــ ا Ve ol ḫılṭlar a (و żā-yı 

żaīfeye aḳar. ( ــ ــאت و اورام ا ا ــ ا ث  ــ ) Öyleye bahārda çıbanlar ve 

boġaz şişleri ḥādiŝ olur. (אء ــ ــאכ  ــ  אد ــ  ــאدة כא ض ذو ــ ــ כ  ك  ــ  (و 

Daḫi ḥareket ider bahārda her maraż ki mādde ṣāḥibi ola ki māddesi ḳış 

sākin idi. ( ــ دائ ــכ  -Bu ḥareket-i maraż bahāruñ kötülüginden degül (و ذ

dür. ( ــ ه ا ــ ــ  ) Belki [20a] laṭīf issilügindendür. ل و ــ ــ ا ــ ا א ) 
ة) א  ــ Zīr[ā] bahār cemī ا faṣıllaruñ ṣaḥīḥreki ve ḥayāta münāsibreki-

dür. (ــא ــאدة  ــ و  ا ــ ا ات ا ــ ــא ا -Ammā taġayyürāt-ı ġayr-ı ṭa (و ا

bīiyye daḫi ṭabīata żıdd olmayan אب ــ ــ ا אو او  ــ אب  ــ ــ ا ــא  ن ا כــ ) 
( ــ  ol taġayyürāt yā esbāb-ı semāviyyeden olur yā esbāb-ı arżiyyeden ار

olur.4 ( אو ــ ــא ا Ammā taġayyürāt-ı ġayr-ı ṭabī (اiyye ki esbāb-ı semāviyye 

içün olur (5راري ــ ــ ا ــ  ــ כ ــ ا ــ  ــא  כ ) nitekim cem ola güneş ile 

1 Derkenar: Su�āl olınursa niçün ṣayfdan ṣoñra ḫarīfi ẕikr itmeyüp tertīb-i ṭabīī riāyet itmedi, biz eyi-

dürüz: Şitānuñ zamānı şedīd olduġıçün.

2 Derkenar: Su�āl olınursa ḳışın balġam çoḳ olur ḥarāret içerüde müctemi olduġıçün, öyleye balġam 

taḥlīl olup az olmaḳ gerek idi; biz eyidürüz: Me�kūl ḳatı ziyāde olduġıçün ḳuvvet-i hāżıme cümle 

ruṭūbātı taḥlīl itmege ḳādir olmaz. Nitekim yük ziyāde aġır olsa ḥayvān anı götürmege ḳādir olmaz, ne 

ḳadar ḳavī daḫi olursa.

3 Derkenar: Yanī marażları taḥrīk idüp iẓhār ider.

4 Derkenar: Su�āl olınursa taġayyürāt-ı ṭabīiyyeyi niçün semāviyyeye ve arżiyyeye taḳsīm itmedi, biz 

eyidürüz: Fuṣūl itibārı esbāb-ı arżiyye ile olmaz.

5 Derkenar: Derārī cem-i dürrīdür, nūrlu yıldıza dürrī diyüp dürre nisbet itmişler incü gibi aḳ ve berrāḳ 

olduġıçün.
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çoḳ nūrlu yıldızlardan.1 (אء ــ ــ ا ــ  א  ــ ــ  ) Öyleye ḥarāret īcāb 

ider ḥattā ḳışda. ( ــ ــ ا ــ  ــ  د د ــ ــ  ــ  ف ا ــ ــ כ ــ  ــא   (و כ

Daḫi nitekim [gün] dutulduġı vaḳtin defaten bürūdet ḥāṣıl olur ḥattā yay-

da. ( ر א ا Ammā taġayyürāt-ı ġayr-ı ṭabī (و اiyye ki esbāb-ı arżiyye içün 

olur ( ــאכ ف ا ــ ــ ا ن  כــ ــא  כ ) nitekim iḫtilāf-ı mesākin sebebi ile 

olur. ( ــאכ ــ ا ــא) Meskenler muḫtelif olur (و  ــ  ــא   yā ini2 (ا

ecliçün [20b] (ــא ــאر  ــאل او ا ــאورة ا -yā ṭaġlar ve deñizler3 aña mücā (او 

vir olduġıçün (ــא yā vaż (او ı içün yā yüksek yā alçaḳ ola (ــא  yā (او 

ṭopraġı ecliçün ki yā çoraḳ yā kibrītlü ola. ــ ــ  ــ  ار ا ــ ــ  ض  ــ  (و ا
ال) ــ ــ ا א ــ  ــ  ي  ــ اء ا ــ  اArż ḫaṭṭ-ı istivādan bud miḳdārıdur ki ol 

ḫaṭṭ-ı istivā ġāyet-i itidāldür. (ارة ــ ط ا ــ ــ  א ــ و ا א ــ ا  İkinci ve (و ا

üçünci iḳlīmüñ ḥarāreti ziyādedür.4 (ودة ــ ط ا ــ ــא  ــאدس و ا  Altıncı (و ا

ve yidinci iḳlīmüñ bürūdeti ziyādedür. (ــכ -Ḥarāret ve bürūdet şem (و 

süñ semt-i re�se ḳurbı ve budı itibār[ı] ile olduġıçün (ال ا  ا ب ا ) 

iḳlīm-i rābi itidāle ḳarībdür. ( אورت ا  -Deñiz mücāvereti mu (و 

raṭṭıbdur hevāyı.5 (ه ــ ده و  ــ ل  ــ ي  ــ ــ ا  Şol şehr ki deñiz içinde yā (و ا

kenārında ola, ıssısı ve ṣovuġı mutedil olur. ( ــ ــ ا ائــ  ــאن  ) Hevā-

sınuñ iṣyānı olduġıçün mü�eŝŝirden yanī eŝer ḳabūl [21a] itmez ġılẓeti 

içün.6 ( א ــ ــ ا ) Şehrüñ şimāl cānibinde olan ṭaġ (و ا ــ ) ḳızdurur 

hevāyı ( ــ א ــאردة ا אل ا ــ ــ ا ــ ر ) men itdügiçün şimāl yilini ki bārid ve 

yābisdür ( ــ ــאرة ا ب ا ــ ــ ا ــ ر -daḫi ḥabs eyledügiçün cenūb yi (و 

lini ki ḥārr-ı raṭbdur ( ــ ــ ا ــ  אع ا ــ ــ  כ  daḫi dönderdügiçün (و 

şuā-ı şemsi ṭaġdan şehre.7 ( כــ א ــ   Cebel-i cenūbī bunuñ (و اaksi-

dür, yanī şehri tebrīd ider.8 ( ــ ــ ا ــ  ــ   Şol ṭaġ ki şehrüñ (و ا

maġrib cānibinde ola, ḫayrludur şol ṭaġdan ki maşrıḳ cānibinde ola

ة) ــ ــ  ــ ا ــ ا ) maşrıḳ cānibinde olan ṭaġ güneşi setr itdügiçün 

1 Derkenar: Bu cem şöyle olur ki, merkez-i ālemden ḫāric olan ḫaṭṭ merkez-i şemse ve andan ṣoñra ol 

yıldızuñ merkezine mürūr ide eger seyyārātdan ise, yā mevżiine mürūr ide eger ŝevābitden ise. 

2 ini: (eni)

3 Derkenar: Su�āl olınursa deñiz ṣuyı māliḥdür, öyleye hevāyı muḫaffefen olmaḳ gerek idi; biz eyidürüz: 

Tebḫīrle munfaṣıl olan laṭīfīdür. 

4 Derkenar: Mekke ve Medīne iḳlīm-i ŝānīdendür.

5 Derkenar: Esbāb-ı arżiyye evvelā icmālen ẕikr idüp ḫāliyen tafṣīline şürū eyledi.

6 Derkenar: Yanī baḥre mücāvir olan hevā ġalīẓ olup musaḫḫından ḥarāret ve müteberridden bürūdet 

ḳabūl itmez.

7 Derkenar: Öyleye ol şehrde hem şemsüñ bi’ẕ-ẕāt ḥarāreti hem ṭaġdan münakis olan ḥarāret cem olur.

8 Derkenar: Men itdügiçün cenūb yilini ve ḥabs itdügiçün şimāl yilini.
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bir zamān, yanī güneş ṭaġdan yuḳaru ḳalkınca. ــ د ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ا ) 
( ــ ي د ــ ــ  ــ   Öyleye şehr ḫalḳı gicenüñ bürūdetinden ḳatı ıssıya intiḳāl ا

ider defaten, öyleye tevārüd-i eżdād olur. ــ ــ  ــ  ق و  ــ 1 ا ــ ــ ر  (و 
ال) ــ ــא ا אر ــ و ان  Daḫi men ا itdügiçün maşrıḳ yilini [21b] ki ol 

ḫayrdur maġrib yilinden, egerçi ikisi daḫi itidāle ḳarībdür.2 ب ــ  (و 
( ــ כ ا א  אر  ــ اول ا  Maşrıḳ yili esdügiçün evvel-i nehārda ا

ḥareket-i şemse muṣāḥib (ــא כ ــאدة  ــאر  ــ ا ــ آ ب ا ــ  maġrib (و 

yili esdügiçün āḫir-i nehārda ḥareket-i şemsüñ żıddı د و ــ ــ ا ــ ا  (و ا
( ) .yüksek olan şehr ziyāde ṣovuḳ ve ṣaḥīḥrek olur ا ي ا ا  (و ا

Vażı berāber olan şehr ṣaḥīḥrek olur. ( ــ و  ــ  ــ  כ ا ــ  ا  Şol (و 

ṭopraḳ ki kibrītī ola, ḳurıdur ve ḳızdurur hevāyı. (3 ــ  Şol ṭopraḳ ki (و ا

ṣuyı ṣuvarur ola ki aña ḳursaḳ dirler ( ــ و  ــ  ) tarṭīb ider hevāyı ve 

ufūnet virür. (ان ــ ا ــ  ــ  ا .Ṭaġlı yir bedenleri berk ider (و 

( ــ و  ن  ــ ا ــ  ــאرد  ا اء  ــ ا Ṣovuḳ hevā bedeni baġlar ve ḳavī eyler (و 

ن) ــ ــ ا ــ و  د ا ــ ــ .ḥażmı ḫūb ider ve levni güzel eyler (و  ا  (و ا
( א و ا ع و ا כאم و ا و ا  Ṣovuḳ hevānuñ [22a] marażları zükām ا

ve nezle ve ṣar ve felc ve ditremedür. ر כــ ــ  ــ  ــ  خ  ــ ــאر   (و ا
ــאغ) ــ  اس  ــ  Issı hevā bedeni geñşek idicidür, żaf viricidür, hażmı 

köti ider, ḥavāssa keder virür, dimāġa ŝıḳlet virür. ــאت ــאق و ا ــ ا ا  (و ا
( ــ ا .Issı hevānuñ marażları boġaz aġrısı ve sıtmalar ve göz aġrısıdur و 

ــאء) כא ــ  ى ا ــ ــאدة  ات ا ــ ــא ا Ammā mecrā-yı ṭabī (و اīye żıdd 

olan taġayyürāt vebā gibidür. (ــא א Sitte-i żarūriyyenüñ ikincisi4 (و 

ب) ــ כ و  ــ א ) yinüp içilendür.5 (ن ــ ــ ا ــ  ــ   .Bu bedende te�ŝīr ider (و 

( ــ ــ  כ ــא  واء) Yā keyfiyyeti ile ancaḳ6 (ا ــ ــ ا ) ol devādur (و  ــ ــ  אد  (او 
yā māddesi ile ancaḳ7 (اء ــ ــ ا ) ol ġıdādur (و  ــ ــ  ر  yā ṣūreti ile (او 

ancaḳ ( ــ א ــ ذوا ) .ol ḫāṣṣiyye ṣāḥibidür (و  ــ ا  Ol ḫāṣṣiyye beden-i (ا

insāna muvāfıḳ ola (8 ــ אدز .zehre muḳāvim ve muḳābil olan gibi (כא

1 Derkenar: Lafẓ-ı rīḥ mü�enneŝ-i semāīdür.

2 Derkenar: Maşrıḳ yili maġrib yilinden ḫayr idügine delīldür.

3 Derkenar: Nezī; nūn’uñ fetḥi ve zā’nuñ kesri ile.

4 Derkenar: Sitte-i żarūriyyenüñ ikincisi me�kūl ve meşrūbdur.

5 Derkenar: Yimek bedel-i mā-yeteḥallel olmaḳ içündür. Ṣu ġıdāyı terḳīḳ idüp hażma muīn olup ve 

ġıdāyı yanmaḳdan ṣaḳınmaḳ içündür.

6 Derkenar: Yanī ḥarāreti ve bürūdeti ve ruṭūbeti ve yübūseti ile.

7 Derkenar: Yanī te�ŝīr ider yalñuz māddesi ile.

8 Derkenar: Fād-ze[hr] lafẓ-ı Fārisīdür muḳāvim-i zehr manāsına. 



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi104

( ــ א ) Yā beden-i insāna muḫālif ola (او ا ــ ــ zehr gibi [22b] (כא אد  (او 
( ) yā māddesi ve keyfiyyeti ile te�ŝīr ider1 و כ وائ اء ا  ol ġıdā-yı (و  ا

devā�īdür2 ( ــ ر و  ــ  כ yā māddesi ve ṣūreti ile te�ŝīr ider (او 

( ــ א ــ  ي  ــ واء ا ــ ــ ا ) ol şol ġıdādur ki ẕü’l-ḫāṣiyyedür (و  ــ ر ــ و  אد  (او 
yā māddesi ve ṣūreti ile te�ŝīr ider ( ــ א ــ  ي  ــ اء ا ــ ــ ا  ol şol ġıdādur (و 

ki ẕü’l-ḫāṣiyyedür ( ــ ر ــ و  ــ و כ אد -yā māddesi ve ṣūreti ve keyfiy (او 

yeti ile te�ŝīr ider (3 ــ א ــ  ي  ــ وائــ ا اء ا ــ ــ ا  ol şol ġıdā-yı devā�īdür (و 

ẕü’l-ḫāṣiyyedür.4 (ــא ن  כــ ــ  اء  ــ ن Ġıdā az olur laṭīf olur.5 (و ا כــ ــ   (و 
ــא)  Az olur ki ġalīẓ olur.6 (א ــ ن  כــ ــ   .Az olur ki mutavassıṭ olur (و 

ــא) ــ  سBu üç ḳısmdan her biri (7 (و כ وا ــ כ ــ ا א ن  כــ ــ  ) az olur 

ṣāliḥü’l-ḫılṭ olur yanī andan ḫılṭ-ı ṣāliḥ ḥāṣıl olur. (ة ــ א ن  כ  Az olur (و  

fāsidü’l-ḫılṭ olur. (ــא ــ  وا כ  ــ Bu aḳsāmdan her birisi (و  כ ن  כــ ــ  ) 
( ــ az olur keŝīrü’t-taġdiye olur ya اnī ekŝer eczāsı bedel-i mā-yeteḥallel 

olur. (ــא ن  כــ ــ  Ya (و nī eḳall eczāsı bedel-i mā-yeteḥallel olur. 

( ــא  [23a] و ــ ــאء  ــ .Ṣu ġıdā olmaz basīṭ olduġıçün (و ا ــא   (و ا
( ــ ر ــ و  اء و  ــ ــ ا  Ṣu terḳīḳ-i ġıdā içün istimāl olınur, daḫi ġıdāyı 

midede bişürmek içün daḫi ġıdāya ḳarışmaḳ içün. ( ــ ــאري ا ــ ا ــ  ) 

Ġıdāyı mecārī-i ḍayyıḳiyye tenfīẕ içün. (א א -Sitte-i żarūriyyenüñ üçün (و 

cisi8 (ــאن ا ن  ــכ ا و  כــ  ḥareket9 ve sükūndur ki beden ile olur.10 (ا

ء) ــ ــ و ا ــ و ا ة و ا ــ כ ــ و ا ة و ا ــ א כــ  ــ ا -Ḥareket muḫ (و 

telif olur şiddetle ve żafla ve keŝretle ve ḳılletle ve süratle ve buṭū�la. 

( ــ ــא  ــ  ــ اכ ــ  ــ ا ــ ا א ) Ḥareket-i serīa-i şedīde-i ḳalīle 

bedeni ḳızdurur fużūlī taḥlīlden ziyāde. ( כــ א ة  ــ כ ــ ا ئــ ا -Ḥa (و ا

reket-i baṭī�e-i żaīfe-i keŝīre aksidür yanī taḥlīli ziyādedür ḳızdurmasın-

dan. (د ــ ن  ــכ ا و  כــ  ا اط  ــ ا  Ḥareket ve sükūnuñ ifrāṭı bürūdet (و 

1 Derkenar: Mārūl gibi ki keyfiyyeti ile tebrīd ider ve māddesi ile ġıdā olur.

2 Derkenar: Rāvend gibi ki ḫāṣṣiyyeti ile müshil ve keyfiyyeti ile müsaḫḫindür. 

3 Derkenar: Elma gibi ki māddesi ile ġıdādur ṣūreti ile tefrīḥ ider.

4 Derkenar: Elma ile ḫamr gibi ki bedene nāfi ġıdā ve devā olur. Elma tebrīd ider ḫamr ḳızdurur ve ikisi 

ḳalbi tefrīḥ ider.

5 Derkenar: Ki māddesi dem-i laṭīfe döner.

6 Derkenar: Ki māddesi dem-i ġalīẓe döner.

7 Derkenar: Keymūs lafẓ-ı Süryānīdür, ḫılṭ manāsına.

8 Derkenar: Sitte-i żarūriyyenüñ üçüncisi ḥareket ve sükūndur.

9 Derkenar: Ḥareket cismüñ ḳuvvetden file ḫurūcıdur.

10 Derkenar: İbn Ebī Ṣādıḳ dimiş: כא ــ ــ  א ــ  ــ  כــ  ــ ا ــאن  ــאء  . Ve Ḥaḳḳ Teālā insānda bu 

sitte-i żarūriyeyi iḳtiżā ider ḳuvvet vaż itdi ki, tā ki bunlardan birinüñ terki ile helāke mü�eddī olmaya.
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virür.( ــ ــ ا ن  ــ ن أ ــכ Sükūn hażma ziyāde mu 1(و اīndür. כــ  (و ا
ار) ــ ــ ا ن  ــ Ḥareket inmege ziyāde mu [23b] اīndür. (ــא  Sitte-i (و را

żarūriyyenüñ dördüncisi2 (אن ــא ن ا ــכ כــ و ا  ḥareket ve sükūndur (ا

nefs ile olur.3 ــ ــא  ــ כ ــאرج د ــ  ــא ا وح ا ــ כــ ا ــא  ــ  כــ ا  (و ا
( ــ  Ḥareket-i nefsiyyeye lāzım olur ḥareket-i rūḥ-ı ḥayvānī yā ḫāricī ا

defaten vāḥideten nitekim ġażab vaḳtinde. (ة ــ ح و ا ــ ــ ا ــא  ــ כ ــ   (او 
Yā az az nitekim feraḥ4 ve leẕẕet vaḳtinde. (ع ــ ــ ا ــא  ــ כ ــ د ــ دا  Yā (او ا

dāḫile defaten vāḥideten nitekim ḳorḳu ḳatında.5 ( ــ ــ ا ــא  ــ כ ــ   (او 
Yā az az nitekim ġuṣṣa vaḳtinde. ( ــ ــ ا ــא  ــאرج כ ــ و  ــ دا  Yā hem (أو ا

dāḫile hem ḫārice nitekim utanmaḳ vaḳtinde. כــ ــא  ــ  ــכ  م ذ ــ  (و 
( ــ -Ḥareket-i rūḥa lāzım olur rūḥ ḥareket itdügi ṭarafuñ ḳızması ġażabın ا

da ḫāric gibi meŝelā.6 ( ــ כــ  א ودة  ــ  Ve andan ki ḥareket ider anuñ (و 

bürūdetini ġażabda dāḫil gibi meŝelā. ( ــ א ــכ  ذ ــ  ط  ــ ا  Ḥareket-i (و 

rūḥuñ ifrāṭı ḳātildür. ( ــ د  ــ ــ  ن ا ــכ اط ا ــ -Sükūn-ı [24a] nefsī (و ا

nüñ ifrāṭı tebrīd idici ve gevden idicidür. (א ــ א  Sitte-i żarūriyyenüñ (و 

beşincisi7 ( ــ م و ا ــ ) .uyḳu ve uyanıḳlıḳdur (ا ــ ن ا ــכ א م  ــ  Uyḳu (و ا

sükūna müşābihrekdür. ( כــ א ــ  -Uyanıḳlıḳ ḥarekete müşābihrek (و ا

dür. ( ــ ــ دا ــ ا وح  ــ ر ا ــ م  ــ ) .Uyḳuda rūḥ dāḫile batar (و ا ــ א د ا ــ ) 

Öyleye ẓāhir üşür. ( ــ ــאر اכ ــ د ج ا ــ ــכ   Anuñçün uyḳu muḥtāc ḳılur (و 

ziyāde giyecege ve örtiye. (د ــ اط  ــ א ــ  م  ــ اط ا ــ  Ziyāde uyḳu ziyāde (و ا

tarṭīb ider, öyleye tebrīd ider. (وح ــ ل ا ــ א د  ــ ء  ــ م  ــ ــ ا  Ḳaçan (و اذا و

uyḳu bedeni boş bulsa tebrīd ider rūḥuñ inḥilāli ile. ا ــ اء  ــ ــ   (و ان و
(   Eger ḥażma ḳābil ġıẕā bulsa hażm ider, öyleye ḳızdurur. و ان) 
د) ــ ه  ــ ــ  ــ ا ــא  א اء  ــ ــא او  ــ   Eger ḫılṭ bulsa yā hażma وāṣī ġıẕā 

bulsa ṭaġıdur, öyleye tebrīd ider. ــ ــ ا ــאغ و  ــ ا ط  ــ ــ ا  (و ا
ــאدة) ا ــ  ع  ــ و   [24b] ة  ــ ا ــ   Çoḳ uyanıḳlıḳ dimāġı żaīf eyler, 

hażmı yaramaz ider ḳuvveti taḥlīl itmek ile, acıḳdurur māddeyi taḥlīl it-

1 Derkenar: Çoḳ ḥareket bürūdet virdügi bi’l-arażdur ki suḫūnetle ziyāde taḥlīl olup mādde-i laṭīfe 

gidüp ġalīẓe ve bāride ḳalur.

2 Derkenar: Sitte-i żarūriyyenüñ dördüncisi ḥareket ve sükūndur.

3 Derkenar: Nefs müteḥarrik ve sākin olmaz bi’ẕ-ẕāt mücerred olduġıçün. Müteḥarrik ve sākin olan 

ḳuvādur, belki ḳuvā degül rūḥdur ki ḳuvānuñ mürekkebidür. 

4 Derkenar: Feraḥdan murād ifrāṭla olmayandur ve illā ifrāṭla olan ḥareket defatendür.

5 Derkenar: Evvelā içerüye andan ṭaşraya ḥareket ider. Zīrā iki sebeb bulınur; biri feza ve biri feraḥ.

6 Derkenar: Ġażabda rūḥ ḫārice meyl idüp ḳalb ḫālī ḳalduġıçün, ḫavfda rūḥ ṣıḳılup boġulduġıçün.

7 Derkenar: Sitte-i żarūriyyenüñ beşincisi nevm ve yaḳażadur. 
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mek ile. (ردي ــאر  ا م  ــ Ya (و nī gündüz çoḳ uyumaḳ yaramazdur. ــ ) 
ن) ــ ــאل) .Beñzi fāsid eyler ا ــ ا ) .Öykene żarar ider (و  ــ ــ ا  Aġzı (و 

ḳoḳıdur. (ــא ــא כ ي ا ــ ــ ا Ḳuvā-yı nefsāniyyenüñ cemī (و sini geñ-

şek ider. ( ــ ــ ا ) Ẕihni gevden ider. ( ــ ر א כــ ا  ز  ــ ــ  ــ   (و اذا ا

Ḳaçan gündüz uyḳusı ādet olsa terki cā�iz degüldür, illā tedrīcle. ــ  (و ا
ــ ردي) م وا ــ ــ ا  Döşekde ḳarār itme[me]k uyḳu ile uyanıḳlıḳ ortasında 

yaramazdur. (א ــ אد ــאس) Sitte-i żarūriyyenüñ altıncısı (و  اغ و ا ــ  (ا
istifrāġdur fużūlı ve iḥtibāsdur ceẕb-i menāfi içün. א א  א  ل   (و ا
( ــ  Mutedil olan bunlardan nāfidür bedene ve ḥāfıẓdur ṣıḥḥati.

د) ــ ن و  ــ ــ ا اغ  ــ اط ا ــ  Çoḳ istifrāġ bedeni ḳurıdur ve tebrīd (و ا

ider. (ــא א אردا  غ  ــ ن [25a] ا כ  İllā meger istifrāġ ḳılınan bārid ve (ا ان 

yābis ola sevdā gibi. (ض ــ א ــ  ــ و  ) Öyleye ḳızdurur ve terṭīb ider 

bi’l-araż ki żıddı yanī dem ġalebe itmek ile. د و ــ ــ ا ــאس  اط ا ــ  (و ا
ن) ة و  ا ــ ط ا ــ  Çoḳ iḥtibāsa lāzım olur süddeler daḫi ا و ufū-

net daḫi şehvet-i ṭabīiyyenüñ suḳūṭı daḫi beden aġırlıġı. ــ אب ا ــ ــא ا  (و ا
( ــ ــאدة  ا و   ــ  ور Ammā esbāb-ı ġayr-ı żarūriyye daḫi ṭabī اata 

żıdd olmayan ( ــ ــ ا ــאن  כא ) ḳuma gömülmek gibi.1 ( ــ غ  ــ  Daḫi (و ا

ḳumda aġnamaḳ gibi. ( ــ ــ ا ــ ا ) Ruṭūbet-i ġarībe ẓāhir-i cild-

den neşf ider. ( אء و ا ــ İstisḳāya ve terehhüle nāfi (و  اdür. و כ) 
اغ) ــ ــ ا ــ  ــכ دا Bunuñ cemī ذsi ḥaḳīḳatde dāḫildür istifrāġda.2 ا  (و כــ
( ــ ــאن ا د ــ و ا א ــאن  د  Ancılayındur zeytūn yaġı dürtünmek daḫi ا

taḥlīl ider yaġlar dürtünmek. (ــכ ــ ذ Esbāb-ı ġayr-ı żarūriyye ve ṭabī (و a-

ta żıdd olmayandandur3 ( ــ ا ــ  ــאرد  ا ــאء  ا  yüze ṣovuḳ ṣu [25b] (رش 

sepmek. ( ــ ا ارة  ــ ا ــ  ــ  א ) Ol ḳaldurur ḥarāret-i ġarīziyyeyi.

ــא) ه) .Daḫi ḳavī eyler (و  ــ ــ و  א ب ا כــ ــ ا ــאدث  ــ ا ــ ا  Daḫi (و 

nāfi olur yā balġama ki ḥādiŝ olur ḥammām ıżṭırābından ve ġayrıdan.

(4 ــ ا ى  ــ ــאدة  ا אب  ــ ا ــא  ا  Ammā esbāb-ı ġayr-ı żarūriyye ki (و 

mecrā-yı ṭabīiyyenüñ żıddıdur אل ــ ــאر و ا ق ا ــ ــ و  ــ ا ق و  ــ כא ) 
م) ــ ṣuya ġarḳ olmaḳ gibi ve od yaḳmaḳ gibi ve zehrler isti اmāli gibi. 

Muṣannif çünki esbāb tafṣīl[in]den fāriġ oldı ise avārıż-ı bedeniyye sebeb-

1 Derkenar: Ḳuma gömülmek ḫuṣūṣā deñiz ḳumına gömülmek aḳvādur.

2 Derkenar: Lākin mutād olmayup ve ṭabīata żıdd olmaduġı içün esbāb-ı ġayr-ı żarūriyyeden ḳılındı.

3 Derkenar: Yüze taḫṣiṣ eyledi bunuñ biri ile ki ṣadr ḥarāret-i ġarīziyyenüñ madenidür, yüz maḥall-i 

ḥavāss olup ve dimāġa aḳreb olduġıçün ki maden-i ḥavāsdur.

4 Derkenar: Esbāb-ı muḍādde-i mecrā-yı ṭabīī.
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leri beyānına şürū eyledi ve avārıż-ı mizāciyye ile ibtidā eyledi ehemm 

olduġıçün ve esbāb-ı suḫūneti taḳdīm eyledi aḳvā olduġıçün. א א ــ ــ ا  (و 
( ــ ئ  Biz add iderüz esbāb-ı cüz�iyyeyi (אت ــ כــ ḥarāret virenler (ا  (ا
( ــ ــ ا ــ .ḥareketdür ki ifrāṭla olmaya ا ــ و ادو אت ا ــ אل ا ــ  (و ا
اط) ــ ــ ا ــא  אر ــ و  Daḫi musaḫḫināt isti داmālidür ġıdālar cihetinden ve 

devālar cihetinden dāḫil olmaḳ ile ki yinür ola. Daḫi [26a] ḫāric olmaḳ ile 

ki ṣarḳu ola, ziyāde olmaya. (ل ــ ا اء  ــ ا Daḫi ġıẕā-yı mu (و tedildür.

( ــ  Daḫi (و اufūnetdür.1 ( ــ כא  Daḫi ẓāhir-i bedenüñ tekāŝüfidür.2 (و ا

دات) ــ ط) Tebrīd idenler (ا ــ ــ اذا أ ــא   her ḥarāret virendür ḳaçan (כ 

ziyāde olsa. ( ــ א ا Daḫi tāze ve ḫām olandur ḫılṭdan ve ġıdādan.3 (و 

ــא) אر ــ و  ــ دا ــ و ادو دات ا ــ אل ا ــ Daḫi müberridāt isti (و اmālidür 

ġıdālar cihetinden ve devālar cihetinden gerek dāḫil gerek ḫāric. (אت  (ا
Ruṭūbet virenler (ــא אر ــ و  ــ دا ــ و ادو ــאت ا אل ا ــ  muraṭṭıbāt (ا

istimālidür ġıẕālar cihetinden4 ve devālar cihetinden5 gerek dāḫil gerek 

ḫāric. (ــאم ) .Daḫi ḥammāmdur (و ا ــ اء) .Daḫi sükūndur (و ا ــ ة ا ــ  (و כ

Daḫi çoḳ yimekdür.6 (ت ــ ــאب ا  .Daḫi muḥallillerden ictinābdur (و ا

( ــ اغ ا ــ ــאت) Daḫi ḳurıdıcıları gidermekdür.7 (و ا -Daḫi ḳurıdı (ا

cılar (ــא אر ــ و  ــ دا ط  ــ א  her taḥlīli ziyāde olandur gerek dāḫil8 (כ 

gerek ḫāric.9 [26b]( ــ ــ ا اء  ــ ــ ا  Daḫi ġıẕāyı ḥabsdür (و użvdan.

ــאت) אل ا ــ Daḫi ḳurıdıcıları isti (و اmāldür. ء ــ اض  ــ אب ا ــ ه ا ــ ) 
دة) ــ ا ــ   Bu meẕkūrāt emzice-i müfrede yaramazlıġı marażlarınuñ ا

sebebleridür. (א כ  ( Emzice-i mürekkebe yaramazlıġınuñ sebebleri (و 
دة) ــ ــ ا اض ا ــ אب ا ــ ــ ا  emzice-i müfrede marażlarınuñ sebeblerin-

den bilinür.10 ( ــכ ات ا ــ ) Şekli müfsid olanlar ( ــ ــ ا ــ أ ن  כــ ــ  ) 

az olur ki aṣl-ı ḫilḳatde olur (رة ــ ــ ا ــ  ) ḳuvvet-i muṣavvirede ḫalel 

1 Derkenar: Ufūnet ḥarāret-i ġarībeden ḥādiŝ olur kendüye münāsib ḥarāret iḥdāŝ ider.

2 Derkenar: Ki mesāmmı bürūdet sedd idüp ḥarāret içerüde maḥbūs olup müctemi olur.

3 Derkenar: Zīrā ḥarāret-i ġarīziyyeyi ifsād idüp bürūdet lāzım olur.

4 Derkenar: Mārūl ve hindibā gibi.

5 Derkenar: Efyūn ve kāfūr gibi. 

6 Derkenar: Ki andan ḫılṭ-ı bārid mütevellid olur balġam gibi.

7 Derkenar: Ki fażalāt-ı muraṭṭıba hücūm ider.

8 Derkenar: Ziyāde ġażab ve ziyāde feraḥ gibi.

9 Derkenar: Hammām-ı müceffif ve ḥarekāt-ı bedeniyye gibi.

10 Derkenar: Vaḳtā ki sū�-i mizāc esbāb beyān itdi ise sū�-i terkīb esbābınuñ ẕikrine şürū itdi ve bu daḫi 

üç ḳısmdur: Biri ḳable’l-vilādetdür ve biri ḥāl-i vilādetdür ve biri bade’l-vilādetdür.
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olduġıçün (ــאدة ا ــאن   yā mādde (او āṣī olduġıçün1 ــ ــאل  ا ــ   (او 
ــאل) ئــ ا داءة  ــ ــ   yā cenīn raḥmden infiṣāl ḳatında hey�et-i infiṣāl ا

yaramazluġı içün2 ( ــ א ا ــ  ا رداءة   yā mamanuñ dutması yaramazlıġı (او 

içün ( ــ ا ــ  yā ḳımāṭ ya (او nī baġırṭaḳa ṣararken yaramaz ṣaralar

ــא) ــ و כــ  ــ ا yā oġlancuḳ ḥarekete sür (او at itdügiçün vaḳtinden 

evvel ( ــ אد אب  ــ yā ḫāricden esbāb içün ḍarb gibi ve düşmek gibi (او 

ام) ــ ــ כא אب  ــ  [27a] او) yā marażları içün cüẕām gibi. ــ א אب  ــ  (و ا
( ــ כ ــאء ا A اżā-yı terkībiyyenüñ bāḳīsinüñ esbābı ــ ــא  ــא ذכ ــ  و  (ا
( ئــ م ا ــכ  .evvelā anlaruñ ẕikridür kelām-ı cüz�īde ا

ــאت) ــ ا ي  ــ ء ا ــ اء ا ــ ــ أ ــ  ا ء ا ــ  Dördünci cüz�, cüz�-i naẓarī (ا

eczāsından alāmetler beyānındadur.3 (4ــאض ــ  ل  ــ ــ  ــ   (اAlāmāt gāh 

olur māżīye delālet ider.5 (ه ــ ــ و ــ ا ) Ṭabībe nef ider ancak. ــ  (اذ 
( ــ ــ  ــא  ــ  אدرا ل  ــ  Zīrā ṭabīb ol alāmeti idrāk itmek ile fażīletine 

yanī kemāline istidlāl olınur. ( ــ א ــ  ل  ــ ــ   Gāh olur (و alāmet ḥāżıra 

delālet ider.6 (ه ــ ــ و ــ ا ) Ḫastaya nef ider ancaḳ.7 ــכ ــ   (اذ 
( ــ ــ  ــ  ف  ــ -Zīrā bunuñla vuḳūf ḥāṣıl olur marażınuñ ḥaḳīḳa ا

tine. ( ــ ــ  ل  ــ ــ   Gāh olur (و alāmet müstaḳbele delālet ider.8 

ــא) ــא  ) Hem ṭabībe9 hem marīże nef ider.10 ل ــ ــא  ــא  ــאت  ا  (و 
( ــ ــ ا  Alāmetlerden bażı [27b] mizāclara delālet ider. ل ــ ــא  ــא   (و 
( ــ כ ــ ا  Alāmetlerden bażı terkībe delālet ider. ة ــ ــ  ــאت ا  (و 
ــאس)  Mizāclar اalāmetleri on cinsdür. ( ــ ــא ا  Ol on cinsüñ birisi (ا

1 Derkenar: Māddenüñ iṣyānı yā māddenüñ keŝretindendür ki ḳuvvet-i muṣavvire cümlesine taṣarruf 

itmege ḳādir olmaz yā māddenüñ ḳılletinden ola ki şekl-i tām teşekküline ḳābil olmaya yā mādde ġalīẓ 

ola ki ḳuvvet-i muṣavvireye muṭāvi olmaya yā ġāyet raḳīḳ ola ki şekli ṣaḥīḥ dutmaya.

2 Derkenar: Ana raḥminde oġlanuñ yüzi ananuñ arḳasınadur ve iki elleri uyluḳları üstindedür ve iki 

ayaġı yanlarındadur ve kendü ḳıçı üzere oturmışdur ve gözleri elleri üzeredür ve burnı iki dizi ortasın-

dadur ve ġamlu olıcaḳ bu vażdan döner. Eyü doġmaḳ oldur ki evvel başı çıḳa yüzi yuḳaru ola, elleri 

budları yanında ola. Ḳaçan böyle olmasa bażı eczāsı ve ażānuñ şekli fāsid olur.

3 Derkenar: Alāmet ile arażuñ farḳı budur ki alāmet āmmdur ṣıḥḥatde ve marażda müstameldür araż 

ḫāsdur ki maraża muḫtaṣdur. 

4 Derkenar: Alāmet bi-ḥasebi’z-zamān ḥālet-i maḫṣūṣaya delālet itdügi itibārla üç ḳısma münḳasımdur. 

Emr-i māżīye delālet idene müẕekkere dirler, emr-i ḥāżıra delālet idene dālle dirler, emr-i müstaḳbele 

delālet idene taḳaddümetü’l-marife dirler.

5 Derkenar: Meŝelā nabż ḥareketinüñ mevciyyeti ve bedenüñ yaşlıġı geçmiş ırḳa delālet ider.

6 Derkenar: Ḥummāda şiddet-i aṭş, şiddet-i ḥarārete delālet ider.

7 Derkenar: Bu alāmetüñ ṭabībe nefi az olduġıçün marīże taḫṣīṣ eyledi.

8 Derkenar: Şimdiye dek alāmeti zamān itibārı ile taḳsīm eyledi, min-bad bāḳī vücūh ile taḳsīm ider.

9 Derkenar: Ṭabībe nefi ḥaẕāḳatine delālet ider. 

10 Derkenar: Nitekim aşaġa dudaḳuñ deprenmesi ḳay� itmege delālet ider.
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lemsdür. (اج ــ ل ا ــ ــאوي  א ) Yanī şol melmes ki mutedilü’l-mizāca 

müsāvī ola (ل ــ ) mutedildür. ( ــ ــ  א Mu (و اtedilü’l-mizāca muḫālif 

olan (ــא ــ  ــ ا ــ ا ــ ا ــ  א ) muḫālifdür şol cihetde ki andan mün-

fail ola.1 (ــא א ) Ol on cinsüñ ikincisi (و  ــ ــ و ا ــ و ا  etdür ve iç (ا

yaġı ve şerḥa yaġı[dur]. (ــכ ة ذ ــ כ ) Bu mecmūuñ keŝreti ( ــ ) ruṭū-

bet içündür. ( ــ ــ   Bunlaruñ keŝretinüñ (و ademi yübūset içündür.

ارة) ة ا  و ا ة .Etüñ keŝreti ruṭūbet ve ḥarāret içündür (و כ  (و כ
د) ــ ــ و ا ــ  ــ و ا  İç yaġınuñ ve şerḥa yaġınuñ keŝreti ruṭūbet ا

ve bürūdet içündür. (ــא א ) Ol on cinsüñ üçüncisi (و  ــ ــ .ḳıldur (ا כ ) 
( ــ ارة و ا ــ اده  ــ ــ و  د ــ و   Ḳıluñ keŝreti ve yoġunluġı [28a] و 

ve ḳıvırcıḳlıġı ve ḳaralıġı ḥarāret ve yübūset içündür. ودة ــ ــכ  اد ذ ــ  (و ا
( ــ ا ــא) .Bunlaruñ żıdları bürūdet ve ruṭūbet içündür و  را  Ol on (و 

cinsüñ dördüncisi (ن ــ ن ا ــ ) bedenüñ levnidür. ( ــ ــ ا ودة و  ــ ــאض  א ) 

Yanī derinüñ aḳlıġı bürūdet ve balġam ġalebesi içündür. ارة ــ ة  ــ  (و ا
م) ــ ــ ا ــא) .Ḳızıllıḳ ḥarāret ve ḳan ġalebesi içündür و  כ  Beyāż ve (و 

ḥumret terkībi (ال ــ ) itidāl içündür. (ة ــ  Buġday eñli ki yalabıḳ (و ا

ola (ارة ــ ) ḥarāret içündür. (اء ــ ــ ا ارة و  ــ ة  ــ  Ṣarılıḳ ḥarāret (و ا

ve ṣafrā ġalebesi içündür. ( ــ א ــ ا ــא  م כ ــ ــ ا  ,Yā ḳan azlıġı içündür (و 

nitekim ḫastalıḳdan ḳalḳanlarda ( כ داء) ḳaramtıḳlıḳ (و ا ــ د و ا اط ا ) 

bürūdetüñ ve sevdānuñ çoḳluġı içündür.2 (א א  Ol on cinsüñ beşincisi (و 

ــאء) ــ ا ئــ  ) ażānuñ bināsı hey�etidür. (ــא ر وق و  ــ ر و ا ــ ــ ا ) 

Gögüs ve ṭamarlar geñligi ve ṭamarlaruñ āşikāreligi ( ــ ا ــ   daḫi (و 

nabżlaruñ büyüklügi [28b] (اف ــ ا ر daḫi eṭrāfuñ büyüklügi (و  ــ  (و 
( ــ א ارة) mafṣallaruñ āşikāreligi ا ــ ) ḥarāret içündür. (ــכ ذ اد  ــ ا  (و 

Bunlaruñ żıdları (ودة ) bürūdet içündür. (א אد  Ol on cinsüñ altıncısı (و 

ــאل) ــ ا bedenüñ infi (כālinüñ keyfiyyetidür. ــ ــ اي כ ــאل  ــ ا ) 
א) İnfi כא د ālüñ sürati ḳanḳı keyfiyyetinden olursa ol keyfiyyetüñ 

ġalebesi delīlidür.3 (א ــא ) Ol on cinsüñ yidincisi (و  ــ ــאل ا fi (اller-

dür ki ṭabīatdan ṣādır olur. (ال ــ ــ  כא א ) Efāl-i kāmile itidāl içün-

1 Derkenar: Yanī yā ḥarāret yā bürūdet cihetinden meŝelā.

2 Derkenar: Cild-i insānda levn-i āc ve levn-i bādincān olur. Muṣannif anları ẕikr itmedi. Zīrā evvelki 

balġamdan ve ṣafrā-yı ḳalīldendür. Pes bunuñ ḥükmi ebyaż ve aṣfardan malūm olur. Ve ikinci bürūdet 

ve yübūset ve ġalebe-i sevdādandur. Bunuñ ḥükmi kemidden malūm olur.

3 Derkenar: Meŝelā bir kimsenüñ bedeni ıssıdan tezcek münfail olsa ḥarāretüñ ġalebesi delīlidür. Su�āl 

olınursa, her nesne żıddından münfail olur şibhinden münfail olmaz; biz cevāb virürüz ki: Ḳaçan bir 

nesnenüñ şebīhi ziyāde ḳavī olsa andan daḫi tezcek münfail olur. Nitekim kibrīt nārdan münfail olur. 
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dür. (د ــ ــ  א ــ و ا א Ef (و اāl-i nāḳıṣa ve efāl-i bāṭıla bürūdet içündür.

( ــ ــ  Ef (و اāl ki müteġayyir ve ġayr-ı muntaẓam ola, ḥarāret içün-

dür.1 (א ــ Ef (و ālüñ sürati (ارة ــ ) ḥarāret içündür.2 (ودة ــ ــא   (و 

Efālüñ giç olması bürūdet içündür. (ــא א م Ol on cinsüñ sekizincisi (و  ــ  (ا
( ــ ) uyḳu ve uyanıḳlıḳdur.3 و ا ــ ودة و ا ــ م  ــ ة ا ــ כ ) Uyḳu çoḳluġı 

bürūdet ve ruṭūbet içündür. ( ــ ارة و ا ــ  [29a] ــ ة ا ــ  Uyanıḳlıḳ (و כ

çoḳluġı ḥarāret ve yübūset içündür. (ــא ل  ــ -Uyḳudan ve uyanıḳ (و ا

lıḳdan mutedil olan (ال ) itidāl içündür. (א א -Ol on cinsüñ ṭoḳu (و 

zıncısı ( ــ ل ا ــ def (ا olan fużūldür.4 ( ــ ي ا ــ ــ  ا ــאد ا ) Rāyiḥası 

iti ve rengi ḳavī olan5 (ارة ــ ) ḥarāret içündür. (ودة ــ ــכ  ــ ذ  Bunuñ (و 

żıddı bürūdet içündür. (א א ) Ol on cinsüñ onuncısı (و  א ت ا א  (ا
nefsānī infiāllerdür. (ارة ــ ــא  א و כ ــ ــא و  ) Bunlaruñ ḳuvveti ve 

sürati ve keŝreti ḥarāret içündür. (ــא ودة) Bunlaruñ kündlügi (و  ــ ) 

bürūdet içündür. ( ــ ــא  א ــא .ebātı yübūset içündür< ( و  ــ زوا  (و 
( ــ  Zevālinüñ sürati ruṭūbet içündür. ( ــ ــ ا د و  ــ ــ ا ــ د  (و ا

Ḳorḳmaḳ bürūdet delīli ve żaf-ı ḳalb delīlidür. اءة و ــ ــ و ا ــ و ا  (و ا
ارة) ــ ــ  א ــ و ا م و  ــכ ة ا ــ ة و כ ــ  Utanmazlıḳ ve tezcek ḳaḳımaḳ ve ا

bahādırlıḳ ve ġażab muḥkemligi ve söz çoḳluġı ve sürati [29b] ve ittiṣāli 

ḥarāret içündür. (ودة ــ ــאر  ــאء و ا ة ا ــ  Utanmaḳ çoḳluġı daḫi tezcek (و כ

ḳaḳımak bürūdet içüdür. 

( ــ כ ــ ا ــאت ا ــא   Ammā emzice-i mürekkebenüñ (و اalāmetle-

ri (دة ــ ــאت ا ــ ا כ ــ  ــ  ) alāmāt-ı müfredenüñ terkībindendür.6 

( ــ ــ ا ــאت ا ه  ــ ) Bu meẕkūrāt emzice-i aṣliyyenüñ alāmetleri-

dür. ( ــ אر ــ ا ــא ا  Ammā (و اārıżī olan mizāclar ــאت ه ا ــ ن  כــ ــאن  ) 
( ــ אر  bu alāmetler ārıż olmaḳdur. (ــאرة ــ  ا ــכ  ن  כــ ان   Ve bu (و 

mizāclar efāle żarar ḳılıcı olmaḳdur. (א אد اج   Eger mizāc-ı (و ان כאن اārıżī 

1 Derkenar: Mecnūnlaruñ efāli muntaẓam degüldür ḥarāretleri ġālib olduġıçün. Anuñçün ziyāde üşi-

mezler.

2 Derkenar: Anuñçün maḥrūru’l-mizāc olanuñ dişi ve ṣaḳalı tez biter ve nabżı serī ḥareket ider.

3 Derkenar: Su�āl olınursa nevm ve yaḳaża efāl-i ṭabīiyyedendür, bunları niçün efrād bi’ẕ-ẕikr itdi; biz 

eyidürüz: Bunlaruñ bedenüñ ḥāline delāleti ekŝerdür. Ḫuṣūṣā dimāġ ḥāline delāleti aẓherdür. Anuñ-

çün efrād bi’ẕ-ẕikr eyledi. 

4 Derkenar: Bevl ve ġā�iṭ ve ter ve menī gibi.

5 Derkenar: Rāyiḥa olmamaḳ yā az olmaḳ rengi olmamaḳ yā az olmaḳ.

6 Derkenar: Meŝelā ġażabuñ sürati ve ŝebātı ḥarāret ve yübūset içündür.
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māddī olursa1 ( ــ ــ  ــ و  ــ وا اوي ا ــ ــ ا  mizāc-ı ṣafrāvīye (دل 

delālet ider igne batar gibi ve diken batar gibi batmaḳ ve ŝiḳal az olmaḳ. 

ي) ــ ــ ا ــאخ Mizāc-ı demevīye delālet ider (و  د و ا ــ ة و ا ــ ــ و ا  (ا
ن) ــ ا ــ   ŝıḳlet-i beden daḫi levnüñ ḥumreti daḫi çekilmek daḫi beden 

şişmek. ( ــ ــ ا ــ Mizāc-ı balġamīye delālet ider (و  ــאض [30a] و   (ا
ان) ائــ ــ ا ــאس و ا ــ و ا ة ا ــ ــ و כ  levn aḳlıġı ve ṣusamak azlıġı ve ا

tükürük çoḳluġı ve ımızḳanmaḳ ve ŝiḳal ki ziyāde olalar. (داوي ــ ــ ا  (و 

Mizāc-ı sevdāvīye delālet ider ( ــ ــ ا ــ و  ــ و ا  beden yübūseti ve (ا

uyanıḳlıḳ ve ŝiḳal az olmaḳ. (2م ــ ــא) Düşler (و ا  geçen (اalāmetler gibi 

ــאدة) ع ا ــ ــ  ل  ــ ) nev-i māddeye delālet ider. ــ و ت ا ــא ــ ا ــאن رؤ ) 
( ــ ان و ا ــ Ṣaru ḫayāller ve odlar ve şu اleler görmek (اء ــ ــ ا ل  ــ ) 
ṣafrāya delālet ider. (م ــ ــ ا ل  ــ ــ  אء ا ــ ــ ا  Ḳızıl nesneler görmek (و رؤ

ḳana delālet ider. ( ــ ــ ا ل  ــ ــ  د و ا ــ ــאه و ا ــ ا  Ṣular ve ṭolu ve (و رؤ

gök gürlemek [görmek] balġama delālet ider. ــ د د و ا ــ אء ا ــ ــ ا  (و رؤ
ــאوف) داء) Ḳara nesneler ve tütünler ve ḳorḳulu görmek و ا ــ ــ ا ل  ــ ) 
sevdāya delālet ider. (ــכ ــ ذ ل  ــ ــ  Az olur nev (و -i māddeye delālet ider 

( ــ -yaş. Meŝelā sinn-i şebāb ṣafrāya delālet ider. Şeyḫūḫet sevdāya delā (ا

let ider. Kühūlet balġama [30b] delālet ider. Tufūliyyet ḳana delālet [ider]. 

( ــ ا  Daḫi beled. Meŝelā beled-i şimālī balġama delālet ider. Cenūbī (و 

ḳana delālet ider. ( ــ  .Daḫi faṣl. Meŝelā yaz faṣlı ṣafrāya delālet ider (و ا

Güz faṣlı sevdāya delālet ider. Ḳış faṣlı balġama delālet ider. Bahār faṣlı ḳa-

na delālet ider. (م ــ ــ ا  Daḫi geçen tedbīr. Meŝelā şarāb içmek ve (و ا

et yimek ḳana delālet ider. 

( ــ כ ا اض  ــ ا ــאت  ــא  ا  Ammā terkīb marażlarınuñ (و alāmetleri 

ــא) ) bu alāmetlerden bażı ( ــ ) yanī cevher-i ażādan me�ḫūẕ olan 

alāmetlerdür3 ( ــ ــ ا ل  ــ ) .ḫilḳatden istidlāl gibi (כא ــ ــא   (و 

Bu alāmetlerden bażı ażānuñ arāżından me�ḫūẕ olan alāmetlerdür 

ــאل) ــ ا ل  ــ ــא) cemālden istidlāl gibi ider.4 (כא  Bu (و alāmetlerden 

bażı ( ــ א ) ġāyet kemālde olandur ــ ــ  א ان  ــאل  ا ــ  ل  ــ  (כא
( ــ א ــ  א  efālden istidlāl gibi. Eger efāl selīme olsa ṣıḥḥat tāmmedür. 

1 Derkenar: Māddī ḳaydı ile mizāc-ı sāẕecden iḥtirāz itdi ki anuñ alāmetleri sābıḳan ẕikr olanlardur.

2 Derkenar: Cem-i ḥulmdür. Ekŝer şerde istimāl olınur. Ammā rü�yā ekŝer ḫayrda olandur.

3 Derkenar: Teseffuṭ-ı re�s şekl-i dimāġuñ fesādına delālet ider.

4 Derkenar: Cemāl kemā-yenbaġī olmaḳ ṣıḥḥate delālet ider.
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(1 ــ כ ودة او رداءة ا ــ ــ ا ــ  ــ د ــ او  Eger ef [31a] (و ان āl nāḳıṣ 

olsa yā bāṭıl olsa bürūdete yā terkīb yaramazlıġına delālet ider.  و ان) 
( ــ כ ا رداءة  او  ارة  ــ  Eger efāl ġayr-ı muntaẓam olsa ḥarāret içündür 

yā terkīb yaramazluġıçündür. ــאت ــ כ א ــ ا ــ  ل  ــ ــא ان  ــאت ا  (و ا
رم) ــ  اAlāmetler yā nefsü hāletine delālet ider2 verem alāmetleri gibi

א) ــ ــ  ــא) yā sebebine delālet ider (أو  رم د ــ ن ا ــ כــ ــ  ا ــאت ا  yā (כא

şol alāmetler gibi ki veremüñ demevī olmasına delālet ider (ــא ــ ا  yā (او 

mekānına delālet ider.3 رم ــ ــ ان ا ــ  ــ ذات ا ــ  ــאر ا اط  ــ ــ ا  (כ
( ــ א  Nabżuñ minşāriyyetinüñ ifrāṭı delālet ider ẕātü’l-cenbde veremüñ 

ḥicābī idügine. (ــא ــ و ــ Yā ḥāletüñ vaḳtine delālet ider (او  ا ــאت ا  (כא
( ــ ا ــ   şol alāmetler ki delālet ider müntehāya ve nuḍc bulmasına. 

ــא) ــ  ز ا ال  ــ ا ــ  ــאت Yā ol ḥālete lāzım olan delālet ider (او   (כא
ان) ــ ــ ا ــ  ا  buḥrāna delālet iden اalāmetler gibi.4 ــכ ــ  ــ   (او 
ال) ــ ــ ان Yā ol [31b] aḥvālüñ taḫṣīṣine delālet ider ا ــ  ا ــאت ا  (כא
( א ــ ان ا ــ  اalāmetler gibi ki delālet ider buḥrān ishāli idügine. ن  (و 
ــא) ــ  ــ  ال ا ــ ــ ا ــ  ا ــ ا כ ــאت ا ــ ا از  ــ ل و ا ــ ــ و ا  Daḫi ا

nabż ve bevl ve ġā�iṭ alāmāt-ı ḳülliyyedendür ki dāldür aḥvāl-i bedeniyye-

ye. Söyleyelüm bu üçde ( ــ ــ ا ل  ــ evvel ḳavl nabżdadur. 5 (ا כــ ــ   (و 
( ــ اج  ــ ــ و ا א وح  ــ ــ ا א  ــ ــא و  ائ  ــ ــ   Nabż ḥareket-i و

vażiyyedür şerāyīn içün dürülmek ve döşenmek vechi ile rūḥuñ tadīli içün 

nesīm ile inbisāṭ ḳatında ve rūḥuñ fażalātınuñ6 iḫrācı içün inḳıbāż ḳatında. 

ة) ــ ــ  ــאس اد ــא) .Nabżuñ delīllerinüñ cinsleri ondur (و ا  Ol on (ا

cinsüñ birisi (ار ) .nabżuñ ḥareketinüñ miḳdārıdur (ا ــ ــא  -Miḳ (و ا

dāruñ aḳsāmı ṭoḳuzdur: (ل ــ ــ  ــ  ) Biri uzun, biri ḳıṣa, biri mu-

tedildür. (ل ــ ــ  ــ  ) [32a] Biri yaṣṣı, biri ṭar, biri mutedil. ف ــ ) 
ل) ــ ــ   Biri ḳalḳıcı, biri alçalıcı, biri mutedil. ــ ه כא ــ ــ  ــאذا رכ ) 
( ــ ــ و  Ḳaçan bu ṭoḳuz ḳısm terkīb olınsa yigirmi yidi olur.7 כــ ) 

1 Derkenar: Noḳṣān-ı hażm ḥarāret-i ġarīziyyenüñ żafına delālet ider.

2 Derkenar: Nefes şiş gibi. 

3 Derkenar: Ol yürek ḥumreti gibi.

4 Derkenar: Felḳ ve seher ve ḫafaḳān ve ṣudā gibi yevm-i buḥrānda.

5 Derkenar: Ḥareket-i ا ve ḥareket-i כ ve ḥareket-i כ’den iḥtirāzdur.

6 Derkenar: Yanī eczā�-i duḫāniyye ki ḥarāret-i ḳalb ile muḥteriḳ olur.

7 Derkenar: Zīrā ṭavīl olan yā arīż yā ḍayyıḳ yā mutedil ola ve her birisi yā müşrif yā münḫafıż yā 

mutedil ola; öyleye ṭavīl olan ṭoḳuz olur, ḳaṣīr olan ve mutedil olan daḫi böyle olur. Öyleye mecmūı 

yigirmi yidi olur. 
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( ــ ــאر ا ــ ا ــ  ائ Ya اnī nabż ṭavīl ve arīż ve müşrif.1 ( ــ ــ ا ) Aẓīm-

dür yanī aẓīm diyü tesmiye olınur. (ــא ــ  א ــ Nāḳıṣ olan bu üçde (و ا ) 
( ــ ṣaġīrdür ya اnī ṣaġīr diyü tesmiye olınur. 

א) א ) Ol on cinsüñ ikincisi (و  כ ع ا ḥareketüñ ḳar (כ ı yanī bar-

maġa doḳunması keyfiyyetidür. (ــכ ــ أو Bu nabż yā ḳar (و ذ ي او  ــ ــא   (ا
(  bunlar barmaḳ ile ẓāhir olur. 

ــא) א ) Ol on cinsüñ üçüncisi (و  כــ ــאن ا ــ ḥareket zamānıdur.2 (ز  (و 
( ــ ــ او  ــ او  ــא  Serī اüñ zamān-ı ḥareketi az olur, baṭī�üñ zamān-ı 

ḥareketi çoḳ olur, mutavassıṭuñ zamān-ı ḥareketi mutavassıṭ olur. 

ــא) ) Ol on cinsüñ dördüncisi (و را ــ ام ا ــ ) yanī şiryānuñ ḳıvāmıdur. 

( ــ ــ او  ــ او  ــא  ــ ا  Ḳavī ile ṣulbuñ farḳı budur ki ḳavī ġāmızdan (و 

münfail olur ṣulb olmaz. 

א) ــ א ن) Ol [32b] on cinsüñ beşincisi (و  ــכ ــאن ا -zamān-ı sükūn (ز

dur.3 ( ــ Ya (و nī nabż zamān-ı sükūn itibārı ile ( ــ ا ــא  -bu oldur ki bu (ا

nuñ zamān-ı sükūnı aḳṣar ola mutedilüñ zamān-ı sükūnından. (אوت  (او 
Bu oldur ki bunuñ zamān-ı sükūnı aṭvel ola mutedilüñ zamān-ı sükūnın-

dan. ( ــ Bu oldur ki bunuñ zamān-ı sükūnı mu (او tedilüñ zamān-ı 

sükūnına müsāvī ola. 

א) ــ אد ) Ol on cinsüñ altıncısı (و  ــ ــ ا ) yanī şiryānuñ lemsidür. 

( ــ ــאر) Melmes-i ālet4 (و  ــא  ya (اnī ḥālet-i tabīīden ıssı ola. (ــאرد  Andan (او 

bārid ola. ( ــ  .Yā ikisinüñ ortasında ola (او 

א) ــא ) Ol on cinsüñ yidincisi (و  ــ ــ ا ــ  ــא  ار  ــ ) şiryānda olanuñ 

miḳdārıdur ruṭūbetden. ( ــ Ya (و nī şiryān yā nabż ( ــ ــא   yā nabż-ı (ا

ṭabīīden ruṭūbeti ziyāde ola (ــאل ) yā andan nāḳıṣ ola (او  ــ -yā iki (او 

sinüñ ortasında ola. 

1 Derkenar: Bu üçde mutedil olana mutedil dirler ve iki ḳaṭarda zā�id olana ġalīẓ dirler ve bu ikide nāḳıṣ 

olana daḳīḳ dirler.

2 Derkenar: Bu üçde mutedil olana mutedil dirler ve iki ḳaṭrede zā�id olana ġalīẓ dirler ve bu ikide nāḳıṣ 

olana daḳīḳ dirler. 

3 Derkenar: Su�āl olınursa nabż ḥareketdür, zamān-ı sükūn bunuñ edillesinüñ ecnāsından nice olur; biz 

eyidürüz: Nabż mürekkebdür iki ḥareketden ve iki sükūndan, öyleye zamān-ı sükūn anuñ edillesinüñ 

ecnāsından olur.

4 Derkenar: Su�āl olınursa nabż ḥareketdür, melmes bunuñ edillesinüñ ecnāsından nice olur; biz eyidü-

rüz: Melmes ḥareket ḳatında ẓāhir olur.
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ــא) א ) Ol on cinsüñ sekizincisi (و  ــ ا أ ــ  اء  ــ -nabżuñ aḥvālin (ا

den berāberlikdür. [33a] Yanī iẓamda ṣıġarda, ḳuvvetde żafda, süratde 

ve buṭū�da ve tevātürde ve tefāvütde ve ṣalābetde ve līnde berāber ola.

( ــ ا ــא) Nabżuñ iḫtilāfıdur (و  ) aḥvālde. ( ــ او Bu nabż (و  ــ  ــא   (ا
( ــ  yā berāberdür yā muḫtelifdür.1 

א) ــ א ف) Ol on cinsüñ ṭoḳuzıncısı (و  ــ ــ ا ــאم  -iḫtilāfda mun (ا

taẓam olmaḳdur.2 ( ــ ــאم  م ا ــ  İḫtilāfda (و adem-i intizāmdur. ( ــ  (و 

Nabż ( ــ ــ  ــא  ) yā muḫtelif-i muntaẓam ola (ا ــ ــ   yā ġayr-ı (او 

muntaẓam ola. ( ــ ــ ا ــ  ــ دا ا ا ــ  Bu cins dāḫildür muḫtelif (و 

taḥtında yanī cins-i ŝāminüñ bir nevidür. ( ــ ــאس  ن ا כــ ــ ان  ا  ــ ) 

Anuñçün vācibdür ecnās ṭoḳuz olmaḳ. 

א) ــ א زن) Ol on cinsüñ onuncısı (و  ــ vezndür ya (اnī bir ḥa[re]ketüñ 

zamānı bir ḥareketüñ zamānına ḳıyāsladur. ( ــ ) Nabż (و  ــ زن  ــ ــ ا ــא   (ا
yā vezni gökçek olan ki ḥasendür3 ( ئ ــ زن  ــ ــ ا ــ   yā vezni gökçek (او 

olmayan ki çirkindür.4 

( ــ א ) Seyyi�ü’l-vezn [33b] olanuñ aṣnāfı (و ا ــ ) üçdür. (زن ــ ــאوز ا ) 

Yanī vezni tecāvüz eyleye, andan ṣoñra olan sinnüñ üzerine ن כــ ــ   (כא
אب) ــ ــ ا ــ وزن   oġlancuḳ gibi ki anuñçün ola yigit nabżınuñ vezni. او) 
زن) ــ ا ــ  א  Yā mübāyinü’l-vezn ola yanī kendüsi aḳabınca olan sinnüñ 

nabżına müşābih olmaya (خ ــ ــ ا ــ وزن  ن  כــ ــ   oġlancuḳ gibi (כא

ki anuñçün ola ḳocalar nabżınuñ vezni. (زن ــ ــאرج ا  Daḫi ḫāricü’l-vezn (و 

olandur.5 ( ــ ا ــ وزن   Bu oldur ki hīçbir nesneye beñzemeye (و  ان 

ــ ردي)  .bu yaramazdur (و 

( ــ ا אب  ــ ا ــ  ــ  ــ Biz esbāb-ı nabżda söyleyelüm.6 (و  ا ــ  א  (ا
( ــ ي) Nabża ḥācet ا ــ ــאر ا ــ ا و ــ  ) ḥārr-ı ġarīzī tervīḥidür ki nabża 

illet-i ġā�iyye budur. (ارة ــ ــ ا ــאدة  ــ  ــ ا א ــאن زادة ا ) Eger tervīḥe ḥācet 

ziyāde olsa ḥarāretde ziyāde içün (ــא ــ  אو ــ  ــ ا daḫi ālet ya (و כאnī 

1 Derkenar: Bu ḳısmda mutavassıṭ bulınmaz.

2 Derkenar: Meŝelā bir nabż ḳaviyye ola ve bir nabż żaīfe ola, bu hāl üzere müstemirr ola.

3 Derkenar: Meŝelā ṣabī nabżı ṣabī nabżı gibi olmaḳ ve yigit nabżı yigit nabżı gibi olmaḳ.

4 Derkenar: Meŝelā ṣabī nabżı yigit nabżı gibi olmaḳ.

5 Derkenar: Buña ḫāricü’l-vezn dirler insānuñ evzān-ı ṭabīiyyesinden ḫāric olduġıçün, ammā muṭlaḳā 

evzāndan ḫāric olduġıçün degül.

6 Derkenar: Yanī nabżuñ ecnāsı edillesi ẕikr olınduḳdan ṣoñra esbāb-ı nabżı ẕikr idelüm.
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şiryān muṭī ve muvāfıḳ olsa yumuşaḳlıġı sebebi [34a] ile ة ــא ة  ــ  (و ا
ــא)  ḳuvvet daḫi müsāid olursa ḳavī olduġıçün (ــא ــ   nabż (כאن ا

aẓīm olur.1 (ــכ ــ ذ ــ  ــ از א ــ ا ــאن כא ) Yanī ḳuvvet kemālde olup ve 

ālet müsāid olup ammā tervīḥe ḥācet evvelkiden ziyāde olsa (ع ــ ya (اnī 

nabż aẓīm olduġı gibi esra olur.2 ( ــ ا ــ  ــאن ا ) Yanī eger ḥācet ziyāde 

olup iẓam ve sürat tervīḥe vefā itmezse nabż aẓīm ve serī olduġı gibi 

mütevātir olur. ( ــ א ــ  ــ ا ــא ان כא  Eger ālet (و اāṣī olursa3 ــ ــ  ع  ــ  (ا
( ــ ا ــ   nabż esra olur ṣıġarla bile andan ṣoñra mütevātir olur. ــ ــאن כא ) 
( ــ ــ ا ــ  ــ  ــ از ــ  ــ  ا ــ  ة  ــ Eger ḳuvvet ża اīf olsa mütevātir 

olur ṣıġarla bile ṣalābet ṣıġarından ziyāderek.4 ة ــ ــאط ا ــ  ــ ا ــ   (و 
( ــ ائ ــאدة ا ــ ا  Az olur ki nabż ṣaġīr olur ḳuvve ṣıḳılduġıçün mādde-i 

ġıdā�iyye altında ( ــ ب) ,yā mādde-i ḫalīṭa altında (او ا ــ ــ اول ا ــא   (כ
yanī nitekim ḥummeyāt-ı ḫalīṭa nevbetlerinüñ evvelinde. [34b] و ان כא) 
( ــ ــא  ــ أ ة  ــ ) Egerçi ḳuvvet aṣlda ḳavī ise daḫi ا ــ ــ  ــ ا  (و 

nabżuñ yumuşaḳlıġı ruṭūbet içündür. ( ــ אر ــ ا ــ  ــ ا ــ   Az olur (و 

ki nabż ṣulb olur buḥrānlarda5 ( ــ ــ  اد ا ــ ــאع ا ــ ا د  ــ ) ażā çekil-

dügi içün mevādduñ indifāı sebebi ile cihet-i indifāa.6 ــאدة ــ  ــ   (و ا
( ــ ة  ــ Nabżuñ iḫtilāfı māddenüñ ŝiḳali içündür yā ża او fuñ şiddeti 

içündür. (ــכ ــ ذ ط  ــ İfrāṭ olan iḫtilāf ya (و اnī ŝiḳal-i mādde ve żaf-ı 

ḳuvvet (زن ــ ــ ا ــאم و  ــ ا ) niẓāmı ve ḥüsn-i vezni ibṭāl ider. ــא  (و 
اع) ــ Ya اnī nabż-ı mürekkebde envā vardur. (אء ــ ــ ذات ا ــ ا ) Nabżdan 

bażı adludur. (ــא ــ ا ــ ان  ) Vācibdür bize işāret itmek aña. ــא ــ ذכ  (و 
( ــ ــ و ا  Taḥḳīḳan ẕikr itdük اaẓīmi ve ṣaġīri. ــ ــאري  ــ ا  (ا
( ــ ــ  ا ــ   Nabż-ı minşārī şol nabż-ı serī ve mütevātir ve ṣulbdur ki 

ر) ــ ق و ا ــ ــ ا اء  ــ ــ [35a] ا ) eczāsı muḫtelifdür yükseklikde ve 

alçaḳlıḳda.7 ( م و ا Daḫi taḳaddümde ve te�eḫḫürdeki ba (و اżı eczāsı 

1 Derkenar: Ki taḥrīk-i ırḳa ḳādir ola.

2 Derkenar: Bunuñ naẓīri budur ki ḳaçan bir kimse bir mühim işe gitse evvelā ayaġın ıraḳ ıraḳ adımlar, 

andan ṣoñra süratle yürür, andan ḳarışuḳ ve ṣıḳça ṣıḳça yürür.

3 Derkenar: Ṣıḳça ṣıḳça ḳarışuḳ olur.

4 Derkenar: Meŝelā bir kimse bir aġır yük getürmek dilese ḳādir olmayup iki ḳısm yā daḫi ziyāde ider.

5 Derkenar: Su�āl olınursa buḥrān temeddüd īcāb ider öyleye nabż ṣulb olmaḳ muḳarrerdür, imdi ــ  
kelimesi gerekmez idi; biz eyidürüz: Buḥrān bażı vaḳtde temeddüd īcāb eylemez nitekim buḥrān-ı 

ırḳīde.

6 Derkenar: Ṭabīat def itmek ile cihetlerden bir cihete baş gibi ve mide gibi meŝelā.

7 Derkenar: Buña nabż-ı minşārī dirler. Zīrā bıçḳınuñ bażı dişi yüksek ve bażı dişi alçaḳ olur. Bunuñ 

eczāsı daḫi öyledür.
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ḥareketi vaḳtinden evvel ḥareket ide yā ṣoñra ḥareket ide. ( ــ  Daḫi (و ا

ṣalābetdeki şiryānuñ bażı eczāsı yumuşaḳ ola. ( ــ ــ  ــ ا ا ــ   (و ا

Nabż-ı mevcī1 nabż-ı minşārīye beñzer illā bu yumuşaḳdur, ṣulb degüldür. 

( ــ ــ  כ ــ  ودي  ــ  Nabż-ı dūdī2 nabż-ı mevcīye şebīh olur. Lākin bu (و ا

ṣaġīr olur. (ــא ا و  ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا כ ودي  ــ ــ ا ــ   Nabż-ı nemlī3 (و ا

nabż-ı dūdīye şebīh olur. Lākin bu andan aṣġardur daḫi tevātür ve żaf 

cihetinden eşeddür.4 ( ــ ــ او ا ار ا ــ ــ  ار ا ــ ــ  ــ  ــ  ــאر  ــ ا -Ẕe (ذ

neb-i fār5 şol nabżdur ki bir miḳdārdan şürū eyleye. Meŝelā evvel barmaḳ 

altında aẓam ola, andan aṣġara vara yā ol aṣġar ola, andan aẓama vara.

ول) اره ا ــ ــ  ــ ا ــ  ) Andan ṣoñra evvelki miḳdārına vara. ــ ــ   (و 
( ــ Az olur ki evvelki miḳdārına varmaz, munḳaṭı دو olur. [35b] ــכ  ذ  (و 
ى) .Bu nabż yaramazdur ردي) ــ א ــ  ــ  כ ــ و  ع ا ــ ــ  ــ   (ا
Yanī nabż-ı miṭraḳī6 şoldur ki barmaġı urur ve ol kifāyet itmez, bir kerre 

ile daḫi tamām olur. (ن ــ ن  כــ כــ  ــ ا ــ  ي  ــ ــ ا ة  ــ -Ẕü’l-fet (و ذوا

ret7 ol nabżdur ki anda ḥareket ümīd olına ammā sükūn ola. ــ ــ  ا  (ا
( כــ ــ  ن  ــכ ــ  ــ  ي  ــ ــ ا ــ  Vāḳi ا fi’l-vasaṭ8 şol nabżdur anda 

sükūn ümīd olına ammā ḥareket vāḳi ola. 

ل) ــ ــ ا ) Muṣannif nabżda ḳavlden fāriġ oldıysa bevlde ḳavle şürū ey-

ledi. ( ــ ــ  ــאس اد  Bevlüñ delīlleri cinsleri yididür.9 (و ا

ن) ــ ــא ا ) .Ol yidi cinsüñ birisi levndür (أ ــ ــ   Bu levnüñ (و ا

uṣūli beşdür. ( ــ ــא ا د) Ol beşüñ birisi aṣferdür.10 (ا ــ ــ  ــ  ) Yanī 

levn-i aṣferdendür levn-i tīnī ki encīr ṣuyı gibi ola, bu levnüñ ḥudūŝı bürū-

det içündür. (ال ــ ــ  Ya (و اnī levn-i aṣferdendür levn-i ütrücī ki tu-

1 Derkenar: Buña nabż-ı mevcī dirler deñiz mevci gibi biribiri ardınca olup bażı bażına muġāyir 

olduġıçün. 

2 Derkenar: Buña dūdī dirler ayaġı çoḳ ḳurtçuġaza beñzedügi içün.

3 Derkenar: Buña nemlī dirler ḳarınca ḥareketine şebīh olduġıçün.

4 Derkenar: Yanī dūdīden bu ażafdur.

5 Derkenar: Buña ẕeneb-i fār dirler bir ṭarafı yoġun bir ṭarafı ince olduġıçün.

6 Derkenar: Nitekim çekiç ursa doḳunur, bir kerre doḳunduḳdan ṣoñra ḳalḳar yine doḳunur. Buña 

anuñçün miṭraḳī dirler.

7 Derkenar: Yanī ḥareketde fütūr ola. Buña anuñçün ẕü’l-fetret dirler. 

8 Derkenar: Yanī ḥareket vāḳi ola ḥareketeyn-i muḫtelifeyn ortasında, anuñçün buña vāḳi fi’l-vasaṭ dirler.

9 Derkenar: Zamān-ı evvelde ṭoḳuz idi: Biri cins, biri cins-i ḳıvām, biri cins-i ṣafā ve küdret, biri cins-i 

rüsūb, biri cins-i miḳdār, biri cins-i rāyiḥa, biri cins-i zebed, biri cins-i lems, biri cins-i ṭam. Şeyḫ iki 

āḫīri ısḳāṭ eyledi levn anları muġnī olduġıçün.

10 Derkenar: Aṣferi taḳdīm eyledi ekŝer vāḳi olup ve ṣafrāya delālet idüp ve ṣafrā unṣur-ı nārī menzile-

sinde cümlenüñ üstinde olduġıçün.
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runc ḳabı [36a] renkli ola, bu le[v]nüñ ḥudūŝı itidāl içündür. ( ــ ا  (و 

Yanī ḳızıllıġa mā�il ṣarudur. (1ــאري Ya (و nī şol ṣarudur ki od şuāı gibi 

şuāı ola. ( ــ א ــ  Ya (و اnī ṣāfī ḳızıldur. (ــא -Ütrücīden aşaġınuñ kül (و כ

līsi (ــא ا ــ  ارة  ــ ) ḥarāret içündür mertebeleri üzere. 

( ــ ــא ا א ) .Ol beşüñ ikincisi ḳızıldur (و  ــ ــ ا ) Yanī levn-i aḥmer-

dendür aşḳar olup ḥumrete mā�il olan. (و وردي) Yanī levn-i aḥmerdendür 

gül rengi gibi olan. (  Bu şol ḳızıldur ki ḳaralıġa mā�il ola ṭoġan arḳası (و ا

gibi. (ارة ــ ا و  م  ــ ا ــ  ــא  כ  Bunlaruñ küllīsi ḳan ve ḥarāret ġalebesi (و 

içündür.2 (د ــ ــ ا ــ  ل ا ــ ن  כــ ــ   Gāh olur bevl-i aḥmer olur berdle (و 

bile. ( ــ ا ء  ــ و  ــ  א ا ــ  ــא  -Nitekim fālic ve sū�-i ḳinye marażların (כ

da (ــאء ــ ا م  ــ ــ ا ــ  ) yanī cigerüñ ḳanı ṣudan temyīzi az olduġıçün

ــאرن) ــ  ــ و ya (او nī bevl aḥmer olur berdle veca muḳārin olduġıçün3 

( ــ ــ ا ــא  ) .nitekim ḳūlencde (כ ــ ــ ا ارة  ــ ــ ا ــאري ادل   Nārī (و ا

ziyāde [36b] delālet idicidür ḥarārete aḥmerden. ــ ارة  ــ ــ  اء ا ــ ن ا ) 
م) ــ  .Zīrā ṣafrā eşeddür ḥarāret cihetinden ḳandan ا

ــא) א ) Ol beşüñ üçüncisi (و  ــ ) yaşıldur (ا ــ א ) fustuḳī gibi. Bu 

şol ṣaruluḳdur ki azcuḳ ḳaralıḳ bile ola. ( ــ  Daḫi nīlencī gibi. Bu (و ا

şol renkdür ki ḳara aḳ ile ḳarışmış ola ṣuda ezilmiş çivit rengi gibi. ــא  (و 
( ــ د ا ــ  Bu ikisi berd-i mücmid içündür. ــ او א ــאن  ــ ا ران  ــ  (و 
( ــ  Bu iki levn nādir olur oġlancuḳlarda fālic ve teşennüc sebebi ile.

אري) א ) .Daḫi jengārī gibi (و  ا כ Daḫi kürrāŝī ya (و اnī pırasa rengi gibi. 

( ارة ا اط ا א   .Bu ikisi ḥarāret-i muḥrıḳanuñ ifrāṭı içündür (و 

א) د) Bu beşüñ dördüncisi (و را א .ḳara renklü olandur (ا ن ا כ  (و  
اق) ــ ط ا ــ  Bu levn az olur ki iḥtirāḳ ziyādeliginden olur. (ة ــ ــ   (ان כאن 
Eger anuñla ṣaruluḳ olursa ( ــ ة را ــ ــ   yā ḳuvvet-i rāyiḥa taḳaddüm (او 

iderse ( ــ را م  ــ و  دة  ــ כ ــ  אن  ان  د  ــ  yā doñmaḳ içündür [37a] (او 

eger anuñla bulanıḳluḳ ve rāyiḥasuzluḳ olursa. ( داو ــ ــאدة  כــ  Ya (او nī 

gāh olur esved-i mādde-i sevdāviyyenüñ ḥareketi içün olur (ان ــ ــ ا ــא   (כ
nitekim buḥrānda. ( ــ א ــאول  Ya (او nī bevli boyar nesne yimekden olur. 

1 Derkenar: Bażı nüsḫada nārīden evvel nārencī bulındı. Bu şol ṣarudur ki ḥumrete meyli aşḳardan 

ziyāde ola.

2 Derkenar: Su�āl olınursa ḳayd-ı evvel ŝānīden muġnī idi, zīrā ġalebe-i dem ḥarāretden olur; biz eyidü-

rüz: Gāh olur ḥarāret içün olur ġalebe-i demsüz. Meŝelā gāh olur aṣheb-i ṣafrā ictimāından olur.

3 Derkenar: Zīrā veca bevli ḳızardur.
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א) ــ א ) Ol beşüñ beşincisi (و  ) .aḳdur (ا ن ا Ya (  כnī 

levn-i ebyażdan bażı ḥaḳīḳīdür süd levni gibi. (د ــ ــ و  ــ  ــ  ل  ــ  (و 

Bevl-i ebyaż balġam ve bürūdet ġalebesine delālet ider. ( ــ ــאن   Yā (او ذو

yaġ erimesine delālet ider ( אء ا yā a (او اżā-yı aṣliyye erimesine delālet 

ider (ق ــ ــ ا ــ آ ــא  ) .nitekim dıḳḳ āḫirinde (כ ــ ــ  -Bu levn-i ebyaż (و 

dan bażı müşifdür yanī şeffāf ve ṣāfīdür ki ḥucub-i māverā itmez. ــ ــאل  ) 
ــאزا) ــ   .Buña ebyaż dirler mecāzen ki ḥaḳīḳatde bunda levn yoḳdur ا

( ــ ــאء ا ــ ا ف  ــ م ا ــ ــ  ل  ــ Bu müşiff olan ṭabī (و atüñ adem-i taṣar-

rufına delālet ider mā’da elbette. ( ــ ــ ا ــ  ــ ردي   Bu yaramazdur (و 

nuḍcdan ümīd kesdüricidür. [37b] ( ــ א ذ ا ــ ــ  د  ــ ــ  -Yā südde (او 

lere delālet ider1 ki renk virenüñ nüfūẕına māni olur. 

ــא) א ام) Yidi cinsüñ ikincisi (و  ــ م bevlüñ ḳıvāmıdur.2 (ا ــ ــ  א ) 
( ــ ــאن) Raḳīḳ olan nuḍc olmaduġı içündür ا ــ ا ــא   ḫuṣūṣā (و 

oġlancuḳlarda. ( ــ ــ ا ــ ا ن  ــ ارداء  ــ  -Bevl-i raḳīḳ oġlancuḳ (و 

larda yaramazraḳdur. Zīrā anlaruñ bevl-i ṭabīīsi aġleẓdür.3 (د ــ Ya (او nī 

bevl-i raḳīḳ yā süddeler içündür4 (ــאء ا ب  ــ ة  ــ כ  yā ṣuyı çoḳ içmek (او 

içündür.5 ( ــ ا ) Bevl-i ġalīẓ (و  ــ ا م  ــ ــא  -yā nuḍc olmaduġı içün (ا

dür6 ( ــ ــ ا א ــ  ــ  ــ  .yā ḫılṭuñ nuḍcı içündür ġāyet-i ġılẓetde (او 

ــא) ق  ــ  (و Adem-i nuḍc içün olan ġılẓet ve nuḍc ḫılṭ içün olan ġılẓet 

farḳ olınur. ( ــ ا اط  ــ ا ــ  م  ــ ــא  ) Muḳaddem olan ile ifrāṭ-ı ġılaẓdan 

yanī bevl-i müteḳaddim müfriṭü’l-ġılẓet ola, andan ṣoñra ġılẓetüñ ifrāṭı 

kesile nuḍc-ı ġalīẓ sebebi ile. Ammā adem-i nuḍc içün olan ġılẓet-i bevl 

müfriṭü’l-ġılẓet ile olmaz. (ام ــ ل ا ــ Bevl ki mu [38a] (و اtedilü’l-ḳıvām 

ola ( ــ ) nuḍc içündür. 

ــא) א ورة) Yidi cinsüñ üçüncisi (و  כــ ــא و ا -bevlüñ ṣāfī ve bulanıḳ7 ol (ا

duġıdur. (ط ن ا כ א  و  א ) Bevl-i ṣāfī nuḍc içündür ve aḫlāṭuñ 

sükūnı içündür. ( ــ ا م  ــ ر  כــ ا .Bulanıḳ nuḍc olmaduġı içündür (و 

1 Derkenar: Ṭamarlar yolı dutulmaḳ.

2 Derkenar: Riḳḳat ve ġılẓet ve itidāl itibārı ile.

3 Derkenar: Yanī oġlancuḳlarda nuḍc olmamaġa delāleti ẓāhirdür.

4 Derkenar: Bevl ġılẓet virür nesne çıḳmamaġa māni olur.

5 Derkenar: Zīrā ṣuyı çoḳ içmek bevli raḳīḳ eyler, ġılẓete māni olur.

6 Derkenar: Riḳḳat ve ġılẓet nuḍc olmaduġıçün olur. Zīrā nuḍca istivā-yı ḳıvām gerekdür, belki nuḍc 

aña tābi olur.

7 bulanıḳ: Bu kelime esas alınan nüshada “bulanik” şeklinde kef ile yazılmıştır.
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ام) ــ اء ا ــ ــ ا ــ  ن ا ) Zīrā nuḍca istivā-yı ḳıvām tābi olur. ن כــ ــ   (و 
ة) ــ ط ا ــ  Az olur ki bulanıḳ ḳuvvetüñ suḳūṭı içün olur. ( ــ א  Yā (او ورم 

verem-i bāṭınī içün olur.1 (ر ــ ر و ا כــ  Şol bulanıḳ ki müteferriḳ ve (و ا

ḳınayıcıdur (2 ــ اع כאئــ أو  ــ ر  ــ ) bildürür bi’l-fil ṣudāı yā olmaġa baş-

layan ṣudāı. ( ــ ا اء  ــ א ر  כــ ــאرق ا ــ   Bevl-i ġalīẓ bulanıġa muḫālif (و ا

olur ġalīẓüñ ḳıvāmınuñ berāberligi ile. ( ــ ــאض ا ــא כ א ــא  ن  כــ ــ   (و 

Bevl az olur ki hem ġalīẓ hem ṣāfī olur yumurda aġı gibi.3 

ــא) ) Yidi cinsüñ dördüncisi (و را ــ ا ا) .ḳoḳudur (ا ــ ــ  א ) Ziyāde 

yaramaz ḳoḳan bevl ( ــ اط ا ــ ) [38b] ziyāde ufūnet içündür ḫılṭlar-

da (ل ــ ــאري ا ــ  ــ  وح  ــ yā müte (او affin ḳarḥalar bevl mecrālarında.

( ــ ــ  ) Eger anuñla nuḍc olursa (ان כאن  ــ ــ ا ا م ا ــ -bevlde rā (و 

yiḥa-i müntine olmamaḳ ( ــ א د و  ــ ) cümūd ve çiglik içündür mād-

dede. (ة ــ ط ا ــ ــ  ــא دل  .Gāh olur ḳuvvetüñ suḳūṭına delālet ider (و ر

( Bevlüñ rāyiḥası mu (و ا tedil olmaḳ nuḍc içündür. 

א) ــ א ) Yidi cinsüñ beşincisi (و  ــ ء .köpükdür (ا ــ ه و  ــ ــ و כ כ ) 
( ــ ــ  ــאدة  ــ  ل  ــ ــ  אئ -Zebedüñ keŝreti ve büyüklügi ve yarılması ا

nuñ eklenmesi mādde-i ġalīẓeye ve sıyrıncaḳlıġa delālet ider. (ــכ ) Bun-

lar mādde-i ġalīẓe-i leziceye delālet itdügiçün ( ــ ) yanī zebed bulanmaḳ 

( ــ כ اض ا ــ ــ ا ) öyken marażlarında (ردي) yaramazdur. (ض ــ ل ا ــ ر  ــ ) 

Marażuñ uzunluġın bildürür.4 

א) ــ אد ب) Yidi cinsüñ altıncısı (و  ــ rüsūbdur5 ya (اnī ġalīẓ ŝiḳaldür. 

( ــ ــ ا ــ  ال  ــ א ) Rüsūbdan nuḍca delālet iden6 ــ ــ [39a] ا ــ ا ) 
ى) ــ ) .ṣırlaḳ ve aḳ ve eczāsı berāber olandur ا ــ -Ḳārūrenüñ di (ا

binde cem olmış olandur.7 ( ــ د ا ــ ــ ا ا  Şol rüsūb ki maḥmūd (و ا

yanī ṭabīī ola gökçekre[k]dür yanī cümleden evlādur. ى ــ ي  ــ ــ ا ــ ا ) 
ــאرورة) ــ ا ــ و  Andan ṣoñra muallaḳ olup vasaṭ-ı ḳārūrede görinendür. 

ــא) ــ ا ي  ــ א ــ  ــאم و  ــ ا ) Andan ṣoñra ġamāmdur ki ḳārūrenüñ alā-

1 Derkenar: Zīrā verem ḳaçan çatlasa iriñ çıḳar, bevli bulandurur.

2 Derkenar: ن ا  ا כ غ و  ار ا .Ṣıḥāḥ ,ا

3 Derkenar: Ammā keder olan ṣāfī olmaz ikisinüñ mā-beyninde teżād olduġıçün.

4 Derkenar: Mādde ġalīẓ ve lezic olduġıçün.

5 Derkenar: Rüsūbuñ aḥvāli ve ebḥāŝı bir niçe vechdendür. Cevheri ve miḳdārı ve keyfiyyeti ve eczāsı-

nuñ vażı ve mekānı ve keyfiyyet-i muḫālaṭası cihetindendür.

6 Derkenar: Bu üç keyfiyyet itibārı iledür.

7 Derkenar: Bu vaż itibārı iledür.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi120

sında görinür.1 (دي ــ ب ا ــ ــא ا Ammā yaramaz rüsūb ya (و اnī anda ṣıfāt-ı 

meẕkūre olmaya levn ḥasebi ile2 ( ــ א ) ḳızıllıġa mā�il olan ṣaru gibi

د) ــ ا ve ḳara gibi (3 (و  ــ כ ا .ve bulanıḳ gibi yā ḳıvām ḥasebi ile (و 

( ــ א ا ري) .Bu ol rüsūbdur ki kepek gibi ola ḳıvāmda (و  ــ ا  Bu ol (و 

rüsūbdur ki yaṣṣılıġı çoḳ olup ḳalıñlıġı çoḳ olmaya. ( ــ ا ا  Ḫurāṭa (و 

mensūb olandur ve ḫurāṭa bevl ile çıḳan cism-i ġarībüñ ismidür ki ażā-

yı aṣliyyeden olur. ( ــ א ا  Bu şol rüsūbdur ki yaṣṣılıġı ve ḳalıñlıġı (و 

çoḳ ola.4 (ــא אردأ ) Bu ṣıfatlaruñ ġāyet yaramazı ( ــ ا -ḳārūrenüñ dibi (ا

ne5 [39b] çökendür. ( ــ ــ ا ) Andan ṣoñra ḳārūrede muallaḳ olandur.

( ــ ــ  ن  כــ ــאم ا ان  ــ ا ) Andan ṣoñra ġamāmdur, illā anuñ muallaḳ 

olması rīḥ içün ola, öyleye ġamām muallaḳ olandan eyülüge delālet itmez. 

ــאدة) ــ  د او  ــ ــ او  م ا ــ ــא  ب ا ــ م ا ــ Ya (و nī bevlde rüsūb olma-

maḳ yā nuḍc olmaduġıçündür yā mecrā-yı bevlde süddeler olup eczā�-i 

ġalīẓe çıḳmaġa māni olduġıçündür yā bedende mādde az olduġıçündür.

ــ ــ ا ــ  כ ــ و  א ــא ا ــ و  و ــאء و ا ــ ا ــ  ب  ــ ــ ان ا ) 
( ــ ا אن  ــ  ,Bunuñ biri ile rüsūb az olur ṣaḥīḥlerde ve arıḳlarda ا

ḫuṣūṣā riyāżet ehlinde ve rüsūb çoḳ olur semüz ḫastalarda ve ehl-i rāḥatda. 

( ــ א ــ  ــאدة  ــ  ــ  ــ  ــ  ن ا ) Zīrā ṣaḥīḥ ḫālī olur māddeden ki 

nuḍc ile def ola.6 (ــאم ــ ا א ي  ــ ب ا ــ Ya (و اnī rüsūb-ı middī ki ālāt-ı 

bevlde olan ḳarḥanuñ aḳmasına delālet ider, balġam-ı [40a] ḫāma müte-

şebbihdür. Ammā farḳı budur ki ḫāma muḫālif olur. رم و ــ م ا ــ ــ و  א ) 
ق) אع و ا  Yaramaz ḳoḳmaḳ ile daḫi taḳaddüm-i verem ile daḫi  ا

sühūlet-i ictimā7 ve teferruḳ ile. Lākin ḫām böyle olmaz. 

א) א ل) Ol yidi cinsüñ yidincisi (و  ار ا ) bevlüñ miḳdārıdur. כ ) 
ب) ــ ة  ــ כ  Bevlüñ keŝreti içmek çoḳ olduġıçündür8 (ــאن yā a (او ذوżā eri-

dügiçündür (ل ــ اغ ا ــ ان) yā fużūlüñ döküldigiçündür (او ا ــ ــ ا ــא   (כ
nitekim buḥrānda. ( ــ ــ را ة و ا ــ ــ   Eger ḳuvvet ile olup ve anı (ان כאن 

rāḥat aḳablarsa. (زة ــ ــ ا دي ا ــ ل ا ــ -Yaramaz bevlüñ eyüsi çoḳ olan (و ا

1 Derkenar: Buña ġamām dirler bulut gibi yuḳaruda olup ve mā-taḥtını örtdügi içün.

2 Derkenar: Yaramazlıġı ḥāl yaramazlıġına delālet itdügiçündür.

3 Derkenar: Bu üç levn itibārı iledür.

4 Derkenar: Bu rüsūb ażādan ṣafāyiḥ çıḳmaġa delālet ider.

5 Derkenar: Bu baḥŝ mekān itibārı iledür. 

6 Derkenar: Arıḳlarda ve murtāżlarda böyledür.

7 Derkenar: Yanī ḳārūre sākin olsa tezcek cem olur ve ḳārūre ḥareket itse tezcek ṭaġılur. 

8 Derkenar: Ṣu yā şerbet yā süd çoḳ yā yaş yimişler çoḳ yimek yā idrār bevl ider devālar içmek.
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dur ki ṭabīat ḳuvvetine delālet ider.1 ــ ــאء ر ــ او ط  ــ ــ  ل  ــ ــ   (ف
אل) ــ ا او  د  ــ  Bevlüñ ḳılleti delālet ider taḥallül çoḳluġına esbābla yā او 

ruṭūbetüñ fenāsına ibtidā�en yā süddelere yā ishāle. ــ ــ  ا  ــ ل  ــ ــ ا  (و 
אء) ــ א ر  ــ ــ   Bevlüñ ziyāde ḳılleti taḥallül ḳılleti ile [40b] istisḳāyı ا

bildürür. 

از2) ــ ا ــ  ) Muṣannif, bevlde ḳavlden fāriġ oldı ise ġā�iṭde ḳavle şürū 

eyledi. (3 ــ ل  ــ از  ــ ) .Ġā�iṭ, levni ile delālet ider (ا ــ אر ــ ا ــ  ــ   (فا

Ṭabīī olandan berāzdan ḫafīfü’n-nāriyye olandur.4  ارة و ت  ــ אن ا ) 
ار) ــ  Ḳaçan nāriyyet müştedd olsa ḥarāret içündür ve merār ġalebesi içün-

dür.5 (د ــ ــ و  א ــ   Nāriyyet eksük olsa ḫāmlıḳ içün ve ṣovuḳ (و ان 

içündür. ( ــ א ) Ġā�iṭüñ aḳlıġı (و  ــ ــ ا ) balġam ġalebesi içündür.6 او) 
ارة) ــ ى ا ــ ــ  ة  ــ  Yā südde olduġıçündür merārenüñ mecrāsında.7 ر ــ ) 
ــאن) ــ و ا א  Bu südde içün olan beyāż ḳūlenci ve yereḳānı bildürür.8 

( ــ ي و ا ــ ــאر Şol ġā�iṭ ki middeye ve iriñe müşābih ola levnde (و ا ) 
(9 ــ א .dübeyle ṭeşildügi içündür د ــ ئא  ــ ــ  א ــאرك  ع ا ــ ــ ا א ا  ــ  (و כ
( ــ ط ا ــ ــ  ــאدث  ــ ا ــ  ول  ــ ــ و  ــ  א  Çoḳ olur ṣaḥīḥ ve müte-

naim kişi ki riyāżeti [41a] tārikdür iriñe şebīh nesne ḳor, aña fā�ide ider 

anuñ sebebi ile ki ŝiḳal zā�il olur ki ziyāde tenaumdan ḥādiŝ olmışdur. و) 
د) ــ א د  ــ از ا ــ כــ .Ġā�iṭ ḳara bevl gibidür delāletde ا ــ  ــ ان   (و ا
( ــ ا כ ا و  ــאري  כא اق  ــ ا ــ   Yeşil ġā�iṭ eger iḥtirāḳ içün degülse jengār 

ve pırasa renkde olan gibi10 (د ــ اط  ــ ا ــ  ya (دل nī ol yeşil ki iḥtirāḳ 

içün olmaya, ziyāde ṭoñmaġa delālet ider. (اره ــ ل  ــ  Ġā�iṭ miḳdārı ile (و 

delālet ider.11 ( ــ ائ ل ا ــ ــ ا ــ  ) Ġā�iṭüñ ḳılleti fużūl-i ġıdā�iyyenüñ 

1 Derkenar: Ammā bu ẕevebān ażānuñ ġayrındadur.

2 Derkenar: Ṣıḥāḥ’da kesr-i bā ile taṣḥīḥ idüp ġāyiṭ manāsına idügin taṣrīḥ ider. Ammā Mūcez şāriḥleri-

nüñ ekŝeri fetḥ-i bā’yıla ḳayd itmişlerdür.

3 Derkenar: Berāz evvelā ālāt-ı ġıdānuñ aḥvāline delālet ider. Ŝāniyen bedenüñ aḥvāline delālet ider levni 

ile ve miḳdārı ile ve ḳıvāmı ile ve hey�eti ile ve vaḳti ile ve rāyiḥası ile ve aded-i vuḳūı ile. Muṣannif 

evvelkiye işāret idüp dir: ــ ل  ــ از  ــ Ġāyiṭüñ ṣaru olduġınuñ sebebi budur ki ṣafrā ki bi’ṭ-ṭab ا baġır-

saḳlara dökülür, anı ṣaruya boyar ve ṭaşraya sürer.

4 Derkenar: Ṭabīī olan ġā�iṭ nuḍca delālet ider.

5 Derkenar: Merāreden inen ṣaru ṣuya mirār dirler.

6 Derkenar: Balġam ġā�iṭi aḳ renge boyar.

7 Derkenar: Öyleye ṣafrā eylemez, öyleye ġā�iṭ beyāż keylūsi üzere ḳalur.

8 Derkenar: Ḳūlenc olduġınuñ sebebi oldur ki ŝiḳal emāda muḥtebis olur ve ṣaruluḳ olduġınuñ sebebi 

oldur ki ṣafrā ḳanla ażāya dökülür.

9 Derkenar: Dübeyle şol büyük şişdür ki içerüde olur.

10 Derkenar: Bu ikisi iḥtirāḳ içündür.

11 Derkenar: Levn beyānından fāriġ oldı ise miḳdār beyānına şürū eyledi.
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ḳılleti içündür. (א ــ א ) Yā fużūlüñ iḥtibāsı içündür.1 (او  ــ א ر  ــ ) Bu 

iḥtibās ḳūlenci bildürür. ( ــ ا ــ ا ن  כــ ــ   Az olur ki ġā�iṭüñ ḳılleti (و 

yā iḥtibāsı kendüsi dāfianuñ żafı içündür.2 (ــכ اد ذ ــ ــ   Ġā�iṭüñ (و כ

keŝreti ẕikr olanlaruñ żıdları içündür.3 ( ــ ا ل  ــ -Ġā�iṭ, ḳıvāmı ile delā (و 

let ider.4 ( ــ ) Ġā�iṭüñ ince ve ṣovuḳluġı5 ( ــ ــ ا ــא  yā hażm ża (اīf 

olduġıçün6[41b]dür (א ــאر א ــ ا د  ــ  (او yā süddeler içün māsārīḳāda (او 
ــא) ــ   yā māsārīḳānuñ ceẕbi żaīf olduġıçündür ( ــ  yā nezle (او 

nüzūl itdügiçündür başdan mideye ( اء  -yā ṭayrındurıcı ġıdā içün (او 

dür.7 (ج ــ ج) Ġā�iṭ ki raḳīḳ ve yelmeşik ola (و ا ــ اء  ــ ) ġıdā�-i lezic içündür

ج) ــ ــ  ) yā ḫılṭ-ı lezic içündür (او  ــ ــאء ا ــאن ا و yā a (او żā-yı aṣliy-

ye eridügiçündür (ة ط   eger anuñla yaramaz ḳoḳu daḫi (ان כאن   و 

ḳuvvet suḳūṭı olursa. (ي ــ ــאح) Ġā�iṭ ki raḳīḳ ve köpüklü ola8 (و ا ) yiller 

içündür (ــאن ) yā ḳaynamaḳ içündür.9 (او  ــ א ط Ġā�iṭ ki yābis ola (و ا ــ ) 
( ــ ــ  ــ   taḥallül ziyāde olduġıçündür meşaḳḳat sebebi ile10 ط ــ  (او 
ارة) ــ  yā ḥarāret ziyāde olduġıçündür ( ــ כ ــ و ا כ ــ ا ــא   ḫuṣūṣā (و 

bögreklerde ve cigerde. (ــאء ب ا ــ ــ   (او Yā ṣu içmek az olduġıçündür (او 
( ــ أ ــ   yā ġıdālar yābis olduġıçündür (ل ــ ة  ــ כ  yā bevl çoḳ [42a] (او 

olduġıçündür. (از ــ ــ ا وج) Ġā�iṭüñ eyüsi (و ا ــ ــ ا אن  ــא ) çıḳmaḳlıġı 

āsān olandur. (א ــא ) Eczāsı11 birbirine beñzeyendür. ( ــ אر ــ ا ) Ḫafī-

fü’n-nāriyye olandur. (ام ــ ل ا ــ ) Ḳıvāmı mutedil olandur. (ر ــ -Miḳ (و ا

dārı mutedil olandur. ( ــ Vaḳti mu (و اtedil olandur. ( ــ ا  Rāyiḥası (و ا

mutedil olandur. ( ــ ا ــ و  א ــ ذى  ) Baḳbaḳalu ve ḳarḳaralu olmaya.12

( ــ ز ذي  ــ  ة) .Ve köpüklü olmaya (و  כــ ا ــ  ا ا  (و Yaramaz ḳoḳar (و 
( כــ ن ا ــ ت) .yaramaz renk ا ــ ــ ا ن  ــ ) Bu ikisi mevte delālet ider.

( ي  ا ء ا  .Cüz�-i naẓarī tamām oldı ṭıbdan ( ا

1 Derkenar: Yanī ġıdānuñ ekŝeri ḫılṭ-ı ṣāliḥ olup fużūl az ola yā ġıdā nefsinde az ola.

2 Derkenar: Nitekim ṣafrā az dökülse baġırsaḳlara ġā�iṭi sürmeye.

3 Derkenar: Yanī fużūl-i ġıdā�iyye keŝreti içündür yā baġırsaḳlarda ḳarārı olmaduġıçündür yā dāfianuñ 

ḳuvveti içündür.

4 Derkenar: Miḳdār beyānından fāriġ oldı ise ḳıvām beyānına şürū eyledi.

5 Derkenar: Ġā�iṭüñ mutedili asel ḳıvāmı gibi olandur.

6 Derkenar: Ki ruṭūbāt-ı iṭām bedene siñmez ruṭūbet ziyāde olduġıçün ġā�iṭ ṣovuḳ olur.

7 Derkenar: Bu mebḥaŝ ġā�iṭ raḳīḳ olup ve yelmeşik olduġınuñ esbābını beyān ider.

8 Derkenar: Bu mebḥaŝ ġā�iṭ raḳīḳ olup ve köpüklü olduġınuñ sebebini beyān ider.

9 Derkenar: Nitekim ṣu ḳaynayıcaḳ köpük ḥādiŝ olur.

10 Derkenar: Öyleye ruṭūbet az ḳalur ġā�iṭ yābis olur.

11 Derkenar: Bażı ġalīẓ ve bażı raḳīḳ olmaya.

12 Derkenar: Baḳbaḳa ḳūz āvāzına dirler ve ḳarḳara baġırsaḳ āvāzıdur.
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ــ ــ  ء ا ــ ــ و ا ل  ــ ــ  ــ ا ــ  ء ا ــ ــ ا ا ــ  ــ  א ــ ا  (ا
ج) ــ ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا ــ  ــ   Cüz�-i اamelī münḳasım olur ḥıfẓ-ı 

ṣıḥḥate ve ilm-i ilāca. ( ــ ــ ا ئ  ــ .Biz başlayalum ḥıfẓ-ı ṣıḥḥatle (و 

ة) אب و ا ــ אء ا -Ṭabībe lāzım degüldür yigitligi ve ḳuvve (و ا  ا

ti bāḳī ḳılmaḳ. (ل ــ 1 ا ــ ــ ا ــ כ  ــ ان   Daḫi ṭabībe lāzım (و 

degüldür ki [42b] her şaḫṣı yitişdüre ecel-i ṭūla. (ت ــ ــ ا ــ ان  ــ  ) Bu 

ḳanda ḳaldı ki mevti men ide. (ــכ ــ Bunuñ beyānı (و ذ כ כــ  ن  ــ ن ا ) 
ــא) ــ  ــא و  و ــא و  ارة  ــ ــ  אر ــ  ــ ر  zīrā beden-i insānuñ ا 

tekevvüni olmaz, illā2 ruṭūbetden olur ki ol ruṭūbet muḳārindür ḥarārete 

ki ruṭūbete nuḍc virür ve ġıdā idinür ve fażalātı def ider.3 ــ א ــ  ) 
ــא)  Ḥarāret şeksüz ruṭūbeti taḥlīl ider. ــ ــ ا ــ  ا ــ ا  (و اذا دام ا
( ــ ــ כ و ه  ــ ــ  ــ ا ا  Ḳaçan mü�eŝŝir-i vāḥid dā�im olsa müte�eŝŝir-i ا

vāḥidde te�ŝīri müştedd olur her vaḳtde. ــאء ارة  ــ ــ ا ــ  ــ ا  (و اذا כ
ــא) אد  Ḳaçan taḥallül çoḳ olsa ḥarāret fānī olur māddesi fānī olduġıçün. و) 
( ــ ــ ا  Hażm żaīf olur. (ل ــ اد ا ــ ــ ا Bedelüñ īrādı ya (و nī bedel-i 

mā-yeteḥallel ḳalīl olur. ( ــ כ ة  ــ ن  ــ ــ ا ــ  ه  ــ ي  ــ  Öyle bedel ki ol (ا

olmasa beden ḳalmaz idi ḥudūŝı müddetinde. ( א כ ــ ــ ا ــ  ) İstikmāli 

ḳanda ḳaldı. (ــכ ال כ ــ Böyle olmaḳdan ya [43a] (و nī ḥarāret ruṭūbeti 

taḥlīl itmekden zā�il olmaz. ( ــ ــ ا ــ  ) Ḥattā ruṭūbet fānī olur. و) 
ارة) ــ ا ــ   Ve ḥarāret söyünür.4 (ــכ ذ -Ḥarāretüñ bu vechle söyün (و 

mesi ( ــ ــכ  ــ  ر ا ــ ــ ا ت ا ــ ــ ا ) mevt-i ṭabīīdür ki müddeti 

muḳadderdür her şaḫṣ içün5 ( ا و   ) mizācı ve ḳuvveti ḥasebin-

ce. ( ــ ــ ا ــ  ــ כ  ــ ان  ــ ا ــ  א ) Ṭabībüñ filinüñ ġāyeti her 

şaḫṣı yitişdürmekdür ecelinüñ nihāyetine.6 ( ــ אر ــ  ــ  ــ   Eger (ان 

müfsid-i ḫāricī vāḳi olmazsa ( ــ ــ  א ــ  ــ  ــ   ــ  -daḫi ṣaḳ (و ان 

laya her sinnüñ ṣıḥḥatini lāyıḳ olduġı üzere. ــ ــ ا ــ  ــ ا א ــכ   (و ذ
( ــ ى ا ــ ــ ا ــ  ائ ــ ا ــ ا א  ــ ا ــ و  -Daḫi ruṭūbeti ṣaḳlamaġ ا

1 Derkenar: Ecel müddet manāsınadur ve ḥadd-i nihāyet manāsınadur ve ecel muḫtelif olur eşḫāṣuñ 

emzicesinüñ iḫtilāfı ḥasebince eṭibbā ḳavli üzere.

2 Derkenar: Ol ruṭūbet ki bedenüñ tekevvüni andandur, atanuñ ve anunuñ nuṭfesi ve ḥayż ḳanıdur.

3 Derkenar: Beden fitīl gibidür, ruṭūbet zeyt gibidür ve ḥarāret şule-i nāriyye gibidür.

4 Derkenar: Nitekim şule-i nāriyye zeyti fānī ider, andan ṣoñra kendüsi daḫi söyünür.

5 Derkenar: Eṭibbā aṭvel-i ömr ve ecel-i ṭabīī yüz yigirmi yaşdur dimişler. Ammā bu menḳūżdur Ādem 

ve Nūḥ aleyhime’s-selām ve bāḳī yüz yigirmiden ziyāde muammer olan insānla.

6 Derkenar: Yanī muḳteżā-yı mizācı olanuñ ecelinüñ nihāyetine. Ve eṭibbā ömr ve eceli mizāc ve ḳuvvet 

ḥasebi ile olur dirler. Ammā ehl-i şer ḳatında böyledür ki Ḥaḳḳ Teālā her şaḫṣuñ ecelin ne miḳdār 

taḳdīr iderse mizācın ve ḳuvvetin aña göre ḫalḳ ider.
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la olur mecrā-yı ṭabīī üzere zā�id olan taḥallülden.1 (ــכ ــ ذ ــ  ك ا ــ  (و 

Emrüñ aṣlı ḥıfẓ-ı ṣıḥḥatde ( ــ ور ــ ا אب ا ــ ــ ا ــ  ) esbāb-ı sitte-i 

żarūriyyeyi mutedil ḳılmaḳdur. (ــכ ــא ذ ــ   Biz beyān eyledük esbāb-ı (و 

sitte-i żarūriyyeyi.( ــ ــ ا ــ  ــ [43b] ا ــא  ــא   Ve beyān eyledük2  (و 

hevālardan efḍal olanı. 

ل) כــ ــ ا ) Yiyecek tedbīri3 ــ ــ  ــ ا ــא  ــא اورد ــא  ــ ارد  (כ 
( ــ כ her ṣıḥḥat ki biz anuñ ḥıfẓın dilerüz anuñ mevżi اine getürürüz, 

ġıdāyı aña şebīh ola keyfiyyetde.4 ( ــ ــא ا ــא اورد ــ  ــ ا ــא ا ــא  ــאن ارد ) 
Ḳaçan ṣıḥḥati naḳl eylemek dilesek kendüden efḍale żıddın getürürüz. و) 
( ــ ــ כא د ائ ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ ا اء  ــ ــ ا ــ   Ḥāfıẓ-ı ṣıḥḥat olan 

ḳaṣr eylesün ġıdādan etmege ki pāk ola yaramaz nesneler ḳarışmaḳdan de-

lüce gibi. (ن ــ ــ ا ــ  ــ ا  Daḫi ḳaṣr eylesün bir yaşında olan ata (و ا

ḳoyundan (5ل ــ ) ve buzaġıdan (و ا ــ ــאح) ve oġlaḳlardan (و ا  ve (و ا

tavuḳlardan6 ( ــ ج) ve keklikden (و ا ــ ) .ve çilden (و ا ــ ــ ا  (و ا

Daḫi ḳaṣr eylesün mizāca mülāyim olan ṭatluya.7 ( ــ ــ و ا اכــ ا ــ ا  (و 

Daḫi yimişlerden ḳaṣr ide encīre ve üzüme. ــא ــאد  د ا ــ ــ ا ــ   (و ا
( ــ Daḫi yaş ḫurmāya şol [44a] şehrlerde ki bunuñ ekli anlarda mu اכtād 

ola. ( ــ وائ ــ ا ــא ا ــא) Ammā devā olan ġıdālar8 (ا ــ ا ــ  ) anlara il-

tifāt olınmaya9 (اج ــ ــ  illā mizāca i (ا tidāl virmek içün (ل ــ א  (او 
yā me�kūle itidāl virmek içün10 (ة ــ ــ  כ  ــ  ġıdā ve mīve yinmeye (و 

iştihā-yı ṣādıḳ olmayıcaḳ. ( ــ א ة ا ــ ــ ا ا Def (و   olınmaya iştihā-yı 

ṣādıḳ yanī ṭaām iştihāsı olıcaḳ yimek gerek. ( ــ א ــאرد  ــ ا ــ ا כ  ــ  (و 

1 Derkenar: Ziyāde taḥallül istifrāġ gibi ve boġulmaḳ gibi ve yaramaz hevā gibi ve zehr gibi ve ġāyet ıssı 

gibi ve ziyāde ṣovuḳ gibi ve zehr-i şedīd ve suḳūṭ ve teferruḳ-ı ażā gibi.

2 Derkenar: Bāḳī ḳalan beş sebebi beyān idelüm.

3 Derkenar: Tedbīr-i me�kūli taḳdīm eyledi. Zīrā umde-i aẓmıdur ḥıfẓ-ı ṣıḥḥatde.

4 Derkenar: Bunda iki ḳāideye işāret ider: Biri oldur ki ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat miŝl ile olur, biri oldur ki maraża 

ilāc żıdla olur.

5 Derkenar: Kesr-i ayn ve fetḥ-i cīm-i müşedded ile ve fetḥ-i ayn ve żamm-ı cīm-i muḫaffefe daḫi 

luġatdur. İcevvl ve icl müfreddür, cemi acācīldür.

6 Derkenar: Tavuḳ etinüñ efḍali daḫi yumurtlamamış ola.

7 Derkenar: Bu ḳayd ḳayd-ı iḥtirāzīdür. Zīrā bażı ṭatlu bażı mizāca mülāyim olmaz. Meŝelā asel bażı 

mizācda ḳūlenc iḥdāŝ ider. Eger su�āl olınursa bu didigüñ ﴾َّــאِس ِ אٌٓء  َ ــ ِ  ِ ــ ِ ﴿ (“Onda, insanlar için şifâ 

vardır.” Nahl, 16/69) āyetine muḫālifdür; biz eyidürüz: Şifā, emrāżına naẓardur. Her devānuñ keŝret-i 

ekli eṣiḥḥāya mużırdır. Egerçi marżāya nāfidür, müstecibdür ḳūlenc ḥādiŝ olduġı midesi maden-i 

ṣafrā olduġındandur, mücerred aselden degüldür.

8 Derkenar: Yimişler ve otlar ve turşīler gibi.

9 Derkenar: Zīrā laṭīfi ḳanı yaḳar ve ġalīẓi balġam ider.

10 Derkenar: Nitekim ṣoġan ve ṣarımsaḳ yirler ġalīẓ ġıdālarla.
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Yazın yinsin bi’l-fil ṣovuḳ olan. ( א אر  אء ا ــ -Ve ḳışın yinsin bi’l (و  ا

fil ıssı olan. (ول ردي אم   ا אل  Bir ṭa (و ادāmı idḫāl bir ṭaām üzere 

evvelki hażm olmadan yaramazdur. ( ــ  Yaramazlıḳda andan aşaġadur (و دو

( כ ــאن ا ــ ز א م) .yimek zamānını uzatmaḳ (ا ــ ــ ا ) Öyleye hażm-

lar muḫtelif olur. ( ــ ــ  ان  ــ ــ ا כ Ṭa (و āmlardan muḫtelif olanla-

ruñ tekŝīri ṭabīata ḥayret virür.1 ( ــ ــאر  כ ــ ا ــ  ــ ا اء ا ــ  [44b] (و ا
Ṭatlu ġıdā gökçekdür, çoḳ olmayıcaḳ andan. ة و ــ ــ ا ــ  ــ ا ز  (و 
( ــ כ  Ṭatsuz ṭaāma mülāzemet şehveti ısḳāṭ ider ve bedene kesel virür.2 

( ــ ــ ا ــ و  م و  ــ ع ا ــ ــ  א  Ekşiye mülāzemet tīz ḳoca ider (و ا

ve bedeni ḳurıdur ve siñire żarar ider. (ن ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ   (و ا

Ṭatluya mülāzemet şehveti ısḳāṭ ider ve bedene ḥarāret3 ve ḥummā virür.

( ــ ن و  ــ ــ ا ــ  א -Ṭuzluya mülāzemet bedeni ḳurıdur ve arıḳ (و ا

ladur. ــ ــ او ا א א ــ  ــ و ا א ــ  א ــ و ا א א ــ  ة ا ــ ــ  ) 
( ــ ــא  Def و olınsun ṭatlunuñ żararı ekşi ile ve ekşinüñ żararı ṭatlu ile ve 

ṭatsuzuñ ṭuzlu ile yā dili buran ile ve bu ikisinüñ żararı ṭatsuz ile.4 ك ــ  (و 
( ــ ــ  ــ  ــ ا اء و  ــ  Ġıdā terk olınsun nefsde andan baḳiyye-i iştihā var ا

iken.5 ( ــ ن و  ــ ــכ ا ــ  ــ ا ز  Perhīze mülāzemet bedene zaḥmet (و 

virür ve arıḳladur. [45a] (ض ــ ــ ا ــ  ــ כא ــ ا ــ  ــ  ) Belki perhīz 

ṣıḥḥatde, perhīz itmemek gibidür marażda.6 (ــאت ــ ا ــאدة  ــאة ا ا  (و Ā-

det riāyet itmek merrātda7 (ــא ) ve merrātdan ġayrıda (و  ــ -vācib (وا

dür.8 ( ــ د ــ ا ئ ا ــ ــאد ان  ــ ا Şol kimse ki mu (و tād olsa yaramaz 

ġıdāları hażm itmege (ــא ــ  ) ol ādet[e] maġrūr olmasun. ــ ــ  ) 
ــא) ا ــאم ا ل ا ــ  Ol aġdiye-i rediyye ḥādiŝ ḳılur ṭūl-i zamān üzere maraż-

ları ( ــ ر א ك  ــ ) terk eylesün aġdiye-i rediyyeyi tedrīc ile. اوي ــ ا  (و 

1 Derkenar: Yanī çoḳ dürlü ṭaāmlar bir vaḳtde cem itmek ṭabīata ḥayret virüp her birine meyl idüp 

ḥaẓẓ-ı vāfir alımaz. Ṭaām az olup teveccüh küllī bulunmak evlādur. 

2 Derkenar: Et ṣuyı gibi.

3 Derkenar: Ṣafrāya müstaḥīl olduġıçün.

4 Derkenar: Yanī bir gün birin yisin ve bir gün birin yisin yā birinüñ aḳabınca birin yisin.

5 Derkenar: Zīrā ṭaām midede çoḳ olıcaḳ ḳaynamaḳ ile şişüp mideye mużāyaḳa virür. Anuñçün Resū-

lullāh aleyhi’s-selām buyurmışdur: ــ ــא  اب و  ــ ــא  ــאم و  ــא  ة  ــ  Karnın yani midenin“) ا

üçte biri yiyecek, üçte biri içecek ve üçte biri de nefes içindir.” Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, 
Et‘ime 50, haz. Haydar Hatipoğlu, C. 9, Kahraman Yayınları, İstanbul 2012, s. 102).

6 Derkenar: Anuñçün Resūlullāh aleyhi’s-selām buyurmışdur: ــ ا و  ــ  ا ــ  ا ــאن  ــאن   ا
ــ .ا

7 Derkenar: Yanī günde bir kerre yā iki kerre yimekde.

8 Derkenar: Çoḳ yimek ve az yimek gibi.
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( ــ د  ــ اؤه  ــ  Ṣafrāvī mizācuñ ġıdāsı müberrid muraṭṭıbdur.1 ي ــ  (و ا
(2 ــ א د  ــ  Demevī mizācuñ gıdāsı müberriddür ki anda nev-i ḳabż ola.3

( ــ ــ  ــ  ا Balġamī mizācuñ ġıdāsı müsaḫḫin mülaṭṭıfdur.4 (و 

( ــ ــ  داوي  ــ  .Sevdāvī mizācuñ ġıdāsı muraṭṭıb müsaḫḫindür (و ا

ــ א ــאس  א ــכ  ــ ذ ــ  ــאت כ ــא ا ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ ا ن  ــ ــ ا ــ  ) 
( ــ א ام و ا ــ א ــ  ــא  ا ان ا ــ  [45b] ــ כ و ا ــ ــ ا ــ   Taḥḳīḳan 

mücerrebler nehy itdiler ġıdāları cem itmegi ki bize müşkil olmışdur an-

lardan çoġınuñ ḳıyās ile iẟbātı. Didiler balıḳ ile südi ve yoġurdı cem itmek 

emrāż-ı müzmine ḥādiŝ ḳılur cüẕām gibi, fālic gibi.5 ( ــ א ــ  ــ   (و  

Daḫi südle ve yoġurdla ekşi cem itmegi ة و ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ  ) 
( ــ א ḥattā nehy itdiler toġḳa ile erikli ekşi aşı cem ا itmegi ــ  (و  ا
( ــ א رز  ــ ا  daḫi ḳavutı südli pirinç üzerine6 (ؤس ــ ــ ا ــ   daḫi (و  ا

üzümi başlar üzerine ( ــ ــ ا ــאن   (و  daḫi enārı herīse üstine (و  ا
رز) ــ و ا  .daḫi sirkeyi ve pirinci ا

وب7) ــ ــ ا ) İçecek tedbīri. (ا ــ א ) Yanī aṣḥāb-ı tecrübe dirler8 ــ  (ا
ــא ردي) ر ا ــ ــ  א ئــ  ــ و ا ــאء ا ــ   cem itmek ırmaḳ ṣuyı ile ḳuyı 

ṣuyın, ikisinden birisi mideden inmeden yaramazdur. ــאه ــאه  ا ــ  ا  (و 
ــאر) ).Ṣularuñ efḍali ırmaḳlar ṣularıdur ا ــ ــ  ــ   [46a] ــ אر ــא ا )  

Ḫuṣūṣā ol ırmaḳlar ki aḳar ola pāk ṭopraḳ üzerine9 ( ائ ــ ــ ا ــ  ) 

ol ṣu ṣāfī olur ḳarışıḳlardan. ( ــ ل ا ــ ــ  ــ  ن ا כــ ــאرة  ــ   Yā ṭaş (او 

üzerine aḳar ola, öyleye baīdrek olur ufūnet ḳabūlinden. אر א ا  (و 
ق) ــ ــ ا אل او ا ــ ــ ا ــא .Daḫi ḫuṣūṣā aḳar ola şimāle yā maşrıḳa ا  (و 
( ــ رة ا ا א اذا  Daḫi ḫuṣūṣā yüksekden iner ola alçaġa.10 ا  (و 

1 Derkenar: Vaḳtā ki ġıdā emzice iḫtilāfı ile muḫtelif oldı ise şürū eyledi her mizāca münāsib olan ġıdā-

laruñ beyānına.

2 Derkenar: Limonlu ve sirkelü ġıdālar gibi.

3 Derkenar: Erik ve et ve isfānāḫ gibi.

4 Derkenar: Tā balġamuñ bürūdetine itidāl vire suḫūneti ile ve daḫi terḳīḳ ide leṭāfeti ile.

5 Derkenar: Şāriḥlerüñ bażı delīller idüp ḳıyās ile iŝbāt ḳaṣd eyleyüp bażı ol delīllere itirāż itmişdür. 

Muṣannifüñ iŝbātı müşkil didügi ṣaḥīḥdür.

6 Derkenar: Ammā aks olsa yanī ol südli pirinç yise, anuñ üzerine ḳavut yise ve evvel üzüm yise, anuñ 

üzerine baş yise ve evvel enār yise, anuñ üzerine herīse yise menhī degüldür.

7 Derkenar: Tedbīr-i me�kūlden fāriġ oldı ise tedbīr-i meşrūba şürū ḳıldı. Bu tertībde işāret vardur ki 

içmek yimekden ṣoñra gerek açla gerekmez. 

8 Derkenar: Meşrūb ṣuya ve şerbete āmmdur. Ammā ṣuya iḥtiyāc eşeddür ve ṣu keŝīrü’l-istimāl. Aña 

binā�en evvelā ṣunuñ beyānına şürū eyledi.

9 Derkenar: Yanī keyfiyyāt-ı madeniyyeden ve ufūnet virenlerden pāk ola.

10 Derkenar: Öyleye ḥareketi esra ve aḳvā olup leṭāfeti ziyāde olur.
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( ــ زن) Daḫi ḫuṣūṣā ṣuyuñ çıḳduġı yir ıraḳ ola.1 ا ــ ــ ا ا  ــ ــ  ــאن כאن  ) 
Eger ṣu bu evṣāf ile ḫafīfü’l-vezn olsa ( ــ ــ  ــאر ا ــ  ) içen kimsenüñ 

ḫayāline ṭatlu gelür. (2 ــ ــ ا  اب  ــ ــ ا  Muḥtemel olmaz ḫamr (و  

bu ṣudan, illā ḳalīli yā muḥtemel olmaz bu ṣu ḫamrdan, illā ḳalīli.3 ــכ ) 
( ــ א ــ ا  Bu evṣāf ile mevṣūf olan ṣu iyilikde nihāyetde olandur. ــא  (و 
( ا  ا  .Daḫi ḫuṣūṣā çoḳ ve deriñ ola ve ḳatı [46b] aḳar ola اذا כאن 

( ــ א ه ا ــ ــ  ــ اכ ــ  ــ  ــאء ا  Nīl ṣuyı bu evṣāf-ı ḥamīdenüñ ekŝerini (و 

cem itmişdür. ( ــ ــ  ــ  ــ   ــאء ا  .Eşme ṣuyı ġılẓetden ḫālī olmaz (و 

( ــ ــאء ا ــ  ) .Bundan yaramazraḳdur kārīz ṣuyı (و ارداء  ــ ئ ــאء ا ــ  ) Andan 

ṣoñra ḳuyı ṣuyı. (ــ ارداء ــאء ا ــ Ṣuraḳ yir ṣuyı yaramazraḳdur.4 (و  ــא   (و ا
( ــ ــ ا اء  ــ وع ا ــ ــ  ــאء  ــ ا Lāyıḳ oldur ki ṣu isti ان māl olına ġıẕā 

hażma şürū itdikden ṣoñra. ( ــ ــ  ــא   Ammā ġıẕānuñ (و اaḳabınca 

ġıẕāyı çig ider bürūdet sebebi ile. (ــ ارداء ــ  Ṭa (و ām ortasında yara-

mazraḳdur yanī midesi bārid olana. Nitekim dir: ــ ــ  ــאس  ــ ا ــ ان  ) 
ة) ــ ــאر ا ــ  ــכ و   bunuñ biri ile nāsdan bażı bunuñla müntefi olur ki 

ol midesi ḥārr olandur. ــאء ب ا ــ ــאذا  ــ  اء  ــ ــ  ن  כــ ــ  ــאس  ــ ا  (و 
( ــ ــ   Nāsdan bażı vardur ki ġıẕāya şehveti [47a] ḫafīf olur, ḳaçan 

ṣu içse şehveti ḳavī olur. (ة ــ ا ارة  ــ ــ  ــכ  ذ Bu mi (و de ḥarāretine 

itidāl virdigi içündür. ــאع ــא ا כــ و  ــ ا ــ و  ــ ا ب  ــ ــא ا  (و ا
ــאء כאن ا  ــ دي  ــ ــ  ــא ا ــ و  אכ ــ ا ــאم و  ي و ا ــ ــ ا ــ ا  و 
א) ا ــ Ammā içmek mi او de ḫālī iken ve ḥareket-i bedeniyye aḳabınca ve 

ḫuṣūṣā cimā aḳabınca daḫi müshil-i ḳavī aḳabınca daḫi ḥammām aḳa-

bınca daḫi yimiş aḳabınca, ḫuṣūṣā ḳarpuz aḳabınca yaramazdur ziyāde 

gerek ṣu olsun gerek şarāb olsun.5 أس ــ ــ ا ز  ــ ــ  ــ  ــ  כــ  ــ  ــאن  ) 
ــא) א  Eger içmekden müfāraḳat olmaz ise az içile, barṭaḳdan ki aġzı ṭar ا

olup ṣormaḳ ile içile.6 ( ــ א ج او  ــ ــ  ــ  ــ  ن  כــ א ا  ــ  Ve çoḳ olur ki (و כ

ṣusuzluḳ yelmeşik balġamdan ve ṭuzlu balġamdan olur. ب א א رو   (و כ

1 Derkenar: Öyle olıcaḳ elṭaf olur keŝret-i ḥareket sebebi ile.

2 Derkenar: Evvelki iḥtimāl ــ ’nüñ fāili şarāb olduġı taḳdīrcedür. İkinci iḥtimāl ــ ’nüñ fāili 

żamīr-i müstetir olup şarāb mefūl olduġı taḳdīrcedür.

3 Derkenar: Zīrā ḳatı leṭāfetden ḫamruñ cemī eczāsına nüfūẕ ider.

4 Derkenar: Nezz şol yire dirler ki andan ṣu çıḳa ammā aḳmaya.

5 Derkenar: Müshil-i ḳavī ile taḳyīd eyledi. Zīrā müshil-i żaīf aḳabınca cā�izdür. 

6 Derkenar: Her vaḳt böyle içmek evlādur. Nitekim Resūlullāh aleyhi’s-selām buyurmışdur:

( ــ ــ ا ــאد  כ ن ا ــ ــא  ه  ــ ــא و  ــאء  ا ا ــ ) “Suyu yudumlayarak için, tek nefeste içmeyin. Zira kara-

ciğer hastalığı bu sebepten olur.”
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 Her bārī ki ol ازداد)aṭş riāyet olına içmek ile aṭş ziyāde1 [47b] olur. ــאن ) 
( ــ ــ ذا ــכ  ــא  ــ و اذا ــאدة ا ــ ا ــ ا ــ ا ــ   Ḳaçan ṣabr eylese 

ṭabīat bişürür ṣusuzluḳ viren māddeyi daḫi eridür, öyleye ṣusuzluḳ sākin 

olur kendü ẕātından.2 ( ــ ــאرة כא אء ا ــ א ــכ  ــא  ا  ــ ا כ ــ  Bunuñ içün (و 

çoḳ olur ki ṣusuzluḳ sākin olur ḥārr nesneler ile bal gibi.3 

( ــ ا ل  ــ ــ و ا ــא  ــ و ت را ــ ــ و  ــאب  ــא  اب  ــ ــ ا  Şarābuñ (و 

ḫayrlusı oldur4 ki ṭadı gö[k]çek ola ve ḳoḳusı eyü ola ve levni ṣāfī ola ve 

ḳıvāmı mutedil ola.5 ك ــ ــ اذا  ــ ا ــ ا ــ  א ــ ا اب ا ــ ة  ــ ــ ا  (و ا
( ــ د ف  ــ ة  ــ ل ا ــ ر  ــ ــ و  ــ  ــ  ة  ــ ــ  ــ  ار ا ــ  Eyü اalāmet 

eyü şarāba ki ġışdan ḫālī ola budur ki ḳaçan şarābdan az miḳdārı müddet-i 

ṭavīle ḳonılsa fāsid olmaya müddetüñ ṭūlı miḳdārı ile bilinür şarābuñ eyü-

lügi.6 (7 ــ ــכאرا و  ع ا ــ ــ و ا ــ ا  Raḳīḳ olan şarāb laṭīfrek olur8 (و ا

[48a] ve serīrek olur9 mest eylemek cihetinden ve taḥallül cihetinden.

ــאرا10) ــ و ادوم  ــכאرا و  ــ ا ــ أ  Ġalīẓ olan şarāb gecirekdür mest (و ا

eylemek cihetinden ve taḥallül cihetinden ve dā�imrekdür ḫumār cihetin-

den.11 ( א ا כ  و  ) Lākin ġalīẓ şarāb semridür ḫuṣūṣā ṭatlusı.12 

ر) ــ ــ  ه  ــ ــ  כــ   Ġalīẓ şarāb içen südde itmekden ḥaẕer üzere (و 

olsun. ــ כ ة ا ــ ــ  ــ  وج  ــ ــ ا اب ا ــ ــ ا ور אن و ا ــ ــאر   (و 
אء13)  İḫtiyār olınur yigitler içün ve maḥrūru’l-mizāc olanlar içün aḳ şarāb ا

ki ḳarışmış ola14 içmezden bir müddet öñdin çoḳ ṣu.15 ــא ــאر   (و 

1 Derkenar: Bu aṭşuñ alāmeti budur ki ṣabrla ve eşyā-yı ḥārre ile sākin olur.

2 Derkenar: Sebebi zā�il olduġıçün.

3 Derkenar: Zīrā ḥarāreti ile balġamı eridür.

4 Derkenar:  didügi ehli olan nā-ehle naẓardur ve illā ismi yanī lafẓ-ı اب  delālet ider ki ol şerr ṣudur 

ve ḫamr ismi daḫi delālet ider ki aḳlı örticidür.

5 Derkenar: Su�āl olınursa tāzesi eyü degüldür, bir miḳdār zamān geçmek gerek anı daḫi ẕikr itmek gerek 

idi; biz eyidürüz: Tāzesinüñ adı mısṭārdur, şarāb bir miḳdār zamān geçmişine dirler. Öyleye ismi bu 

didigüñ ḳayddan muġnīdür.

6 Derkenar: Ḳalīl didi. Zīrā keŝīri fesādı men ider keŝreti içün. Öyleye cevdete delālet itmez.

7 Derkenar: Şarābı beyān eyleyüp ve alāmet-i cevdetin ẕikr itdüginden ṣoñra aṣnāfınuñ menāfiin ve 

mażārrını ẕikre şürū eyledi.

8 Derkenar: Eczā�-i arżiyye ḳalīle olduġıçün.

9 Derkenar: Zīrā raḳīḳ olan şarābuñ buḫārı tezcek taṣāud ider ve tezcek münḥal olur.

10 Derkenar: Ḫumār fażla-i şarābuñ münhażım olmayup bedende bāḳī ḳalmasıdur. 

11 Derkenar: Bu üç ḫuṣūṣuñ illeti ġılaẓdur.

12 Derkenar: Zīrā ġıdā�iyyeti çoḳdur.

13 Derkenar: Şarābuñ aṣnāfın ẕikr itdükden ṣoñra bundan muḫtār olanuñ ẕikrine şürū eyledi mizāclar ve 

ömr ḥasebince.

14 Derkenar: Zīrā ḥarāreti az olur.

15 Derkenar: Ve ol müddetde iḫtilāf itdiler bażılar bir sāat ve bażılar iki sāat ve bażılar altı sāat didiler.
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ج) ــ ــ ا ــ ا  İḫtiyār olınur pīrler içün ṣaru şarāb ki az ḳarışmış ola.1 ا

( ــ א ــ  ــאن ارادوا ا ) Eger şarāb içenler semizlük dilerlerse ḳızıl muḫtār-

dur. ( ــ אا و  ــ  ا Pīri terk ḳıl muḥtemil olduġı ile şarābdan.2 (ودع 

אن) אن) İctināb itdür şarābdan oġlancuḳları.3 (و  ا  Şarābı (و   ا

[48b] tadīl ḳıl yigitlerde yanī itidāl üzere gerek miḳdārda ve keyfiyyetde. 

اء) ــ ار ا ــ ــ ا اب  ــ ــ ا ــא  Şarāb isti (و اmāl olınur ġıdā döküldügi 

vaḳt yanī ḫilāl-i ṭaāmda olmaya. اء ــ ه ا ــ ــאر  ــ  כ او  ــ ا ــ  ــא   (و ا
( א   Ammā şarāb içmek ṭaām ekli ortasında yā aḳabınca żarar ider 

ġıdāyı geçürdigi içün ḫām iken yanī hażm olmadın.4 ــ ــ  ــאد  ــ ان ا ) 
( ــ ــ ا ــ  ــא  אل  ــ א ــ   Bunuñ birle buña mutād olan az olur ki 

hażma muīn olanuñ istimāli ile müntefi olur.5 ( ــ ــ ا ي  ــ ــא  ار  ــ  ) 

Geçürmege ḳavī olacaḳ ḳadar degül.6 ــ و ن  ــ ــ و ا ا ور  ــ ــא دام ا  (و 
اط) ــ ــ ا ــ  ــ  א  ــ ــ  ــ و ا כאت  ــ ــ و ا ــ  ــ و ا ة  ــ -Mā ا

dām ki sürūr ziyāde ola ve levn güzel ola ve ẓāhir-i beden yumuşaya ve deri 

ḳalḳa ve ḥarekāt cüst ve ẕihn selīm ola ḳorḳma ifrāṭdan.7 ــאس ــ ا ــאن أ ) 
ــ כــ  ش و ا ــ ــ  ــ و ا ــאغ  ن و ا ــ ي و ا ــ אن  ــ ــ و ا  [49a] 

( ــ ــ ا ئــ  ك و  ــ ــ ا ــ و  Ḳaçan ımızḳanmaḳ şürū itse ġālib olmaġa 

ve göñül dönmek ḳavī olsa ve beden ve dimāġ ŝaḳīl olsa ve ẕihn müşevveş 

olsa ve ḥareket geñşek olsa terk vācibdür ve ol ḥīnde ḳay� vācibdür. ــ  (و ا
ــ ردي) ــ  ــ ا  Ḳusmaḳ şarābdan ḳalīl üzere yaramazdur. ــ ــ  ــ  ) 
( ــ א ن  ــ Zīrā bu ḳay� ġaṣb ider bedenden nāfi ا olanı. اح ــ א ب  ــ  (و ا
ــאر) כ ــ ا ــ  ــאر   Küçücük ḳadeḥler ile içmek ḫayrdur büyük ḳadeḥler ا

ile içmekden. ( ــ ــ ا א ــ ورود ا ول  ــ ا اح  ــ ــ ا ــ   Iraḳ itmek (و ا

ḳadeḥler ortasın evvelki hażm olsun içün ŝānī gelmezden evvel efḍaldür.8 

ــ را ــ و ا ــאر و ا ز ــ ا ــ  ــ ا א اب  ــ ــ ا ــ  ــ ان   (و 
ب) ــ ا אع  ــ ا و  ة  ــ  Gerekdür ki şarāb meclisi [49b] tezyīn olına ا

manẓar-ı leẕīẕ ile çiçeklerden ve maḥbūblardan ve leẕīẕ ḳoḳulardan ve ṭa-

1 Derkenar: Pīrlerüñ mizācları bārid olduġıçün.

2 Derkenar: Zīrā mestlük bunlara mużırdur.

3 Derkenar: Bunlaruñ ḥarāreti ġālibdür yaḳar żarar ider.

4 Derkenar: Zīrā bażı urūḳda südde ider.

5 Derkenar: Yanī eŝnā-yı eklde yā aḳabınca bir miḳdār içe.

6 Derkenar: Yanī çoḳ içmek ġıdāyı mideden tezcek redd ider.

7 Derkenar: Zīrā bu alāmetler delālet ider ki şarāb mutedildür mufriṭ degüldür.

8 Derkenar: Yanī seyrek seyrek içmek.
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rab virür semālardan.1 ــ ــ כא ــ ا ــ و  ــא  ــ כ  ــ ا ــ  ــ ر  (و 
( ــ כ ر و ا ــ ــאس ا ــאن و ا Ḥālbuki meclisden ref و ا olınmış ola her ġam 

virür ve nefsi ḳabż ider nesne kir gibi ve ḳoltuḳ ḳoḳusı gibi ve murdār 

ḳaftān ve ḳaramtıḳ gibi. ــ ق و  ــ ــ ا اف و  ــ ن و ا ــ ــ ا ــ   (و 
ــאر) ــ ا ــ و  أس و ا ــ  Daḫi bedeni yuduḳdan ṣoñra ve eli ve ayaġı ve ا

yüzi yu[d]uḳdan ṣoñra ola ve yalabır ḳaftān giydükden ṣoñra ola ve başını 

ve ṣaḳalını ṭaraduḳdan ṣoñra ve ṭırnaḳların kesdükden ṣoñra ola. כــ  (و 
ــאء) ــ ا ــאء  ــ ا ــ و  אر ــאه ا ب ا ــ א  ــ א  ــ ــ  -Ve meclis ol ا

sun yüksek ve geñ aḳar ṣular kenārında ve ẓarīfler ile dostlardan. ن כ   (و ذ
[50a] ذت ــ ــא  ة  ــ ــ כ  ــ  ــאذا  ات  ــ ــ כ ا ــ و  ي ا ــ ك  ــ اب  ــ  ا

ــ ا ف ا ــ ــ כ ا ف  ــ ــאل و   اب כ ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ   و ا
( ــ ــא  ــ و ر ــ   Bunuñ beyānı zīrā şarāb taḥrīk ider nefsüñ ḳuvvetlerin 

ve ḳoparur cemī şehvetleri ḳaçan her ḳuvvet-i maṭlūbını bulmasa mü-

te�eẕẕī olur2 ve munḳabıż olur3 nefs şarāba iḳbāl itmez küllī iḳbāl ile daḫi 

anda taṣarruf itmez4 küllī taṣarruf ile ki vācibdür, öyleye nefi az olur ve gāh 

olur fāsid olur.5 ( ــ ــ  ــ  ره أכ ــ ــכאن  ) Öyleye żararı nefinden artuḳ olur.6 

( א  ــ و  א  اب  ــ א ا Menāfi (و -i şarābuñ bażı menāfi-i nef-

siyyedür ve bażı bedeniyyedür. (ه ــ ــא  ــאو  כــ ان  ــ  ــ  ــא ا -Am (ا

mā menāfi-i nefsiyye böyledür ki mümkin degüldür şarāba müsāvī olmaḳ 

menāfi-i nefsiyyede anuñ ġayrı. ( ــ ــ ا ور و  ــ ــכ7 כא Ya (و ذnī menā-

fi-i nefsiyye sevinmek ve ġayrı sevindürmek gibi. (ــא  Daḫi nefsüñ (و 

taḳviyeti gibi ki iḳdāma ziyāde ola (א ــ ا  nefsüñ emelini [50b] giñ (و 

itmek gibi (א ــ ) ve nefsi bahādır itmek (و  ــ ــ و ا ــ ا  ve buḫli (و ازا

ve ġammı zā�il ḳılmaḳ gibi ( א כ ا .ve fikr-i fāsidi gidermek gibi (و ازا ا

داء) ــ ــאش ا ــאد  ــ ا ــא  א אء  ــ ــ ا ــ ا Bu şarāb enfa (و -ı eş-

yādur mālīḫūlyāya tefrīḥ itdügiçün ki żıddur ol tefrīḥ sevdā virdügi vaḥşe-

te. ( ــ ــ و ا ــ ا ــאغ .Ẓannı ve ḫulḳı gökçek ider (و  ي ا ــ ــ  ي ذ ــ  (و 
ة) ــכ اب ا ــ ة ا ــ ــ ا ــ  ــ  א ن د  Ḳaviyyü’d-dimāġ olanuñ ẕihnini 

1 Derkenar: Yanī ḫoş āvāzlardan.

2 Derkenar: Müntehāsın bulmaduġı içün.

3 Derkenar: Müte�eẕẕī ve munḳabıż olan nefsdür yā ḳuvvetidür.

4 Derkenar: Munḳabıż olduġıçün.

5 Derkenar: Midede yā urūḳda.

6 Derkenar: Bu kelām şarābuñ ḥürmetine delīl-i ḳavīdür. Zīrā bu şerāyiṭ ki ẕikr itdi cümlesin bulmaḳ 

müteassir belki müteaẕẕirdür, öyleye żararı ekŝer idügi muḳarrerdür.

7 Derkenar: כ didügi lafẓ ile menāfi ذ-i nefsiyyeye işāret ider bi-itibāri’l-meẕkūr.
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ḳavī eyler. Zīrā dimāġı münfail olmaz şarabuñ ebḫire-i müskiresinden. 

ه) ــ ــ  ــ  ــאء   ــ  ــ ذ ــ  ه ا ــ ــ  ــ  ) Belki ḳaviyyü’d-dimāġ 

olan münfail olur ḥarr-ı laṭīfinden, öyleye ẕihni ṣāfī olur bir ṣafā ile ki 

anuñ gibi ṣafā olmaz şarābuñ ġayrı ile. ( ــ ــכ  ــאغ  ا ي  ــ ــכ   (و 

Şarāb ḳaviyyü’d-dimāġ olanuñ ẕihnini ḳavī ḳılduġıçün ḳaviyyü’d-dimāġ 

olan tezcek [51a] mest olmaz. ( ــ ــאغ و  ة ا ــ ــ  ئــ  ــכ و  ــ ا  (و 

Mestlik tezligi ve giçligi ile bilinür dimāġuñ ḳuvveti ve żafı. א א א ا   (و ا
( ــ ــכ  ــאت  כ ــ و ا א ــ ا ه  ــ אد  ــ כــ ان  Ammā menāfi و ان ا-i 

bedeniyye taḥḳīḳan bu menāfi-i bedeniyye egerçi mümkindür istifādesi 

şarābuñ ġayrı ile maācīnden ve mürekkebātdan ve ol usrıladur. (ــכ ذ  (و 

Yanī menāfi-i bedeniyye ( ا ــ ــ و ا ــ و  אر ن و ا ــ ــ ا  levni gökçek (כ

itmek1 gibi ve żiyālendürmek gibi ve yalabıtmaḳ gibi ــ ارة ا ــ ــ ا  (و 
א) ــ א ا ــאج ḥarāret-i ġarīziyyeyi taḳviyet2 gibi ve ḳaldurmaḳ gibi و  ا  (و 
ــא) از و  ــאت  ruṭūbetleri bişürmek gibi ve ṭayındurup sürmek gibi3 ا

ــאم) א و  ا د ــ אري و ازا   mecrāları açmaḳ gibi ve süddeleri (و  ا

zā�il ḳılmaḳ gibi ve mesāmmı4 açmaḳ gibi ( ــ ــ ا  ve hażmı taḳviyet (و 

itmek gibi (5ــא وح و  ــ ــ ا כ ــא و rūḥı tekẟīr ve talṭīf itmek gibi6 (و  אر  (و ا
( ــ م و  ــ ــאرة [51b] ا  rūḥı ve demi ẕiyālendürmek gibi ve pāk itmek gibi7 ا

( ــ ــ و  ــאج ا اء balġamı bişürmek ve talṭīf itmek gibi (و ا ــ  (و ادرار ا
ــא) داء) ve ṣafrāyı sürmek gibi ve tarṭīb itmek gibi و  ــ اج ا ــ ــ   ve (و 

sevdānuñ mizācına itidāl virmek gibi (ــא ا ــא و ا אد ــ   ve sevdānuñ (و 

mażarratın ḳoparmaḳ ve çıḳarmaḳ gibi. 

( ــא ى ا ــ א ــ  ــ  ــ  ــ اכ ا ــ و ا ى ا ــ א ــ  ــ   Şarābuñ (و 

nefi ki ḳuvā-yı ṭabīiyyeye ve ḥayvāniyyeye müteallıḳdur ekŝerdür ḳuvā-

yı nefsāniyyeye müteallıḳ olan nefden. ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــ   (و ادا
( ــכ א ان  ــכ ت ا ــ א ا  ــ ــ و כ ــ و ا رث ا ــ  Şarābuñ devāmı ẕihni و 

gevden eyler8 ve aṣabı geñşek ider9 ve ditremek ve büzülmek virür10 ve çoḳ 

1 Derkenar: Dem-i laṭīf mütevellid olduġıçün.

2 Derkenar: Ḥarr-ı laṭīfi içün.

3 Derkenar: Ḳızdırup talṭīf itdügiçün.

4 Derkenar: Mesāmm bedende ter çıḳacaḳ yirler ve ḳıl dibleri manāsınadur.

5 Derkenar: Riḳḳati ve ḳuvvet-i nefāẕı içün.

6 Derkenar: Ebḫire-i laṭīfesi içün.

7 Derkenar: Fużūlı taḥlīl itdügiçün.

8 Derkenar: Ebḫire-i mükeddere çoḳ taṣāud itdügiçün.

9 Derkenar: Aṣabı żaīf olduġıçün.

10 Derkenar: Nitekim deri ṣuda ıṣlansa geñşek olur. 
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olur ki mest sekte sebebi ile ölür.1 اج ــ ــ  م  ــ ق  ــ ف  ــ اب ا ــ  (و ا
( ــ כ ــאغ و ا Şarāb-ı ṣarf ya اnī eski ḳanı yaḳıcıdur dimāġ [52a] ve ciger 

mizācını ifsād idicidür.2 ( א ــ ــ و ا א  אر ــ و ــאف ا אر  ــ  Mısṭār (و ا

yanī ḫamr-ı cedīd ki altı aylıḳ olmamış ola, andan ḳorḳılur ẕūsenṭāriyā 

ki ishāl-i kebidīdür anuñ nefḫi ve ishāli içün.3 ی ــ ــ  ا  ا ــכ ا  (و 
( ــ ــאغ و ا .Muttaṣıl mestlik dimāġuñ ve siñirüñ ḳuvvetlerin süst eyler ا

ــאغ4) ي ا ــ ــ  را ــ  ــ  ــ ا ــ  س  ــ  Mestlik ḳayırmaz ayda iki kerre (و  

dimāġuñ ḳuvvetlerin rāḥat ḳılmaḳ içün.5 ن ــ ــאرد ان  ــ ا ــ و ا  (و ا
( ــ اب و  ــ ة ا ــ -Şol faṣl ve şehr ki bārid olalar şarābuñ keŝretini6 ve ḳuv כ

vetini muḥtemillerdür.7 ( ــ ــ او ــ  ك ا ــ כــ  ــא ا  Mādām ki nuḳlı terk (و 

itmek8 mümkin ola, ol evlādur.9 ــ و ــ ا ــ  א ــ  ــ  ور  ــ כــ ا ) 
( ا ــ ج و  ــ ــאض ا ن و  ــ اص ا ــ ور و ا ــ ى و ا ــ כ ــאح و ا ــ و ا ــאن ا  ا
Lākin maḥrūrü’l-mizāc olan az olur ki müntefi olur nuḳl istimāli ile ayva 

gibi ile ve mayḫoş enār gibi ve elma gibi ve emrūd [52b] gibi ve aluç gibi 

ve līmūn ḳurṣları gibi ve turunc ekşiler gibi ve şarāb gibi. ــ ــאج ا ــ  ــ  ) 
( ــ א ــ  ــא  ر כ ــ כא اص ا ــ א ــ   Belki maḥrūru’l-mizāc olan muḥtāc ا

olur nuḳl istimāline kāfūr ḳurṣları ile.10 Nitekim dıḳḳ olanlara ḳılınur. 

( ــ ا و  ــ  ا و  ــ  ا و  ــ  ا و  ــאح  ا ارش  ــ ود  ــ ا -Ve mebrū (و 

du’l-mizāc olan müntefi olur elma ve ayva cevārişi ile ve ḫurmā ve fustuḳ 

ve gülengübīn ile. ( ــ ز ا ــ ــ و ا ــאء و ا ن ا ــ ــ و ز א א ب  ــ  (و ا

Marṭūbu’l-mizāc olan müntefi olur leblebi ile ve yeşil zeytūn ile ve fustuḳ 

ve bādām ile ki ṭuzlu ve acı olalar. 

( ــ ــ  ــא ا ز و  ــ א ــ  ــ ا ــכ  א ــ  ــ  אء ا ــ  Şol nesneler (و ا

ki mestligi giç getürür bādām ile tenaḳḳuldur ve ḫuṣūṣā acı bādām. و) 
( ــכ ــ ا اب  ــ ــ ا ــ  زة  ــ ــ   Ve elli bādām şarābından evvel 

istimāl olına, öyleye mestligi men ider. ( ــ ر ا ــ ــ  ــכ ا -Ve bun (و כ

1 Derkenar: Dimāġı yā ḳalbi dem ile yā ebḫire ile doldurdıġıçün bunda sekte āmmdur sekte-i dimāġiy-

yeden.

2 Derkenar: Ḥarāreti içündür ve bundan dimāġa ebḫire-i ḥārre taṣāud itdügiçündür. 

3 Derkenar: Bażılar ishāl-i miavīdür dirler ilācı gāyetde müşkildür.

4 Derkenar: Şarābuñ aḥvāli beyānına şürūdur aḥvāline hevālar ve şehrler itibārı ile.

5 Derkenar: Zīrā mestlik ḥālinde dimāġ sākin olur ḥarekāt-ı idrākiyyeden ve infiālinden.

6 Derkenar: Yanī şarāb-ı aṣfarı ve aḥmeri.

7 Derkenar: Buncılayın sinn-i bārid daḫi müteḥammildür.

8 Derkenar: Vaḳtā ki ādet cārī oldı ise nuḳl istimāline şarāb eŝnāsında anuñ beyānına şürū eyledi.

9 Derkenar: Zīrā nuḳl her ne olursa olsun şarābdan aġlaẓdur, öyleye şarāb anı ḳable’l-hażm sürer. 

10 Derkenar: Zīrā kāfūr suḫūneti tarṭīb ider.
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cılayın kelem toḫmı ile tenaḳḳul [53a] mestligi giç getürür و اכ ا و) 
اب) כ  ا .daḫi kelem aşı ve kelem-i Rūmī aşı yimek şarābdan evvel ا

رات) ــ אل ا ــ ــכ ا -Buncılayın mestligi giç getürür idrār bevl idenle (و כ

rüñ istimāli.1 (اب ــ ة ا ــ ــ כ ــא  כ ــכ  א ــאءت  ــ و ان ا ــ ا ائ  Daḫi (و ا

yaġlı ŝerīdler egerçi mestligi giç getürür ammā şarābuñ keŝretin men ider.2 

اب) ــ ــ ا ــ  ــ و  ز ا ــ ــ  ــ כא ات  ــכ  Tezcek mest idenler (و ا

cevz-i bevvā ile tenaḳḳul gibi daḫi anı şarābda ıṣlamaḳ gibi. د ــ ــכ ا  (و כ
ان) ــ ــ و ا ــ و ورق ا ي و ا ــ  Buncılayın اūd-ı Hindī daḫi şeylem 

daḫi kenib kendir yapraġı daḫi zaferān.3 (دة כ  ه  -Bu meẕkūrā (و כ 

tuñ cemīsi müskirdür müstaḳil müstaḳil fe-keyfe ki şarābla ola nuḳl ṭarīḳi 

ile ve ıṣlanmaḳ ile. (ــכאر ط ا ــ ن  ــ ان و ا כ ــ ــאح4 و ا ــ و ا ــא ا  (و ا

Bezr-i benc daḫi yebrūḥu’ṣ-ṣanem daḫi benk-i teft didükleri daḫi efyūn 

ziyāde mest idicidür. ــ ــ  ــא  ــ  א ــ ان  ــ   [53b] ــ ــא   (و ا
( ــ Bunlaruñ isti اmāli şol ṭabīb içündür ki bir kimesneye ilāc itmek 

dileye ol kimesne ayıḳluḳda ol ilāca müteḥammil olmaya.5 

اب) ــ ــ ا ــ را ــא  ة Şarābuñ rāyiḥasın giderenlerdendür (و  ــ כ  (ا
( ــ ار ا و  ــ  ا ا و  ــ  א .ḳurı kişnīz6 ve zencebīl-i Şāmī ve dārçīnī ا

ــאء) اب ا ــ ــ ا ج  ــ א ــ  ــ .Şarāba ḳarışduranlaruñ efḍali ṣudur (و ا  (و 
ــא) ورا  ــ ــ  ــכ  ــ  ــ و  داد  ــ ر  ــ ــאن ا ــאء  ج  ــ  Az olur ki şarāb 

lisān-ı ŝevr ṣuyına ḳarışdurılur feraḥlandurması ziyāde olsun içün ve ol 

bunuñla sürūr-ı aẓīm virür. ( ــ ــ اכ ة و ا ــ ي ا ــ رد  ــ ــאء ا ج  ــ ــ   (و 

Ve az olur şarāb gül ṣuyına ḳarışdurılur mideyi ve ḳalbi ziyāde ḳavī ider.

ة ــ ل ا ــ ــ ان   ــ او  ــ او  ــ  ــ  ــ  ــ و ا ار اق ا ــ א ج  ــ ــ   (و 
دة) ــ ــ  ــ ا ــ  ــ   Az olur ki şarāb piliçler ve et şorbalarına [54a] ا
ḳarışdurılur şol kimesne içün ki bayıla yā żaīf ola ve ḳorḳıla müddet uza-

maya şorba yalñuz yitişicek vaḳte dek.7 

1 Derkenar: Zīrā şarābı bevl ile iḫrāc ider.

2 Derkenar: Zīrā dühniyyeti içün midede yuḳaru gelür hevā�iyyeti ġālib olduġıçün öyleye şarāba yara-

maz ḳılur. 

3 Derkenar: Murdār aġaç ve delüce.

4 Derkenar: Tufāḥ vezni üzeredür.

5 Derkenar: Meŝelā użv kesmek ve yaḳmaḳ ki bunları yidürüp aḳlın zā�il idüp bade bu ilācları ide.

6 Derkenar: Bu bi’l-ḫāṣiyyedür.

7 Derkenar: Yanī bedel-i mā-yeteḥallel olıncaya dek ḥayāt bāḳī olmamaḳ ḫavfı olup şarāb tezcek nüfūẕ 

itdürmek içün ḳarışdurıla. Eṭibbānuñ sū�-i tedbīrin görüñ ki ḫasteye āḫir vaḳt iḥtimāli olan maḥalde 

şarāb içürmek vech görüp ḥarām ile ḫatm itmek isterler.
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(1 ن ا ــכ כ و ا Ya ( اnī sitte-i żarūriyyeden ḥareket ve sükūn 

tedbīri ki beden ile olur.2 (ــאل اء  ــ ون ا ــ ن  ــ ــאء ا ) Bedenüñ beḳāsı ġı-

dāsuz muḥāldür. ( ــ ء  ــ ــ  ــ  اء  ــ ــ   Hīçbir ġıdā yoḳdur ki (و 

cemīsi cüz�-i użv ola.3 ( ــ ــ و  ــ ا ــ כ  ــ  ــ  ــ ان  ــ  ) Belki 

lā-büddür ġıdādan bāḳī ḳalur her hażm ḳatında eŝer ve fażla. כــ و ــאذا  ) 
ر) ــ ــ  ــ  ــ  ــאن ا ل ا ــ ــ  ت  ــ  Ḳaçan ol laṭḥa terk olınsa ve çoġalsa כ

ṭūl-i zamān üzere bir nesne cem olur ki anuñ miḳdārı olur. ــאن ــ  כ ــ  ) 
ارة) אء ا א ــ او  د  א او  ــ او  ــ   Keyfiyyeti ile żarar ider ḥarā-

ret virmek ile bi-nefsihī yā ufūnet ile yā tebrīd ider bi-nefsihī yā ḥarāreti 

söyündürmek ile.4 (ن ــ ــ ا ــ و  ــאن  ــ  כ  Yā żarar ider miḳdārı [54b] (او 

ile sedd-i mecārī itmek ile ve bedeni ŝaḳīl ider. (אس اض ا -İḥ (و  ا

tibās marażların īcāb ider.5 ( ــ دو א ن  ــ ذي ا ــ ــ   Ol fażla edviye-i (و ان ا

müshile ile çıḳarılsa beden müte�eẕẕī olur edviye sebebi ile. ــא ــ اכ ن  ) 
( ــ  Zīrā ekŝerinde zehrlük vardur.6 ــ א ــ ا اج ا ــ ــ ا ــ  ــ    (و 
( Daḫi ḫālī olmaz ḫılṭ-ı7 ṣāliḥüñ iḫrācından ki anuñla intifā ا  olınur. 

( ــ כــ او ا ــאرة  ت  ــ ه ا ــ ) İmdi bu fażalāt żarar ider gerek terk-i 

edviye ile istifrāġ ḳılınsun. 

ــא) ــ  ــ  אب  ــ ى ا ــ ــ ا כــ  -Ḥareket esbābuñ aḳvāsından (و ا

dur8 fażalātuñ tevellüdünüñ yanī az az cem olmaḳlıġınuñ men[in]de.

ــא) ــ  ــאء و  ــ ا ــא  ) Zīrā ḳızdurur ażāyı ve aḳıdur fażalātı.

ــאن) ا ل  ــ ــ  ــ  ــ  ) Öyleye nesne cem olmaz ṭūl-i zamān üzere.

ــאط) ــ و ا ن ا ــ د ا ــ ــ  Ḥareket mu [55a] (و tād ider bedeni ḫiffete ve 

şādılıġa. (اء ــ ــ  א ــ  ي .Ve ġıdāya ḳābil ḳılur (و  ــ ــ و  א ــ ا  (و 
ــאب) ا و  ــאت  א ا و  ــאر  و  Berk ider mafṣalları ve ḳavī ider veterleri ve ا

ribāṭları ve siñirleri.9 ( ــ ا ــ ا ــ و اכ אد اض ا ــ ــ ا ــ  ــ   Emīn (و 

1 Derkenar: Ḥareket ve sükūnı bedeniyyeyn ile taḳyīd eyledi nefsānī olan ḥareket sükūndan iḥtirāz içün 

ṭabīb anlardan baḥŝ itmez.

2 Derkenar: Bu kelām ile ḥarekete beyān ḥācete ve menāfi beyānına şürū ider.

3 Derkenar: Bilgil ki ġıdādan bażı cüz�-i beden ve użv-i ten olur ve bażı fażalāt-ı ġāyiṭ ve bevl ve ter olup 

çıḳar ki ṭabīat bunları redd ider ve bażı fażalātı ṭabīat redd idemez ḳalur ḥareket ile taḥlīl olur. 

4 Derkenar: Bu söyündürmek fażalātuñ keŝretinden olur. Nitekim zeyt çoḳ olsa fitīli söyündürür. 

5 Derkenar: Şişler ve çıbanlar ve istisḳā ve ṣarıluḳ gibi.

6 Derkenar: Maḥmūde ve ḳarġa dülegi gibi.

7 Derkenar: Anuñçün dimişlerdür:  ب  و ن  א ن כא واء  Ya اnī pāk ve eskidür.

8 Derkenar: Bunda işāret vardur ki ġayrı sebeb daḫi vardur ḥammām ve şarāb gibi.

9 Derkenar: Ruṭūbāt-ı zā�ideyi taḥlīl itdügiçün.
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ḳılur cemī emrāż-ı māddiyyeden ve emrāż-ı mizāciyyenüñ ekŝerinden.1 

ــא) ــ و ــא و  ــ  ــ ا Ya (اذا اnī ḥareketden bu fevāyid ol vaḳt ḥāṣıl 

olur ki ḳaçan ḥareket mutedile istimāl olınsa daḫi vaḳtinde istimāl olınsa. 

ــא) ا ــ  ــ ا א Daḫi bāḳī tedbīr2 ya (و כאن nī esbāb-ı sitte-i żarūriy-

ye ṣavāb olsa ( ــ ــאل  כ و  اء  ــ ا ار  ــ ا ــ  ــ  א ا ــ  و  riyāżet vaḳti3 (و 

ġıdā dökül[dük]den ṣoñradur mideden ve kemāl-i hażmdan ṣoñradur.

( ــ ة و ــ ــא ا ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ ا א Bu riyāżet-i mu (و اtedile oldur 

ki anda beşere4 ḳızarur daḫi ḳalḳar5 (ق ــ ا ئ  ــ .ve ter başlar [55b] (و 

( ــ ق  ــ ا ن  ــ ــא  ــ  כ ــ  ا ــא  ا  Ammā şol riyāżiyyet ki anda çoḳ (و 

olur ter aḳması ol ifrāṭdur. (ي ــ ــ  א ت ر ــ ــ כ  Her (و اي użv ki riyāżeti 

çoḳ ola, ḳavī olur her amele. ( ــ א ــכ ا ع  ــ ــ  ــא   Ḫuṣūṣā ol (و 

riyāżet nevine ki mutād olmışdur ( ــא ا  ــ ة  ــ ــ   ) belki her ḳuvvet-i 

nefsāniyye ki şānı böyle ola yanī riyāżeti çoḳ ola, ḳavī olur. כ ــ ــ ا ــאن  ) 
( ــ כــ و ا ــ ا כ  ــ ــכ ا ــ و כ א ــ  ــ  ــ ا  Şol kimse ki ḥıfẓdan 

çoḳ ide ḳuvvet-i ḥāfıẓası ḳavī olur ve buncılayın fikri ve taḫayyüli istikŝār 

idenüñ fikri ve taḫayyüli ziyāde olur. أة ــ ر ا ــ ــ  ــ  א ــ ر ــכ   (و 
( ــ ر א ــ  ــ ا ــ ا ــ ا ــא  ئ  ــ  Her و użv içün6 riyāżet vardur aña 

maḫṣūṣ eyledi. Ṣadruñ riyāżeti ḳırā�atdur ibtidā olınsun ḳırā�atda ḫafiyye-

den cehriyyeye tedrīc eyleye.7 (ة ــ ــאم ا אع8 [56a] ا ــ ــאض  ــ   Ve (و ا

sem murtāż olur leẕīẕ āvāzlar işitmek ile. ــ א ــא و  א ــ ا اءة ا ــ ــ   (و ا
( ــ אء ا ــ ــ ا  Ve göz murtāż olur ince ḫaṭlar oḳumaḳ ile gāh gāh9 ve ا

güzel nesnelere naẓar itmek ile. ــ ــ  ن כ ــ ــ ا א ال ر ــ א ــ  ب ا  (و رכــ
( ــ ــא  ــ  Ata binmek i اכtidālle bedenüñ küllīsinüñ riyāżetidür, taḥlīl 

ider cemī bedenden fażalātı tesḫīn idenden ekŝer. ــא א ــ  ــ  א ــ ا  (و 
( ــ ا -Fā�ide ider ḫastalıḳdan ḳalḳanlara marażlarınuñ beḳāyāsı taḥlī ا

1 Derkenar: Bürūdetden ve ruṭūbetden olan marażlar gibi.

2 Derkenar: Nitekim beyān olınsa gerekdür.

3 Derkenar: Yanī ḥareket zamānı. 

4 Derkenar: Beşere insānuñ derisinüñ ẓāhirine dirler. Ḥareket vaḳtinde beşere ḳızarduġınuñ sebebi oldur 

ki ḥareket ile ḳan laṭīf olup ḥarāretle ṭaşraya teveccüh ider.

5 Derkenar: Ḥareket vaḳtinde terlemeñüñ sebebi oldur ki ḥareket ile ruṭūbet ḳızarur, ṭaşraya teveccüh 

ider, ẓāhirde olan bürūdet anı ḳaṭarāt-ı māya münḳalib ḳılur. Nitekim ḥammām saḳfında ḳaṭarāt 

ḥādiŝ olur.

6 Derkenar: Yanī cemī bedenüñ riyāżeti olduġı gibi her bir użvuñ daḫi riyāżeti vardur.

7 Derkenar: Ṣadruñ riyāżetini taḳdīm eyledi eşref olduġıçün. Zīrā maden-i ilmdür.

8 Derkenar: Semi baṣar üzerine taḳdīm zīrā ālet-i ilm olmaḳda aġlebdür.

9 Derkenar: İnce ḫaṭṭa her vaḳt naẓar itmek baṣarı żaīf eyler.
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li ile. ( ــ א ــ  ــכ ا -Buncılayındur ṣalıncaġa ṣalınmaḳ yapça yap (و כ

ça. ( ــ ا و  ــ ــ כ ــ  د ا ــ ــא   Ammā at ḳoşmaḳ çoḳ taḥlīl ider (و ا

ve ḥarāret virür. (ــאن א ــ  ا  .Buncılayındur çevgān ile oynamaḳ (و 

( ــ ن و ا ــ ــ  א  Bedenī riyāżet idügi ẓāhirdür.1 Ammā nefsānī riyāżet (ر

olduġı budur ki ( ــ א ح  ــ ــ ا ــ  ــא  ) zīrā lāzım olur feraḥ ġalebesi ile. 

[56b] (ــאر א ــ  .Daḫi lāzım olur ġażab ḳahr olınmaḳ sebebi ile (و ا

( ــ א ــא  ــכ ا Buncılayındur at yarışmaḳ ya (و כnī riyāżet-i bedendür 

ve riyāżet-i nefsdür. ــ اض ا ــ ــ  א ــא  ر  ــ ط  ــ ك  ــ ــ  ب ا  (و رכــ
ع) ــ ح و  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــא  אء  ــ ام و ا ــ  Gemilere binmek aḫlāṭı כא

muḥarrikdür ve ṭaġıdıcıdur ve emrāż-ı müzmineyi ḳoparıcıdur cüẕām 

gibi ve istisḳā gibi. Zīrā nefs üzere muḫtelif olur sevinmek ve ḳorḳmaḳ.

( ــ ة و ا ــ ي ا ــ Ḳavī eyler mi (و deyi ve hażmı. ( ــ אن و  ــ ــ  ــאج   (و اذا 

Ḳaçan ḳaynasa ve ḳopsa gemiye binmekden göñül dönmek ve ḳusmaḳ.

ل) ــ اج ا ــ א ــ  ) Fā�ide ider fużūl iḫrāc ile.2 ( ــ ــ  ــאدر ا ــ  ) İsticāl it-

me ey ḥāfıẓ-ı ṣıḥḥat anuñ ḥabsine. (ــכ ــ ا א ــ ا ــ  -Cümle riyāżet (و 

dendür ovmaḳ. Bu daḫi niçe nevdür. ( ــ  ) Bundan bażı iridür ki iri 

el ile yā iri bez ile ola ( ــ ــ ا ن و  ــ ــ [57a] ا ) ḳızardur levni ve 

boyar użvı3 ( ــ ي ا ــ اط  ــ ــ ا ــ  ــ  א ) mādām ki bundan ifrāṭ ḳaviy-

yü’t-taḥlīl vāḳi olmaya.4 ( Bundan ba (و  żı berkdür yanī berk berk 

ovalar ( ــ ــאء ا ي ا ــ ــ و  ) müştedd olur ve ḳavī olur ażā-yı żaīfe. 

( ــ ــ  Bundan ba (و żı yumuşaḳdur ki yumuşaḳ ovalar5 (ــאء ــ ا ) 

geñşek ider ażāyı. ( ــ ــ כ Bundan ba (و żıdur keŝīr yanī ovmaḳ zamānı 

çoḳ ola (ل ــ ) öyleye arıḳladur. (ل ــ ــ  Bundan ba (و żı mutedildür6 

( ــ ) bedeni boyar.7 (ــא اد  ــ ــכ  ــ ذ א ــ ا م  ــ ــ ان   Ve (و 

lāyıḳ budur ki riyāżet üzere taḳdīm olına ovmaḳ riyāżete istidād gelmek 

içün. (ة داد ا ــ כ  א د -Ve lāyıḳdur riyāżetden ṣoñra ovmaḳ ḳuvve (و 

ti redd itmek içün.8 ( ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ــ  א ــ ا ــא ا ــ   Daḫi (و 

1 Derkenar: Riyāżet-i nefs beyān itdügi istiṭrāddur ve illā ṭabīb aḥvāl-i bedenden baḥŝ ider. Zīrā mevżū-ı 

ilm-i ṭıbb beden-i insāndur.

2 Derkenar: Anuñçün mideyi ve hażmı ḳavī ider.

3 Derkenar: Ḳanı ẓāhire ceẕb itdügiçün.

4 Derkenar: Ḳaçan ifrāṭ olsa użvı ṣarardur ve arıḳladur taḥlīl-i dem ziyāde olduġıçün.

5 Derkenar: Emlesi ẕikr itmedi ki ḫaşinüñ żıddıdur leyyin andan muġnī olduġıçün.

6 Derkenar: Yanī delk zamānı ne çoḳ ve ne az ola.

7 Derkenar: Ḳanı ceẕb idüp taḥlīl itmedügi içün.

8 Derkenar: Yanī taḥlīl ḳüllī olmamaḳ içün.
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riyāżiyyet aḍalda ve deriye ḳarīb yirde [57b] bāḳī ḳoduġı ruṭūbātı taḥlīl 

itmek içün. (ن ــ ــ ا ــא  ا ــ  ة  ــ ــ כ א ــ   Ovmaḳ olsun çoḳ eller (و 

ile yanī evżā ve cihāt-ı muḫtelife ile ola ellerüñ maḥalleri muḫtelif olsun1 

içün beden üzere. 

( ــ ا و  م  ــ ا ــ  ) Bunlarda kelām geçmişdür. Bunda bażı aḥkāmın 

beyān ider. اء ــ ــ ا ــ  ــאدث  ار ا ــ ل ا ــ ــ ا ق ا ــ ــ ا م  ــ ــ ا  (ا
( ــ ــ  ــ  א ن  ــכ ار و  ــ ــ ا و  ــ  Uyḳunuñ efḍali oldur ki ġark ve و 

muttaṣıl olup yanī ḳuşḳı olmaya ve mutedilü’l-miḳdār ola yanī ne ḳatı 

çoḳ ve ne ḳatı az ola ve ġıdā hażm olduḳdan ṣoñra ve midenüñ yuḳarusın-

dan aşaġasına indükden ṣoñra aña tābi ola ve yil ve ḳarāḳır sākin olduḳdan 

ṣoñra ḥādiŝ ola. ــ ــ  ــ ا ئ او  ــ ــ ان  ــ  ــ ا م  ــ א אن  ــ ــ ا  (و 
ى ــ ــ ا ــאك ا ــ  ــ  כ ب ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ا ة  ــ ــ ا ــ  اء ا ــ ر ا ــ  
ــ ــאد ا ــ  ــ ا ــאذ ا א  ــ ة و  ــ ــ ا ــ  כ ــ ا ــ  ــאر  ــ ا  [58a] ــ  

( ــ כ ــ ا ــ  ار ا ــ ــ ا ــ  ــ  Şol kimse ki mu اāvenet ṭaleb ide uyḳu 

ile hażm-ı ġıdāya ki esfel-i mideye inmiş olmaya lāyıḳdur ki evvelā başlaya 

ṣaġ cānibi üzere yanī evvelā ṣaġ cānibine yata az zamān, tā ki ġıdā ḳar-ı 

mideye ine ḳar-ı mide ṣaġa mā�il olduġıçün, tā ki ciger ġıdāyı ceẕb itmek 

āsān ola, bunda hażm aḳvādur. Andan ṣoñra ṣol cānibine yata çoḳ zamān, 

tā ki ciger mideyi müştemil ola2 ve ḳızdura. Ḳaçan hażm tamām ola, ṣaġ 

cānibine döne ġıdā ciger cānibine inmege muīn olsun içün. ــ اכ م  ــ ا  (و 
ــאدة) ــ ا ــ  ــ ا ء  ــ ــ ا ــ  ــא   Uyḳu ekŝerdür uyanıḳluḳdan 

derletmek cihetinden ġalebe ṭarīḳi ile ṭabīatdan mādde üzere.3 ــ ا  (و 
( ــא ــ ا א   -Uyanıḳluḳ ekŝerdür uyḳudan derletmek cihetin اכ 

den [58b] aḳıtmaḳ ṭarīḳi üzere. ــ ــ  ــ  א ــ  ــ  ــ و  ــ  ق  ــ ــ   (و 
( ــ اء او  ــ ــ  ــא   Şol kimse ki uyḳuda terleye ḥālbuki anuñ sebebi ẓāhirī ا

olmaya4 bedeni ṭoludur yā ġıdādan yā ḫılṭdan.5 

ــאس) اغ و ا ــ ــ ا ) Sitte-i żarūriyyeden sebeb-i āḫerüñ aḥkāmın 

beyān ider. א ــ ــ ا 7 ا ــ ــ ا ــ  ــ ان ا  6 ــ א ــ  ــ ان  ) 
1 Derkenar: Yanī tā ki bedenüñ her yirine ovmaḳ vāḳi ola.

2 Derkenar: Ṣol cānibine yatıcaḳ ciger mideyi bürür ḳaftān bedeni bürür gibi.

3 Derkenar: Yanī uyḳunuñ derletmesi ṭabīat māddeye ġālib olduġı içündür ve uyanıḳluġuñ derletmesi 

ṭabīat mādde-i araḳı aḳıtduġı içündür.

4 Derkenar: Terlemege sebeb-i ẓāhirī hevā ıssı olmaḳ ve örti çoḳ olmaḳdur.

5 Derkenar: Zīrā ṭabīat hażma ve defe teveccüh ider raḳīḳ olan ter ile mündefi olur.

6 Derkenar: Ṭabīatdan murād bunda aḥvāl-i baṭndur leyyinde ve ḳabżda.

7 Derkenar: ا  ḳavli  ḳavline müteallıḳdur. 
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אخ1) ــ ــ او ا ة ا ــ Vācib olur i כtibār ve ihtimām itmek ḥāfıẓ-ı ṣıḥḥat-ı 

ṭabīata. İmdi ṭabīat telyīn ḳılına eger ḳabż olursa cerb şorba miŝillü ile ki 

isfīdbāc2 ola pazusı yā ısfanāḫı çoḳ ola. ( א א   Yā līmūn şorbası (او 

ile ki aṣfūr toḫmı ile ola. ( ــא ــא  ــ و  ــ ا ــ  א ــ  ــא ا  (و ا

Ammā encīr aṣfūr toḫmı ile ne gökçek müleyyindür ḫuṣūṣā pīrlere.3

( ــ ا ــ  ا و  ــ  ا ــ  ا  [59a]  4 ــ  Daḫi şāf miŝillü ile ve ḥuḳne-i (و 

leyyine ile. (א ــ ــאء و  ــ ا ــ و  א ــא  ــ ا ــ  א ــאن   (و ا

Ḥuḳne itmek zeytūn yaġı ile yā bādām yaġı ile fā�ide ider pīrlere telyīn 

ile daḫi baġırsaḳlara ruṭūbet virmek ile ve ḳızdurmaḳ ile.5 ــ ــ ا  (و 
ــ ــ و  א ــכ و ا ر ــ و ا א ــ و ا א و ا ــ ــ ا ــא  ط  ــ  اذا ا

( ــ ــ و ا Ḥabs eylesün ḥāfıẓ-ı ṣıḥḥat olan ṭabī اatı ḳaçan līn ifrāṭ olsa 

summāḳ şorbası ile daḫi ḳoruḳ şorbası ile ve ekşi aş ile ve ḳadın duzluġı 

ve nārdeng şorbası ile ve az ide yaġı ve pazuyı. ــאدة ا אت  ــ ا ــ   (و 
ــא) ــ  ــאع  ــאم و ا ــ ا ــאل ا ــ   Mutād olan müstefriġlerdendür 

ḥāl-i ṣıḥḥatda ḥammām ve cimā. Biz söyleyelüm, bu ikisinde (ــאم ــ ا ) 
cimāı taḳdīm itmek münāsib idi. ــאء ب [59b] ا ــ ــאء  ــ ا ــאכאن  ــ   (ا
ارة) ــ ل ا ــ ــאء  ــ ا  Ḥammāmuñ efḍali oldur ki bināsı eski ve ṣuyı وا

ṭatlu ve meydānı geñ ve ḥarāreti mutedil ola. و ــ  د  ــ ول  ا ــ  ا  (و 
ــ כ ــ  ر א ــאر ا  ــ ا ــ ا ــ و  ــ  ــ  א ــ و ا ــ  ــ  א  ا

( ــ وج  ــ  Ḥammāmuñ cāmekāndan içerü olan beyt-i evveli bürūdet ve ا

ruṭūbet virür ve beyt-i ŝānīsi ḥarāret ve ruṭūbet virür ve beyt-i ŝāliŝi ḥarā-

ret virür ve ḳurıdur ıssı ona girmesün illā tedrīc ile ḥammāmdan ḫurūcda 

tedrīc6 ḫod vācibdür. (ــאف ــאن و ا ب و ا כــ ــ و ا ــ ا ــ  ــאم  ل ا ــ  (و 

Ḥammāmda yā ıssı evinde çoḳ durmaḳ bayılmaḳ ve ṭarılmaḳ ve yürek 

oynamaḳ ve ḳurımaḳ īcāb ider. (اء ــ ــ ا ــ  ــאء اכ ــ ا اج  ــ ــ ا א -Yā (و 

bis-mizāc kimse ṣuyı ziyāde istimāl ider hevādan yanī ṣuyı çoḳ dökünüp 

az oturmaḳ gerek. ــ כ ــאم  ــ ارض ا ــ  ــאء و  א ــ  ــ رش ا ــ ا ــ   (و 
( ــ א ــ  ــא  ه [60a] כ ــ  Gāh olur yābis-mizāc olan mużṭarr olur evi 

ṣolmaġa ve ṣuyı ḥammām yirinde ḥabs eylemege buḫār ḳaldurması çoḳ 

1 Derkenar: Bażı nüsḫada אخ א  bulundı ḥarf-i cerr ile, öyleye ا  ḳavline maṭūf olur.

2 Derkenar: İsfīdbāc ol şorbadur ki sāde etlü ṣu olup aş ḥavāyici olmaya.

3 Derkenar: Yanī encīri aṣfūr toḫmına ıṣlayup içeler.

4 Derkenar: Yuḳaruda geçen  ḳavline maṭūfdur.

5 Derkenar: Bādām yaġı ḳızdurduġı mesāmmı sedd itdigüçündür bi’l-arażdur.

6 Derkenar: Tā ki beden yumuşayup mesāmm açılmış iken bir żıddan bir żıdda intiḳāl ale’l-fevr olma-

sun içün.
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olsun içün. Nitekim dıḳḳ olanlara iderler. ــ اء اכ ــ ــ ا اج  ــ ب ا ــ  (و 
ــאء) ا ــ   Marṭūb-mizāc olan hevāyı ziyāde istimāl ider ṣudan yanī çoḳ 

oturup ṣuyı az dökmek gerek. (ــאء אل ا ــ ــ ا ق  ــ اط ا ــ ــ ا ــ ا ــ   (و 

Gāh olur marṭūb-mizāc olan mużṭarr olur çoḳ terlemege ṣuyı istimālden 

evvel. ــ ــ  ــ ا ب  כــ ر و ا ــ ــ ا ن  ــ ــ ا ــאذا ا اط  ــ ــ ا ــ  ــ  ــאدام ا  (و 
اط) ــ ــ ا  Mādām ki deri ḳalḳa ifrāṭ degüldür, ḳaçan beden senmege ve و

ṭarlıġanmaḳ ziyāde olmaġa başlaya ifrāṭ olmışdur yanī çıḳmaḳ gerek. و) 
د ــ ــ ا ــאم ا اء ا ــ ــ  ــ  ن  ــ ن ا אء  ــ ــ ا ــא  ــאم و  ــ ا ــאر  د ا ــ  
( ــ  İç ḳaftānın ziyāde itsün ḥammāmdan ṣoñra ḫuṣūṣā ḳışda. Zīrā beden 

intiḳāl ider ḥammām hevāsından [60b] andan ṣovuġa. ن ــ ــ ا א ن   (و 
ن) ــ د ا ــ د و  ــ ــ  ــ ا ار ــ  ول  ــ ــאم  ــאء ا ــ   Daḫi beden içdügi 

ḥammām ṣuyından zā�il olıcaḳ andan ḥarāret-i arażiyye ol ṣu bārid olur 

ve bedeni tebrīd ider. ــ ــ  ــ  ــאل او  ق ا ــ ــ ورم او  ــ  ــאم  ــ ا  (و 
(  Ḥammāma girmesün şol kimse ki şişi ve ṣınıġı yā ḥummā-yı afiniy-

yesi ola, nuḍc bulmamış ola māddesi. ( ــ اء  ــ ــ ا ــאم  ــ ا ــ   (و 

Gāh olur ḥammām istimāl olınur ġıdā aḳabınca, öyleye semridür.1 כ  (و 
د) ــ ــ ا ــאف   Lākin bundan süddelerden ḳorḳılur. ــכ א ــא  ز  ــ ) 
( ــ ا ــ  وري  ــ ا او  ــאذج   İḥtirāz olınsun süddelerden sikencübīn-i ا

sāẕec ile yā sikencübīn-i büzūrī ile mizāclar ḥasebince.2 ــ ی  ــ ــ   (و 
د) ــ ــ ا ــ  ــ ا ال  ــ א ــ  ــאم   Gāh olur ġıdālanur ḥammām اaḳabın-

ca,3 öyleye semridür itidāl ile süddelerden emn ile. [61a] אل ــ ــכ ا  (و כ
( ــ ــ ا ــאم  Buncılayındur ḥammām isti اmāli hażmdan ṣoñra. ــ  (و 
( ــ ل و  ــ ء  ــ ــ ا ــאم  ــ ا  Gāh olur ḥammām istimāl olınur 

açluḳ üzere, öyleye arıḳladur ve ḳurıdur.4 ــ כ  ــ ــ ان  ــ  ــ  א ــ ا  (و 
ق) ــ ــאم و ا  Riyāżeti az olan kimse lāyıḳdur ki çoḳ ḳala ḥammāmdan ve ا

terden.5 (ــא ى و  ــ ــ ا ــ و  ن و  ــ ي ا ــ ــאرد  ــאء ا א ــאل   Ṣovuḳ (و ا

ṣuyla yunmaḳ bedeni ḳavī eyler ve şād ider. Yanī ḥarekāt istedür ve ḳuvāyı 

1 Derkenar: Zīrā ḥammāmuñ ḥarāreti mevāddı ṭaşraya çeker. Anuñçün terledür, öyleye bedel-i mā-ye-

teḥallel olmaḳ içün ġıdā mideden bedene ziyāde çekilür. Pes semizlik īcāb ider.

2 Derkenar: Ḥārru’l-mizāc olan sikencübīn-i sāẕec ve bāridü’l-mizāc olan sikencübīn-i büzūrī istimāl 

itmek gerek.

3 Derkenar: Yanī ḥammāmdan çıḳup ṭaām yimek itidāl ile semridür ve südde daḫi olmaz bade’l-hażm 

ḥammāma girmek daḫi böyledür.

4 Derkenar: Ḥarāret-i aṣliyye ve ḥammāmdan olan ḥarāret-i arażiyye ruṭūbātı taḥlīl itdügiçün.

5 Derkenar: Yanī ḥammāma çoḳ girüp terleye, tā ki ruṭūbāt-ı zā�ide taḥlīl ḳılına.
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cem ider ve ḳavī ider.1 ــאر ــ  ــ  ــ  ــאن ا ــ ز ة  ــ ــ ا ــ و ــא   (و ا
ــאب) ــ  ل ا ــ اج  ــ Ṣovuḳ ṣuyla iġtisāl isti اmāl olınur öyle vaḳtinde yaz 

zamānında ḥārru’l-mizāc olan ve eti mutedil olan yigit.2 ــ و ــ ا ــ   (و 
( ــ ــ او  אل او  ــ ــ ا ــ  ــ و  Men ا olınur ṣovuḳ ṣuyla iġtisālden men 

oġlancuḳ ve ḳoca ve ishāli olan [61b] veya ṭaām imtilāsı yā nezlesi olan. 

ــ ــ و ا ــ و ا א ــ ا ــ  ل و  ــ ــ ا ــ  כ ــאت ا א א ت  ــא  (و ا
رك) ــ ــאع ا ــאء و او ق ا ــ ــ  ــ  ب و  ــ כــ و ا ــ ا -Ḥammāmāt-ı kibrī و 

tiyye ile yunmaḳ fużūlı taḥlīl ider ve fā�ide ider fālice ve ditremege ve użv 

buruşmaġa ve uyuza ve gicige ve ırḳu’n-nesāya ve verik aġrılarına. 

ــאع) Ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat ve beḳā-yı nev (ا-i insān cimā ile olur. Anuñçün 

bunı beyān ider. ( ــ ــ ا ــ  ــא و ــ  Cimā (اuñ efḍali hażmdan ṣoñra 

vāki olandur. ( ئــ ئــ و  ــ و  ــ و  ده و ر ــ ه و  ــ ــ  ن  ــ ال ا ــ ــ ا  (و 

Daḫi bedenüñ itidāli ḳatındadur ḥarāretinde ve bürūdetinde ve ruṭūbe-

tinde ve yübūsetinde ve açluġında ve toḳluġında. ــ ره  ــ ــאء  ــ  ــאن و ) 
( ــ ا ــ  ر و  ــ  ار و  ن  ــ ا ء  ــ Ḳaçan ḫaṭā vāki ا olsa anuñ żararı be-

denüñ [62a] imtilāsında ve ḥarāretinde ve ruṭūbetinde esheldür. ــא ا  (و 
ة) ــ ــ ا ــ اذا  א ــ ان   Lāyıḳdur cimā itmek ḳaçan şehvet ḳavī olsa.

ــ ــ  ــ و  ــ  ة  כــ ــ  ــ و  כ ــ  ــ  ي  ــ ــאم ا ــאر3 ا ــ ا  (و 
( ــ  Daḫi ḳaçan tamām ḳıvām olsa ki ol tekellüfden ve güzel fikrinden ve ا

aña naẓardan olmaya ــ ــ  ــ و ان  ة ا ــ ــ و  ة ا ــ ــא כ א ــא  ــ ا ) 
م) ــ ــ و ا belki ol şehveti ḳopara menīnüñ keŝreti4 ve cimā ا raġbetinüñ 

şiddeti ve anuñ aḳabınca ḥāṣıl ola ḫiffet ve uyḳu. ــ ل  ــ ــאع ا  (او ا
دي و ــ כــ ا ــ ا ــ و  ــ ا ح و  ــ اء و  ــ ن  ــ ــ ا ــ و  ارة ا ــ  ا
داوي) ــ اس ا ــ Cimā ا-ı mutedil ḥarāret-i ġarīziyyeyi ḳaldurur ve bede-

ni ġıdālenmege ḥāżır ider ve feraḥ virür ve ġażabı ṣır ve yaramaz fikri ve 

sevdāvī vesvāsı zā�il ider. ( ــ داو و ا ــ اض ا ــ ــ ا ــ اכ  Fā�ide ider (و 

sevdāvī marażlaruñ ve balġamī [62b] marażlaruñ ekŝerine. ــאرك ــ  ــא و  (و ر
ــ و א ــ او ا ن و ورم ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا وار و  ــ ــ ا اض  ــ ــ ا ــאع   ا
( ــ ئ  ــ ــ  ــאد ا Gāh olur cimā اذا ı terk iden vāḳi olur marażlarda baş 

1 Derkenar: Ṣovuḳ ṣuyla iġtisālüñ fevāyidin beyān idüp bade şerāyiṭin beyān ider ki bu şerāyiṭ bulınma-

sa żarar ider.

2 Derkenar: Yaz zamānından ġayrıda ve öyle vaḳtinden ġayrıda ve bāridü’l-mizāc olana ve semüz olana 

ve pīre ve kehle ve ṣabīye żarar ider.

3 Derkenar: İntişār, Türkçe erüñ āleti ḳalḳmaġa dirler.

4 Derkenar: Menī keŝreti ḥarāret-i ġarīziyyeyi bitürmiş idi, ol eksük olıcaḳ bu ḳalḳar.
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dönmek ve göz ḳararmaḳ ve beden aġırlanmaḳ ve ḫāye ve ḥālib1 şişmek 

gibi. Ḳaçan tārik-i cimā avdet itse cimāa, ṣıḥḥat bulur tezcek. اط ــ  (و ا
( ــ ا ــ  و  ة  ــ ا ــ  ــאع  ا ــ   Yanī cimāı çoḳ itmek ḳuvveti ısḳāṭ 

ider ve siñire żarar ider. (ا ــ ــ  ــ ا ــ و  ــ و ا א ــ و ا ــ ا ــ  ) 

Öyleye vāḳi ḳılur raşeye ve fālice ve teşennüce ve żaīf ḳılur baṣarı ḳaṭan. 

( ــ אت  ــ ــ  ج ا ــ ــ  כ ــ  א  ا ــ ــ ا ــאن ا ــאع ا Oġlanlar cimā (و ı 

eḳaldür istifrāġ[ı] menī cihetinden.2 Lākin bu muḥtāc ḳılur meşaḳḳat vi-

rür ḥareketlere. ة ــ ــ  ــ  א ــ  ــ  ا و ا ــ ة  ــ ز و ا ــ ــאع ا ــ   (و 
( ــ א א ــ  ــכ  כــ و כ ذ אئــ و ا ــ [63a] و ا ــ ا ــ و ا ــ و ا  

İctināb olınsun ḳarı cimāından ve ziyāde küçücük ḳızcuġaz cimāından 

daḫi müddet-i ṭavīleden cimā olınmayan avrat cimāından ve ḫaste avrat 

cimāından ve çirkin avrat cimāından ve ḳız oġlan cimāından. Bunuñ 

küllīsi żaf virür bi’l-ḫāṣṣiyyet.3 ة ــ ــ כ ــ  א ــ ا ــ و  ب  ــ ــאع ا  (و 
( ا  ــ Güzel cimā اı sürūr virür ve żaf virmesi az olur menī istifrāġı 

çoḳluġı ile. ( ــ ــ  ــ و  اءة ا ــ ــ ا ــאع ان  ــכאل ا Cimā (و ارداء ا şekil-

lerinüñ ġāyetde yaramazı4 avrat erüñ üzerine olup er çalaḳoyın yatmış ola 

( ــ وج ا ــ ــ  ) menī çıḳmaḳ müşkil olduġıçün. ــ כــ  ــ ا ــ  ــא   (و ر
ج) ــ ــ ا ــאت  כــ ر ــ ا ــאل ا ــא  ــ ر ــ  ــ   Ve gāh olur ẕekerde menī-

den baḳiyye ḳalur müteaffin olur belki gāh olur ẕekere fercden ruṭūbetler 

aḳar. (א א  כא ان  ا [63b] را Cimā (و ا ا şekillerinüñ efḍali 

er avratuñ üzerine olmaḳdur avratuñ uyluḳların ḳaldurıcı olduġı ḥālde.5 

( ــ כ א ج  ــ ــכ ا ــ  ــ  א ي و ا ــ ــ ا ــ و د א ــ ا ــ ا ) Tamām oyna-

maḳdan ṣoñra ve memeyi ve ḥālibi ḳucaḳla[duḳ]dan ṣoñra, andan ṣoñra 

ferci ẕekerle ḳazıya yanī fercüñ üzerine ẕekeri ṭayrındura.6 ئــ ت  ــ ــאذا  ) 
ــאن) ــ ا א ــ  ــ ا ــ و כ ــ ا ــ او ام ا ــ ــ ا א و  ــ ــ  ــא و   

Ḳaçan avratuñ gözinüñ hey�eti müteġayyir ola yanī ḳızara ve nefsi aẓīm 

1 Derkenar: Ḥālib, bevl mecrāsıdur bögrekden ḳavuġa. Bundan evvel bir kerre daḫi beyān olınmışdur.

2 Derkenar: Bażı fusaḳa oġlan cimāı żararsuzdur diyüp ve bażı kimesne avrat cimāı yegrekdür diyüp 

muṣannif taḥḳīḳ idüp oġlan cimāında menī az çıḳduġı içün żararsuzdur ammā istifrāġ ġayr-ı ṭabīī 

olduġı içün żararludur dir. Ve lākin oġlanda inzāl tezcek olduġı murdārluġındandur. Zīrā ādem ḫalā 

içinde çoḳ durmaḳ istemez ve bu file mübāşeret ḥayvānātda daḫi olmaz hemān kelb ve ḥimār ider.

3 Derkenar: Ḫāṣṣiyyet aña dirler ki eŝer malūm ola sebeb mechūl ola. Öyleye her birine sebeb iḫtirā 

idüp tekellüf irtikāb itmek zā�iddür.

4 Derkenar: Yaramaz olanı evvel beyān eyledi ictināb olınsun içün.

5 Derkenar: Böyle olıcaḳ raḥmüñ aġzı yuḳaru gelüp menī girmege oġlan dutmaġa bāiẟ olur.

6 Derkenar: Böyle idüp tezcek idḫāl itmemegüñ ḥikmeti budur ki avrat menīsi ġalīẓdür. Böyle te�ḫīr 

itmek ile menīsi eriyüp inzāle ḳarīb olup er idḫāl itdükden ṣoñra maan inzāl olur. 
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ola ḥarāret sebebi ile ki raġbetden nāşī olur ve eri ḳucmaḳ dileye er ẕekeri 

ḳoya ve menīyi döke, tā ki menī birbirine muvāfıḳ ola. ( ــ ــ ا ــכ   (و ذ

Yanī bu şekl ve bu vechle cimā oġlan dutmaġa bāiẟ olur. ــ ــ  ــא   (و 
ــאه و ــ ا ــ  ــ ا כ أة ا ــ ــאت و  ا ــ ا א ــ  ــ ا ــ و ا א ــ ا ــאع رؤ   ا
ــאء) ات ا ــ ــ ا ــ  אع ا ــ ــ [64a] و ا א ــ ا ــאء  ــאت ا כא  Cimāa 

muīn olanlardandur mücāmaat görmek ve ḥayvānlaruñ cimāına naẓar it-

mek ve cimā aḥvālinde taṣnīf olınan kitābları oḳımaḳ1 ve cimā idenlerden 

ḳavīlerüñ ḥikāyetleri ve avratlaruñ ince āvāzlaruñ işitmek.  א  (و  ا
ة) ــ ) Ḳasıḳ yolınuñ şehveti taḥrīk ider.2 ا ــ ــ  ــאه  ك ا ــ ــ  ــ ا א  (و ا

Ve zamān uzatmaḳ terk-i cimā ile yanī çoḳ zamān cimā itmemek nefse 

unutdurıcıdur. (ة ــ ــאر و ا ــ ا ــ و  ــ ا ــ  א אء  ــ  El ile (و ا

inzāl-i menī itmek yanī celḳ didükleri ġam īcāb ider ve ẕekerüñ ḳıvāmını 

ve şehvetini żaīf ider. 

و ئــאت  ا אل  ــ ا و   3 ــ א اغ  ــ ا و  ــ  א ــ  ا ــ  و  ل  ــ ا ــ  ) 
اد) ــ ا אت  ــכ  Ḥāfıẓ-ı ṣıḥḥat olan ḳarşulasın bahārı ḳan almaḳ ile ve ḳay� 

ile boşaltmaḳ ile ve söyündüriciler ve mādde[64b]leri sākin ḳılıcılar istimā-

li ile. (ي ــ اب ا ــ ــאم و ا ــ و ا כــ ا ــא כא אت כ ــ ــ ا  İctināb (و 

eylesün ḥarāret virenlerüñ cümlesinden ziyāde ḥareket gibi ve ḥammām 

ve şarāb-ı ḳavī gibi. (وج ــ ا اب  ــ ا ــ  כ و  اء  ــ ا ــ  -Ve az eylesün ġı (و 

dāyı ve çoḳ eylesün ḳarışmış şarābı.4 ( ــ ــאت ا אب و ا ــ ــ ا ــ   (و 

Ve giysün bahārda sincāb ve ḳapamalar ki penbesi az ola. ــ ــ ا م  ــ  (و 
( ــ א ــ כא ــ ا א ــאردة ا ــ ا ــ و ا ــ و ا و و ا ــ  Ve lāzım ola yazda ا

sükūna ve rāḥatlige ve gölgeye ve ṣovuḳ ġıdālara ki ṣafrāyı ḳoparıcı ola ve 

laṭīf ola ekşi enārlu şorba gibi. ــ و ــ ا ــ و  ــ و  א ــ כ   (و 
ــאر) ــ و ا ــאص و ا א ــ  ــ ا אכ ــ ا ــ  כ  Ve terk eylesün her ḥarāret 

vireni ve ḳurıdanı ve eksük itsün ġıdāları ve çoḳ eylesün yanī çoḳ yisün 

yaş [65a] yimişleri erik gibi ve ḳarpuz gibi ve ḫıyār gibi. ــאن כ ــ ا ــ   (و 
( ــ ة .Ve giysün yazda eski kettānı ا ــ ــ و כ א ــ כ  ــ ا ــ   (و 
( ــ אכ ــ ا אر  כ ــ أس و ا ــ ــ ا ــ و כ ــאرد و  ــאء ا א ــאل  ــאع و ا -Ve ic ا

1 Derkenar: Zamān-ı sābıḳda bir pādişāhuñ cimāda żafı var imiş. Bir ṭabīb-i ḥāẕıḳ cāriyelerden bażısını 

oġlanlara nikāḥ itdürüp pādişāh bunlaruñ cimāına maḫfī naẓar idüp ẕekeri delüginden penīr gibi ġalīẓ 

mādde dökülüp cimāa ḳuvvet-i tāmme gelmiş.

2 Derkenar: Zīrā mesāmm açılup rīḥ ve dem ol cānibe teveccüh ider.

3 Derkenar: א اغ  .ḫaṭarlu olduġıçün anı ẕikr itmedi ا

4 Derkenar: Murād şarāba ṣuyı çoḳ ḳatsun dimekdür.
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tināb eylesün güzde her ḳurıdıcıdan ve çoḳ cimādan ve ṣovuḳ ṣu ile ġusl-

den ve ṣovuḳ ṣu içmekden ve baş açmaḳdan ve yaş yimişleri çoḳ yimekden.

( ــ ــ ا ــ  ــ  ــא ا ز .Ammā ḳusmaḳ güzde ḥummā celb ider (و ا ــ  (و 
ــאر) ــ ا وات و  ــ د ا ــ ــ   Ve iḥtirāz eylesün ṣabāḥ ṣovuḳlarından ve öyle 

ıssılarından.1 ( ــ ــ و ا ــ ا ــאر و  א אء  ــ ــ ا  Ve ḳarşulasın ḳışı iç (و 

ḳaftānı ile ve ġubub ve nīfaḳ didükleri kürkler giymek ile. ــ ا ا ــא  ا  (و 
ارة) ــ ــ ا ــאن  ــ   Ammā saḳa ḳuşı ve sañsar kürkleri ziyādelerdür و ا

ḥarāretde.2 (ب ــ ود و ا ــ ــא ا ا  Bunlara müteḥammil olmaz (و  

illā mebrūdu’l-mizāc ve ruṭūbeti ġālib [65b] olan. ــ ــ ا ــ ا م ا ــ  (و 
م) ــ ــ ا אر  כ ــ ــ و ا  Ve lāzım ola ḳavī ve ġalīẓ ġıdālara herīse gibi ve כא

etlerden çoḳ. (ي ــ اب ا ــ ــאرة و ا ــ ا אز ــאد و ا א ــאت  אل ا ــ  Daḫi (و ا

mülaṭṭıfāt istimāli isbetān3 gibi ve ıssı otlar gibi ve şarāb-ı ḳavī gibi. ــ  (و ا
( ــ ــ   Ḳusmaḳ ḳışda żaf virür. ( ــ א ــ  ــ  כאت ا ــ  Ḳavī ḥareketler (و ا

ḳışda nāfidür. 

( ل כ ــ ــ  ــאت ا א ــ  ــ  ــ ا ــ  ء ا ــ ــ ا ــ  א ء ا ــ  Cüz�-i (ا
ẟānī cüz�-i amelīden ṭıbdan ḫasteler muāleceleri beyānındadur ḳavl-i küllī 

ile. ( ــ ــאل ا ــ و ا دو ــ و ا ــ ا אء  ــ א ــ  ج  ــ  (اİlāc tamām olur üç nesne 

ile. Biri tedbīr biri devālar biri eli amellendürmek.4 ف ــ ا ــ  ــ  ا  (و 
( ــ ور אب ا ــ ــ ا  Tedbīr yanī eṭibbā ḳatında taṣarrufdur esbāb-ı sitte-i 

żarūriyyede.5 ( ــ دو כــ ا ــ  כ ــ ا ــ  ــ  כ  Tedbīrüñ ḥükmi keyfiyyet (و 

cihetinden devālar6 [66a] ḥükmidür. ( ــ ــכאم  ــ ا ــ  اء  ــ כــ  ) Lā-

kin ġıdā içün tedbīr cümlesinden ḥükmler vardur aña maḫṣūṣ. ــ ــ  ــ  א ) 
( ــ ــ ا ان و  ــ ــ ا ــא  Ol ġıdā men כ olınur nitekim maraż ḥücūm idüp 

ṭabīat muḳābele idicek ve marażuñ nihāyetinde. ــ ــ  ــ ا ئــ  ) 
ض) ــ ــ ا ــ د  Ṭabīat hażma meşġūl olmaya def-i marażından.7 ــ  (و 

1 Derkenar: Yanī ṣabāḥ çoḳ giysün öyle vaḳtinde az giysün.

2 Derkenar: Muṣannif Mıṣır ve Şām diyārın bilür. Rūm vilāyetin ve Acem memleketin şitā zamānında 

görmiş olsa vaşaḳ ve semmūr giymegi vācibdür dir idi.

3 Derkenar: Bir ot adıdur.

4 Derkenar: Amel-i yed altıdur. Biri ṣınıḳ ṣarmaḳ biri çıḳıḳ yirine iletmek biri deşmek biri kesmek biri 

dikmek biri yaḳmaḳ.

5 Derkenar: Tedbīrle ilācuñ beyānını taḳdīm eyledi. Zīrā bu cümleden āsāndur. 

6 Derkenar: Nitekim devā ile keyfiyyet ḥāṣıl olur ki marażuñ żıddıdur. Tedbīr esbāb ile daḫi böyle olur. 

Meŝelā hevā-yı ḥārdan hevā-yı bāride intiḳāl keyfiyyet-i bürūdet iḥdāŝ ider ki maraż-ı ḥārrüñ żıddıdur. 

7 Derkenar: Zīrā ṭabīat hem ġıdāyı hażm idüp hem marażuñ māddesin def idemez, öyleye ġıdā virme-

yüp yā azcuḳ virmek gerek tā ṭabīat defe teveccüh ide.
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ــכ1) ب כ ــ Ḥummā nevbetleri ḳatında daḫi bunuñ gibidür ġıdādan men ا 

olınur ( ــ ارة ا ــ ب  כــ ــ ا כ ــ  ئ ) tā ki ıżṭırāb çoḳ olmaya mide ṭaāmı bi-

şürmek ḥarāreti ile.  א ة כ ــ ــ כ ــ כ ــ و ان כא ــ اي  ــ כ ــא  ــ ا ــ   (و 
ة ــ ــ ا ة כ  ــ כ ــ  ة او رد ــ ط כ ــ ــ ا و ــ و  ــ  ــאن و  ــ  ــ و  ــ   
( اכــ ل و ا ــ ــ ا ا  ــ ط و  ــ ــ ا ــ   ــ  ة و  ــ ــ ا  Az olur ġıdā و 

eksük ḳılınur yā keyfiyyetde yanī taġẕiyesinde egerçi miḳdārda çok ise daḫi. 

Nitekim ḳılınur2 şol [66b] kimseye ki şehveti ve hażmı ḳavī ola ve bedende 

ve ṭamarlarında aḫlāṭ-ı keŝīre yā yaramaz aḫlāṭ ola, öyleye ġıdānuñ miḳdā-

rınuñ keŝreti ile şehveti sedd ider ve mideyi meşġūl ḳılur ve ġıdālandurma-

sınuñ ḳılleti aḫlāṭı ziyāde itmez ve bu yanī miḳdārı çoḳ ġıdā�iyyeti az olan 

yaş otlar ve yimişler gibi. ــ ــ  ــא  ــ  ــ دون  ــ  ــ  ا ا ــ כــ  ــ   (و 
اؤه و ــ ــ و ا כــ  اره  ــ ــ  ــ  ــ ا ــאج ا ــ  ــאن و  ــ  ــ و   
ي) ــ ي و  ــ ــ  ة  ــ כ  Az olur bunuñ aksi olur yanī ġıdānuñ miḳdārı ek-

sük ḳılınur keyfiyyeti degül. Nitekim ḳılınur3 şol kimseye ki şehveti ve hażmı 

żaīf ola ve bedeni taġẕiyeye muḥtāc ola, ġıdā miḳdārınuñ ḳılleti ile hażm ve 

siñirmek mümkin olur ve keŝret-i taġẕiyesi ile ḳavī ḳılur ve ġıdā virür urafa-

dan yumurda gibi. ــ ة و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــא اذا ا ــא כ ــא و כ ــ כ ــ   (و 
( ــ ء  ــ -Az olur ġıdā eksük [67a] ḳılınur miḳdārda ve ġıdā�iyyetde4 nite ا

kim cem olsa żaf-ı şehvet ve żaf-ı hażm ile imtilā-i bedeni. اء ــ ــ ا כ ــ   (و 
( ــ ــ ا א ئــ  اد  ــ ــ  ــ  ــא  ــא כ ــא و כ -Az olur ġıdā ikŝār ḳılınur kem כ

men ve keyfen nitekim ḳılınur şol kimesneye5 ki riyāżet-i ḳaviyyeye ḥāżırlan-

ması dilene. ــ ة  ــ ة و ا ــ ــ ا ــ  ذ اذا  ــ ــ ا ــ ا اء ا ــ ــ ا ــ  ــא   (و ا
ذ6) ــ ا ــ  Buncılayın az olur iḫtiyār ḳılınur ġıdā-yı laṭīf7 ki nüfūẕı serī ا 

ola ḳaçan ḳuvvet ve müddet nüfūẕı baṭī� olana vefā itmese.8 اء ــ ــ  ــאه   (و 

1 Derkenar: Bażı nüsḫada ــכ  vāḳi oldı lām ile ve ب כــ ــ ا כ ئــ   vāḳi oldı vāvla. Yanī ḥummā nev-

betleri ḳatında ġıdā men olınur bunuñ içün yanī ġıdā ṭabīatı meşġūl ḳılduġıçün daḫi ıżṭırāb çoḳ 

olmasun içün.

2 Derkenar: Yanī şol ġıdā virilür ki miḳdārı çoḳ ve ġıdā virmesi az ola.

3 Derkenar: Yanī şol ġıdā virilür ki miḳdārı az ve ġıdā�iyyeti çoḳ ola.

4 Derkenar: Ġıdā�iyyetinüñ ḳılleti ile imtilāyı zā�il ider ve miḳdārınuñ ḳılleti olduġıçün hāżıme-i żaīfesi 

ile hażm ider. 

5 Derkenar: Yanī şol ġıdā virürler ki miḳdārda çoḳ ola ve ġıdā�iyyeti çoḳ ola.

6 Derkenar: Vaḳtā ki ġıdānuñ kemmiyyeti ve keyfiyyeti cihetinden olan aḥkāmuñ beyānından fāriġ oldı 

ise leṭāfeti ve ġılẓeti cihetinden aḥkāmınuñ beyānına şürū eyledi. 

7 Derkenar: Ġıdā-yı laṭīf oldur ki andan ḫılṭ-ı laṭīf ḥāṣıl ola et ṣuyı ve şarāb gibi ki dem-i laṭīf ḥāsıl olur. 

8 Derkenar: Ḳuvvet-i hāżıme żaīf olıcaḳ baṭī� olanuñ hażmına vefā itdügi ẓāhirdür. Ammā müddet vefā 

itmedügi budur ki ḳaçan ḥummānuñ nevbeti zamānı ḳarīb olup bu ḳadar zamānda ġalīẓ ġıdānuñ 

hażmı müyesser olmasa öyleye laṭīf ġıdā virmek gerek, tā ki tezcek hażm olup ḳuvvet ḥāṣıl ola. 
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( ــ ــ و  כא  ــ ــ  ــ و   ــ  ئ ــ   Ġıdā-yı laṭīf iḫtiyār iden iḥtirāz 

eylesün bunı ġıdā-yı ġalīẓden ṣoñra yimekden, tā ki laṭīf hażm olmaya ve 

geçecek yir bulmaya,1 öyleye fāsid olur ve ifsād ider. ــא ــ כ اء ا ــ ــ ا ــ   (و 
( ــ ــ  ــ اد ــ  ــ  ــ  ــ  اد  ــ ــ  ــ   Az olur iḫtiyār ḳılınur ġıdā-yı 

ġalīẓ.2 Nitekim ḳılınur şol kimseye [67b] anuñ bir użvınuñ ḥissi gevden 

ḳılınmaḳ dilense ki ol użvı ednā sebeb aġrıdur olsa. (د ــ ف ا ــ ــ  ــאه   (و 

Ġıdā-yı ġalīẓ iḫtiyār iden iḥtirāz eylesün bundan süddeler ḳorḳısı ḳatında.3 

ــ ــ  ــא  و ــ  ي  ــ ض ا ــ ــ ا ا ــא  و ة  ــ ــ ا אن  اء و ان  ــ  (و ا
( ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  ض ا  ــ ــ ا ــ   Ġıdā egerçi dostıdur ḳuvvetüñ ammā 

düşmenidür maraża dost olduġıçün,4 öyleye maraż ki adūsıdur ḳuvvetüñ, 

öyleye ġıdādan istimāl olınmaz marażda, illā taḳviyyetde lāzım olan.5 א  (و כ
( ــ ة اכ ــ כ ــאت ا אر ــ ا ة  ــ ــ  ــ ا א ــ ا ل כא ــ ض ا ــ ــ ا  Her כאن 

bārī ki müntehā-yı maraż aṭvel olsa ḳuvvete ḥācet ekŝer olur. Öyle ḳuvvet 

ki çoḳ güreşmeklige muḥtemil ola. ــ اض ا ــ ــ ا ة  ــ א ــא  א ــ  ا כא ــ ) 
(  Bunuñ içün bizüm اכināyetümüz ḳuvvete emrāż-ı müzminede ekŝerdür.6

ــא) אد ــ  ة [68a] و ــ ــ ا ــא  ــ و  ــא  ــ  اء  ــ ــא ا  7 ــ ب ا ــ ــא   (و כ

Ve her bārī ki marażuñ müntehāsı ḳarīb ola, biz ġıdāyı naḳṣ iderüz itimād 

içün geçmişine yanī evvel yidügi ġıdālara daḫi taḫfīf içün ḳuvvet üzere anuñ 

cengi vaḳtinde.8 ة ــ ه ا ــ ة  ــ ــאء ا ــ  א ــ ا ــא دو ــ  ا ــ ا ــא  א ــ  اض ا ــ  (و ا
( ــ ــ ا ــא ا ــ  א ــ  ــ   Şol marażlar ki anlaruñ müntehāsı dördünci ا

günde ve daḫi eksükdedür ẓāhir ḳuvvetüñ beḳāsıdur bu ḳadar az müddetde, 

öyleye ḥācet yoḳdur bu müddetde ġıdālendürmege. ة و ا ــ ــ ا ا ان ا ــ ) 
اء) ــ ــ ا ان و ــ ــ ا ــ  ــ و   Bu ġıdāya ḥācet olmamaḳ şol vaḳtdür ki 

ḳuvvet muḥtemil ola ve illā ḳuvvet żaīf olsa egerçi buḥrānda ise daḫi ġıdā 

vācib olur.9 

1 Derkenar: Muṣannifüñ muḫtārı budur ki ġıdānuñ laṭīfin evvel yimek gerek.

2 Derkenar: Nitekim baş aġrısında herīse ve ġalīẓ ṭaām virürler, tā ki buḫār-ı ġalīẓ taṣāud idüp başuñ 

ḥissini gevden eyleyüp aġrı idrāk itmeye.

3 Derkenar: Yanī süddelerden ḳorḳu olsa ġalīẓ ġıdā yimemek gerek. 

4 Derkenar: Zīrā ġıdā sebebi ile ḳuvvet ḳuvvetlendügi gibi maraż daḫi ḳuvvetlenür. 

5 Derkenar: Vaḳtā ki ġıdādan ġaraż ḥāl-i marażda taḳviyet olup def-i maraż olmadı ise ve taḳviyet-i ġıdā 

ḳalīl ile daḫi ḥāṣıl olur. Anuñçün anuñ vechin beyān ider. 

6 Derkenar: Zīrā emrāż-ı müzminenüñ buḥrānı baīd ve müntehāsı baīddür ḫilāf-ı emrāż-ı ḥāddenüñ. 

7 Derkenar: Marażuñ müntehāsınuñ ḳurbı ve budı nevbetüñ ḳıṣṣalıġı ve uzunluġı ile malūm olur. 

8 Derkenar: Yanī buḥrān ve müntehā zamānında ḳuvvet ḫafīf olup muḳābeleye ḳavī olsun içün. 

9 Derkenar: Zīrā ḳuvvet-i marīż ḥammāl gibidür ve ḳuvvet-i marīż yük gibidür ve müddet-i maraż 

mesāfe gibidür ḳaçan ḥammāl żaīf olsa muāvenet lāzımdur.
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ع ــ ــ  ــ  ــכ  ــ و ذ ــאر  ــא ا ــ ا ــ  ا ــ  واء  ــ א ج  ــ ــא ا  (و ا
(1 א א  ض   Ammā اilāc bi’d-devā anuñçün üç ḳānūn [68b] vardur. 

Biri devānuñ keyfiyyetini2 yanī ḥārr ve bārid ve raṭb ve yābis olmasını 

iḫtiyārdur ve bu nev marażuñ marifetinden ṣoñradur tā żıdla3 ilāc olına.4 

ــ ــ  ــ  א س ا ــ א ــ  ــא  ــכ ا ــ و ذ ــ כ ــ و در ــאر وز ــא ا א  (و 
ــ و ــ و ا א ــ و ا ــאدة و ا ــ و ا ــ و ا ــ ا ض و  ــ ار ا ــ ــ و   ا
ة) ــ ــ و ا  İkincisi vezninüñ iḫtiyārıdur, daḫi derece-i keyfiyyetidür ve ا

bu meẕkūr5 ḥāṣıl olur ḥads ile6 ṭabīat-ı użvdan7 ve miḳdār-ı marażdan ve 

cinsden yanī erkek ve dişi olmaḳdan ve yaşdan ve ādetden ve faṣldan ve 

ṣanatdan ve şehrden ve beşereden ve ḳuvvetden. ــ ــ  8 ا ــ ــא   (ا
( ــ ــ و  ــ و و ــ و  ا ــ  را ار ــ Ammā ṭabī اat-ı użv mutażammın olur 

dört nesneyi: Mizācını ve ḫilḳatini ve vażını ve ḳuvvetini. اج ــ ــא  ــאذا  ) 
اج ا ــ ــ ا وج  ــ ــ ا ــא כ ــ و  ــאد  ــ ا ــ ا ا ــ و  ــ ا  ا

( ــ א ــא  واء  ــ ــ ا ــא و  א   [69a] Ḳaçan muḥaḳḳaḳ bilsevüz użvuñ ṣıḥḥatde 

mizācını ve marażda mizācını ki żıddur ṣıḥḥatde mizāca daḫi bilsek ṣıḥḥat-

de mizācından ḫurūcınuñ miḳdārını iḫtiyār iderüz devādan anuñ muḳā-

bilini.9 ــא ــ  ن  ــ او  ــא  ــ ا واء ا ــ א ــ  א ــאء  ــ ا ــ  ــא ا  (و ا
ي) ــ واء ا ــ ــ ا ــ ا ــכ  ــ כ ــא  ــא  ــ و  א ــ  ــ او  א ــ   Ammā ḫilḳat-i 

użv-i ażādan bażı vardur ki devā-i ḳalīl ile ḳanāat ider yā seyrekligi içün 

öyken gibi10 yā içi boş olduġıçün iki cānibden yā bir cānibden ve ażādan 

bażı böyle degüldür. Yanī devā-i ḳalīl ile ḳanāat eylemez,11 öyleye devā-i 

ḳavīye muḥtāc olur. ــ و ــ  א ــא  ر  ــ ــ  ــא  ــ  כ ــ  ــ ا א ــ  ــא ا  (و ا
ى) ــ ــ ا ــאج ا ــ   Ammā اużvuñ mevżii itibārı ile vażı şol użv ki ḳarī-

1 Derkenar: Tedbīrle ilācuñ beyānından fāriġ oldı ise devā ile ilācuñ beyānına şürū eyledi. 

2 Derkenar: Eger su�āl olınursa keyfiyyetden murād bunlar olıcaḳ ilāc bi’l-ḫāṣṣiyye meẕkūr olmaz; biz eyi-

dürüz: Muḳāyese ile malūm olur ki meẕīl-i maraż olan żıddadur egerçi keyfiyyeti malūm degül ise daḫi. 

3 Derkenar: Keyfiyyet-i maraż malūm olıcaḳ żıddı olan devā ile ilāc olınur. 

4 Derkenar: Murād nev-i aṣnāfıdur. 

5 Derkenar: Yanī iḫtiyār-ı vezn ve ḳuvvet.

6 Derkenar: Maraż malūm olıcaḳ ḥads ile bilmek mümkin olur ki buña bir dirhem ġārīḳūn gerek ve 

derece-i ūlāda yā derece-i ŝāniyede ḥārr olan devā gerek.

7 Derkenar: Bu on nesnenüñ itibārı iḳtiżā ider devādan bir veznüñ ve keyfiyyet-i derecātından bir dere-

cenüñ iḫtiyārını ve bu didügi devā bir użva maḫṣūṣ olıcaḳdur ammā devā cümle bedene olsa bunlar-

dan ġayrı mizāc-ı beden ve miḳdār-ı maraż malūm olmaḳ gerek. 

8 Derkenar: Bu on nesnenüñ beyānına şürū eyledi. 

9 Derkenar: Meŝelā ḳaçan bilsevüz ṣıḥḥatde mizācı bāriddür ve marażda mizācı ḥārdur bilürüz ḫurūcuñ 

miḳdārınuñ keŝretini, öyleye devādan vezn keŝīr iderüz.

10 Derkenar: Öyken gibi ki bu tecvīfi dāḫilde ve bir tecvīfi ḫāricdedür. 

11 Derkenar: Yā sıḳ olduġıçün bögrek gibi yā içi boş olduġıçün ellerüñ ve ayaḳlaruñ siñirleri gibi.
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bü’l-mevżi ola, aña kifāyet ider devādan şol nesne1 [69b] ki anuñ ḳuvveti 

illete muḳābil olacaḳ ḳadar ola ve şol użv ki baīdü’l-mevżi2 ola, muḥtāc 

olur devāya ki illetinden aḳvā ola. ــ او ــ او ا כــ ا ــ ا א ة  ــ ــא ا  (و ا
ط) ــ ــ  ي و  ــ واء ا ــ ــ  ــ  ــ  ئ  Ammā şol اużv ki ẕekiyyü’l-ḥiss 

ola ayn gibi ve fem-i mide gibi yā şol użv ki şerīf ola mide gibi yā şol użv 

ki re�īs ola dimāġ ve ḳalb ve ciger gibi, bahādurlıḳ itmemek gerek bunuñ 

üzere şol devāyla ki ziyāde ḳavī ola ve ziyāde tebrīd ile.3 اده ــ ــ   (و  
( ــ ــ  ــ  א ــ   Daḫi taḥlīl olınmaya mevāddı ḳābıżsuz. Öyle ḳābıż ki 

ḳuvvetin ḥıfẓ ider.4 (ــאر ــ כא א ــ  ــ כ ــ دواء  رد  ــ -Daḫi getüril (و  

meye aña şol devā ki anuñ keyfiyyeti muḫālif ola jengār gibi.5 غ ــ  (و  
( ــ اده د ــ  Daḫi mevāddı6 defaten çıḳarılmaya. ــ א ض  ــ ار ا ــ ــא   (و ا
( ــ واء ا ــ ــ ا א ــ  כ ض  ــ ــ ا  Ammā marażuñ miḳdārı imdi żaīf 

[70a] olan marażdan yiter7 aña şeksüz devā-i żaīf. (ى ــ ــ ا ــ ا ي  ــ  (و ا

Maraż-ı ḳavī muḥtāc olur devā-i aḳvāya. ( ــ א ة  ــ ــ ا א -Ol on nesne (و 

nüñ bāḳīsi ẓāhirdür. Meŝelā erkek devā-i ḳavīye muḥtācdur dişiye devā-i 

żaīf yiter ve yigit devā-i ḳavī[ye] muḥtācdur ṣaġīre ve pīre devā-i żaīf yiter 

ve kehl olana devā-i mutavassıṭ gerek ve mutād olan bir nesneye andan 

müte�eŝŝir olmaz ġayr gerek ve bir kimsenüñ ādeti def-i marażda ishāl olsa 

girü anuñ ile ilāc itmek gerek yā telyīnī bir nesne ile ādet eylese girü anuñ 

ile telyīn itmek gerek ve faṣl-ı ḥārda ziyāde ḥārr olan ile devā itmemek 

gerek ṣınāat ve beled-i ḥārr daḫi böyledür ve beşeresi yanī ẓāhir-i cildi sıḳ 

olan devā-i ḳavīye muḥtācdur seyrek olana devā-i żaīf yiter. 

( ــ ن و ــ א ــא  א  Ḳavānīn-i (و ilāc-ı devānuñ üçüncisi devānuñ ḳānūn 

vaḳtidür. (ــאت و ــ ا ــ  ــ اي [70b] و ض  ــ ف ان ا ــ ــ ان   Bu oldur ki (و 

bilinmek gerek maraż vaḳtlerden ne vaḳtdedür. ــ ــאر ان כאن  رم ا ــ ــ ا ) 
( ــ وادع  ــ ــ ا ــ  اء  ــ Meŝelā ıssı şiş ḳaçan ibtidāda olsa isti اmāl 

olınur anuñ üzerine men8 idiciler.9 (ه ــ ــ و ــאء ا ــ ا  Eger (و ان כאن 

1 Derkenar: Mide gibi ki anuñ ilācına devā-i żaīf kifāyet ider.

2 Derkenar: Eṭrāf-ı beden gibi.

3 Derkenar: Zīrā her devā ṭabīata muḫālifdür ve her devāda semmiyyet vardur, öyleye żarar ider.

4 Derkenar: Yanī muḥallile ḳābıż ḫalṭ itmek gerek, tā ki ziyāde taḥlīl itdürmeyüp ḳuvvetin ḥıfẓ eyleye.

5 Derkenar: Yanī ḥayāta münāfī ola semmiyyeti olduġıçün.

6 Derkenar: Zīrā rūḥ bile çıḳup żarar ider çoḳ ḳan aḳıtmaḳ gibi. 

7 Derkenar: Meŝelā ḥarāret-i żaīfeye şarāb-ı unnāb yiter ve ḥarāret-i ḳaviyyeye şarāb-ı nīlūfer gerek.

8 Derkenar: Revādi ve muḥallilāt ne idügi muālecāt beyānında ẕikr olınsa gerek.

9 Derkenar: Yanī ẓāhir olıcaḳ.
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şiş intihāda ise yalñuz taḥlīl idici istimāl olınur.1 (ــא ج  ــ ــכ  ــ ذ ــא   (و 

Eger ibtidā ile intihā ortasında yanī tezeyyüdde olsa men idici ile taḥlīl 

idici ḫalṭ olına. (ت ــ ــ ا ــ  ــאط  ــ ا  Şiş inmekde olıcaḳ taḥlīl (و 

idenlere ḳaṣr olınur. (اض ــ ــ ا כ כ  ــ ة ا ــ ــאت ا א ــ ا -Eyü müş (و 

terek ilāclardandur ekŝer marażlara. ــ ز   ــ  و  אء   ح و   (ا
( ــ ــ  ــ و   Sevinmek ve sürūr ḥāṣıl olacaġuñ liḳāsı ve utanacaḳ 

kimesnenüñ mülāzemeti ve anuñ ḥużūrı ile üns dutulanuñ mülāzemeti2 

( ــ ــאء د ــ ا ــ  ــ  ؤ ــאق  ــ ا  [71a] ــ ئ ا ــ ــ  ) ḥattā ṣaġladı 

defaten helāke ḳarīb olan uşşāḳdan maşūḳını görmek ile cefādan ṣoñra.3 

( ــ אع ا ــ ة و ا ــ ــ ا را ــכ ا -Buncılayındur leẕīẕ ḳoḳular ve gök (و כ

çek āvāzeler. ــ ــ آ ــ  ــכ ا ــ  ــ و  اء آ ــ ــ  اء ا ــ ــ  ــאل4  ــ ا ــא   (و ر
( Gāh olur nāfi و   ا  آ olur bir hevādan bir hevāya intiḳāl ve 

bir meskenden bir meskene5 intiḳāl ve bir faṣldan bir faṣla intiḳāl.   و) 
ل) ــ ــ ا ح  ــ ــ  ــ  از ا ــ ــ ا ــ و ا ــ ا ــ و ــאب  ــ ا ــא  ئــאت כ ــ ا  

Az olur ki nāfi-i taġayyür-i hey�āt nitekim durmaḳ veca-ı ẓahrdan ve berk 

naẓar yanī belürmek şol nesneye ki yalabır ola şaşılıḳdan.6 כ اض ا  (و ا
( ئــ م ا ــכ ــא ا ــ  و ــאل ا ق ا ــ  Emrāż-ı terkīb daḫi teferruḳ-ı ittiṣāl-i و 

ūlā bunlara kelām-ı cüz�īdür.7 

اج8) ــ ء ا ــ ج  ــ ــ  ــ  כ ) Biz söyleyelüm sū�-i mizācda. اج ــ ء ا ــ  (و 
( ــ א ــ  א ه ا ــ ــ و  ــא   Sū�-i mizāc yā ziyāde muḥkem ola anuñ ا

1 Derkenar: Yanī tamām ẓāhir olsa.

2 Derkenar: Kendünüñ maḥbūbı gibi. 

3 Derkenar: Muṣannif aña işāret ider ki kendüsi görmiş ki bir kimse bir maḥbūba āşıḳ imiş. Ḥaste olup 

helāke ḳarīb olup yatur imiş ki oturmaġa ḳādir degül imiş. Maşūḳ aña çoḳ cefādan ṣoñra teraḥḥum 

eyleyüp görmege gelmiş. Āşıḳdan maraż fi’l-ḥāl gidüp kemāl-i ṣıḥḥat bulup ondan ṭaşra çıḳup mü-

himmātın görmege mübāşeret ḳılmış. Bunuñ sebebi budur ki nefs bedene ārıż olan aḥvālden mü-

te�eŝŝir olduġı gibi beden daḫi nefse ārıż olan aḥvālden müte�eŝŝir olur. Ḳaçan bedende sevdā aġlebe 

itse vaḥşet ve ḫavf ḥādiŝ olur nefsde ve ḳaçan bedende dem ġalebe eylese feraḥ ve sürūr ḥādiŝ nefsde 

aksi daḫi böyledür. Ḳaçan ziyāde ḫafv ḥādiŝ olsa nefsde ale’l-fevr sevdā ḥādiŝ olur bedende ve ḳaçan 

vaṣl ve feraḥ ḥādiŝ olsa nefsde ṣıḥhat ḥādiŝ bedende. Bu ilācuñ ismi muālece-i rūḥāniyyedür. 

4 Derkenar: Yanī muālece-i ceyyidedendür.

5 Derkenar: Su�āl olınursa eger iki meskenüñ hevāları birbirine muḫālif ise evvelde dāḫil olur degül ise 

müfīd olmaz; biz eyidürüz: Marīżüñ ṭabīatına ḫoş geldügiçün müfīd olur egerçi hevāları birbirine 

muḫālif degül ise daḫi. 

6 Derkenar: Ṣaġīr iken şaşı olan āyine gibi yalabıḳ nesneye belürmek ile baḳsa nāfi olur aṣāb-ı ayn 

doġrulur. Zīrā ṣaġīrüñ aṣābı berkişmiş degüldür.

7 Derkenar: Zīrā bunlaruñ ḳavāid-i külliyyesi yoḳdur.

8 Derkenar: Aḳsām-ı maraż üçdür: Sū�-i mizāc ve sū�-i terkīb ve teferruḳ-ı ittiṣāl. İkisinüñ beyānına 

kelām-ı cüz�īye ḥavāle idüp birinüñ beyānına şürū eyledi.
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tedbīri muālece bi’ż-żıddur.1 [71b] ــ ــ  ائــ  ا ــ  وال  ــ ا ــ  ــאرد  א ) 
( אئــ -İmdi sū�-i mizāc-ı bārid sehlü’z-zevāldür ibtidāsında, müşkildür in ا

tihāsında. ( ــ ــ ا ة  ــ ــ  ا ــ و  ا ــ  ا  Ḳurutmaḳ āsāndur ve (و 

müddet cihetinden az tarṭībden. İmdi sū�-i mizāc-ı yābis müşkildür sū�-i 

mizāc-ı raṭbdan. (ن כــ ــ ان  ــ  ــא  Yā olmaḳ ṭarīḳinde ola ya (و2 اnī ma-

rażuñ vücūdına ḳarīb ola.3 ( ــ ــ  אزا ــ  א م  ــ ه ا ــ  Bunuñ tedbīri (و 

ögretmekdür ḥıfẓa sebeb-i marażı zā�il ḳılmaḳ ile. (ن כــ ــ اول ا ــא   Yā (و ا

olmaḳ evvelinde ola yanī marażuñ bażı żuhūr idüp bażı olmaḳda ola.

ــא) ه  ــ Bunuñ tedbīri hem mu (و ālece bi’ż-żıdd ile hem sebebi izāle ile 

olur. ( ــ ــ ا ــ  א  ــאذ اج ان כאن4  ــ ء ا ــ  Sū�-i mizāc eger sāde olursa (و 

anda kifāyet ider tebdīl.5 ( אد א ا  אد אن   Eger sū�-i mizāc māddī (و ان 

olursa māddesi istifrāġ ḳılına. (ل ــ ه  ــ ــ  ــאن  ) Eger sū�-i mizāc ḳalursa 

[72a] mādde istifrāġ olınduḳdan ṣoñra yanī sū�-i mizāc-ı sāẕeci bāḳī ḳa-

lursa tebdīl olına ḥārr bāride ve bi’l-aks raṭb yābise ve bi’l-aks. 

ة6) ــ اغ  ــ ــ כ ا ــא  א ا ــ  ــ  אء ا ــ  Şol nesneler ki anlaruñ (و ا

riāyeti vācibdür her istifrāġda7 ondur. ( ــ א ــ  א ء  ــ א ء  ــ ا ــא   (ا
Birisi bedenüñ mādde ile imtilāsıdur, öyleye beden māddeden ḫālī olmaḳ 

şeksüz mānidür. ( ــ א ــ  א ة  ــ ــא ا א İkincisi ḳuvvetdür, öyleye ża (و f 

mānidür. ــ اغ  ــ ك ا ــ ــ  ا  ــ ــ כ כــ ا ة ا ــ ــ  ــא כאن  ــ ر  (ا ا
ى) ــ ي ا ــ ــ   İllā bu ḳadar vardur ki gāh olur ḳuvvet-i ḥareket żafı sehl-

rek olur çoḳ terk-i istifrāġdan,8 öyleye istifrāġ istimāl olınur, andan ṣoñra 

ḳuvvet ḳavī ḳılınur. م ــ ــ ا ودة و  ــ ــ او ا ارة و ا ــ اط ا ــ א اج  ــ ــא ا א  (و 
( ــ א  Üçüncisi mizācdur ḥarāret daḫi yübūset yā bürūdet daḫi ḳıllet-i dem 

mānidür. ( ــ א ــ  اط ا ــ ــ و ا ــ و ا א اط ا ــ א  ُ َ ْ ــ ُ ــא [72b] ا  (و را

Dördüncisi beşeredür ziyāde arıḳlıḳ ve geñşeklik ve ziyāde semüzlük mā-

1 Derkenar: Sū�-i mizāc üç ḳısmdur: Biri kemāl bulan, biri olmaḳ ṭarīḳinde olan, biri olmaḳ evvelinde 

olandur. 

2 Derkenar:  א ḳavline ma اṭūfdur.

3 Derkenar: Bu ḥaḳīḳatde aḳsām-ı ṣıḥḥatdendür. 

4 Derkenar: Yanī māddesüz ola geniş ḥarāretinden ḥādiŝ olan ḥarāret gibi yā ḳardan olan bürūdet gibi. 

5 Derkenar: Meŝelā ḥārr olan bāride tebdīl ḳılına müberridāt istimāli ile edviyeden ve aġdiyeden. 

6 Derkenar: Vaḳtā ki istifrāġı ẕikr itdi ise ve anuñçün şerāyiṭ vardur ol şerāyiṭüñ ẕikrine şürū eyledi.

7 Derkenar: Yanī istifrāġ-ı ḳavīde.

8 Derkenar: Zīrā ḳuvvet-i ḥareket żaf olsa taḳviyet ile ḳuvvet ḥāṣıl olmaḳ mümkindür. Ammā mādām ki 

mādde ve ḫılṭ-ı fāsid istifrāġ olınmaya ṣıḥḥat ḥāṣıl olmaz belki tecvīf-i dimāġa ve ḳalbe dökülüp mevt 

vāḳi olur. 
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nidür.1 ( ــ א ــאء  وح ا ــ ــ و  א رب  ــ اد  ــ א ــ  ز اض ا ــ א ا ــ א  (و 

Beşincisi arāż-ı lāzımedür bażı emziceye, öyleye ishāle ḳābiliyyet mānidür 

ve baġırsaḳlarda cerāḥat mānidür. ( ــ א ــ  م و ا ــ א ــ  א ا ــ אد -Altın (و 

cısı sindür ḳatı ḳoca ve oġlancuḳ mānidür. ــ אئــ و ا א ــ  א ا ــא  (و 
( א د  Yidincisi vaḳtdür, öyleye ḳatı ıssı ve berk ṣovuḳ māni اdür. א א  (و 
( ــ א ــאن  ــאرد ا ــאر و ا א ــ   Sekizincisi şehrdür, öyleye ziyāde ḥārr ve ا

bārid olan şehr mānidür. ( ــ א ــאم  א ــ  ــ כא ــ ا א ــ  א א ا ــ א  (و 

Ṭoḳuzıncısı ṣınāatdur, öyleye taḥlīli ziyāde olan dellāk gibi ḥammāmda 

mānidür. (ي ــ واء  ــ ا  ــ ــ ا ــ  اغ   ــ ــ ا ــ  ــ  ــאدة  א ا ــ א  (و 

[73a] Onuncısı ādet[dür]. Şol kimse ki mutād olmaya istifrāġa hücūm 

olınmaya anuñ istifrāġına devā-i ḳavī ile. 

ر) ــ ــ ا اغ  ــ ــ כ ا ــ  ــ ان   Ve gerekdür ki ḳaṣd olına her (و 

istifrāġda beş nesne. ( ــ כ ــ او  כ ن  ــ ذي ا ــ א اج  ــ ــא ا -Birisi çıḳar (ا

maḳdur şol nesneyi ki incide bedeni miḳdārı ile yā keyfiyyeti ile. א ان א  (و 
ــ ــ  اغ  ــ ــאدام ا ــ  ج  ــ ــא  ة  ــ ــכ  ة و   ــ ــ ا ر  ــ ــכ  ن ذ כــ  

اط) ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  غ و ا ــ ــ ان  ــא   İkincisi olmaḳdur ol 

istifrāġ şol miḳdār ki muḥtemil-i ḳuvvet ola ve seni ḳorḳutmasun çıḳan 

nesnenüñ çoḳluġı belki mādām çıḳarması lāyıḳ olan ola ve ḫasta2 muḥ-

temil ola, ḳorḳma ifrāṭdan. ــ ــ  ــ ا ــ ا א اء  ــ ــ  ــ   (و اذا ا
( ــ ه  ــ א م  ــ ــא ا داء ا ــ ــ ا ــ ا כ ــ  א  Ḳaçan içürseñ müshili ṣafrā içün ve 

balġama irişse taḥḳīḳ mübālaġa olmışdur fe-keyfe ki sevdāya irişe ammā 

ḳana irişse [73b] anuñ emri ḫaṭardur. او אل  ــ ا ــ  ــאس  ا و  ــ  ا  (و 
ــאء) ــ ا ن  ــ ــ   Ṣusamaḳ daḫi ımızḳanmaḳ ishāl yā ḳusmaḳ اaḳabınca 

delālet iderler bedenüñ pāk olmasına. ــאدة ــ ا ــ  ــ  ــכ  ن ذ כــ ــא ان  א  (و 
אل) ــ א ــ  ــ و ا א ــ  ــאن  א  Üçünci olmaḳdur ol istifrāġ-ı māddenüñ 

meyli cihetinden, öyleye göñül dönmek pāk ḳılınur ḳusmaḳ ile ve göbek 

burmaḳ ishālle. (ــא ــא  ــ  ج  ــ ــא  ن  כــ ــא ان  -Dördüncisi ol (و را

maḳdur mādde çıḳan yir maḫrec-i ṭabīī ẕeker delügi gibi idrār-ı bevle ve 

emā gibi fużūla. ( ــ ــ ا ل ا ــ ــ ا ن ا כــ  Daḫi olmaḳdur (و ان użv-i 

menḳūlün ileyh eḫass3 ve ednā użv-i menḳūlün anhdan. (אؤف ــאرכא   (و 

Daḫi olmaḳdur użv-i menḳūlün ileyh müşterek āfet irene yanī menḳūlün 

1 Derkenar: Ziyāde semüzüñ tedbīri ziyāde taḥlīl itmekdür açlıḳ ile ve muḥallilāt istimāli ile. 

2 Derkenar: Iżṭırāb ve taġayyür-i ḥāl-i külliyye. 

3 Derkenar: Meŝelā nezle māddesin burna indürmek evlādur ṣadra indürmekden. 
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anh olan użva ( ــ כ ــ ا ــ  ــ ا א א ) ṣaġ bāsilīḳ gibi ciger marażları-

na. ( ــ د  ــ א ــ  را  ــ ن  כــ  Daḫi (و ان użv-i menḳūlün [74a] ileyh ṣabr 

idici ola1 kendünüñ üzerine vārid olına. ــאج ــ ا ــכ  ن ذ כــ א ان  ــ א  (و 
ــאدة) ــ ا א  א ــ ــ و ا اض ا ــ ــ ا ــא   Beşincisi olmaḳdur ol istifrāġ و

nuḍc virdükden ṣoñra vücūben emrāż-ı müzminede ve istiḥbāben emrāż-ı 

ḥāddede. ــ א  ا ــ ر ا ــ ــ  ــ  ــא اכ כ ر  ــ ن  כــ ــ  ــאدة  ن ا ــ  (ا ان 
( ــ  İllā meger mādde ziyāde ḥareket itmiş ola, öyleye ol māddeyi terk 

itmegüñ żararı ekŝer olur nuḍc bulmadan istifrāġ żararından. ب ــ ــ   (و 
( ــ א א ــ  ــא  غ כ ــ ــ  ــ و ان  ــ  א ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــאدة   ا
Az olur mādde çekilür użv-ı şerīfden andan eḫass oluna ki anuñ cihetine 

muḫālif ola, egerçi istifrāġ ve istiḫrāc daḫi olınmazsa. Nitekim ḳılınur ḥa-

cāmat şīşeleri ile yanī ḳurı şīşe çekilür.2 ــ ف ا ــ ــ ا ن ا כــ ــ  ب  ــ  (و ا
( ــ ف ا ــ ــ ا ن ا כــ ــ   Ceẕb gāh olur3 [74b] ḫilāf-ı ḳarībe olur ḳaçan و 

mādde yerleşmiş olsa ve gāh olur ḫilāf-ı baīde olur ḳaçan mādde yerleşmiş 

olmasa. (ــא ل  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  א ــ ان  ط  ــ  Şarṭ olınur ḫilāf-ı (و 

baīde ceẕbde baīd olmamaḳ iki cihetde yanī ṭūlda ve arżda belki tebāud 

iki ḳaṭruñ aṭvelinde ola.4 (ى ــ ــ ا ــ ا ب ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــאذا ور ) 
İmdi ḳaçan ṣaġ [el] şişse mādde ṣol ayaġa ceẕb olınmaz.5 ــ ــ ا ــא ا ــ ا ) 
ى) ــ ــ ا ــ ا ــ او ا ــ ا ــ و  Ya اnī belki bu ṣūretde ṣaġ ayaġa çekilür 

ve ol efḍaldür yāḫūd ṣol ele çekilür.6 ــ ــ  ء و   ــ ــ ا ب  ــ ــ ان   (و 
ــאدة)  Yanī lāyıḳ budur ki mādde ceẕb olınmaya imtilā ile daḫi mādde-i 

uḫrānuñ teveccühi ile. (ب ــ ــ  ــ  ــ ا ــ د ــא  ــ  ــ ا ــ ا ) Öyleye 

dökülür użv-ı mecẕūbun ileyh defi asīr olan ceẕb olınan7 [75a] yire. و) 
( ــ ــכ او ا  Yanī lāyıḳ budur ki ḳaçan użv-ı mecẕūbun anhda veca 

olsa evvelā muḫaddirāt ile veca teskīn ḳılına. ــכ و ــאرض  ــאذب  ــ  א ) 
( ــ  Zīrā ol veca ceẕb ider, öyleye senüñ ceẕbüñ ile veca ceẕbi muāraża 

1 Derkenar: Yanī anda maraż olmaya ki mādde gelmek ile żarar olmaya nitekim maḳada verem olsa.

2 Derkenar: Meŝelā arḳada ḳurı şīşe çekerler gözden ḳanı arḳaya çekmek içün. Lā-cerem bu ḥīle ile 

mādde yanī ḳan użv-ı şerīfden yanī gözden użv-ı eḫassa yanī arḳaya çekilür. 

3 Derkenar: Ceẕb-i mādde bir niçe ṭarīḳ ile olur. Meŝelā ḳan almaḳ ve ḥacāmat ḳılmaḳ ve baġlamaḳ ve 

ovmaḳ ve ıssı ṣuya ṣovuḳ ṣu dökmek. 

4 Derkenar: Zīrā ḫilāf-ı baīddür. 

5 Derkenar: Zīrā ṭūlen ve arżen baīddür ki ṣaġdan ṣola ve alādan esfele ceẕbdür. 

6 Derkenar: Zīrā ebaddur ve ḳalb ol cānibde degüldür ammā ṣol ayaġa çekilse mādde ḳalbe dökülmek 

iḥtimāli vardur. 

7 Derkenar: Yanī beden mümtelī iken mādde ceẕb olınursa ol użv-ı mecẕūbun ileyhe çoḳ mādde dökü-

lür użv żarar olur defi müşkil olduġıçün. İmdi evvelā bedeni tenḳiye itmek gerek. 
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ider. ( ــ א ئ  ــ ــ  ــ ا ــ ا ط  ــ ــ ا اغ و כא ــ ــ و ا ــ ا  (و اذا و

Ḳaçan faṣd ve istifrāġ vācib olsa ve aḫlāṭ nisbet-i ṭabīiyye üzere olsa faṣd-

la ibtidā olına.1 (اغ ــ ــ ا ــ  ــאن  ) Eger ḫılṭ ġālib olursa istifrāġ olına 

edviye ile. ( ــ ــ  ــ او  א اغ ا ــ ــכ ا כــ כ ــ  -Eger aḫlāṭuñ ziyā (و ان 

desi nisbet-i ṭabīiyye üzere olmasa belki biri ziyāde olsa ġālib olan istifrāġ 

olına, andan ṣoñra faṣd olına. ( ــ ــא  ــ   Olsun istifrāġ ġālib ile (و 

faṣd ortasında mühlet.2 ــ و ــ  ــ  ــ ا ــ  ا واء ا ــ ب ا ــ ــ  ــא او ا  ــ  (و כ
اب) Çoḳ olur vāḳi ا 75]b[ ḳılur devānuñ şürbini ki anda vācibdür faṣd 

ḥummāda ve ıżṭırābda.3 ــא داءة  ــ ــ  ط  ــ ــ ا ــאدة  اغ  ــ א ــ  ــ   (و 
ــאده4) ــ  ــ  א م  ــ او  אر  ــ  Maraż gāh biz istifrāġ emr iderüz او 

aḫlāṭda ziyāde içün degül belki keyfiyyetinüñ yaramazlıġı içün yā taḳviyet 

içün ki izdiyād-ı aḫlāṭ olmaya yā taḳaddüm-i ḥıfẓ içün maraż mutād olan 

kimesneye5 ( ــ ــ ا ــא  اغ) .ḫuṣūṣā bahārda (و  ــ ــ ا ــאف  ــ   (و 

Gāh olur istifrāġdan kerāhet olınur.6 ء ــ ارك  ــ م و  ــ م و ا ــ א ــ  ل  ــ ) 
ــכ) ــ ذ ــא  ــ  ا  Öyleye istibdāl olınur ṣavm ile ve nevm ile daḫi tedārik 

ḳılınur mizācınuñ yaramazlıġı ki imtilā īcāb ider.7  אت א غ  ــ  (و  
( ــ ــ  ــ ا م  ــ ــאرج כא  Az olur istifrāġ olınur ḫāricden müceffifāt 

ile ḳum üstünde uyumaḳ gibi müstesḳī içün.8 ــ اغ ا ــ ــ ا ــאج  ــ   (و 
ــא ل  ــ אل و  ــ ــ ا ــא  ا ــא  ــא   [66a] ــא ــ כ غ  ــ ــ ا א ــ   ادو
اء) ــ כ ا ا ــ ــ ا دة  ــ ــ ا ــ  ــ ا א  Az olur ki muḥtāc olı-

nur istifrāġda edviyeye ki ḫılṭ müstefraġa münāsib olur keyfiyyetde, öyleye 

tadīl idersin edviyeye muvāfıḳ olan ile ishālde ve ol edviyenüñ keyfiy-

yetin tadīl idersin9 helīlec-i aṣfer gibi maḥmūde tadīlinde ṣafrā istifrāġı 

1 Derkenar: Vaḳtā ki ḳavānīn-i ceẕbden ve şerāyiṭi beyānından fāriġ oldı ise ḳavāid-i külliye beyānına 

şürū eyledi ki anda müşterek olur cemī istifrāġāt ki ishāl ve ḳay� ve faṣd ve ḥacāmat ve ḥuḳnedür. 

2 Derkenar: Murād iki yā üç gündür.

3 Derkenar: Yanī faṣd vācib iken devā içürse ḥummā ve ıżṭırāb vāḳi olur. Zīrā dem ḥārdur ve edviyede 

daḫi ḥarāret vardur keŝret-i ḥarāret ḥummā iḥdāŝ idüp ḳalaḳ ve ıżṭırāb olur. 

4 Derkenar: İstifrāġa iḥtiyāc mücerred ziyāde-i aḫlāṭ degüldür anı beyān ider.

5 Derkenar: Yanī maraż daḫi gelmeden ilāc ḳılınur istifrāġ ile, tā ki bunuñ sebebi ile ḥıfẓ olınur marażdan.

6 Derkenar: Yanī dāḫil ile istifrāġdan kerāhet olınacaḳ ḫāric ile istifrāġ olınur ve bunda beyān ider ki 

istifrāġ dā�imā dāḫil ile olmaz ve işāret ider ki dāḫil ile istifrāġdan ṣoñra baḳiyye ḳalsa ḫāric ile istifrāġ 

ve taḥlīl ḳılınur. 

7 Derkenar: Yanī mizācı tadīl ḳılınur. 

8 Derkenar: Zīrā ḳum cilde ḳarīb olan ruṭūbātı ceẕb ider. Andan ṣoñra içerüde olan ruṭūbāt anuñ yirine 

gelür ḥattā ceẕb-i bedenüñ nihāyetine irişür. 

9 Derkenar: Bundan malūm oldı ki Buḳrāṭ’uñ א א و  ا  ج   .didügi küllī degüldür ا
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ḳatında.1 ــ او غ ذا ــ ن ا כــ ة او  ــ ــ ا ــא  ئــא ا ــ  ــ ا ــ   (و 
واء) ا ا כ ــ ا او   Az olur ki müshil münḳalib olur muḳayyi�e yanī 

ishāl yirine ḳay� itdürür yā żaf-ı mide içün2 yā müstefriġ olan kimsenüñ 

tuḫmesi olduġıçün3 yā ŝüflüñ4 yübūseti içün yā devānuñ kerāheti içün.5 و) 
( ــ ــאد  ــ  ــא أو  ــ ذر ن ا כــ ــ او  ة و ــ ــא  ــ ا ــ  ــ ا ــ   Az olur 

muḳayyi� münḳalib olur müshile yanī ḳusdurmaḳ yirine ishāl [76b] ider 

yā açluḳ şiddetinden yā ḳusacaḳ kimsenüñ ṭabīatı līnetinden yā ḳusmaġa 

mutād olmaduġından.6 ف ــ ــ  ــ  ا ــ  او ــ  א ــ  ا ــאب  ا  (و 
( ــ ــ  ــ  ــא ا داء و ا ــ  Yigit elyaḳdur ḳay� itmege ḳocadan ṣafrāviyyeti ا

içün ki ol ṣafrā muṭīdür ḳay�a sevdā anuñ ḫilāfıdur ammā balġam beyne 

beynedür.7 (ــא ــ  ــא  ــ  אذ ة  ــ ــ  واء  ــ  Devā ishāl ider8 ḳuvvet-i (و ا

cāẕibe ile.9 ( رق او ب ا ــ ــ   Böyle degüldür ki ġāyet raḳīḳ olanı ceẕb ( ا

ide evvelā.10 (ة ــ כ א ــ  ــא  ــ ذ ب ا ــ ــאכ و ا   Daḫi müşākele (و  

içün degüldür ve illā altun altunı ceẕb ider idi keŝret ile ġalebe ider idi.

ــכ) ل ذ ــ س  ــ א ــ Cālīnūs dir bunı.11 (و  ــ اذا  دو ــ ا ــ  ــ ا ــ ان   (و 
( ــ ــכ ا ــ ذ כ ــכ  ــאכ و  ــ ا ــ  ي  ــ ــ ا ــ ا ــ و  Daḫi Cālīnūs 

zum ider [77a] edviye-i semmiyyeden ġayrı ḳaçan ishāl itmese tevlīd ve 

iḥdāŝ ider ceẕb idecek ḫılṭı müşākelet ecliçün. Anuñçün ol ḫılṭ çoḳ olur.

ه ــ א  ــ ــאره و ا ــ و ا ــכ ا ك ذ ــ ة  ــ כ ــכ ا ــכ و ان  ــ כ ــ  12 ا ــ  (و ا
( ــ ــ  ــ  -Ḥaḳ budur ki böyle degüldür ve ol ḫılṭ keŝreti anuñ taḥar ا

rüki içündür daḫi bedene ṭaġılduġı içündür daḫi ġayrı aña döndügi içün-

1 Derkenar: Ṣafrā ḥārdur maḥmūde yanī saḳmunya daḫi ḥārdur helīlec-i aṣfer ḳarışdurulur ki maḥmū-

deye muvāfıḳdur ishāl ṣafrāda ve żıddur keyfiyyetde. Zīrā bāriddür. 

2 Derkenar: Mide żaīf olduġıçün devāyı imsāk idemez, tā ki münḥadir olup amel ide. 

3 Derkenar: Tuḫme ile müshil ḥareket-i mide īcāb ider. 

4 Derkenar: Ŝüfl yābis olıcaḳ devā emāya nüfūẕ idemez. 

5 Derkenar: Öyleye devāyı ḳabūl itmez żarūrī redd idüp ḳay� ider.

6 Derkenar: Aḫlāṭ içinde ṣafrā anāṣır içinde nār gibidür ve sevdā arż gibidür ve balġam hevā gibi ve mā 

gibidür. 

7 Derkenar: Ṣafrā midenüñ yuḳarusında olur ḳay� olınmaḳ āsāndur ve sevdā midenüñ aşaġasında olur 

balġam ikisinüñ ortasında olur. 

8 Derkenar: Eṭibbā iḫtilāf itdiler devā ishāl itdüginüñ sebebi nedür diyü. Bażılar didiler devāda ḳuvvet-i 

cāẕibe vardur ḫılṭ-ı maḫṣūṣa. Nitekim mıḳnaṭısda ḳuvvet-i cāẕibe vardur ḥadīde. Böyle diyenlerüñ 

bażı didiler devā evvelā raḳīḳi ceẕb ider ŝāniyen ġalīẓi. Bażılar didiler devā ishāl itdügi müşākele 

içündür. Muṣannif dir ki devāda ḳuvvet-i cāẕibe vardur aña maḫṣūṣ olan ḫılṭa gerek ol ḫılṭ raḳīḳ olsun 

gerek ġalīẓ olsun gerek devāyla ḫılṭ ortasında müşākele olsun gerek olmasun. 

9 Derkenar: Maḥmūde gibi ṣafrāya ve şaḥme-i ḥanẓal gibi balġama ve eftimūn gibi sevdāya. 

10 Derkenar: Zīrā eftimūn evvelā sevdānuñ ġalīẓini ceẕb ider bade raḳīḳini ishāl ider.

11 Derkenar: Yanī sebeb-i ceẕb müşākeledür dir. 

12 Derkenar: Muṣannif, Cālīnūs ḳavlini redd idüp ve anuñ istidlāline cevāb virür.
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dür ġalebe sebebi ile. (1 ــ ــ  واء  ــ ا ــ  ــאم  ا  Ḥammām devādan (و 

evvel muīndür aña.2 ( ــ ــא  ــ  م  ــ ه  ــ  Ve devādan bir gün ṣoñra (و 

bāḳī olanı taḥlīl ider.3 ( ــ ــ  א ــ  Devā ile ḥammām ḳāṭı (و dur devā-

nuñ filini. ( ــ ــ ا اء  ــ ــ ا ــ  אل ا ــ ــ  دو ــ ا ــ اכ ــ  כ   (و ا

Ekl ḳaṭ ider ekŝer-i edviyenüñ filini ṭabīat meşġūl olduġı içün hażma 

defden.4 ( ــ ــ  כ ــ  واء  ــ ط ا ــ -Devānuñ ġıdāya [77b] iḫtilāṭı ol (و 

duġı içün devānuñ ḳuvveti münkesir olur. ــ اغ  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ   (و 
ــאن) ــ و ا ــאء ا ــ  ــ  ئא  ــ واء  ــ ب ا ــ ــ  ــ  ــ ا -Şol kimse ṣabr itme ا

ye5 aç iken istifrāġa alsun yanī yisün devā içmezden evvel arpa ṣuyı gibi ve 

enār gibi. (ه ــ ــאن  ــא ا ــאن  ــ ا واء  ــ אل ا ــ ــ ا ــ   Eger alsa (و ان ا

yanī yise devā istimālinüñ aḳabınca enār gibi gāh olur muīn olur ṣıḳmaḳ 

ile. ــא ــ  ــ و  ي  ــ ي  ــ ــ ا ــ و  ــ او  ــ  واء ا ــ ــ ا م  ــ  (و ا
( ــ א  Uyımaḳ devā-i żaīf üzere ḳaṭ ider yā żaīf ider ve devā-i ḳavī üzere 

amelini ḳavī ider ammā amel itdüklerinden ṣoñra uyımaḳ ḳāṭıdur.6  و) 
ــאب) ا ورق ا ــ ــ  ــ  ن و ا ــ ــ ا واء  ــ ــאف ا  Şol kimse ki devāyı keri-

yesine ṭarḫūn çiynesün, andan ziyāde[78a]dür unnāb yapraġı çiynemek.7 

( ــ א وق  ــ ر ا ــ ــ  ــ .Az olur ki uyuşdurulur ḳar ṭatmaḳ ile (و  ــ  ــ   (و 
( ــ ــ  ــ  -Şol kimse nefret ider devānuñ rāyiḥasından burnı delük را

lerin dutsun. ( ــ ا ــ ا ف  ــ ــאف ا ــ  -Şol kimse ḳorḳsa ḳusmadan eṭrā (و 

fı baġlansun.8 (ــאح ــאس و ا ــאن و ا ة כא ــ ــא  ــא  א ه  ــ ــאول   Ve yisün (و 

andan ṣoñra ḳabż ve imsāk ider ve mideyi ḳavī ider nesne enār gibi ve 

ışḫun didükleri ot gibi ve elma gibi.9 ــ و ــ ا ر  ــ ــ  ب  ــ ــאر  ــאء ا  (و ا
( ــ א  Issı ṣudan içile ḥabbı ve aña müşābih olanı eridecek ḳadar.10 ــא  (و ا
( ــ ر  ــ ــ  واء  ــ ــ ا ــ   Ammā devā amelini ḳaṭ idicek içile ıssı ṣu 

şol ḳadar ki ḥabbı ve aña müşābih olanı çıḳara. ــאء ع  ــ ــא  ــ  ــ و  (و 

1 Derkenar: Devā-yı müshilüñ sebebi ishāli beyānından fāriġ oldı ise şol aḥkām beyānına şürū ider ki ol 

aḥkāmuñ riāyeti vācibdür cümle aḥkāmdan biri ḥammāmdur. 

2 Derkenar: Zīrā ḥammām ḫılṭı talṭīf ider ve fużūle nuḍc virür ve mesāmmı tevsī ider.

3 Derkenar: Bir gün ṣoñra didi. Zīrā devā güninde ḥammām żaf virür. 

4 Derkenar: Ekŝer-i edviye diyüp küllī dimedi. Zīrā devā aḳvā olsa ekl ḳāṭı ve māni olımaz. 

5 Derkenar: Yā żafı mizāc içün yā żafı terkībi içün yā keŝret-i perhīzi içün.

6 Derkenar: Zīrā amel ile devā-i ḳavī żaīf olur ve devā-i żaīf ażaf olur, öyleye nevm ḥālinde hażm olınur 

ameli kesilür. 

7 Derkenar: Unnāb yapraġı çiyneyen ṭatlu ile acıyı farḳ idemez. 

8 Derkenar: Zīrā eṭrāfı baġlanmaḳ ile ṭabīat müte�ellim olup aña teveccüh ider ḳusmaḳdan imsāk ider. 

9 Derkenar: Tā ki ḳaẕfı yanī devāyı ḳusmaġı men ide ve ayva ve nana ve ṣoġan ḳoḳulaya. 

10 Derkenar: Devā şerbet ve yumuşaḳ macūn olıcaḳ tezcek mideye iner ve nüfūẕ ider. Ammā ḥabb ve 

ġalīẓ macūn olıcaḳ ıssı ṣu içmek gerekdür. 
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ات) ــ ــ  ــאر او   Şol kimse ki ḳarın aġrısı ve göbek burusı bula devā 

içdükden [78b] ṣoñra yutsun ıssı ṣu daḫi yürüsün birḳaç aṭım. ــ ــ   (و 
(1 ــכ ــאرد و  ــאء  ــאح او  اب ا ــ ــא  ر  ــ ور  ــ ب ا ــ واء  ــ Devānuñ ḳaṭ اı 

ḳatında maḥrūr olan içsün bezr-i ḳaṭūnā şarāb-ı tuffāḥ ile yā ṣovuḳ ṣu ile 

ve şeker. (ــאن ر ر ــ ــ  ــכ  ــ ذ اج  ــ ل ا ــ Mu (و اtedilü’l-mizāc olan 

bezr-i ḳaṭūnā ve şarāb-ı tuffāḥ ve ṣu istimāli ide reyḥān toḫmı ile. ود  (و ا
ــא) ر  ــ ــ دون  ــ   Mebrūdu’l-mizāc olan ḳaṣr eylesün toḫm-ı reyḥāna 

bezr-i ḳaṭūnāya degül. ــ ــ ا ا  ــ ئא  ــ ــ  אل و ا ــ ــ ا اء  ــ כــ ا  (و 
وج)  Olsun ġıdā ishālden ve ḳay�dan ṣoñra ṭatlu nesne cevheri eyü piliç כא

gibi. ( כ ــ ا Ya (و nī mutād olduġından eksicek yiye iki üç gün. ــאن ) 
ــ دا و  ــ ث  ــ ــ ا א اء  ــ ــ  ة ا ــ ــא ا אو ــאن  ة  ــ ب  ــ ــא  ــאء   ا

( ــ Zīrā a اżā ḫālī olduġıçün2 ceẕb [79a] ider ḳuvvet ile. Ḳaçan ażāya 

muāvenet eylese mide ki ŝaḳīl olmışdur ġıdā cihetinden def ile süddeler 

ḥādiŝ olur ve ḥāl müşkil olur.3 ــ ــכ  כــ ا ــ و ا ــ  واء و  ــ ب ا ــ ــ   (و 
( ــ ــ ا א ــ او  ــ ا א ــ او  ا ــאכ ا ك  ــ  Şol kimse ki devā içe ve وا 

ishāl itmeye ve teskīn mümkin ola teskīn4 ḳılınsun eger teskīn mümkin 

olmazsa taḥrīk olına ḳavābıż5 ekli ile yā ḥuḳne-i leyyine ile yā fütl-i müshi-

le6 ile. ( ــ ــ  م وا ــ ــ  ــ  ــ ا ــא  Ammā iki müshili cem (و ا eyle-

mek ḫaṭardur.7 ــ اد ا ــ ــ ا א ة و  כــ اض  ــ ــ ا ــ ان  ــ ا ــ ا ــא ا  (ر
( ــ ــ رئ  Gāh olur iḥtiyāc olur faṣda ḳaçan arāż-ı ḳabīḥe ḥāṣıl olup ve 

mādde użv-i re�īse meyl eylese.8 ( ــ ا ــ ا واء  ــ ــ ا اط  ــ ــ ا -Şol kim (و 

se ki aña devā ifrāṭ olsa eṭrāfı berk baġlana, öyleye ishāl munḳaṭı olur ḳay� 

munḳaṭı [79b] olduġı gibi. ( ا  (و  Daḫi ḳābıżlar içirüle.9 (و  ا
( ــ ــא   Daḫi baġlana ḳavābıż ile ḳarnı. (10ق ــ ــ .Daḫi terledüle (و   (و 
1 Derkenar: Müshil istimālinden evvel ve müshil istimāli zamānında olan aḥvālüñ beyānından fāriġ 

olup müshil istimālinden ṣoñra olan aḥvālüñ beyānına şürū eyledi. 

2 Derkenar: Yanī ażā ḳable’l-hażm ceẕb eyler ve bade ġıdā ile ŝaḳīl olduġı içün tezcek def eyler, öyleye 

ġıdā ḳable’l-hażm ġalīẓ iken mecārīye dökülüp süddeler olur. 

3 Derkenar: İshāl itmemek yā ġam yā ḫavf yā ḥarr hevā yā bārid hevā yā ŝüfl-i yābis yā ḍayyıḳ mecārī 

içündür. 

4 Derkenar: Teskīn yā ḥādiŝ olan arāża olur göbek burmaḳ ve göz ḳararmaḳ ve baş çigzinmek ve baş 

aġrımaḳ gibi yā taskīn devāya olur ki ḥiddeti def olur. 

5 Derkenar: Yanī mideyi aṣr idenler ile rümmān ve tuffāḥ gibi.

6 Derkenar: Yanī şāf ile. 

7 Derkenar: Yanī evvelki müshil amel eylesün diyü bir müshil daḫi içmek ḫaṭardur. 

8 Derkenar: Yanī ḳaçan devā amel itmeyüp ishāl vāḳi olmayup göz ṭomalmaḳ ve ḳızarmaḳ ḥādiŝ olup 

ve mādde dimāġa yā ḳalbe meyl eylese ḳan almaḳ gerek ki istifrāġ küllīdür. 

9 Derkenar: Bezr-i ḳaṭūnā ve ṣamġ-ı Arabī gibi. 

10 Derkenar: Ḥammām ile yā ıssı ṣu buḫārı ile mādde ṭaşraya teveccüh itsün içün. 
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ــאرد) ــ ا א ــכ   Daḫi meskeni taṭyīb olına ṭīb-i bārid ile.1 ــ ــ ان ا  (و ا
ــ א ــ و ا כ وح ا ــ ــ  ــ  أس و  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ و  ــ ا ــא و  ة و  ــ ــ ا  

ــאن2) ــ ا ــ و  ــ و ا א אء و ا ــ ام و ا ــ ــ כא اض ا ــ  Sen bil ki و ا

ḳusmaḳ mideyi pāk ider3 daḫi ḳavī ider ve baṣara ḥiddet virür ve zā�il ider 

ŝiḳali başdan ve bögreklerde ve ḳavuḳda olan ḳarḥalara fā�ide ider4 daḫi em-

rāż-ı müzmineye cüẕām gibi istisḳā� gibi ve felc gibi ve raşe gibi ve fā�ide ider 

ṣarılıḳ düşmege. ــ ــ  ــ  ــ  ا ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ ان   (و 
Gerekdür ki ṣaḥīḥ kimse ḳay� isti دور)māl ide ayda iki kerre birbiri ardınca 

ammā tayīn-i [80a] vaḳt itmeye. (ول ــ ا א ــ  א ارك ا ــ ) Ḳay� iki gerek, tā 

ki ḳay�-ı ŝānī evvelki ḳay� taḳṣīr itdügin tedārik ide. ( ــ ــ  ــ ا ــ   (و 

Daḫi pāk ḳıla fażlı ki mideye döküle ḳay� ol sebebi ile. ــ ــ  ــ ا ــאر  כ  (و ا
(5 ــ א ــא ا אن و  ــ ــ ا ل و  ــ ــ  א ــא  ة و  ــ Çoḳ ḳay� mi اdeye 

żarar ider ve mideyi fużūle ḳābil ḳılur ve dişlere żarar ider ḫuṣūṣā ekşi. و) 
ــא) ع  ــ ــא  ــ و ر ــ و ا ــ ا ــכ   Ve buncılayın çoḳ ḳay� żarar ider כ

göze ve ḳulaġa ve gāh olur ṭamarı pāreler. ــ او ــ ورم ا ــ  ــ  ــ ان   (و 
( ــ א ــ ا م او  ــ ــ ا ــ  ــ او  ــ ا ــ د ر او  ــ ــ ا ــ   Vācibdür ḳus-

maḳdan ictināb itmek şol kimse ki boġazında şiş ola6 yā gögsinde żaf ola yā 

boynı ince ola yā ḳan tükürmege ḳābil ola yā güç ile ḳusar ola. ــאس ــ ا  (و 
اض رد ــ ــ  ا ــ و  ــ  ــכ  ــאء و ذ ــ  ــ  ــא  א ــ  ــ ان  ــ   [80b] 

ــאدت) ــ  ــ  ــ ا Nāsdan ba و żı vardur ki ṭaām ile ṭolmaġı sever ḥırṣdan. 

Andan ṣoñra ḳusar müteḥammil olmaduġından bu ḳocalıġı tez getürür ve 

yaramaz marażlarda vāḳi ḳılur ve ḳusmaġı ādet eyler.7 ــ ــ  אل و ا ــ  (و ا
( ــ ــ  اق8  ــ ال ا ــ ــאء او  ــ ا ــ او  ــ ا ــאء او   İshāl daḫi ḳusmaḳ ا

beden pāk iken yā ŝüfl yābis iken yā aḥşā żaīf yā ḳarın derisi arıḳ iken müş-

kildür ḫaṭarludur. ( ــ אء و ا ــ ــ دون ا ــ و ا ــ ا ــ ا  Ḳusmaḳ (و و

vaḳti yazdur ve bahārdur ḳış degül ve güz degül.9 ــ ــ  ــ ا אل  ــ  (و ا

1 Derkenar: Ṣandal ve kāfūr gibi. 

2 Derkenar: İshāl aḥkāmı beyānından fāriġ oldı ise ḳay� aḥkāmı beyānına şürū eyledi. 

3 Derkenar: Küdūrāt-ı ebḫirenüñ māddesi zā�il olduġı içün.

4 Derkenar: Ḳay� mevāddı ḫilāf-ı cihete ceẕb itdügi içün. 

5 Derkenar: Ḳay� menāfiin beyān eyledi ise mażārrın beyān itmege şürū eyledi. 

6 Derkenar: Tā ki mevādd yuḳaruya teveccüh idüp şişi ziyāde olmaya.

7 Derkenar: Midesinde ṭaām durmaz olur.

8 Derkenar: Teşdīd-i ḳāf ile cem-i ق ’dur.

9 Derkenar: Bilgil ki ḳusmaḳ gāh ṭabīī olur gāḥ ṣınāī olur. Evvelkiden baḥŝ itmezüz ve ṣınāī olan daḫi 

iki nevdür: Yā iḫtiyārīdür yā żarūrīdür. Ve żarūrī olan oldur ki ḥācet olup lāzım ola ammā māddeye 

ḳābiliyyet virmek gerek talṭīf ile. Ve iḫtiyārī olanda şarṭlar vardur cümlesinden biri vaḳtdur.
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( واء .Yazda ishāl ḥummā celb ider ve müşkil olur ا و  ب ا אرض  ) 
( ــ ب ا ــ Devā ceẕbi ile ıssı ceẕbi birbirine mu و āraża itdügiçün.1 ــ  (و 
( ــ ا د  ــ ــ  ا  [81a] אء  ــ  Ḳışda ishāl ziyāde müşkildür ḫılṭ doñduġı ا

içün. ( ــ ــא  ــ ا  ــ  ــ  ــ  ــ ا ه ا ــ ــ   Bahārı yaz (و اaḳablar 

ki muḥallildür ruṭūbātı, öyleye bahārda müshilüñ laṭīfi istimāl olınur.2 א  (و ا
( ــ ــ ا ــ  ــ Ammā güz ishālüñ vaḳtidür.3 ا ــ ان  ــ ا ــ   (و 
( ــ ــ ا ــאن و  -Vācibdür ḳusmaḳ vaḳtinde iki gözlerin baġlamaḳ ve ḳar ا

nın ṣarmaḳ. ــ ث  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــאرد و  ــאء  ــ  ــ ا ــ  غ  ــ ــאذا  ) 
ــאء ورد) כــ و  ــ  ــ  ــאح  اب ا ــ ــ  ب  ــ أس و  ــ  Ḳaçan ḳusan kimesne ا

fāriġ olsa ḳusmadan yüzin yusın ṣovuḳ ṣuyla ve azcuḳ sirke ile tā ŝiḳali men 

ide ki başda ḥādiŝ olur. Daḫi içsün elma şarābı gibi azcuḳ ṣaḳız ile ve gül 

ṣuyı ile. (4ق ــ ــ  אل  ــ ــ و ا ــ  ب  ــ ــ   Ḳusmaḳ aşaġadan5 [81b] (و ا
ceẕb ider ve ishāl yuḳarudan ceẕb ider.6 

9 ــ כ ــא و ا ــא  ــ  راع  ــ ــ ا ــאل8 و  ن و ا ــ ر ا ــ ــ   7 ــ א ــ ا  (و 
ــאء12 ق ا ــ  11 ــ ــאل و  ــאع ا و ــ  ــ و ا כ ــאع ا و ــ  10 ا ــ ك و ا ــ  
ق ــ ــ  א ــ و ا درار ا ــ  א س و ا ــ ــ و ا وا ــ و  ــאء  ق ا ــ ــאع  و  
אء13) Bāsilīḳ faṣdı tennūr-ı14 bedeni pāk ider ve ḳīfāl daḫi ḥabl-i ẕirā ا faṣ-

dı boyunı ve andan yuḳarusın pāk ider ve ekḥal faṣdı müşterekü’n-nefdür 

tennūra ve raḳabeye. Üseylem ki ṣaġdadur anuñ faṣdı ciger aġrıları içündür 

ve üseylem ki ṣoldadur anuñ faṣdı ṭalaḳ aġrıları içündür. Irḳ-ı nesā faṣdı 

ırḳ-ı nesā vecaına aẓīmü’n-nefdür, daḫi devālī15 ve niḳrise ve ṣāfin16 faṣdı 

ḥayż aḳıtmaġa ve ırḳ-ı nesā neflerine. ــ ــאرب ا ــא  ــ ا ــ  א  (و ا

1 Derkenar: Zīrā devā mevāddı içerü çeker, tā ki emā ṭarīḳinden def ide ve hevā ısısı ṭaşraya çıḳar.

2 Derkenar: Eger bahārda müshilüñ ḳavīsi istimāl olınursa aḳabınca yaz gelüp bāḳī ruṭūbātı taḥlīl ḳılup 

beden ziyāde żaīf olur. 

3 Derkenar: Ḥāṣıl-ı kelām budur ki ḳatı ıssı vaḳti ṣovuḳ zamānında müshil istimāl itmemek gerek ve 

bahārda müshilüñ żaīfi istimāl olınmaḳ gerek ve güzde ḳavīsi istimāl olınmaḳ gerek daḫi cā�izdür. 

4 Derkenar: Muṣannif ḳay� ile ishālüñ farḳın beyān ider. 

5 Derkenar: Anuñçün bedenüñ aşaġalarında olan marażlara nāfi olur veca-ı mefāṣıl gibi. 

6 Derkenar: Anuñçün bedenüñ yuḳarularında olan marażlara nāfi olur ṣar gibi. 

7 Derkenar: Gövde ṭamarı ki aşaġaki ṭamardur. 

8 Derkenar: Baş ṭamarı ki yuḳaruġı ṭamardur. 

9 Derkenar: Hem baş hem gövde ṭamarıdur ki orta ṭamardur. 

10 Derkenar: El üstünde ḫınṣırla bınṣır ortasında faṣd olınur.

11 Derkenar: Topuḳ yanından faṣd olınur. 

12 Derkenar: Fetḥ-i nūn ve elif-i maḳṣūre ile. 

13 Derkenar: Vaḳtā ki ishāl ve ḳusmaḳ mebāḥiẟinden fāriġ oldı ise faṣd ve ḥacāmat mebāḥiẟine şürū eyledi. 

14 Derkenar: Tennūr-ı aḥşāyı müştemil olan cüz�dür. 

15 Derkenar: Ayaḳ ṭamarları şişen marażdur. 

16 Derkenar: Ökçe ardından faṣd olınur. 
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م) ــ 1 [82a] ا ــ ــ و  ر ا ــ  Ḥacāmat iki incikde faṣda ḳarībdür2 ḥayż و 

ḳanın aḳıdur ve ḳanı pāk ider. ــ א اع  ــ ع و ا ــ ــ و ا ــ و ا ــא  ــ ا  (و 
أس ــ م ا ــ ــ  ــ  א ن ا ــ כ ــאس  ــ ا אن و اכ ــ رث ا ــ ــא  כ أس  ــ م ا ــ ــ  ــאכאن   
( א  ا  Ve ḥacāmat eñsede göz aġrısı içündür ve aġız ḳoḳusı içün3 

ve aġız içinde ḳabarcuḳlar içündür ve baş aġrısı içün ḫuṣūṣā başuñ öñünde 

ola ve bu eñsede ḥacāmat nisyān virür ve ekŝer nās başuñ öñünde ḥacāmatı 

mekrūh görürler. Zīrā ḥissi żaīf eyler. ــ ــ  ــ ا ــא  ائــ ا ــ  א  (و 
( ــ ئ ــאء ا ــא  ــ  ــא  א وح و  ــ ــ ا א  ا ــ ــ ا ــא  א  Ḥacāmat و 

içün fevāyid vardur. Biri budur ki użvuñ nefsini pāk ider. İkincisi budur ki 

ḳıllet-i istifrāġı vardur cevher-i rūḥı. Üçünci ḳıllet-i taarrużı vardur4 ażā-yı 

re�īseye.5 ــ ب  ــ ــאء و ا ــ ا ل  ــ ــ [82b] ا ــ  ــ  א ــ  א ــ   (و ا
( ــ ــ و ا ــ ا ــ ا Ḥuḳne mu اālece-i nefsiyyedür fużūlı silküp ve 

def itmekde baġırsaḳlardan daḫi alādan esfele çekmekde daḫi ḳūlencde.6 

دان) ــ ــא ا ــ .Ḥuḳnenüñ ṣabāḥ ve aḫşamdur (و و ــ  ــ  ا ا ــ ــ   (و 
ــאت) א ا ــ  Biz ḫatm idelüm bu fenni vaṣiyyet ile emr-i mu اālecātda.7 

( ــ ــ ا اف  ــ ــ כ ا א ــאن  ــ  כ ــ ا د ا ــ ــ ان   ) Lāyıḳ budur 

ki ṭabīatı mutād ḳılmayasın kāhillige bunuñla ilāc idesin her ṣıḥḥatdan 

inḥirāfa.8 (ــא ــ د ــ و ا ب ا ــ ــ   Daḫi ḳılmayasın müshil (و ان  

yā muḳayyi� içmegi ādet. (ــא א ل  ــ ــ  ه  ــ ــ ا א ــ  כــ ا ــא ا ــ   (و 

Her ḳaçan ki tedbīr mümkin ola, āsān vechler ile udūl itme müşkiline.9 و) 
( ــ ــ ا ــ  ي ان  ــ ــ ا ــ ا ــ ا رج  ــ  Tedrīc idesin ilāc-ı ażafdan 

ilāc-ı aḳvāya10 eger ażaf [83a] fā�ide virmez ise. ئ ة و  ت ا אف   (ا ان 
ى) ــ א ئ  ــ ان  ــ   İllā meger ḳorḳasın fevt-i ḳuvvetden ol vaḳt vācib 

olur ki ibtidā idesin aḳvā ile.11 ــ ــ ا ــ  ــ دواء وا ــ  א ــ ا ــ   (و 
( ــ ــא  א ــ ا Daḫi durma mu و ālecede devā-i vāḥid üzere ki ṭabīat aña 

me�nūs olur, andan eŝer ḳabūl itmesi az olur. ــ ب  ــ ــ و   ــ ا م  ــ  (و 

1 Derkenar: Bażı nüsḫada و  ا vāḳi olmışdur. 

2 Derkenar: Yanī ṣāfin faṣdına ḳarībdür. 

3 Derkenar: Ki sebebi aġız içinde ola. 

4 Derkenar: Zīrā ḳan bedenüñ her yirinden çıḳmaz ḫilāf-ı faṣduñ. 

5 Derkenar: Envā-ı istifrāġ ishāl ve ḳay� ve faṣd ve ḥacāmat ve ḥuḳnedür. Her birin beyān idüp ḥuḳne-

den ṭabīat nefret itdügi içün te�ḫīr eyledi. 

6 Derkenar: Ḳusmaḳ gibi mideye. 

7 Derkenar: Yanī fenn-i evveli. 

8 Derkenar: Her cüz�ī inḥirāfa ilāc itmeyesin, tā ki ṭabīat def-i marażda kāhil olmaya. 

9 Derkenar: Meŝelā erik ile telyīn mümkin ola, temr-i Hindī ile telyīn itmeyesin. 

10 Derkenar: Eflāṭūn dimiş ki: Şürb-i devā ḳarañluḳda oḳ atmak gibidür; yā rāst gelür yā ḫaṭā olur. 

11 Derkenar: Bu maraż ḳavī olıcaḳ olur. 
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ــא) ــ ا اب  ــ  Ġalaṭ üzere dā�im olma daḫi ṣavābdan ḳaçma eŝerleri ا

müte�aḫḫir olduġıçün.1 ( ــ ل ا ــ ــ ا ــ  ــ ا دو ــ ا ــ   Cür�et (و 

eyleme ḳavī devālara maḥmūde gibi ḳavī faṣllarda ḳış ve yay gibi. ــ  (و 
( ــ دو ــ ا ل ا ــ ــ  ــ  א ــ  כــ ا  Ḳaçan tedbīr mümkin olsa ġıdālar ا

ile udūl eyleme devālara. (ط ــ ــ  ــ  ــאرد  ام  ــ ــאر  ض ا ــ ــכ ا  (و اذا ا

Ḳaçan maraż müşkil olsa ıssı mıdur yā ṣovuḳ [83b] mıdur yanī maraż ḥārr 

mıdur bārid midür malūm olmasa tecrübe itme ḥarāretde ve bürūdetde 

ifrāṭ olan ile.2 ( ــ ــ ا ــ ا ر  ــ  Ḥaẕer ḳıl te�ŝīr-i (و اarażī taġlīṭin-

den. Yanī ḳaçan bir devā bi’ẕ-ẕāt müfīd olsa lākin bi’l-araż te�ŝīri olsa 

te�ŝīr-i ẕātīye muḫālif. Meŝelā maḥmūde ki ḥārr bi’ẕ-ẕātdur ammā tedbīr 

ider ṣafrāyı istifrāġ itdügiçün te�ŝīr-i ẕātīye itibār idüp anı taḳdīm itmek 

gerek. ء ــ ن  כــ ــא ان  اص ا ــ ــ  ی  ــ ــ ا ــא  أ  ــ א اض  ــ ــ ا  (و اذا ا
رم) ــ א اء  ــ א ــ  رم و ا ــ ءه כא ــ ــ  ــא  ــ  Ḳaçan emrāż cem ا olsa ibtidā 

ḳıl üç ḫavāṣṣuñ biri muḫaṣṣıṣ olduġına biri bu ki bunuñ oñulması birine 

mevḳūf ola şiş ile yara gibi, başlayasın şişe.3  א ــ א  ن ا כ א ان  א  (و 
( ــ ــ ا ة و ا ــ  İkinci budur ki biri sebeb ola āḫere südde [84a] ile כא

ḥummā-yı afiniyye gibi. ( ــ ــ ا אزا اء  ــ א ) Başla sebebüñ izālesi ile. و ان) 
ــ ــ ا ــ ا ــא  ــ  אت  ــ אل ا ــ א ــכ  س  ــ ــ  ــכ  ــ ا ــ  ــ   

א) ــ ر  ــ ــ   Eger fā�ide virmese sikencübīn gibi żafı olduġıçün teftīḥ-

de ḳırmaz müsaḫḫināt istimāli, öyleye anuñ teftīḥi nefi tebrīde aẓamdur 

tesḫīni żararından.4 أ ــ א ــ  ــאد و ا ــ כא ــ ا ــ  ــא ا ن ا כــ ــא ان  א  (و 
( ــ ــ ا ــ  ــ  ا  ــ ــ  ــאد و  א  Üçünci budur ki birisi birinden ehemm 

ola.5 Meŝelā ḥādd olan maraż müzmin ile cem ola ḥādd olan ile ibtidā ḳıl 

bunuñ birle ġāfil olma āḫerden.6 ض ا ــ א اء  ــ א ض  ــ ض و  ــ ــ   (و اذا ا
ى) ــ ض ا ــ ن ا כــ  Ḳaçan maraż ve ان araż cem olsa maraż ile ibtidā ḳıl illā 

meger araż aḳvā ola. (ة ــ ــ ا א ــ  ــ  ــכ او ا ــ   Ḳūlenc [84b] (כא

gibi ki vecaı ḳavī ola, sākin ḳıl evvelā vecaı muḫaddirāt ile. Andan ṣoñra 

1 Derkenar: Yanī şol nesne ki delīl ile malūm ola, anuñ ġalaṭ idügi bir iki kerre istimāl idüp żarar ẓāhir 

olmaduġından maġrūr olup anı istimāl ḳılma ve şol nesne ki malūm ola, anuñ ṣavāb idügi bir iki kerre 

istimāl idüp nefi ẓāhir olmaduġından ferāġat ḳılup anuñla ilācı terk eyleme. 

2 Derkenar: Zīrā yā illetde ziyāde yā żıddına vāḳi olur belki ḥarāretde ve ruṭūbetde żaīf olan ile devā 

itmek gerek.

3 Derkenar: Zīrā verem sū�-i mizācdur ol gidicek ḳarḥa daḫi gider.

4 Derkenar: Teftīḥi süddeyi def ider ammā tesḫīni ḥummāya żarar ider. Lākin südde def olıcaḳ ḥummā 

daḫi def olur. 

5 Derkenar: Ḥummā-yı muḥrıḳa ile fālic gibi faṣd itmek gerek ki muḥrıḳaya nāfi fālice mużırdur.

6 Derkenar: Yanī anuñ ilācın daḫi ḳıl, tā ki ḳavī olup ilācı ṣab olmaya. 
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ilāc ḳıl süddeye.1 (ول  Fenn-i evvel tamām oldı ki ṭıbbuñ iki cüz�i ( ا ا

beyānındadur: Biri ameli biri ilmi. 

[Fenn-i �ānī]

( ــ ــ  ــ  ــ  א ا ــ   .Fenn-i ẟānī müştemildür iki cümleyi (ا

دة) ــ ــ ا ــ و ا دو ــכאم ا ــ ا ــ  و ــ ا  Cümle-i ūlā aḥkām-ı edviye (ا

ve aġdiye-i müfrede beyānındadur. ( ــ א ــ  ــ  -Cümle-i ūlā müşte (و 

mil olur iki bābı. 

دة) ــ ــ ا دو ــ ا ــ  م כ ول כ ــאب ا -Bāb-ı evvel kelām-ı küllīdür ed (ا

viye-i müfrede beyānında.2 ( ــ כ ــא  ن ا ــ ــ ا ــ  ــא   Her nesne ki (כ 

mü�eŝŝir olur beden-i insānīde keyfiyyeti ile3 ــ ن و ا ــ ــ ا ــ اذا ورد  א ) 
ل) ــ واء ا ــ ــ ا ــאن و  ــא  ــ  ة  ــ زائــ ــ כ ــ  ــא ان  א ــ  ــ ا ار ــ   

taḥḳīḳan mü�eŝŝir olan keyfiyyeti ile ḳaçan bedene vārid olsa ve ḥarāret-i 

ġarīziyyesinden münfail olsa yā bedende mü�eŝŝir [85a] olmaya keyfiy-

yet-i zā�ideyi insānda olan üzere ol devā-i mutedildür.4 ــ כ ــ  ــ   (او 
( ــ כ ــכ ا ــ  ال ا ــ ــ ا ــאرج  واء ا ــ ــ ا ة و  ــ  Yā mü�eŝŝir ola bedende زائ

keyfiyyet-i zā�ideyi ol devā ḫāricdür itidālden keyfiyyet-i zā�ideye ــכ  (و ذ
( ــ و ــ ا ر ــ ا ــ  ــא  כــ  ــ  ــ ان  ol i اtidālden ḫāric olan te�ŝīr 

yā maḥsūs olmaya ol derece-i ūlādur.5 ــ ر ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و   (و ان ا
( ــ א .Eger ol te�ŝīr maḥsūs olursa ve żarar ḳılmazsa derece-i ŝāniyedür ا

( ــ א ــ ا ر ــ ا ــ  ــ  ــ ان  ــ ا ــ  ــ و   Eger żarar idüp ve żarar (و ان ا

ḳatle yitişmezse ol derece-i ŝāliŝedür. ( ــ ا ا ــ  ر ا ــ  ــ  ــכ  ذ ــ  ان   (و 

Eger ol żarar ḳatle yitişürse derece-i rābiadur.6 ( ــ واء ا ــ ــ ا  Buña (و 

devā-i semmī dirler. ــ אء  ــ ــ ا כــ  ي  ــ ــ ا ــ و  כ ــ  א ــ  دو ــ ا  (و 

1 Derkenar: Ḥuḳne ile yā ishāl ile. 

2 Derkenar: Ammā aġdiye beyānı me�kūl ve meşrūb ẕikr olınduġı yirde beyān olınmışdur. Anda ẕikr 

idüp buraya te�ḫīr itmedügi me�kūl ve meşrūb ḥıfẓ-ı ṣıḥḥatde ehemm olduġıçündür. 

3 Derkenar: Keyfiyyeti ile dimekle māddesi ve ṣūret-i neviyyesi ile te�ŝīr idenden iḥtirāz itdi. Zīrā anlar 

devā degüldür. 

4 Derkenar: Ḫülāṣa-i kelām budur ki her devā ki keyfiyyeti ile bedende eŝer eylemeye ol devāya mutedil 

dirler ve eger eŝer eylese ammā belürse aña derece-i ūlā dirler eger eŝer eylese ammā belürmese lākin 

ziyān eylemese aña derece-i ŝāniye dirler eger ziyān eylese lākin öldürmese aña derece-i ŝāliŝe dirler eger 

çoḳ istimāl idicek öldürse aña derece-i rābia dirler. 

5 Derkenar: Su�āl olınursa te�ŝīr idüp te�ŝīri bilümemek nedendür; cevāb virürüz ki te�ŝīri keyfiyyet-i 

münāsibe īcāb itdügiçün duyılmaz. Su�āl olınursa yā te�ŝīri neden malūm olur; biz eyidürüz: Miḳdārda 

çoḳ istimāl olınsa yā tekrār istimāl ẓāhir olur. 

6 Derkenar: Ẕikr itdügi aḥkām-ı devā bażı iḳlīme naẓardur. Zīrā fülfül, Hind’de bāriddür. 



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 161

( ــ ــ و  ــ و  אئ ــ   [85b] 1 כــ ــ  א ــ  ــ כא א اج  ــ ــ  ــ   Edviyeden 

bażı vardur ki ḳuvveti mürekkebdür. Ol oldur ki eşyā-[i] mümteziceden 

mürekkeb ola ve ḥāṣıl olmış ola, anuñ içün mizāc-ı ŝānī süd gibi ki bu süd 

mürekkebdür mā�iyyetden ve cübniyyetden ve semniyyetden ki bunlaruñ 

her biri anāṣır-ı erbaadan mürekkebdür. Pes her biri içün mizāc vardur 

ve mecmū-ı mürekkeb içün mizāc-ı ŝānī vardur. ــ ــ  כ ــא  ا ــכ  ذ  (و 
ــאق) ــ כא א ــ  כ ــא  ــ و ا Bu mizāc-ı ŝānī yā terkīb-i ṭabī כאīdür süd 

gibi2 yā terkīb-i ṣınāī tiryāḳ gibi. (ه ــ ــאت ا ــכ ا ــ  ــ  ــ כ وا ) Öy-

leye eŝer ider ol mümtezicātuñ her biri eŝerini. ــאدة ــאر  ــ آ ر  ــ ــ  ) 
رد) ــ ــ ا ــא  ودة כ ــ ارة و ا ــ  Öyleye gāh ṣādır olur ol mürekkebden āŝār-ı כא

müteżādde ḥarāret ve bürūdet gibi nitekim gülde. ن כــ ــ  ــ  א اج ا ــ ــ ا ) 
( ــ ــ ا  [86a] 3ن כــ ــא  ــ כ ــ ا ــ  ــאر  ــ ا ــ  א  ــ ــא   An-

dan ṣoñra mizāc-ı ŝānī gāh olur ḳavī müstaḥkem olur bir ḥayẟ[iyy]etle ki 

anda nār ḥulūl idemez bu ḳanda ki ḳaynadup bişüre nitekim altunda.4

( ن ا כ Gāh olur mizāc-ı ŝānī aż (و  af olur müstaḥkemden. Bu daḫi 

üç ḳısmdur. ( ــ ــאر دون ا ــ ا ــ  ) Bir ḥayẟ[iyy]etle ki nār anda ḥulūl 

ider ammā bişürmek ile degül ــאن ــ  ة  ــ ــ و  א ة  ــ ــ  ــאن  ــ  א א ) 
( ــ א  bābūnec gibi, anda ḳuvvet-i ḳābıża ve ḳuvvet-i muḥallile vardur 

bişürmek ile ayrılmazlar.5 ( ن ا כ Mizāc-ı ŝānī gāh olur aż (و  af olur 

bundan. ( ــ ــ دون ا ــ ا ) Öyleye bişürmek ḥulūl ider yumaḳ degül 

( ــ ــ  ــ  ر ة ا ــ ــ ا אئــ و  ــ  ــ  א ج  ــ ــ  ة  ــ ــ  ــאن  س  ــ  (כא
mercimek gibi ki bunda ḳuvvet-i muḥallile vardur ki ṭabḫ ile ṣu yine çıḳar 

ḳuvvet-i arżiyye cirminde ḳalur. ــא א ــ  ــ ا ــ  ــ  ن ا כــ ــ   (و 
( ــ א ول  ــ ــ  ؤه ا ــ Mizāc-ı ŝānī gāh olur aż [86b] و af olur bundan 

daḫi bir ḥayẟ[iyy]etle ki yumaḳ ḥulūl ider hindibā gibi, anuñ cüz�-i müfet-

tiḥi zā�il olur yumaḳ ile.6 (ــאرد ــ ا אئ ء ا ــ ــ ا  Bāḳī ḳalur cüz�-i mā�ī-i7 (و 

bārid. ــ ــ  ــ ا ــאدا  ح  ــ ــ ا א ــ  ــא  אر ن  כــ ــא ان  واء ا ــ ــ ا  (و 

1 Derkenar: Her devā mürekkebdür ammā eṭibbā devā-i mürekkeb aña dirler ki andan eŝerān-ı muḫte-

lifān ẓāhir ola. 

2 Derkenar: Ki südüñ terkībinde ṣınāatuñ daḫli yoḳdur. 

3 Derkenar: Zīrā mürekkebdür cüz�-i laṭīf ḥārdan ve cüz�-i keŝīf bāridden. Evvelki ile tesḫīn ider ve telyīn 

ider ve ŝāninci ile tebrīd ider ve ḳabż eyler. 

4 Derkenar: Altun aṣlda zībaḳ-ı naḳī ile kibrīt-i ṣāfdan ḥādiŝdür.

5 Derkenar: Ḳaynamaḳ ile ṣuyı daḫi hem ḳābıż hem muḥallil olur cirmi gibi. 

6 Derkenar: Ḫaberde vārid olmışdur: ل ا א    אن  א  ا ا .

7 Derkenar: Bażı edviye eczā�-i muḫtelifeden mürekkeb olup te�ŝīri daḫi muḫtelif olur kimi ẓāhirde 

te�ŝīr ider kimi bāṭında te�ŝīr ider kimi hem ẓāhirde hem bāṭında te�ŝīr ider. 
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( ــ א  Te�ŝīr-i devā yā ḫāric-i bedende olur ancaḳ ṣoġan gibi cerāḥat ider 

ṭaşrada ṣarılsa andan selāmet ile yiyicek.1 ل ــ א ــ  ه  ــ ــ  ــ  ــא  ــכ ا  (و ذ
ا ــ ــכאن وا ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ و  ــ  ارة ا ــ ن ا ــ او  ــ   او ر
ــכ) ــ ذ א ــ  ــ  ــ  ــ او    Bunuñ beyānı yanī ṣoġanı yiyicek içerüde 

cerāḥat itmedüginüñ beyānı budur2 ki yā ġayrı ṭaām ile muḫteliṭ olur yā 

ruṭūbet-i bedeniyye ile muḫteliṭ olur yā ḥarāret-i ġarīziyye hażm ider ve 

pāreler ṭaġıdur, öyleye andan bir mekānda ḳalmaz illā azcuḳ yā bu te�ŝīr 

idicek nesne taḥlīl olınur.3 ــ א اج  ــ א ــ  ــ  ه دا ــ  [87a] ن כــ ــא ان   (و ا
א) و ــ ــ  ــאدا و  ــ   Yā devānuñ te�ŝīri bedenüñ dāḫilinde olur ancaḳ 

üstübec gibi ṭaşrada ṣarılsa ḳatl eylemez ammā içilse ḳatl ider. ــ ــ  ــא   (ا
( ــ ــ  ــא  ــ  ب  ــ ــא   ار ن  ــ او  א ــ  ــ   Ḫāricde ḳatl itmedügi yā 

ġılẓetdendür mesāmmāt-ı ḍayyıḳadan nüfūẕ itmez, andan mü�eŝŝir olan 

yā bizüm ḥarāretimüz ceẕb itmez andan nüfūẕ ideni, tā mü�eŝŝir ola. و) 
ــאء) ــ ا ــא כ אر ــ و  ه دا ــ ن  כــ ــא ان   Yā te�ŝīr-i devā hem dāḫilde hem ا

ḫāricde olur4 ṣunuñ tebrīdi gibi.5 ــ ا ه ا ــ ــאدا  ــ  אر ه ا ــ ن  כــ ــ   (و 
ــ و ــ  ــ دا ــ  ــ و اذا ا אز ــ ا ــאرج  ــ  ورام  ــ ا ــא  א ة  ــ כ  כא
دت) ــ  Gāh olur devānuñ te�ŝīr-i ḫāricīsi żıdd olur te�ŝīr-i dāḫilīsine yaş 

kişnīz gibi. Zīrā şişleri taḥlīl ider ḫāricden ḥattā ṣıracayı6 ve ḳaçan istimāl 

olınsa dāḫilde ġalīẓ eyler mevāddı ve tebrīd [87b] ider. 

ــאس7) ا ــ  ا و  ــ  ا ــא  ا ــ  ــא  ا ف  ــ ــ  دو ا  Edviyenüñ (و 

ḳuvāsı bilinür iki ṭarīḳ ile: Biri tecrübedür, biri ḳıyāsdur. ق ــ ــ  ــא   (و ا
ــ ــ و ا ــ  ــ כ כ ــא  א واء  ــ ــאن و כאن ا ن ا ــ ــ  ــ  ــ اذا כא  ا

ــא و ه او ــ ن  כــ ــ و ان  ــ ا ــאو  ــ  ــא  ن  כــ ــ و ان  ــאدة  ــ  ــ   
ــא) ــא او اכ İ دائtiḳād olınur ṣıdḳ-ı tecrübe ḳaçan beden-i insān8 üzere olsa, 

daḫi devā her keyfiyyet-i arażiyyeden ḫālī olsa, daḫi birbirine żıdd olan 

1 Derkenar: Yanī ṣoġan ẓāhir-i bedene baġlansa yaḳar yara ider ammā ṣoġan yinür içerüde cerāḥat itmez. 

2 Derkenar: Evvelki delīle su�āl vārid olur ki ḳaçan mide ḫālī iken yalñuz ṣoġan yise içerüde cerāḥat 

itmek gerek idi. 

3 Derkenar: Yanī ḳuvvet-i muḳarriḥası zā�il olur. 

4 Derkenar: Bu daḫi iki ḳısmdur: Biri budur ki dāḫilde ve ḫāricde te�ŝīri birbirine muvāfıḳ ola yā żıdd 

ola tebrīd-i mā evvelkiye miŝāldür.

5 Derkenar: Ẓāhir-i bedene ṣu ḳoyulsa ẓāhiri tebrīd ider içilse bāṭını tebrīd ider.

6 Derkenar: Su�āl olınursa baṣalüñ ve isfīdācuñ daḫi te�ŝīri ḫāric ve dāḫil itibārı ile żıddur. Biz cevāb 

virürüz baṣalüñ dāḫilde te�ŝīri yoḳdur ve isfīdācuñ ḫāricde te�ŝīri yoḳdur. Var ise daḫi żıdd degüldür 

ḫilāf-ı kişnīzüñ.

7 Derkenar: Bu ḳavl ekŝere binādur ve illā bażı edviyenüñ aḥvāli enbiyādan vaḥy ile ve rü�yā ile ve bażı 

evliyādan ilhām ile malūm olmışdur. 

8 Derkenar: Zīrā gāh olur ki bir devānuñ insānda bir dürlü te�ŝīri olur ḥayvānātda bir dürlü te�ŝīri olur. 
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illetlerde istimāl olınsa1 ki ol illetler basīṭ olsa, daḫi devā şol nesne ile 

olsa ki anuñ ḳuvveti müsāvī olsa illetüñ ḳuvvetine, daḫi devānuñ te�ŝīri 

evvelī olsa dā�im ola yā ekŝerī ola.2 (ن ــ ــא ا ه ا ــ ــ و ل  ــ ــאس  ــא ا  (ا
Ammā ḳıyās delālet ider ḳuvā-yı edviyeye bir niçe vechden ażafı levndür.3 

( ــ א د ا ــ ــ و  ــ ا د  ــ ــ ان ا ل  ــ ــ ا  Levn ile istidlāl vechi (و و

bu ki [88a] ṣovuḳ yaşı aġardur, ḳurıyı ḳarardur.4 ( כــ א ــ  Ya (و اnī ıssı 

raṭbı ḳarardur ve yābisi aġardur.5 ( ــ ا ــ ا ) Andan ṣoñra rāyiḥadur ḳuv-

vet cihetinden. (ارة ــ ــ  ــאدة ا א ) İti rāyiḥa ḥarāret içündür. ــ و  (و ا
ودة) ــ ــ  ا م ا ــ  Nemnāk ḳoḳı ve rāyiḥasızlıḳ bürūdet içündür. ( ــ ــ ا ) 
Andan ṣoñra ṭamdur. Bu cümleden aḳvādur. ــאدة ف ا ــ א ــ  ــ ا  (و 
( ــ א Ṭa و اm muḫtelif olur mādde iḫtilāfı ile ve fāil iḫtilāfı ile. ــא ــאدة ا א ) 
( ــ ــ او  ــ او   .Mādde yā keŝīfdür yā laṭīfdür yā ikisi ortasındadur כ

ال) ــ ودة او ا ــ ارة و ا ــ ــא ا ــ ا א Fā (و اil yā ḥarāretdür yā bürūdetdür yā 

ikisi ortasındadur. ( ــ ــאر  ــ ا כ א ) İmdi keŝīf olup ḥārr olan acıdur. ــאرد  (و ا
( ــ 6 כ ــ  Bārid kekredür. ( ــ ل  ــ  Ḥarāret ve bürūdet ortasında (و ا

olan ṭatludur. ( ــ ــאر  ا ــ  ا ــאرد .Laṭīf olup ḥārr olan itidür (و  ا  (و 
( ــ א  Laṭīf bārid [88b] acı ekşidür. ( ــ ل د ــ  Ḥarāret ve bürūdet (و ا

ortasında olan yaġludur. ( ــ א ــאر  ــ ا  Keŝīf ve laṭīf ortasında olan (و ا

ḥārr ṭuzludur. ( ــ א ــאرد   Keŝīf ve laṭīf ortasında olan bārid ḳābıżdur.7 (و ا

( ل  Keŝīf ve laṭīf ortasında mu (و اtedil olan ṭatsuzdur.    و) 
ــ او ــ  دا ــ  ن  כــ ــאن  ــא  א ــא  ا ج  ــ ــ ا ــ   8 ــ ن و ا ــ ــ و ا ا  ا

ــ ــ  ــ  ــ  ود ــ و  ار ن  כــ ــא و  א ــא  ــ  ــכ  ن ذ כــ ــ و  ن او را ــ  
ارة و ــ ــ ا ــ  ــ ا ن  כــ ــ و  ــ او را د او  ــ ــכ ا ــ ذ ج  ــ ــכ ا ــ ذ  
( ــ ده ا ــ ــ  א ودة  ــ Gāh olur ki vāḳi ا olur rāyiḥa ve levn ve ṭam sebebi 

1 Derkenar: Bażısına fā�ide idüp bażısına żarar eylese anuñ ile bilinür münāsib olana nef itdügi. 

2 Derkenar: Su�āl olınursa müsāvātı bilmek keyfiyyeti bilmege mevḳūfdur ve keyfiyyeti bilmek müsāvātı 

bilmege mevḳūfdur, öyleye dūr olur. Biz cevāb virürüz biri tecrübe ile biri ḳıyās ile malūm olur, öyleye 

dūr olmaz. 

3 Derkenar: Zīrā levn ile istidlāl çoḳ taḫallüf ider. Meŝelā fülfül-i ebyaż ḥārdur levni bürūdete delālet 

ider ve ṣandal-i aḥmer bāriddür levni ḥarārete delālet ider.

4 Derkenar: Bürūdet raṭbuñ eczāsına keŝāfet virüp şeffāf ider eczāsınuñ bażından bażına şuā münakis 

olup aḳ görinür ve bürūdet yābisüñ eczāsında olan hevā-yı şeffāfı çıḳarur ḳararmaḳ lāzım gelür. 

5 Derkenar: Issı yaşı ḳarardur. Zīrā ma�iyyetini giderür ve yābisüñ yübūsetini ziyāde idüp içine hevā 

girüp aḳ görinür. 

6 Derkenar: Afıṣ şol kekre ṭama dirler ki lisānuñ ẓāhirin ve bāṭının buruşdurur gibi ola.

7 Derkenar: Ḳābıż şol kekre ṭama dirler ki lisānuñ ẓāhirin buruşdurur gibi ola.

8 Derkenar: Ṭam iki vechle tarīf olınur: Biri budur ki ṭam oldur ki ḥiss-i ẕevḳ anı idrāk ide biri budur 

ki ḥiss-i ẕevḳ andan eŝer ḳabūl ide. Evvelki tarīf üzere ṭatsuz ṭamdan olur ṭamuñ aḳsāmı ṭoḳuz olur. 

İkinci tarīf üzere ṭatsuz ṭamdan olmaz, öyleye ṭamuñ aḳsāmı sekiz olur. 
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ile ġalaṭ mümtezic olanda mizāc-ı ŝānī ile ki müfredātınuñ birinde ṭam yā 

levn yā rāyiḥa ola ve ol mümtezicde ḳavī ve ġālib ola ve mümtezicüñ ḥarā-

reti ve bürūdeti żaīf ve maġlūb ola, öyleye ol mümtezic üzere ol müfredüñ 

ṭamı yā levni yā rāyiḥası ġālib olur [89a] ve anuñ keyfiyyeti ki ḥarāret 

yā bürūdetdür tābi olur müfred āḫirine. ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــכ  ــאل ذ  (و 
د ــ ــאض  ــכ ا ــ ذ ن  כــ ــ و  א ــ  ا  ــ ــאرا  ع  ــ ــכאن ا ن  ــ ــ ا ن  ــא  
ع)   Bunuñ miŝāli budur ki ḳaçan ḫalṭ olınsa bir rıṭl süde iki miŝḳāl 

ferfiyūn mecmūı ḥārr olur cidden beyāż ile ve olur ol mecmūuñ ḥarāreti 

ile beyāż müfred içün mecmū içün degül.1 ــ واء  ــ ــ ا ــ כ ل  ــ ــא   (و 
ه) ــ ــאل و  Devānuñ keyfiyyetine delālet idendendür sür اat-i infiāli ve 

buṭū�-i infiāli.2 ــ ــ  ــ و ا א כ ــ و ا א ــ ا א  ــאو ــ اذا  ــכ ان  ــ ذ  (و و
ــכ ع  ــ ودة ا ــ ارة و ا ــ ــ ا ــא  ــ و ا ــ اכ ــאري  ء ا ــ ــ ان ا ع دل  ــ אل ا ــ  ا
ى) ــ ــ ا ــ  כ -Bunuñ vechi budur ki ḳaçan iki cirm müsāvī olsalar leṭā ا

fetde ve keŝāfetde ve eczāsı seyrek olmaḳda her ḳanġısı yalabımaḳ ḳabūl 

eylese nārdan tezcek delālet ider ki cüz�-i nārī anda ekŝerdür ol birinden 

ve her ḳanḳısı [89b] ḥarāreti yā bürūdeti tezcek ḳabūl eylese ol keyfiyyet 

anda aḳvādur. ( ــאو ب   ن ا و ا כ ط ان  ــ ) Şol şarṭla ki mü�eŝŝir 

ve ḳurb berāber olsalar3 ــ ان رة  ــ ــ  ــאظ  ــ ا א ــאب ا ــ ا ــ  ــ   (و 
א) ــ  gāh olur bāb-ı ŝānīde elfāẓ-ı ġayr-ı meşhūre istimāl olınur. İmdi 

biz dilerüz ol elfāẓı şerḥ itmegi. 

( ــ ار ــ כא ــא  ار ــ  ــ  ــ  ــא ا ــ  א ــ  واء ا ــ  Devā-i laṭīf (و ا

oldur ki anuñ şānından ola eczā�-i ṣıġāra mütecezzī olmaḳ bizüm ḥarā-

retimüzüñ anda fili ḳatında dārçīnī gibi.4 ( ــ א א ــ  כ ا  Devā-i keŝīf (و 

buña muḳābil olandur. Yanī eczā�-i ṣıġāra mütecezzī olmaya. ــא ج  ــ  (و ا
( ــ اد כא ــ ــ ا ــ   Devā-i lezic oldur ki ḳırılmaya5 çekilicek bal gibi.

( ــ ــ כא ــ  אد ــ  א ــ   Devā-i heşş oldur ki ḳırıla azcuḳ degmek (و ا

ile ṣabır gibi. ( ــ ــאل  ــ ا ــ  ــ و  ــא ان  ــ  ــא  ــ  א  Devā-i cāmid (و ا

oldur ki anuñ şānından [90a] ola aḳmaḳ. Ḥālbuki bi’l-fil müctemi ola.

1 Derkenar: Ġalaṭ vāḳi olduġı budur ki bunuñ beyāżına naẓar iden bārid ṣanur bā-vücūd ḥārdur.

2 Derkenar: Meŝelā ḳaçan ıssıdan tezcek münfail olsa delālet ider ḥarāretine ve ıssıdan giç münfail olsa 

delālet ider bürūdetine. 

3 Derkenar: Ammā mü�eŝŝir yā ḳurb birinde ziyāde olsa sürat-i te�ŝīr mü�eŝŝirüñ keŝretinden ve birine 

ḳurbından olur. 

4 Derkenar: Meŝelā devā-i laṭīf ve ġıdā-yı laṭīf dirler bunlaruñ manāsı her şaḫṣa naẓar ẓāhir degüldür. 

5 Derkenar: Yanī çekilicek uzana. 
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( ــ ــ ا اؤه ا ــ ــ ا ــא ان  ــ  א ــאئ  -Devā-i sā�il oldur ki anuñ şā (و ا

nından ola eczāsınuñ aşaġaya döşenmesi. اء ــ ــ ا ــ اذا  ــ  ــא  ــ  א  (و ا
( ــ ــא כא ع  ــ ــ ا  Devā-i luābī oldur ki andan munfaṣıl ola ec-

zāsı ḳaçan ıṣlansa ki mecmūı lezic olur ḫıṭmī gibi.1 ه ــ ــ  ــא  ــ   (و ا
ب) ــ כא ــ  Devā-i dühnī oldur ki anuñ cevherinde yaġ ola içler gibi.2 د

رة) ــ ــ כא ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ  ــ  א ــ  אئ ــ  ــא اذا  ــ  -Devā-i mü (و ا

neşşif oldur ki ḳaçan aña mā�iyyet mülāḳī olsa ol mā�iyyet anuñ mesāmmı-

na bite anda eŝer ẓāhir olmaya söyünmemiş kireç gibi. ــ ــא  ــ   (و ا
ــא) و ــאدة ارق כא  Devā-i mülaṭṭıf oldur ki māddeyi ziyāde raḳīḳ eyleye zūfā ا

gibi.3 ( ــ ــ  ــ כא ــ  ــאدة  ــ ا א ــ  -Devā-i muḥallil ol (و ا

dur ki māddeyi ḥāżırlaya buḫārlenmege tā mādde buḫār ola ḫāye-i ḳun-

duz gibi. ( ــ ــ כא ــאم ا ــ  ــ  ــ ا د ا ــ א ــ  א  Cālī oldur ki (و ا

ruṭūbet-i leziceyi [90b] süre użvuñ mesāmmından bal gibi. ــא ــ   (و ا
( ــ ــאدة  ــ  ــ  אر ــ او  ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ ا اء  ــ ــ ا  

Devā-i muḫaşşin oldur ki użvuñ saṭḥınuñ eczāsını muḫtelifetü’l-vaż ḳıla 

ṣırlaklıġından ṣoñra ki ol ṣırlaklıḳ yā ṭabī ola yā ol ṣırlaklıḳ ārıżī ola. Bu 

ṣırlaklıḳ mādde-i leziceden ola.4 ــ ى ا ــ ــ ا ــאدة  ــאدة ا ج ا ــ א ــ   (و ا
( ــ כ ــאرج כא  Devā-i müfettiḥ oldur ki çıḳarur şol māddeyi ki sedd ider 

mecrādan ḫārice kerefs gibi. ــ و ــ ا ار ــ  م ا ــ ــ  ــא  ــ   (و ا
ــאر) ــאء ا ــ כא ــ ا  Devā-i mürḫī oldur ki użvuñ cirmini yumuşadur 

ḥarāret-i mutedilesi ile ve ruṭūbet-i müleyyinesi ile ıssı ṣu gibi. ــ  (و ا
( ــ ئــ  ــ و  ام ا ــ ل  ــ ــא   Devā-i münażżic oldur ki ḳıvām-ı ḫılṭı tadīl 

ide ve defe ḥāżırlaya. (ــאج ــ ا اء  ــ ــ ا א ــ  א  Devā-i hāżım oldur (و ا

ki ġıdāya müfīd ola sürat-i hażmı. ــ ــ  ام ا ــ ــ  א ــאح  ــ   (و ا
اب5) ــ  Devā-i muḥallil-i riyāḥ oldur ki rīḥüñ ḳıvāmını terḳīḳ ide [91a] כא

mündefi olsun içün seẕāb gibi. ــאر و ان اء  ــ ــ ا ــאدة ا ــ ا א ــ   (و ا
ــא) ــ  ــ   Devā-i muḳaṭṭı oldur ki māddeyi taḳsīm eyleye eczā�-i 

ṣıġāra egerçi ġılẓeti üzere ḳalursa daḫi. ــ ــ  ــאدة ا ك ا ــ א ــאذب   (و ا

1 Derkenar: Ṣuya ıslasalar luāb ḥāṣıl olur. 

2 Derkenar: Bu tarīfātuñ her biri tarīf-i lafẓīdür, öyleye tarīf-i āḫire devrīdür diyü su�āl vārid olmaz ve 

muarref ıṣṭılāḥīdür tarīfde meẕkūr luġavīdür diyü cevāba ḥācet olmaz.

3 Derkenar: Sebebi budur ki eczāsı müteḫalḫildur eczāsı arasında hevā ve nār vardur ṣu anda olan hevā 

ve nārı redd ider kendüsi anlaruñ yirine girüp eŝer ẓāhir olmayup maḥv olur.

4 Derkenar: Mide gibi aṣlda ṣırlak degüldür ammā maraż sebebi ile ṣırlak olsa muḫaşşin ile girü ḫaşn 

ḳılmaḳ gerek bu devā iklīlü’l-melik didükleridür.

5 Derkenar: Seẕāb şol rāyiḥası iti otdur ki ṣadef dirler. 
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( ــ ــ  Devā-i cāẕib oldur ki māddeyi taḥrīk ider mevżi כאine ḫāye-i 

ḳunduz gibi. ــא اد א ــ  ــ   ا ــ  ــ  ــאل ا ــאذة ا ة  ــ ق  ــ א دغ  ــ  (و ا
دل) ــ ــא כא ــ   Lādiġ şol devādur ki tefrīḳ ider ḳuvvet-i neffāẕa ile uż-

vuñ ittiṣālini mevāżı-ı keŝīreye ki bu tefrīḳāt yalñuz iḥsās olınmaya belki 

cümlesi ile iḥsās olına ḫardal gibi.1 ــ ــ  ــ ا ة ا ــ م  ــ ب ا ــ א ــ   (و ا
دل) ــ ــ כא ــ  ــ   Muḥammir şol devādur ki ḳanı ceẕb ider ḳuvveti 

ile deriye anda olan ḳızdurmaḳ ile, öyleye derinüñ levnini ḳızdurur ḫardal 

gibi. (ــאدا ــא  ا ــא  ب  ــ א ــככ   Muḥakkik şol devādur ki ceẕb ider (و ا

mesāmma ḫılṭı ki aġrıdıcı ve ḥādd ola. [91b] ــ ــ ا ــ ا ــא  ح  ــ  (و ا
در) ــ ح כא ــ ــ  ــאدة رد ب  ــ  Devā-i muḳarriḥ oldur ki ruṭūbet-i aṣliyyeyi و 

ifnā ider ve mādde-i rediyyeyi ceẕb ider ḥattā cerāḥat ider belādur gibi. 

ن) ــ ــא כא אد ــ ر ط و  ــ ــ ا ــ  ار ــ  א ق  ــ  Muḥarriḳ şol (و ا

devādur ki ifnā ide ḥarāreti ile aḫlāṭuñ laṭīfini ve bāḳī ḳıla remādiyyeti ve 

arżiyyeti ferfiyūn gibi. ــ ــ  را  ــ ــ  ــ ان  ــ و  ــ  ــ  א כאل   (و ا
אر) -Ekkāl şol devādur ki irişe taḥlīlinden ve taḳrīḥinden eksime ا כא

ge cevher-i laḥmdan bir miḳdār jengār gibi.2 ــ اء ا ــ ــ ا א ــ   (و ا
د) ــ ــ ا ــ כ  Müfettit şol devādur ki ḫılṭ-ı müteḥaccirüñ eczāsını ا

kiçrildür ḥacer-i Yehūd gibi.3 ــ ــ ا وح و ا ــ اج ا ــ ــ  ــא  ــ   (و ا
( ــ ر א ــ  ت  ــ ــא ا ــ  ــ   Muaffin şol devādur ki mizāc-ı rūḥı ifsād 

ider daḫi ruṭūbet-i aṣliyyeyi, öyleye ol ruṭūbet-i aṣliyye ve rūḥ ṣāliḥ olmaz 

istidādı olduġı nesneye zırnīḫ gibi. [92a] ــ و  ــ  ا ق  ــ א ــכאوي  ا  (و 
( ــ  .Kāvī şol devādur ki deriyi yaḳar kömür gibi ider zāc-ı aṣfar gibi כא

( ــ א ــ  א ــ ا اج ا ــ ــא ا ئ ط  ــ ــ  ــ  ــא  ــ  א  Ḳāşır şol devādur (و ا

ki irişe ziyāde cilāsından fāsid derinüñ eczāsını çıḳarmaġa ḳusṭ gibi. و) 
رد) ــ ــ ا ل  ــ ــ ا ــ   ــ  اج ا ــ ل  ــ א ي  ــ  Muḳavvī şol devādur ا

ki mizāc-ı użvı tadīl ider ḥattā fużūlı ḳabūl itmez gül yaġı gibi. ادع ــ  (و ا
ــאذب) ــ ا  Rādi şol devādur ki cāẕibüñ żıddıdur. ( ــ ــאد  ــ   (و ا

Devā-i muġalliẓ, mulaṭṭıfuñ żıddıdur. ( ــ א ــאد  ــ  -Devā-i mü (و ا

feccic, hāżımuñ żıddıdur. ــ ك  ــ ــאس و ا وح ا ــ ــ ا א ر  ــ  (و ا
ــא) א ــ  ــא  ــ ا ــ  א ــ   Muḫaddir şol devādur ki rūḥ-ı ḥassās ve 

1 Derkenar: Ḳaçan ḫardal ṭaşradan baġlansa nüfūẕ ider ḥarāreti ve leṭāfeti ile ve użvuñ ittiṣālini tefrīḳ 

ider mevāżı-ı keŝīre-i müteḳāribeye her birinden veca iḥsās olınmaz her mevżide az olduġı içündür.

2 Derkenar: Jengār çıbanlarda olan laḥm-ı zā�idi yir. 

3 Derkenar: Meŝānede ve külāde olan ṭaşı ḳırar mecārīden çıḳmaḳ āsān olur.
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muḥarrik-i użv olanı ġayr-ı ḳābil ḳılur te�ŝīr-i nefsānīye ḳabūl-i tāmm ile. 

ــא) ــא כא א ــ ر ــ  ــא  ــ  ارة  ــ ى ا ــ ــ  ــ  ــ ر ــא  ــ   (و ا

Müneffiḫ şol devādur ki [92b] anda ruṭūbet zā�ide ola ki ḥarāret-i ġarīziyye 

ḳādir olmaya anuñ taḥlīline belki münḳalib ola yillere bögrülce gibi. و) 
ــאء) ــ כא ئ ــ   ــ و  ــאدة  ــ ا א ــאل   Ġassāl oldur ki māddeyi ا

ıraḳ idüp gidere ruṭūbeti içün ve seyelānı içün cilāsı içün degül ṣu gibi.1 

(2 ــ ــא  א وح  ــ ــ  ا -Ḳarḥalaruñ müvessiḫi oldur ki ḳarḥa (و 

ları geñşek ide ruṭūbeti sebebi ile. ــ ــ  ــ ا ــ ا ــ  א ــ   (و ا
ــאص) ج כא ــ ل3 و  ــ ي  ــ  Müzliḳ oldur ki ıṣlaya mecrāda olan fażla-i ا

muḥtesibenüñ yüzini, öyleye ol fażla-i muḥtesibe iner ve çıḳar erik gibi. و) 
( ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  א ــ   Mümellis oldur ki döşenür ا

użv-i ḫaşinüñ yüzine anuñ ḫuşūnetini örter. ــ ــ  ــ ا א ــ   (و ا
( ــ  (و Müceffif şol devādur ki ruṭūbātı ifnā ider talṭīfi ve taḥlīli ile.4 و 
( ــ اء ا ــ ــ ا א ــ  א  Ḳābıż oldur ki eczā�-i اużvı cem ider. ــ א  (و ا
( ــ ــ ا ــ  ــא  اج  ــ ــ ا ــ ا ــ  א  [93a] Āṣır oldur ki anuñ ḳabżı 

irişe użvuñ içinde olanuñ iḫrācına.5 ــ و א כ ي  ــ ــ ا ــ  א د  ــ  (و ا
(  Müseddid şol devādur ki muḥtebis olur mecrāda keŝāfeti ve  او 

yübūseti içün ve ṣıvaduġı içün. ــאت ــ ا ق  ــ ــ  ــ ذور א ي دواء  ــ  (و ا
א) ــ  Muġarrī şol devādur ki yābis ola, azcuḳ ruṭūbeti ola, mecārī aġız-

larına yapışa daḫi sedd ide. ح ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــ   (و ا
( ــ م ا ــ ى  ــ א ــא  ــ ا ــ   Müdemmil şol devā-[i] müceffifdür 

ki yaranuñ iki şefesinde olan ruṭūbeti yelmeşik ve bulaşıḳ ḳılur, ol iki şefe-

nüñ birisi birine yapışur dem-i aḫaveyn gibi. ارد ــ م ا ــ ــ ا א ــ  ــ   (و ا
ــא) ــ  ا ــ ا  Münbit-i laḥm şol devādur ki cerāḥata gelen ḳanı baġlar ا

et eyler. (ــאت ــ ا ــא  כ ــ  כ ــ  ا ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ  א  Ḥātim (و ا

şol devādur ki cerāḥatuñ saṭḥı üzere [93b] perde ḳılur ki6 örter āfetden. و) 
م) ــ ــ ا ــ د כــ  ــ  وح و  ــ ــ ا ــ  א ــ   אدز ــאق و ا  Tiryāḳ ve ا

1 Derkenar: Ġassāl ile cālī ortasında farḳ budur ki cilā-i ġassāl keyfiyyet-i münfailesi iledür ve cilā-i cālī 

keyfiyyet-i fāilesi iledür. 

2 Derkenar: Zīrā cilā ḥarāret ile olur.

3 Derkenar: Bażı nüsḫada ل  yirine  vāḳi oldı ṣīġa-i mechūl üzere. 

4 Derkenar: Bilgil ki müyebbis ve müneşşif ve müceffif birbirine müteḳāribdür ammā farḳ budur ki 

müyebbis mizāc-ı bedeni kendü mizācına dönderür ve müneşşif ruṭūbeti kendüye çeker müceffif bun-

laruñ ḫilāfıdur ki hemān ruṭūbeti ifnā ider.

5 Derkenar: Öyleye āṣır-ı ḳābıż ḳavīdür. 

6 Derkenar: Anzerūt ile isfīdāc gibi. 
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fād-zehr her devādur ki ṣıḥḥat-ı rūḥı ve ḳuvvetini ḥıfẓ eyler, tā ki rūḥ ḳādir 

olur zehrlerüñ define.1 

دة) ــ ــ ا ــ و ا دو ــכאم ا ــ ا ــ  א ــאب ا  Fenn-i ẟānīnüñ cümle-i (ا
ūlāsından bāb-ı ẟānī edviye ve aġdiye-i müfrede beyānındadur. ــאه ــ ر  (و 
( ــ وف ا ــ ــ   Biz bu bābı tertīb eyledük ebced ḥarfleri üzere. 

(2 ــ ة ا ــ ف ا ــ ) Sīn-i mühmele ile muarreb ibrīşimdür.3 ح ــ ــאر  ) 
( ــ ا ــ  ــ  و  ــאم  ا ــ  א و  ــ  א א  Ḥārdur, tefrīḥ ider bi’l-ḫāṣṣiyye 

ḫuṣūṣā ḫāmı ve giymesi kehle ḥādiŝ olmaġı men ider. 

( ــ א ا ــ  ــ  ر ــאرد  ــאص  Erik bārid-i raṭbdur derece-i ŝāniyede.4 (ا

( א ــ ــ ا اء و ا ــ ــ ا ــ و  ــאب ا ــכ ا ــ   Ekşi gibi olan erik (و ا

yüregüñ yalıñlanmasın sākin ḳılur5 ve ṣafrāyı ḳoparur ve eḳaldür ishāl ci-

hetinden. ( א ــ ــ ا ــ  ــא   Ne deñlü [94a] küçücük olursa ishāli az (و כ

olur. (ة ــ ــ ا ــ  Ṭatlusı mi (و اdeyi geñşek ve süst ider. כ ــ ــא   (و ا
( ــ اؤه  ــ ــאم و  ــ ا  Erik ṭaāmdan evvel yinür ve ġıdāsı azdur.6 ب ــ  (و 
( ــ ــאء ا ه  ــ ب  ــ -İçsün marṭūbu’l-mizāc olan andan ṣoñra bal şerbe ا

tin. (ــאع ــ  ــ  Erik ṣamġı talṭīf idici ve ḳaṭ (و  idicidür. ــ ــ  א  (و 
אء) ) Ol ṣamġ sirke ile temregi keser7 ا ي ا  ve baṣara ḳuvvet virür8 (و 

ــאة) ــ ا وح) ṭaşı pāreler (و  ــ ــ ا ــאء yaraları bitürür.9 (و  ــ   (و ا
( ــ ز ــאة و ا ــ ا ازل ا ــ ــ ا ــ  -Erik yapraġınuñ ṣuyı ile mażmaża nezle ور

leri çeker ve dilcige inmekden men ider. 

( א א و ا ــ ق و ا  ر ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  ان10  ــ  (ا
Ḥārr-ı yābisdür derece-i ŝāniyede, ḳaṭ idici ve talṭīf idicidür aḫlāṭ-ı ġalīẓe-

yi ve müfettiḥdür, aḳıdur teri11 ve ḥayż ḳanın içmek ile ve şāf ile. ــ  (و 

1 Derkenar: Terkīb ile olana tiryāḳ ve müfredāta fād-zehr dirler yāḫūd fād-zehr oldur ki aña mār-ı mühre 

dirler yāḫud fād-zehr dirler. Bażılar didi ki nebātāt ve madeniyātda tiryāḳdur ve ḥayvānātdan ḥāṣıl 

olan fād-zehrdür.

2 Derkenar: Şerbeti bir dirhemdür. 

3 Derkenar: İbrīşimüñ ṭabīatı ḥārdur. 

4 Derkenar: Erik dört ḳısmdur: Ḳara ve ṣarı ve ḳızıl ve aḳ. Cümlesinüñ ṭabīatı bārid. 

5 Derkenar: Yanī ṣusuzluġı teskīn ider.

6 Derkenar: Yanī mā�iyyeti ġālib olduġıçün ġıdā�iyyeti azdur.

7 Derkenar: Ḳaçan temregi üzerine baġlansa. 

8 Derkenar: İktiḥāl ile.

9 Derkenar: Yimek ile. 

10 Derkenar: Bābūne didükleri ot ki bażı yirlerde bābādya ve bażı yirlerde ḳoyun gözi dirler bābūnecden 

boylu olur.

11 Derkenar: Şerbeti üç dirhemdür. 
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( ــ א ة و ا ــ ــ ا ــ  א م [94b] ا ــ Çözer içmek ile mi اdede ve ḳavukda 

donmış ḳanı. (م ــ ــ  ــ .Ḳoḳması uyḳu getürür (و  ــ  ــ  ــ اذا   (و 
ــאم) ر ــ ا  Ḳaynamışı ḳaçan anda oturılsa yumuşadur raḥmlerüñ ṣalā-

betini. (داء 1 و ا Fā�ide ider müdām öksürüge ve a (و  اżā ḳalḳmaġa 

ve usr-ı nefese ve sevdāya. (ة ــ ا ــ  ــ  Ve żarar ider fem-i mi (و deye 

irḫā itdügiçün. ( ــ ا اه ا ــ ــ ا ــ  .Bunuñ yaġı bevāsīr aġızların açar (و د

ذن) ا ــאع  او ــ  ــ .Fā�ide ider ḳulaḳ aġrılarına (و  ــ  ــ  د ــאل  ا  (و 
( ــ ة) .Yaġın şāf itmek çözer raḥmüñ ṣalābetini ا ــ ــ  ر ا ــ  Aḳıdur (و 

ḥayż ḳanın ḳuvvet ile. (אء ــ ا و  ــאن  ا ــ   Ve fā�ide ider ṣarılıġa ve (و 

istisḳāya. 

ــ ــאع ا ــ و او אر ــ ا ر و ا ــ ــ  א اء  ــ ــ ا ــ  و ــ ا ــ  ــאرد ر אخ  ــ  (ا
( ــ ــ ا ــ و  -Bārid-i raṭbdur derece-i ūlāda, ġıdā�iyyeti eyüdür, nā ا

fidür gögse ve öykene ki ıssı olalar ve arḳa aġrılarına ki ḳandan ola2 [95a] 
ve telyīn ider ḳarnı. 

ــ ــ و  ل و ا ــ ر ا ــ ــ  א ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر   3 ــ  (ا
اء4) ــ  Ḥārdur derece-i ūlāda, yābisdür derece-i ŝāniyede, müfettiḥdür ا

cevher-i laṭīfi içün, ḳābıżdur cevher-i arżiyyesi içün ve bevli ve ḥayżı idrār 

ider ve ṣafrāyı ishāl eyler. (ــאن ــ  א ــ  ة و  ــ ــ  ــ رد אر  (و Uṣāresi 

yaramazdur mideye ve nāfidür ṣarılıġa. ( ــ כ ة و ا ــ ي ا ــ ا  ــ ــ و   (و 

Cüŝŝesi ve şarābı ḳavī ider mideyi. ( ــ ا ــ ا  Ve fā�ide ider bevāsīre.5 (و 

ــאت) ــ ا ذن) .Ve ḥummāları az eyler (و  ــ ا ــ  א ــ  -Ve ḳayna (و 

mışı nāfidür ḳulaḳ aġrısına.6 (ان ــ ــ ا  Ve ḳırar ḳurtları.7 (و 

ــ ــ و  ــ ا כ ا ــ ــ  ــ  ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر  ــ   (ا
( ــ ا ــ   Ḥārdur derece-i ŝāniyede, yābisdür ūlāda, taḥlīl ider, teftīḥ ا

ider, tecvīf ider, ḫabīŝ eti yir, eyü et bitürür.8 ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ   (و اذا 
ق ــ ــ  ــ و و א ــאل [95b] و ا ــ ا ــ و  ــ ا ا ــ و ا ــ ا  و 

1 Derkenar: Rebv suāl-i dā�ime dirler ve ażā ḳalḳmaġa dirler ki muḳaddime-i istisḳādur ve usr-ı nefese 

dirler.

2 Derkenar: Balġamdan olana żarar ider.

3 Derkenar: Yavşan didükleri otdur.

4 Derkenar: Şerbeti iki dirhemdür dört dirheme dek. 

5 Derkenar: Ḳaynamışı üstüne oturıcaḳ. 

6 Derkenar: Buḫārına ḳulaḳ dutıcaḳ. 

7 Derkenar: Acı olduġıçün.

8 Derkenar: Ḥarāreti ve yübūseti içün.
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( ــ ل و ا ــ ر ا ــ ــאء و  Ve ḳaçan yalansa bal ile nāfi ا olur rebve ve usr-ı 

nefese ve ḫunāḳlara ki balġamiyye ola daḫi ṭalaḳ ve mefāṣıl berkligine ve 

ırḳ-ı nesā aġrısına ve idrār ider bevli ve ḥayżı. ــ אز ــ ا ــ و  ج ا ــ  (و 
ــאدا) ــ  א ــ ا Çıḳarur raḥmde olan oġlanı ve nāfi و  olınur ṣıracaya 

ve mafṣallar taḥaccürine ṭaşradan ṣarmaḳ ile. ( ــ ا ا اه  ــ ا ــ  ــאده   (و 

Ṭaşradan anı ṣarmaḳ bevāsīr aġızların açar. 

ــ ــ و  כ د ا ــ ــ  ــ  א ــ ا ــ  ــ و  א ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر  ــאرون1   (ا
ل ــ ر ا ــ ــ و  ــ ا ــאردة  ــ ا ــ و ا رك ا ــ ــ ا ــ و ــ  ــאل و  ــ ا  
( ــ ا  Ḥārdur derece-i ŝāliŝede, yābisdür derece-i ŝāniyede ve didiler و 

ŝāliŝede fetḥ ider ciger süddelerin ve ḥall ider ṭalaḳ berkligin ve fā�ide ider 

yanbaşı aġrısına ki müzmin ola daḫi ṣovuḳ illetlere siñirde ve idrār ider 

bevli ve ḥayżı. 

وق و ــ اه ا ــ د و ا ــ ــ ا ــ  ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر   [96a] 2 ــ  (اذ
ــ כ ــ و ا כ ة و ا ــ ــ ا ــ  ورام ا ــ ا ــאة و  ــ ا ــ و  ل و ا ــ ر ا ــ  

ــאدا) א و  ــ  Ḥārdur derece-i ŝāniyede, yābisdür ūlāda, laṭīfdür, fetḥ ider 

süddeleri ve ṭamarlaruñ aġızlarını ve idrār ider bevli ve ṭamŝı ve pāreler 

ṭaşı ve taḥlīl ider berk şişleri midede ve cigerde ve bögreklerde içmek ile 

ve ṣarmaḳ ile.3 אن و ــ ر4 ا ــ ي  ــ ــ  ــאء و ا ــ ا כــ و  ــ ا ــ   (و د
( ــ ــ ا ــ و  ــאن ا ــכ ا ة و  ــ Ve yaġı nāfi ا olur gicige ve giderür 

yorġunluġı ve köki ḳavī ḳılur diş etlerin daḫi mideyi ve teskīn ider göñül 

dönmesin ki balġamdan ola ve ḳarnı dutar.5 

ــ כ ــ ا ن و  ــ ــ ا اء و  ــ ــכ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאرد  ــ  א ج  ــ  (ا
ــאر) ــאن ا اوي و ا ــ ــ ا ــכ ا ــא و  ــ ا ــ   Ṣuyı bārid-i yābisdür و 

derece-i [96b] ŝāliŝede, ṣafrāyı teskīn ider ve levni cilālandurur ve yüzde 

olan ḳızıl noḳṭaları giderür ve temregiye fā�ide ider ve ṣafrāvī ḳay�ı sākin 

ḳılur ve yürek oynamasın ki ḥārr ola sākin ḳılur. (6ة ــ ــ ا ا دا ــ ــ و   (و ر

Ve ṣuyı ki ḳaynamış rubı ḳalmış ola ve anuñ şarābı pāk ḳılur mideyi.

1 Derkenar: Kedi otı didükleridür şerbeti üç miŝḳāldür.

2 Derkenar: Mekke ayrıġı didükleridür şerbeti nıṣf dirhemdür.

3 Derkenar: Çiçegini zeytūn yaġına ḳoyup otuz gün şīşe içinde güneşde durmaḳ ile olur. 

4 Derkenar: Ġumūr diş ortalarında olan diş etine dirler.

5 Derkenar: İdrār bevl idüp emāyı ḳabż itdügiçün. 

6 Derkenar: Zīrā rubbı ve şarābı ḳaṭ ider balġamı ve ruṭūbātı ki midedür.
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( ــ ر و ا ــ ــ ا ــאم و  1 ا ــ Ve ṣuyı ṭa (و āma iştihā virür ve gögse ve 

siñire żarar ider. ( ــ א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر  ه  ــ  Ḳabuġı ḥārdur derece-i (و 

ūlāda, yābisdür ŝāniyede. ( ــ א ــ و ا אء ا ــ ــ ا ــ   Ḳabuġınuñ (و د

yaġı fā�ide ider siñir geñşekligine ve fālice. 2اء ــ ــאد ا ــאء و  ــ  ــ   (و را
د) ــ ــ ا א ــ  ــ   Ḳabuġınuñ mürebbāsı و اasel ile eyüdür. ه ــ ــ  ا  (و 
ص) ــ ــ  ء  ــ  Ḳabuġınuñ yanmışı eyü ṭılādur beraṣa. اب ــ א ره  ــ ــ   (و د
ب) ــ ــ ا ــאوم   Çekirdeginüñ yaġı şarābla aḳreb zehrine muḳāvemet ider 

içmek [97a] ile ve sürmek ile. (ــאدا א و  ــ ــ  א ــ ا ــ  ه  ــ ــאرة   (و 

Ḳabuġınuñ ṣıḳındısı fā�ide ider efīler ṣoḳmaġa içmek ile ve ṣarmaḳ ile.

اوي) ــ אل ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــ  א  Ṣuyı ḳarnı ḥabs ider ve ṣafrāvī (و 

ishāle fā�ide ider. (ــאخ ــא  ــאر  ــ  ــ و  و ــ ا ــ  ــאرد ر ــ   Ve eti bārid-i (و 

raṭbdur derece-i ūlāda ve dinildi ḥārdur derece-i ūlāda ve yillendiricidür. 

( ــ ــ  ــ  ) .Ve yapraġı muḥallildür nefḫi (و ور ــ ى و ا ــ ــ ا א  Ve (و 

çiçegi aḳvā ve elṭafdur. 

ــ ــ  ــ و  ــ ا ا و  ــ اء  ــ ــ  א ــ  א ــ ا ــ آ ــ  א ــאرد   3 ــ אر  (ا
( ــ ــ ا م  ــ ن ا ــ ــ و  -Bārid-i yābisdür derece-i ŝāniye āḫirinde, ḳā ا

midür ṣafrāyı ve nāfidür mideye ve cigere ve susuzluġı keser ḳaṭā ve ḳarnı 

dutar ve baġırsaḳ içinde olan ḳarḥalara fā�ide ider ve ḳan aḳmaġa aşaġa-

dan.4 

ــ ــ و  ــ و  ــ [97b] و  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر  دوس5  ــ  (ا
( ــ ــאرد و  ــ ا ــ ا ا ــ و  ــ ا ــאء و  ن و ا ــ ي ا ــ ــ  ــ  ــ   و 

Ḥārdur derece-i ūlāda, yābisdür ŝāniyede, taḥlīl ider ve talṭīf ider ve teftīḥ 

ider ve cilā ider ve anda azcuḳ ḳabż vardur ve ḳavī ider bedeni ve aḥşāyı 

ve men ider ufūneti ve muvāfıḳdur bārid siñire ve ḳavī ider anı. ــ  (و 
داء ــ ــ و ا ــ ا ــא و  א ع و ا ــ ــ ا ــ  ــ و  א ــ و ا ــאع ا ــכ او  
(6 ب  כ כ   Ve maṭbūḫı teskīn ider siñir ve mefāṣıl aġrıların ve fā�ide 

ider ṣara ve mālīḫūlyāya ve balġamı ve sevdāyı ishāl ider lākin ġuṣṣalandu-

rıcıdur ve ṣusadıcıdur. 

1 Derkenar: Ẓāhir budur ki  içinde müstetir olan żamīr א  ḳavline rācidür ا  .ya degül’ر و 

2 Derkenar: Ḳabuġınuñ ḳoḳusı ṣāliḥ olur vebāya ve fesād-ı hevāya. 

3 Derkenar: Ḳadın duzluġı didükleridür.

4 Derkenar: Böyle olan baġırsaḳdan çıḳan ŝüfl baġırsaḳ sıyrındısı gibi olur.

5 Derkenar: Ḳara buruñlu didükleridür.

6 Derkenar: Usṭūḫūdūs macūn ḳılınup istimāl olınur ve maṭbūḫ istimāl olınur macūnen istimālinüñ 

menāfiin ẕikr eyledi maṭbūḫen istimālinüñ menāfiin ẕikr ider.
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ــא ل و ا ــ כ ــ ا ا ــ و  ــכ ا ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر  ن  ــ  (ا
ــ ــא و  א ع و ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا א و  ــ داء و  ــ اض ا ــ ــ ا  و 

(1 ــ ور אن و ا ــ  Ḥārdur derece-i ŝāniyede, yābisdür ūlāda, teskīn ider ا

[98a] yili ve muvāfıḳ olur kehllere ve pīrlere ve giderür sevdā marażların 

ve ishāl ider anı ve ishāl ider balġamı ve fā�ide ider ṣara ve mālīḫūlyāya ve 

ṣusadur yigitleri ve maḥrūr olanları.2 

ــ ــ و  ــ و  ي ا ــ م و  ــ ارة ا ــ ــ  د و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــ   (ا
ــאه ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ و  ا و  ــ ــ  ــ ا ــ و  ــ و ا ي ا ــ ــ و  ــ ا  
( ــ ا ــ ا ــ  ة و  ــ ي ا ــ  Yābisdür derece-i ŝāniyede, bürūdeti azdur و 

ve ḳanuñ ḥarāretin söyündürür ve ḳalbi ḳavī ider ve ẕekī eyler ve fehmde 

ziyāde ider ve ḳılı ve gözi ḳavī ider ve siñire fā�ide ider muḥkem ve iştihā 

virür ve mideyi pāk ider ve taḥrīk ider cimāa ve ḳavī ider mideyi ve fā�ide 

ider bevāsīre. 

ــ ــ  ــ و  و ــ ا ده  ــ ل  ــ ــ ا ــ و  א ــ ا ــ  ــאرد  ــ  ــא3  א  (ا
אء ــ ــ ا ــ و  وح ا ــ ورام و  ــ و ا ا د و ا ــ אق ا ــ ــ  ــ و  د ا ــ ــ  א  ا
ــ ة و  ــ ــ ا ــ ادو ــ  ــ و  ــכ ا ــ [98b] و  ــ و  ي ا ــ ــ و  א  ا
ــ د  ــ ف و  ــ ــ ا ي و  ــ אل ا ــ ــ و ا ــ ا ــאدا و  ــ و  א و  و ــ  

א) אئ ــ ــ ا ــ  ة و  ــ  Yunmışı bāriddür, müceffifdür derece-i ŝāniyede ا

ve yunmamışuñ bürūdeti derece-i ūlādadur ve yübsi derece-i ŝāliŝededür, 

ḳılı ḳarardur ve ṣovuḳ çatlaḳlıḳlarına fā�ide ider. Daḫi ḳurlaġana4 ve şişlere 

ve aġızlar çıbanlarına fā�ide ider ve mefāṣıl geñşekligin men ider ve baṣarı 

ḳavī eyler ve talṭīf ider ve göz aġrısın sākin ider ve nāḫna5 edviyesine idḫāl 

olınur ve dutar ḳarnı içmek ile ve ḥuḳne itmek ile ve yaḳı ile ve saḥca ve 

ishāl-i demevīye fā�ide ider ve ḳan aḳmaġa keser ve maḳad çıḳmaġı redd 

ider ve maḳad geñşekligine fā�ide ider. 

1 Derkenar:  

Beyt:   אن  כ از  ز 
כ  ا  دم   

2 Derkenar: Ziyāde yübūseti içün. 

3 Derkenar: Ṭaş mūmiyā didükleridür. Aḳāḳıyā mürekkebdür cevher-i arżī-i ḳābıżdan ve cevher-i laṭīf-i 

nārīden ki saṭḥında olur yunmaḳ ile ol zā�il olur. 

4 Derkenar: Ḳurlaġan ṭırnaḳ altında ḥādiŝ olan ḥādd-i marażdur. 

5 Derkenar: Nāḫna gözde bir marażdur ki bıñarından yañadan yirde biter ilāc idüp gidermezlerse gün-

den güne artar āḫir bebegi örter amā eyler. 
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ق ــ אل و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ اכ ــ و  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد   (آس1 
( ــ  [99a] ــ ــאت ا ــ ا ن و  ــ ی ا ــ ــאم  ــ ا ــ  ــכ  ن و اذا د ــ  و כ 

Bāriddür derece-i ūlādā, yābisdür ŝāniyede ve ḳabżı ekŝerdür yübsinden, 

ḥabs ider ishāli ve teri ve her aḳmaġı2 ve ḳaçan ovılsa buñla ḥammāmda 

beden ḳavī olur ve neşf ider ruṭūbāt-ı ġarībeyi. ــ ــאن ا ــ  ــ  א ــ ا  (و ور
( ــ ا ــ  א Ve ḳurı yapraġı men و  ider ḳoltuḳ ḳoḳusın ḫuṣūṣā yaḳılup 

ekilse. ق ي و  َ ــ ّ ة و ا ورام و ا ــכ ا ــ و  ده و  ا ــ ــ و  ي ا  (و 
אر)  Ve ḳavī ider ḳılı ve ḳarardur ve fā�ide ider saḥca ve teskīn ider şişleri ve ا

cemreyi3 ve şirāyı4 ve od yanıġın. اع ــ ــ ا ــ  ــ  اب و  ــ א ــ  ــ ور  (و اذا 
اب ــ ب  ا ــ 5 و اذا  ــ ا ا و  ــ ي ا  אن و  אل و ا ــ ــ و  ا  ا
ل) ــ ــ ا ــ  ر و  ــ ــ  ــאرة  ــאر و  ــ ا  Ḳaçan bişürülse yapraġı şarāb 

ile ve yaḳı ḳılınsa nef ider ṣudā-ı şedīde ve yimişi nef ider öksürüge ve 

yürek oynamaġa ve ḳavī ider ḳalbi anuñ şarābı ve muḥkem ider diş [99b] 
etin ve ḳaçan içilse şarābdan evvel men ider ḫumārı ve yimişinüñ uṣāresi 

idrār ider ve nef ider bevl ḥiddetine.6 

ــ ــ  ــ  ودة  ــ ارة و ا ــ ــ ا ل  ــ ــ  ــ و  و ــ ا ــ  א ــאر  ــכ7  ــ ا  (ا
ــ و ذ ــ و ا ــכ اورام ا ــאء  ي  ــ ــ  ــ  ــ  ــאج و  ــ و ا  و 
ــאدا ــ  ــ و ا وح ا ــ ــ ا ــ و  ة و ا ــ ــ اورام ا ــ و  א ــא  א  او
اع) ــ ــכ ا ل  ــ ــ  ــ  ــ و  ر ــ ا س و ا ــ ــ כא ا ــ ا ــ   Ḥārdur, 

yābisdür derece-i ūlāda ve dinildi mutedildür ḥarāretde ve bürūdetde ve 

bunda ḳabż-ı yesīr vardur ve taḥlīl ve nuḍc virmek ve teskīn-i veca vardur, 

talṭīf ider ve muḳavvīdür ażāyı ve teskīn ider gözin şişlerin ve ḳulaḳlar şiş-

lerin ve bunlaruñ aġrıların meybuḫtec8 ile ve nef ider maḳad ve ḫuṣyeteyn 

şişlerine ve fā�ide yaş ḳarḥalara ve yaramaz yaralara [100a] yaḳı itmek ile 

bażı ḳavābıż ile mercimek gibi ve ṭīn-i Ermenī gibi ve andan naṭūl9 alınur 

teskīn-i ṣudā içün. 

1 Derkenar: Mersīn aġacıdur ki mürekkebdür cevher-i arżı keŝīrden ve cevher-i laṭīf[i] ḳalīlden.

2 Derkenar: Gerek burundan gerek ḳulaḳdan gerek gözden.

3 Derkenar: Cemre od göynügi dirler ki sivilcidür ḳabarcuḳlar olur göynüdürür kicidür.

4 Derkenar: Şirā ḳurdaşeni dirler yaṣṣı yaṣṣı ḳızıllıġa mā�il ḳabarcuḳlardur ki gicidür ve göñül darlıġanur. 

5 Derkenar: Liŝe diş dibinde olan etlere dirler.

6 Derkenar: Kendüden cevher-i bārid olduġı içün.

7 Derkenar: Ḳoç boynuzı didükleridür kesilen ṭırnaḳ gibi hilāle beñzer nesnedür.

8 Derkenar: Meybuḫtec oldur ki üzüm ṣuyın ḳaynadalar ḥattā rubı ḳala andan ṣoñra aña şeker yā bal 

ḳatalar.

9 Derkenar: Naṭūl oldur ki edviye ḳaynaduḳdan ṣoñra ol ṣuyı marażlu olan użv üzerine ısıcaḳla ḳoyalar 

yā penbe veyā bez pāresin ol ṣuda ıṣlayup użv üzerine ḳoyalar. 
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ــ س  ــ א ــ  ف  ــ ــ ا ــ  א ــ او ا א ــ ا ه  ــ ــ و  א ــ ا ــ  ن  ــ  (آ
ــ ــ و  ــ  א ــאح و  ــ ا ــאل و  ــ و ا כ ــ و ا ــ و ا א ــ و ا כ د ا ــ  

א א ــ را و ا ــ وار  ــ اع و ا ــ ــכ ا ــ و  ــ ا ــ ا اف و  ــ ــ و ا ــ ا  
ــ و ــ او  ــ او  ــ  ــא  ض  ــ א ئ  ــ ذن  ــ ا ــ  رد  ــ ــ ا ــ   و 
ــ ــ ا כ ــ و  ــ ا ــכ ا ــאت و  ــ و ا ل و ا ــ ر  ــ ــ  ــא و  א و  

( ــ ــ ا ــא  م و ر ــ ر ا ــ ــ  ــ و  -Yübsi derece-i ŝāliŝede ve ḥarā و ا

reti derece-i ŝāniyede ve derece-i ŝāliŝede Cālīnūs’uñ iki ḳavlinüñ iḫtilāfı 

üzere fetḥ ider bögreklerüñ ve ḳavuġuñ ve raḥmüñ ve cigerüñ ve ṭalaḳuñ 

süddelerin ve ifşā ider yanī ṭaġıdur yilleri ḫuṣūṣā ḳavrulmış1 [100b] ola 

ve fā�ide ider yüzüñ ve eṭrāfuñ ḳızmasına ve fā�ide ider müzmin-i sebele ve 

teskīn ider ṣudāı ve baş dönmesine buḫūr itmek ile ve seūṭ2 itmek ile ve 

saḥḳ olınmış gül yaġı ile ḳulaġa ṭamzurılsa giderür aña ārıż olan zaḥmeti 

ḍarbdan ve düşmekden ve doḳuşmaḳdan ve nef ider ḳulaḳ aġrılarına ve 

bu anīsūn idrār ider bevli ve ṭamŝı ve ruṭūbātı ve teskīn ider ṣusuzluġı ki 

balġamdan olan çoḳ ider südi ve menīyi ve def ider zehr żararın ve gāh 

olur dutar ḳarnı. 

ة ــ ي ا ــ ــ  ــ  ي  ــ ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ  و ــ ا ــ  א ــאر   3 ــ  (ا
( ــ כ ــאع ا ــ او م و  ــ اب  ــ ــ ا ــ  ا و  ــ  Ḥārdur yābisdür derece-i ūlāda, 

aḫẕ ider üzerinde bitdigi aġacuñ ṭabīatını,4 mideyi ḳavī ider anuñ şarābı 

ve şarābda ıṣlanmışı münevvimdür,5 fā�ide ider ciger aġrılarına. 

ــ ــאت و  ا ــ ا وح و  ــ ــ ا ــכ  غ و  ــ ــ  ــ  ــ  א ــאر  روت6  ــ  (ا
( ــ א ــ ا ــ  ط ا ــ ــ ا ــ و  -Ḥārdur, müceffifdür ḥurḳat [101a] ا

suz ve ḥiddetsüz bunuñ içün çıbanları oñaldur ve cerāḥatları bitürür ve 

nef ider göz aġrısına ve ishāl ider aḫlāṭ-ı ġalīẓeyi mefāṣıldan. 

وح و ــ ــ ا غ و  ــ ــ  ــ  ــ و  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد   7 ــ  (ا
( ــא ف ا ــ ــאف و ا ــ ا ــ و  ي ا ــ ائــ و  ــא ا ــ   Bāriddür dere-

ce-i ūlāda, yābisdür derece-i ŝāniyede, ḳabż ider ve tecfīf ider ḥurḳatsuz ve 

1 Derkenar: Ḳavrulmış olıcaḳ ruṭūbeti gider te�ŝīri ziyāde olur.

2 Derkenar: Seūṭ burun içinden olan ilāca dirler. 

3 Derkenar: Düvāle Fārsī uşne Arabīdür yufḳa ḳabuḳdur ki büyük aġaçlara ṣarılur ceviz aġacı ve bellūṭ 

aġacı ve ṣanavber aġacı gibi eyüsi Hindīdür aḳ aḳ til til saçaḳ saçaḳ aşaġa ṣarḳar. 

4 Derkenar: Böyle olduġıçün ṭabīatında iḫtilāf itdiler.

5 Derkenar: Uyḳu getürür. 

6 Derkenar: Bir dikenlü aġacuñ ṣamġıdur ki Kirmān diyārında olur. 

7 Derkenar: Sürme ṭaşı ki sürme-i Iṣfaḥānī dirler. 
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ḥiddetsüz çıbanları oñaldur ve giderür zā�id etlerin ve ḳavī ider gözi ve ḳaṭ 

ider burun ḳanın ve ḳan gitmegi raḥmden. 

ــ ــאت ا ن ا ــ ــאء و  وح ا ــ م و  ــ ــ ا ــ  ل  ــ ق ا ــ ــ ا  1 ــ  (ا
ام) ــ د ا ــ ــ  א א و د ــ ــ و  ا ــ ا ــ  ــ  ــ و ا  Boynuzı ki yanmış ا

yunmış ola2 nef ider ḳan tükürmege ve baġırsaḳlar çıbanlarına ve ruṭūbāt 

raḥma aḳmaġa ve bunuñla tebḫīr itmek bevāsīri ḳurıdur ve düşürür ve 

tütüni [101b] cānvercükleri ḳaçurur. 

ة و ــ ــ ا ــ  א ــ ا م و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  א ــאر  ــ  א 3 כ ا ــ  (ا
( ــ ــ ا ــ و  ــ ا א  ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــא  ــ כ ذائــ و   

Cemī infeḥalar ḥārdur, yābisdür, mülaṭṭıfdur, muḥallildür, ḥall ider ḳanı 

ve südi ki midede doñmış olalar ve doñdurur her eriyici ve dutmaḳ bunı 

arınduḳdan ṣoñra muīndür gebe olmaġa ve içmesi4 māni olur gebelige ve 

dutar ḳarnı. 

( ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر   (ارز5 
Ḥārdur derece-i ūlāda, yābisdür derece-i ŝāniyede, kiri giderür,6 mideyi 

pāk ider ve dutar ḳarnı. 

ــ ــאت و ا ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  ــ ر و ــ ا ــאرة   7 ــ  (ا
( ــ א Ḥārdur derece-i ūlāda, raṭbdur derece-i ŝāniyede, mi اdeye żarar 

ider berk olanları ve berk siñiri yumuşadur. 

ــאء) ف ا ــ ) Muṣannif ḥarf-i elif ’de Ḳānūn’da meẕkūr olanlardan bażını 

ẕikr itmeyüp ḥarf-i bā’ya şürū [102a] idüp faḳīr daḫi şerḥ meşrūḥa muṭā-

bıḳ olsun içün anlara taarruż itmedük. 

1 Derkenar: Hemze’nüñ kesresi ve yā-yı müşeddedenüñ fetḥası ile yaban ṣıġırı didükleridür. Yılan yir 

anuñçün ḳuyruġı ucı zehrdür. Ekŝer Türk memleketinde olur.

2 Derkenar: Yanmasınuñ ṭarīḳi budur ki pāreleyüp ṭopraḳ çölmek içine ḳoyup aġzın balçıḳ ile ṣıvayup 

külḫana ḳoyup tā çölmek aġarınca dura ve yunmasınuñ ṭarīḳī budur ki ṣuda azalup üstüne çıḳan 

giderilüp dibine çöken alınup istimāl olına.

3 Derkenar: Doñmış süddür ḥayvān ḳursaġında daḫi südden ġayrı nesne yimemiş ola ve buña penīr 

māye dirler.

4 Derkenar: Şāf itmek.

5 Derkenar: Pirinç.

6 Derkenar: Ḳaçan cildi pirinç ṣuyı ile yusalar. 

7 Derkenar: Ḳuyruḳ.
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خ) ــ ــ  ــ  ــ  ــ  و ــ ا ــ  א ــאر   1 ــ א ) Ḥārdur yābisdür derece-i 

ūlāda, teftīḥ ider, talṭīf ider, telyīn ider, irḫā ider. (ب ــ ــ  ــ  ) Taḥlīl 

ider2 mevāddı ammā użv-ı āḫerden ġayrı māddeyi giden mevādduñ yirine 

ceẕb itmezsizin. ( א כ   Bu taḥlīl ceẕbsüz bābūnecüñ ḫāṣṣiyyetidür.3 (و ذ

( ــ ــ ا أس و  ــ اد ا ــ اغ  ــ اع و ا ــ ــ ا ــ  א ــ  ــאء ا ــאغ و ا ي ا ــ  (و 

Ve ḳāvī ider dimāġı ve ażā-i aṣabiyyeyi. Nāfidür ṣudāa daḫi baş mevād-

dınuñ istifrāġına ve āsān ider nefŝi. (ــאدا ــ  ب ا ــ ئ ا ــ  Oñuldur (و 

aḳar ġarbı4 ṭaşradan ṣarmaḳ ile. (ــאن ــ ا ل .Giderür ṣarılıġı (و  ــ ر ا ــ  (و 
( ــ ــ  ــא  א و  ا ــ ــ  -İdrār ider bevli ve ḥayżı içmek ile ve ḳay و ا

namışında oturmaḳ ile. (ؤس ــ ــ ا  [102b] ــ ــ و  ــ و ا ج ا ــ  Ve (و 

çıḳarur cenīni ve meşīmeyi ve fā�ide ider īlāvusa.5 

ي ــ اع ا ــ ــכ ا ــ و  ــא  ــ د ــאر  ــ  ــ و  و ــ ا ــ  ــאرد ر  6 ــ ) 
ة ــ ــאب ا ــ ا ــ  ر و  ــ ــ ا ــ و  אر אل ا ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــאدا و  א و  ــ  
ا ــ اء و  ــ ــ ا ــ  א ر و  ــ ــ و  כ ــ ا ــ و و ــ و ا ــ ذات ا ــ   7 ا ــ  و 

ة) ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــ ا  Bāriddür raṭbdur derece-i ūlāda ve dinildi 

ḥārdur dem-i mutedil tevlīd ider ve demevī ṣudāı teskīn ider ḳoḳmaḳ ile 

ve ṣarmaḳ ile ve fā�ide ider göz aġrısına ve öksürüge ki ḥārr olalar ve telyīn 

ider ṣadrı ve fā�ide ider mide ḥarāretine ve şarābı fā�ide ider ẕātü’l-cenbe ve 

ẕātü’r-riyeye ve bögrekler aġrısına ve idrār ider ve ḳurısı ishāl ider ṣafrāyı ve 

şarābı telyīn ider ṭabīatı ve fā�ide ider maḳad çıḳmaġa. 

ط ــ ــ ا 9 [103a] و  ــ ــ و  ة و  ــ ــ  ــ  א ــ ا ــ آ ــ  א ــאر  رق8  ــ ) 
( ــא ــ ا ــ ا ــאدا و  م  ــ ب ا ــ ن و  ــ ــ ا ــ و  ا  ــ ــ  ــ ا ــ و   ا
Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede āḫirinde ve cilā ider ḳuvvet ile ve yur ve 

pāk ider ve ḳaṭ ider aḫlāṭ-ı ġalīẓeyi ve terḳīḳ ider ḳılı üzerine ekmek ile ve 

ḳızardur levni ve ceẕb ider ḳanı ṣarmaḳ ile ve telyīn ider ṭabīatı şāf itmek ile. 

1 Derkenar: Uḳḥuvān ve bābūnec birbirine benżer. Farḳı budur ki bābūnec andan boysuz olur Rūm 

vilāyetinde bābādya didükleridür.

2 Derkenar: Ruṭūbātı aḳıtdıġı içün ammā ażāya taḳviyet ider.

3 Derkenar: Su�āl olınur taḥlīl ceẕbsüz olmaz ve illā ḫelā lāzım gelür; biz eyidürüz: Mevādduñ bażısını 

taḥlīl ider ve bażısını şişirür, gidenüñ yirini doldurur, öyleye ḫelā lāzım gelmez.

4 Derkenar: Ġarb göz bıñarında olur bir marażdur, evvel sivilci belürür, andan ṣoñra ṭaşılur aḳar.

5 Derkenar: Īlāvus ḳūlenc-i şedīdeden bir nev marażdur. Aṣl mānāsı rabb-i erḥam dimekdür. 

6 Derkenar: Benefşe. 

7 Derkenar: Şerbeti dört dirhemdür.

8 Derkenar: Bir niçe nevdür: Būraḳ-ı Ermenīdür ve būraḳ-ı naṭrūnīdür ve būraḳ-ı ġarebdür ve būraḳ-ı 

maṣnūdur ve cümleden efḍali būraḳ-ı Ermenīdür.

9 Derkenar: Şerbeti nıṣf dirhemdür.
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( ــ ــאل  ــ  ــ  ــ  ــ  א ــ  א ــ ا ــאر   1 ــ ) Ḥārdur derece-i 

ŝāniyede, yābisdür, muḥallildür, muḳaṭṭıdur, mulaṭṭıfdur, cālīdür, müfet-

tiḥdür. ( ــ ــ ا ي و  ــ ــכ ا ــ ذ ــ  ــ ا  Baṣal-i (و unṣul2 bu meẕkūr 

olanlarda aḳvādur ve yüzi ḳızardur.3 ( ــ ــ ا ره  ــ -Toḫmı giderür be (و 

haḳı.4 ( ــ א ــ ا ــ  א ــ  ع) .Baṣal ṭuzla ḳoparur sigilleri (و  ــ  Baş (و 

aġrıdur. ( ــ א ــ  ــ و  ــ  ــאر  כ  Bundan çoḳ yimek sübāt5 getürür (و ا

ve aḳla żarar virür. (אم ــ ا ة و  ي ا Ḳavī ḳılur mi (و deyi ve iştihā 

virür ṭaāma. ــ ــאن و  ــ ا ــ  ــ و  اء و  ــ ــ ا ــ [103b] כ خ  ــ  (و ا
م) ــ ــ ا ــ ر ــ  ــ و  ــ ا ر و  ــ ــאه و  ــ ا ــ و  ا اه ا ــ -Bişmişi bun ا

dan keŝīrü’l-ġıdādur, ṣusadur, fā�ide ider ṣarılıġa ve açar bevāsīr aġızların ve 

taḥrīk ider ḳuvvet-i cimāı ve idrār ider ve telyīn ider ṭabīatı ve fā�ide ider 

rīḥ-i semūma.6 ــ و ــ ا ــ و  ي ا ــ ن و  ــ ــ ا ن و  ــ ي ا ــ ــ  ــ ا  (و 
ــאء و ق ا ــ ــ و  א ــאع ا ــ او ــ  ــ  ا  ــ ــ  ــ ا ــ ا אن و  ــ 7 ا ــ  
( ــ א ــ و ا א  Ve unṣul sirkesi ḳavī ider bedeni8 ve güzel ider levni ve ḳavī 

ider diş dibindeki etleri ve zā�il ider aġız ḳoḳusın ve berk ider dişleri ve 

żarar ider siñire azcuḳ fā�idesi ile evcā-ı mefāṣıla ve ırḳ-ı nesāya ḫāṣṣeten 

daḫi fālice. ت ــ ــ ا ــ و  אل ا ــ ــ و ا ــא و ا א ع و ا ــ ــ ا ــ   (و 
[104a] ــאق ــאن و ا אء و ا ــ ــ ا ــאم و  ــ ا ــ  ــ و  ة و  ــ ي ا ــ  و 
ة) ــ ره  ــ ل و  ــ ــ ا ــ و  Baṣalüñ sirkesi fā�ide ider ṣar اa ve mālīḫūlyāya 

ve rebve ve eski öksürüge ve āvāz ḫuşūnetine ve ḳavī ider mideyi ve hażm 

ider ve fā�ide ider ṭaām ḳalḳmaġa mide üzerine ve istisḳāya ve ṣarılıġa ve 

raḥm ṣıḳılmasına ve uṣr-ı bevle ve idrār ider ḳuvvetle. ــ ــ و  ب  ــ  (و 
ــאر) ــ ا ــאل و   Sirkesin içmek ve anuñ bişdügi ṣuyı maraż-ı ṭıḥāl içün-

dür ve ḳatl ider fāre anı yise. 

1 Derkenar: Ṣoġanuñ uzunı müdevverinden aḳvādur ve ḳızılı aḳından aḳvādur ve çigi pişmişinden aḳvā-

dur ve ḳurısı yaşından aḳvādur.

2 Derkenar: Baṣal-i unṣul Acemler piyāz-ı deştī ve ehl-i Rūm aṭa ṣoġanı didükleridür.

3 Derkenar: Ṭaşradan sürmek ile.

4 Derkenar: Ṭılā ḳılınsa.

5 Derkenar: Sübāt bir marażdur ki bī-ḫūd ider.

6 Derkenar: Yimek ve ḳoḳulamaḳ ile.

7 Derkenar: Bażı nüsḫada אن vāḳi  ا olmış ol taḳdīrce manā bitürür dişleri dimek olur.

8 Derkenar: Bunuñ sirkesinüñ ṭarīḳi budur ki baṣal-i unṣuli aġaç bıçaġla pāreleyeler yā ṣırça ile pāreleye-

ler ve iplige dizeler ki birbirine degmeye ve gölgede ḳırḳ gün ḳurıya, andan ṣoñra ṭoḳuz kendü ḳadar 

eski sirkeye ḳoyalar altmış gün güneşde dura bir ḳab içinde ki aġzı baġlanmış ola, andan ṣoñra unṣulini 

ṣıḳalar yābāna atalar. 
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( ــ ــ و  ــאدة  ــ ز ــ ا ــ  ا و  ــ ــ  ي ا ــ ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   1 ــ ) 

Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede, ḳavī ider ḳalbi muḥkem ve ziyāde ider 

menīyi ziyāde fāḥişe ile ve semridür. 

( ــ ــ ر ــ  ال و ا ــ ــ ا ــ   2 ــ א ) Ḳarībdür itidāle yanī ḥarāretde 

ve bürūdetde ve ruṭūbetde ve yübūsetde ve yaş olanı raṭbdur derece-i ūlā-

da. ( ــ ــ او  3 اذا  ــ ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ ر ) Bāḳılāda vardur ruṭūbet-i 

zā�ide daḫi nefḫ-i keŝīr ve bunuñ her biri eksilür4 [104b] ḳaçan bişürülse 

yā ḳavrulsa. (ــא ــא  ا و  ــ ــא ر ــ   Tevlīd ider geñşek et ve ḫılṭ-ı (و 

ġalīẓ. ( ــ ــ ا اء  ــ ــ ا ) Ġıdā�iyyeti eyüdür ve hażmı müşkildür. و اذا) 
( ــ م  ــ ف ا ــ ــ  ــ  ــ و   Ḳaçan bāḳılā iki pāre ḳılınup ḳan aḳduġı 

yire ḳonılsa ḳanı keser.5 ( ــ ــ  ــאج اذا  ــ ا ــ  ــ  א  Bāḳılānuñ (و 

ḫāṣṣiyyeti tavuḳ yumurdasın kesmekdür ḳaçan andan yidürülse. ــ  (و اذا 
( ــ ر ه  ــ ــ  .Ḳaçan yaḳı ḳılınsa ḳıl bunuñ ḳabuġı ile ḳılı inceldür ا

ــא) ــ  ــאت ا ــ  ــ  ــ  א ــ   Ḳaçan yaḳı ḳılınsa bāḳılā ile ṣabī (و اذا 

ḳasıġı ḳıl bitmegi men ider anda.6 (ن ــ ــ ا  (و .Ve gökçek ider levni (و 
( ــ ــ ورم ا اب  ــ ــ ا ــ  ــ   Yaḳı ḳılınur bu şarāb ile ḫuṣye şişine. و) 
( ــ א  ي ا ع و  אل و  ــ ر و  ا    Bu bāḳılā eyüdür ṣadra 

ve fā�ide ider öksürüge ve baş aġrıdur ve gösterür müşevveş düşler.7 

ر ــ ان  ــ ــ  ن ا ــ ــאن و   [105a] ــ א ــ ا ــאن  א ــאردان   8 ــ ــ و  ) 
ــאء) ــ ا د  ــ ــאن ا ة  ــ ــאن ا ــ  ــא ا ئ ــ  ر و ا ــ ــאن  ــ رد َ ّ -Bā َوا

ridlerdür yābislerdür derece-i ŝāniyede, ḳabż iderler ve dutarlar ḳarnı, 

eyülerdür diş arası ve diş dibi etlerine, yaramazlardur gögse ve öykene ve 

baṭī�ü’l-hażmlardur pāk iderler mideyi ve iḥdāŝ iderler süddeler aḥşāda.9 

1 Derkenar: İki nevdür. Biri aḥmerdür biri ebyażdur. Tabībler behmen-i sürḫ ve behmen-i sepīd diyü 

tabīr ve ẕikr iderler.

2 Derkenar: Ḳaṣrla ve teşdīd-i lām ile luġat-ı şāyiadur ve medle ve taḫfīf-i lām ile luġat-ı ṣaḥīḥadur. 

3 Derkenar: ــ  lafẓınuñ içinde müstetir olan żamīr ruṭūbet-i fażliyye ve nefḫ-i keŝīrüñ her birine rāci-

dür yalñuz nefḫ-i keŝīre ircā taḳsīrdür.

4 Derkenar: Ammā bişmekde bir kerre ṣuyı dökülüp bir kerre daḫi ṣu ḳonulup bişürmek gerek.

5 Derkenar: Ammā döküp ekseler ḳanı kesmez öyleye, bu daḫi anuñ ḫāṣṣiyyetidür.

6 Derkenar: Taḥḳīḳ budur ki hīç ḳıl bitmemek olmaz belki giç biter.

7 Derkenar: Ebḫire-i ġalīẓe taṣaud idüp ḳuvvet-i müteḫayyileyi mükedder ḳılduġıçün.

8 Derkenar: Ḫurmā aġacında ibtidā ẓāhir olan ṭaldur, andan ṣoñra ḫalāldür fetḥ-i ḫā ile, andan ṣoñra 

belecdür fetḥateyn ile ve cīm-i muceme ile, andan ṣoñra büsrdür, andan ṣoñra ruṭabdur, andan ṣoñra 

temrdür. Ṣıḥāḥ’da meẕkūr olan budur. Bunuñ ḫilāfın diyen ġalaṭ ider. 

9 Derkenar: Murād aḥşādan māsārīḳā ve cigerdür.
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ره ــ ــכ و  ــ כ ــ  ــ ان ا א ــא و ا ــ آ ــ  ــ ر א ــ اول ا ــאرد   1 ــ ) 
ول) ــ ا ــאن  ــ  ــ و ا א  Bāriddür derece-i ŝāniye evvelinde, raṭbdur ا

āḫirinde. Ẓāhir budur ki ṣarusı böyle degüldür ve ḳurı toḫmı ve köki mü-

ceffiflerdür.2 (ــאء ــ ا ــ  ــ  ــ כ ــ و ا ــ   Ve göynisi laṭīfdür ve (و ا

ḫāmı keŝīfdür şinḫıyār ṭabındadur. ــ כ ــאة ا ــ  ــ  ر  ــ ــאل  ــ  ــ   (و 
( ــ א ا  Bu ḳavun münżicdür cālīdür idrār ider fā�ide ider bögrekler ve و 

ḳavuḳ ṭaşına3. ش ــ ــ و ا ــ و ا ــ و ا כ ــ ا ــ  ــ [105b] و  ــ ا  (و 
از4) ــ  Pāk ider cildi ve fā�ide ider yüzde olan ḳara noḳṭaya ve behaḳa و ا

ve pise ve ḳoñaġa. (ــאء ــ و  ــאم و ا ــ  ــ ان  Lāyıḳdur ki ṭa (و āma 

tābi ḳılına yanī mide ḫālī iken yinmeye eger yinürse göñül döndürüle 

ve ḳusıla. ( ــ ــ  ــ  ــ ا ــאن   İki dirhem kökinden ḳusdurur (و در

zaḥmetsüz. (ة ــ ــ ا ــ  ــ وا ــ اي  ــ ا  Döner ḳanġı ḫılṭı belürse (و 

midede. (داء ــ ــ ا ــ ا כ اء  ــ ــ ا ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــ ا  Ḳavun balġama (و 

ziyāde mā�ildür ṣafrādan ḳanda sevdā.5 اء ــ ــ ا ــ ا א ا ــ ــ ان ا א  (و ا
( ــ ــאده .Ẓāhir budur ki ṣarısınuñ ṣafrāya dönmesi ekŝerdür اכ ــ   (و اذا ا
א) ــ ــ  ــ  ــ  א ئــא  ــ ان   Ḳaçan ḳavunuñ fesādı iḥsās olınsa6 vācib 

olur ḳusmaḳ. Zīrā ol zehre döner.7 را ــ ب  ــ א و ا ــ ور  ــ ــ ا  (و 
א) Aña tābi او ز  ḳılsun maḥrūru’l-mizāc olan sikencübīni [106a] ve 

marṭūbu’l-mizāc olan günlügi yā zencebīl murabbāsın.8 

ــאج) ــ  ا ــ  ــ  ــ ا ــ ا ) Yumurdanuñ efḍali urafadandur 

tavuḳ yumurdasınuñ ṣarısından.9 ( ــ א ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ   Ve (و ا

berki bir yanından müstaḥīl olur mādde-i sevdāviyyeye. ال ــ ــ ا ــ ا  (و 
ــאن) ــא ر ودة و  ــ ــ ا ــ ا א ارة و  ــ ــ ا ــ ا ــ ا כــ   Yumurda mā�ildür 

1 Derkenar: Ḳavun ve dülegi.

2 Derkenar: Ḳavunuñ eyüsi şu iki beytde beyān olınandur: 

ه و ا   
ة     و 
   ا 

אن  ذ و  ا
3 Derkenar: Ṭaşı pāreler sürer çıḳarur. 

4 Derkenar: Ḥā-yı mühmele ile Acemler seyūse ve ehl-i Rūm ḳoñaḳ dirler. 

5 Derkenar: Yanī sevdāya müstaḥīl olması baīddür.

6 Derkenar: Yanī ıżṭırāb müşāhede olınup midede ḳavun fāsid olduġı idrāk olınsa.

7 Derkenar: Aç iken ḳavun yise ṣafrā-yı jengārī hādiŝ olur ki semm-i ḳātildür.

8 Derkenar: Tā ki balġama istiḥālesin men ide.

9 Derkenar: Urafadan yumurda bişürmesinüñ ṭarīḳi budur ki ṣu ḳayna[du]ḳdan ṣoñra yumurda ḳabuġı 

ile ṣuya ḳoyalar ve itidāl üzere bir iki üç dört diyü ṣaymaġa başlaya üç yüz tamām olduġınlayın çıḳara-

lar ki mutedil urafadan bişmiş olur. 
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itidāle ḥarāretde ve bürūdetde lākin ṣarısı ziyāde mā�ildür ḥarārete ve aġı 

ziyāde mā�ildür ruṭūbete ve ikisi daḫi raṭbdur.1 ء ــ ــ  א ــ  ي ا ــ  (و 
ــ ــ و  ــאع ا ــכ او ــאر و  ق ا ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ  א ــ و  כ  
ــ ــ ا ــ و  ــ و ا ــ ا ت و  ــ ــ ا ــ و  ــ ا אل و  ــ ــ ا ــ   

ة2) ــ ــ  ــ  ــ اذا  א م و  ــ ــ ا  Ṣarısınuñ bal ile biryānı ṭılādur و 

yüzde olan çigide ve aġı yüz üzere men ider şems te�ŝīrin ve od yaḳmasın 

ve teskīn ider [106b] göz aġrıların ve bu yanī aġı fā�ide ider öksürüge ve 

boġaz iriligine ve āvāz dutulmaġa ve sill marażına ve şevṣa marażına ve ḍīḳ-i 

nefese ve ḫuṣūṣā sömürüle ṣarısı ısıcaḳla. ــ س כ ــ כ ــ ا ذ  ــ ــ ا ــ   (و 
( ــ ــ ا ــ ادو ــאء و  وح ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ و  اء  ــ -Yumurda ا

nuñ aġı ki sömürüle tez nüfūẕ ider ve keymūsı gökçekdür keŝīrü’l-ġıdādur 

laṭīfin ve bunda ḳabż vardur ve dāḫil ḳılınur bu baġırsaḳlar ḳarḥalarınuñ 

ḥuḳnelerine daḫi zaḥīr edviyelerine. 

א אئ ــ ــ و ا و   ا א ة  ــ ي ا ــ ــ  א ــ ا ــ  א ول  ــ ا ــאرد  ــ  ) 
א) Bāriddür derece-i ūlāda, yābisdür derece-i ŝāniyede, mi و رdeyi ḳavī 

ider pāk itmek ile ve cem itmek ile ve fā�ide ider istirḫā-yı mideye ve 

ruṭūbetine. 

داو ــ ا و  ــ  ا اض  ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  א ا ــ  ــ  א ــאر   3 ــ אدر ) 
ــאغ) د ا ــ ــ  ــ  ــ و  ــ ا ــ و  כ ــ [107a] ا داوي و  ــ ب ا ــ ــ ا א  

Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede, fā�ide ider cemī emrāż-ı balġamiyye-

den ve sevdāviyyeden ḫuṣūṣā sevdāvī cerebe ve gökçek ider aġız ḳoḳusın ve 

giderür dimāġ süddelerin. 

د ــ ر و ا ــ داء و ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ و  א ــ ا ــאر  ــ  ــאرد و  ــ  ــאن  אد ) 
ده و ــ ن و  ــ ــ ا ام و  ــ ــ و ا داوي و ا ــ ب ا ــ ــ و ا ا אن و ا ــ  و ا
( ــ ــ ا ه و  ــ  Dinildi bāriddür ve dinildi ḥārdur derece-i ŝāniyede ve bu 

eṣaḥdur tevlīd ider sevdāyı ve göz ḳararması ve süddeleri ve sereṭān didük-

leri marażı ve bevāsīri ve sevdāyı ve gicigi daḫi bedende berkligi ve cüẕāmı 

ve ifsād ider levni ve ḳarardur ve ṣarardur ve ḳabarcuḳ çıḳarur aġızda.4 

1 Derkenar: Öyleye yumurda raṭbdur. 

2 Derkenar: Bilgil ki yumurdanuñ aġı menī meŝābesindedür, yavrı andan ḥādiŝ olur ve ṣarısı dem-i ḥayż 

menzilesindedür yavrıya ġıdā olur ṣarı tamām olduġılayın yavrı ḥareket idüp yumurda ḳabuġın ovadup 

ṭaşra çıḳar. 

3 Derkenar: Bażı yirlerde ḳovan otı dirler ve bażı yirlerde kedi otı dirler ve bażı yirlerde güyegü otı 

dirler.

4 Derkenar: Bu ẕikr olınan żararlar çoḳ istimāl olınacaḳdur ammā yaġlu laṭīf bişmiş olsa ṭabīat meyl-i 

küllī itdügiçün żarar itmez belki nef ḥāṣıl olur. 



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 181

ــ ــ  س و  ــ ــ و ا א ــאع ا ــ او ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر  ان1  ــ ز ) 
אه) -Ḥārdur derece-i ūlāda yābisdür derece-i ŝāniyede ve fā�ide ider mafṣal ا

lar aġrılarına ve niḳrise [107b] ve ziyāde ider cimāda.

אل و ــ ــ ا ــ و  ــאرة و ا ورام ا ــכ ا ــ  א ــ ا ــ  ــאردة ر ــ  א ــ  ) 
( ــ ا اع ا ــ ر و ا ــ  Bāriddür raṭbdur derece-i ŝāniyede ve teskīn ider ا

ıssı veremleri ve ṣusuzluġı ve fā�ide ider öksürüge ve gögse ve baş aġrısına2 

ki ḥarāret şemsden ola. 

ــ א ــ  א رد  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و ا א ــ ا ــ  ــ ر و ــ ا ــאرد  ــא  ر  ــ ) 
ــכ أس  ــ ــ ا ــ  ــאع و  و ــכ ا ــאرة و  ورام ا ة و ا ــ ــ ا ــ  א ــ و   

( ــ ــ ا ــ  ــ ا ــאت و  ــ ا ــ و  ــכ ا اع و  ــ -Bāriddür dere ا

ce-i ūlāda, raṭbdur derece-i ŝāniyede, biryān olmışı gül yaġı ile ḳābıżdur, 

nāfidür saḥca3 sirke ile cemre üzere daḫi ıssı veremler üzere ve teskīn ider 

aġrıları ve anuñ ile başa yaḳı ḳılınur,4 öyleye teskīn ider baş aġrısın ve teskīn 

ider ṣusuzluġı ve sıtmalar ḥarāretin ve biryān olmamışı telyīn ider ṭabīatı. 

ــכ ــ و  א ــ  א ــ ا ــ  א ــ ا ــ  ــ [108a] ر א ــ ا ــאردة  ــא5  ــ ا ) 
ــ م و  ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ــ  ــאدا و  א و  ــ ة  ــ ــאب ا ــאر و ا اع ا ــ  ا

س) ــ -Bāriddür derece-i ŝāliŝede, raṭbdur derece-i ŝāniyede, ḳoparur si ا

gilleri bi’l-ḫāṣṣiyyet6 ve teskīn ider ıssı baş aġrısın ve mide ḳızmasın içmek 

ile ve ṣarmaḳ ile ve fā�ide ider göz aġrısına7 ve ḳan tükürmege ve giderür 

diş ḳamaşmasın. 

ع ــ ــ و  ــ ا ار و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ  ارة و ا ــ ــ ا אئــ ا ق8  ــ ) 
( ــ ــ ا ــ  אل و  ــ ــ ا ــאغ و  ــ ا ــ  ــ و  ــאح و ا ــ ا  Mā�ildür و 
ḥarārete ve yübūsete, baṭī�ü’l-hażmdur, andan mütevellid olur9 öd ve taḥrīk 

ider ḳusmaġı ve taṣdī ider ve tevlīd ider yilleri ve aşaġada nefḥ ve ziyāde 

ider dimāġı ve fā�ide ider öksürüge ve muīn olur ḳan tükürmege. 

1 Derkenar: Bir ot kökidür ki İskenderiyye vilāyetinde olur ādem barmaḳları gibi aḳ ve berk olur. 

2 Derkenar: Yaḳı itmek ile.

3 Derkenar: Saḥc baġırsaḳda olur marażdur yuḳaruda beyān olınmışdur ve cemre daḫi ẕikr olınmışdur.

4 Derkenar: Ḳaçan luābı içilse.

5 Derkenar: Semüz ot didükleridür baḳlatu’l-ḥamḳā dirler bitecek yiri bilmedügi içün. Zīrā yol üzere 

biter çignerler ve ṣu mecrāsında biter yolarlar yāḫūd nefi çoḳ ot ammā kendü ḳadrini bilmez kendüyi 

azīz dutmaz her yirde biter ḥamāḳat ider.

6 Derkenar: Ḳaçan sigil üzere muḥkem sürülse.

7 Derkenar: Göze ṣuyın sürme gibi çekicek. 

8 Derkenar: Lafẓ-ı Fārisīdür Arabīsi cillevzdür ki ehl-i Rūm fındıḳ dirler.

9 Derkenar: Dühniyyeti içün ve arżiyyeti içün. 
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داء و ــ ــ ا ــ و  ــ ا  [108b] ــ א ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر   1 א ــ ) 
( ــ ــ درا ــ ار ــא ا ــאن  ــ در ــ  ــ و ا אئ ــ و ا -Ḥārdur derece-i ŝā ا

niyede, yābisdür ŝāliŝede, taḥlīl ider nefḫi ve ishāl ider sevdāyı ve balġamı 

ve mā�iyyeti ve şerbet bundan iki dirhemdür maṭbūḫen dört dirheme dek. 

ــ ة و  ــ ــ ا م و ر ــ ــ ا ــ  ــ ردي  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد  ط2  ــ ) 
( ــ ا و  ــאء  ا وح  ــ ــ   Bāriddür derece-i ūlāda, yābisdür, redīdür, ġı-

dā�iyyeti nef ider ḳan tükürmege ve ruṭūbet-i mideye ve dutar ishāli ve 

fā�ide ider baġırsaḳlar ḳarḥalarına ve saḥca. 

ــאف) م و ا ــ ــ ا ــ  ــאء  א ب  ــ ل  ــ ق ا ــ ــ ا  3 ــ ) Boynuzı ki 

yanmış ve yunmış içilür ṣu ile ḥabs ider ḳan tükürmegi ve burun ḳanın. 

( ــ د ا ــ ــא و  ــ رد א ــ ا ــ ا ــאء ا א ــ   Ve ḳaçan buḫūr ḳılınsa ṣıġır (و اذا 

tezegi ile ḳalḳmış raḥm anı redd ider ve sivrisiñegi ḳaçurur.4 [109a]  و) 
( ــ ــ  ــ ا ــאم  ــ و  ــ ا ــ   Ve ṭılā ḳılınur istisḳā olanuñ ḳarnı-

na ve eyüdür güneşde müntefi olur. 

ة ــ ورام ا ــ ا م و  ــ ــ ا ي و  ــ אل ا ــ ــ ا ــ  و ــ ا ــ  א ــאد آورد5  ) 
ــ ــ ا ــ  ــ  ره  ــ ــ و  אد ــאت ا אن و ا ــ ــ ا ــ و ــ  ــאدا و   

ــאدا) ب  ــ غ ا ــ ــ  د و  ــ ــ ا  Yābisdür derece-i ūlāda, fā�ide ider و 

ishāl-i midīye ve ḳan tükürmege ve fā�ide ider yumuşaḳ şişlere yaḳı ḳılınsa 

ve maṭbūḫı fā�ide ider dişler aġrısına ve eski ḥummālara ve toḫmı laṭīfdür, 

muḥallildür fā�ide ider teşennüce ve fetḥ ider süddeleri ve şifā virür aḳreb 

ṣoḳmaġı yaḳı ḳılınsa. 

( ــ ف ا ــ ) Muṣannif īcāz mülāḥaẓa idüp ḥarf-i bā’da daḫi edviyeden 

çoḳ nesneyi ẕikr itmedi. 

ــ ــ  ع و  ــ ــאن و  ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر  ز6  ــ ) 
[109b] (ــאردة ة ا ــ ــ ا ــ  א ة و  ــ ــ ردي  -Ḥārdur derece-i ŝāniye ا

de, yābisdür ūlāda, sivilciler ider aġızda ve aġır eyler dili ve baş aġrıdur ve 

bunuñ hażmı müşkildür ve yaramazdur mideye ve bal ile fā�ide ider ṣovuḳ 

1 Derkenar: Bir kökdür burçakları çoḳ içi fustuḳī olur ve ṭamında leẕẕet vardur ḳabż ile.

2 Derkenar: Şāh-bellūṭ yanī kestane bellūṭ envāından ecvedidür.

3 Derkenar: Baḳar boynuzınuñ yanması ve yunması iyyel boynuzınuñ yanması ve yunması gibidür.

4 Derkenar: Zīrā raḥm rāyiḥa-i kerīheden ḳaçar.

5 Derkenar: Lafẓ-ı Fārisīdür yil getürdi manāsına ehl-i Rūm boġa dikeni dirler yirinden ḳoparduḳdan 

ṣoñra yil getürür anuñçün bād-āverd diyü ad virdiler.

6 Derkenar: Türkçe ḳoz didükleridür ve bunuñ aġacı gölgesinde uyımaḳ bedeni arıḳladur.
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mideye.1 (ة ــ ــ و ا ــ ورم ا ه  ــ  Yaşıl ḳabuġınuñ rubbı fā�ide (و رب 

ider boġaza ve boġazlıġı şişene.2 

ــ ــ و  כ ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  ي ا ــ ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  ا3  ــ ز  ــ ) 
ر) ــ ة و  ــ ــאل و ا ــ و ا כ ي ا ــ ــ  ــ  ــ و   Ḥārdur yābisdür derece-i ا

ŝāniyede, ḳavī ider baṣarı ve fā�ide ider sebele ve gökçek ider aġız ḳoḳusın 

ve pāk ider yüzde olan ḳara noḳṭayı ve bunda ḳabż vardur ve ḳavī ider 

cigeri ve ṭalaḳı ve mideyi ve idrār ider. 

م و ــ ــ ا ــ  אن و  ــ ى ا ــ ــ و  ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد  ــאر4  ) 
( ــ وح ا ــ ــאت و ا ا ــ ا ــ و  ــ ا  Bāriddür derece-i ūlāda, yābisdür 

ŝāniyede, berk ider diş etini [110a] ve ḳavī ider dişleri ve fā�ide ider ḳan 

tükürmege ve saḥca ve oñuldur cerāḥatları daḫi eski çıbanları. 

ــ ــאذ  ــ  ي  ــ ــ و ا ــ ا ــ و ا א ــ  ــ و ا ــאرد ر ــ  ــ  5 ا ــ ) 
ــאت ردي א ــ  ة و  ــ ــ ا ــ  כ ة  ــ ــ ردي  ل و  ــ ــ  ــ  ــ ا  و ا
( ــ א ــ و ا כ ــאة ا ــ  ــ و  א ــ  ــ   Bunuñ yaşı bāriddür raṭbdur, atīḳi 

ḥārdur yābisdür ve efḍali oldur ki ne yaş ola ve ne eski ola ve bunuñ tāzesi 

ġıdā virür ve ṭuzlu eskisi arıḳladur ve mideye yaramazdur lākin şehvet-i 

ṭaāmı ziyāde ider ve bunı mülaṭṭıfāt ile ḳarışdurmaḳ yaramazdur tenfīẕi 

sebebi ile mülaṭṭıfāt anı ve tevlīd [ider] bögregüñ ve ḳasıḳ ṭaşların.6 

ــ ي  ــ ــא ا ره  ــ ــאه و  ة ا ــ ــ  ــ و  ــ  و ــ ا ــ  ــ ر ر7 ا ــ ) 
( ــ ا و  ل  ــ ا ر  ــ  Aṣlı raṭbdur derece-i ūlāda, müfettiḥdür ve şehvet-i 

cimāı taḥrīk ider ve toḫmı ḫuṣūṣā yābānda biteni laṭīfdür idrār [110b] 
ider bevli ve ḥayż ḳanını. 

ال) ف ا ) Muṣannif kitābını mūcez ḳılduġıçün ḥarf-i cīm’de daḫi çoḳ 

nesne ẕikr itmedi. 

1 Derkenar: Ḳabuġı ṣıḳılsa ve ḳaynansa bir miḳdār ġalīẓ olınca bade anı ezüp istimāl ideler. 

2 Derkenar: Ḳaçan mażmaża ḳılınsa bunuñ ile yaḳı ḳılınsa ṭaşradan.

3 Derkenar: Ḫalḳ lisānında ceviz ıṭlāḳ olınsa bu murāddur ki aṭṭārlar ṣatduġı māzū ḳadar cüŝŝesi olan 

nesnedür.

4 Derkenar: Gülnār didükleri enār çiçegi gibidür ammā yimişi olmaz ve bunuñ şerbeti bir miŝḳāldür.

5 Derkenar: Penīrdür.

6 Derkenar: Yanī mulaṭṭıfāt tīz hażm olur ve penīr-i atīḳ giç hażm olur mulaṭṭıfāt anı tamām hażm 

olmadan tenfīẕ idüp südde ve żarar ider belki müteḥaccir olup ṭaş ḥādiŝ olur.

7 Derkenar: Ḥavuç. 
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ــ و ــכ  ــ  ــ  ــאذب  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  ــ   (دار
ــ و ــ و ا כ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ  ء  ــ ــ  ــ و د  
ــ ــ  ة و  ــ ي ا ــ ــ و  כ د ا ــ ــ  ح و  ــ ر و  ــ ــ ا ــא  أس و  ــ ــ ا ش و  ــ  ا

( ــא ــ اכ و اכ ــאوة و ا ــ ا ــאم و  ر ــ و ا כ ــאع ا -Ḥārdur yābisdür de او

rece-i ŝāliŝede, tamāmdur leṭāfetde, cāẕibdür, müfettiḥdür, muṣliḥdür her 

ufūneti ve ṣarı ṣuları ki çıbanlarda olur ve yaġı cilālandurur ve eridicidür, 

muḥallildür, acībdür ditremege1 ve bu yanī yaġı fā�ide ider yüzde olan çi-

gide ve ḳara noḳṭaya ve dırmaġa ve pāk ider başı ve gögüsde olan ruṭūbātı2 

ve tefrīḥ ider3 ve teftīḥ ider cigerde olan süddeleri ve ḳavī ider mideyi ve 

fā�ide ider bögreklerde ve raḥmler aġızlarına [111a] ve fā�ide ider gözde 

olan perdeye ve ḳarañluġa yimek ile ve küḥl itmek ile. 

وج ــ ــ ا ــ و  ــ  א ــכ  ــ ا ــ و ا ــ  א ــאج  ــ ا ــאج5 ا ــכ4 و د  (د
ــכ ــ ا ــ و  ــ ا اء  ــ دة ا ــ ك  ــ 6 ا ــ ــאج و  ــ ا ــ  ــ   ا
ــ ــ ا ــ  ــאج  ــ ا ــ و  ــ و ا ة و ا ــ ــ و ا א ــ ا ــ و و ــ ا ا  

ة) ــ ــ ا ــכ  ــ  ار א ا ــ ــ و ا א ف ا ــ ــ ا ــ  א ت و د ــ ــ ا  و 

Tavuḳ efḍali oldur ki yumurdlamamış ola ve ḫurūs efḍali oldur ki ötme-

miş ola. Piliç yaġı ıssıdur tavuḳ yaġından ve ḫurūslaruñ ḫādım ḳılınanı 

maḥmūdu’l-ġıdādur serīü’l-hażmdur ve ḫurūs şorbası muvāfıḳ olur raşeye 

ve veca-ı mefāṣıla ve mideye ve rebve ve ḳūlence ve tavuḳ eti aḳlı arturur 

ve āvāzı ṣāfī eyler ve beynisi burundan ḳan gitmegi men ider ve piliçler 

isfīdbācı7 teskīn ider midenüñ ḥiddet-i ḥarāretini. 

ــ ــ و  ــ و  َ ُ ــ و  ط ا ــ ــ [111b] و ا ــ  ــ  ــאرد ر ــאغ8   (د
( ــ ــ ا ــאرة و  9 ا ــ אز א כ  ــ ــ ان  ة و  ــ  Bāriddür raṭbdur, tevlīd ا

ider balġamı daḫi ġalīẓ ḫılṭları ve göñül döndürür ve şehveti ısḳāṭ ider ve 

lāyıḳdur yimek aş havıçları ile ki ıssı olalar ve telyīn ider ṭabı. 

1 Derkenar: Yanī raşeye ziyāde nāfidür leṭāfeti içün amāḳ-ı aṣāba nüfūẕ ider ve ḥarāreti içün tadīl ider 

ve fużūlı taḥlīl ider.

2 Derkenar: Leṭāfeti ve ḳuvvet-i ḥarāreti içün.

3 Derkenar: Tefrīḥi bi’l-ḫāṣṣiyyedür. 

4 Derkenar: Ḫorūs. 

5 Derkenar: Tavuḳ.

6 Derkenar: Ḫuṣā żamm-ı ḫā ve fetḥ-i ṣād ile cem-i ḫuṣyedür. Ammā bunda cem-i ḫaṣī manāsına 

müstameldür ıblıḳ olan ḫurūs murāddur. Şol kimse ki cem-i ḫuṣye murāddur didi ġalaṭ eyledi. Zīrā 

ḫuṣye serīü’l-hażm degüldür ve her ḥayvānuñ ḫaṣī olanı serīü’l-hażmdur. 

7 Derkenar: İsfīdbāc et ṣuyı ile olan sāde şorbaya dirler ve meslūḳa daḫi dirler.

8 Derkenar: Beyni manāsınadur ḳanḳı ḥayvānuñ olursa olsun.

9 Derkenar: Ebāzīr cem-i ebzārdur. Ebzār yimege ḳoyılan aş havıcına dirler her neden olursa olsun. 
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ــ ــ و  ــ ا ــ و  ــאت ا ا ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאرد   1 ــ  (دم ا
ة) ــ אق ا ــ ــ و  ــ ا ــ و  ــ ا ة و  ــ ي ا ــ ف و  ــ -Bāriddür yābis ا

dür derece-i ŝāniyede, yapışdurur yaş cerāḥatları ve ḥabs ider ḳarnı ve men 

ider ḳan gitmegi ve ḳavī ider mideyi ve bitürür eti ve fā�ide ider saḥca ve 

maḳad çatlaḳlarına. 

אء) ف ا ) Ḥarf-i dāl’da daḫi ḫayli edviye ẕikr olınmamışdur. 

א ــ ــ و ا و ــ ا ــ  ــ ر ــ و ر و ــ ا ــ  א ــ  א ــ و  و ــ ا ــאرد  ــא2  ) 
ــ א ــ  ــ  وق و  ــ ــאء و ا د ا ــ ــ  ارة و  ــ ــ ا ــ ا ــ ا ــ  ــ و   ار

ــ و ــ  א ــאردة  ــא ا ــא و ا ــ  ا ة ا ــ  [112a] ــאرة ــא ا ــ ا כ ة و ا ــ ي ا ــ  
ــ ورام ا ــ  אر ــ ا ــ  ــ و  ي ا ــ ــאر و  ــאن ا ــ  ــ ا אئــ  ــ   

( ــ ــאض ا ــ  ــ  ــ و  ــ ا  Bāriddür derece-i ūlāda ve yābisi yābisdür و 

ūlāda ve raṭbı raṭbdur ve bostānīsinüñ ruṭūbeti ziyādedür ve yazın mā�il 

olur ḥarārete ve fetḥ ider süddeleri baġırsaḳlarda ve ṭamarlarda ve bun-

da eyü ḳabż vardur ve ḳavī ider mideyi ve cigeri. Ammā ḥārr olana berk 

muvāfıḳdur ve ammā bārid olana bi’l-ḫāṣṣiyyedür bunuñ ṣuyı ḳavut ile 

yaḳı ḳılınur yürek oynamasına ki ḥārr ola ve ḳāvī ider ḳalbi ve fā�ide ider 

ḫıyārşenber ile boġaz şişlerine3 ve fā�ide ider göz aġrısına ve südi cilā virür 

gözüñ aġına.4 

ام ــ ــאن و ا ــ ا اء و  ــ ــ ا ــ  ــ اכ א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد   5 ــ  (ھ
ة) ــ 6 ا ــ ي  ــ ــאل و  ــ و ا  Bāriddür derece-i ūlāda, yābisdür و ا

ŝāniyede, yimesi söyündürür ṣafrāyı ve fā�ide ider [112b] yürek oynaması-

na, daḫi cüẕāma, daḫi vaḥşete, daḫi ṭalaḳa ve ḳavī ḳılur mide ḫuşūnetini. 

ن) ــ ــ ا د  ــ ــ و .Ḳarası ṣāfī ḳılur levni (و ا اس و ا ــ ــ ا ــ  כא  (و ا
( ــ داء و ا ــ ــ ا אء و  ــ ــ ا ــ و   Kābilī fā�ide ider ḥavāssa ve ḥıfẓa ا

ve aḳla ve istisḳāya ve ishāl ider sevdāyı ve balġamı. اء و  (و ا  ا
(   Ve ṣarısı ishāl ider ṣafrāyı ve azcuḳ balġamı.  داء و ــ د ا ــ  (و ا
1 Derkenar: Acemler ḫūn-ı siyāvşān ve ehl-i Rūm iki ḳardaş ḳanı dirler ḳızıl uṣāredür ki aġaçdan aḳar 

ki ol aġaç Masḳoṭra cezīresinde olur Yemen vilāyetinde.

2 Derkenar: Hindibā dāl’uñ fetḥi ile maḳṣūrdur ve kesre ile memdūddur ve żammı ile ġalaṭ-ı meşhūrdur 

ve bu daḫi iki nevdür. Berrīdür yabanda biter ve bostānīdür ki bāġçeler ve bostānlarda dikerler. Berrī 

olan yaṣṣı yapraḳludur bostānī olan daḫi iki ṣınıfdur. Biri mārūla beñzer biri uzun yapraḳludur. 

3 Derkenar: Ḳaçan ġarġara ḳılınsa.

4 Derkenar: Ḳaçan yaḳı ḳılınsa.

5 Derkenar: Helīlec dört ṣınıfdur. Biri ṣarudur biri ḳara Hindīdür ṣaġīr biri kābilīdür ḳaraya mā�il kebīr 

biri żaīf ve incedür biri. 

6 Derkenar: Ḫaml bir nesnenüñ yüzi buruş yarış olup pürüz olmaḳdur. 
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( ــ ا ــ ا ــ و   Ve ḳarası ishāl ider sevdāyı ve azcuḳ balġamı ve fā�ide 

ider bevāsīre. 

ــ و כ ــא ا ــאء و  د ا ــ ــ  ء و  ــ ــ  ارة و  ــ ــ ا ــ ا ن1  ــ ) 
ل و ــ ر ا ــ ــ و  ــ ا ــ و ــ و  ــ  ــאن و  ــאن و ا ــ ا ــ و  ــ  ــ و  כ  ا
( ــ ــ ا ــ  دة و  ــ ــ ا ــ و   Mā�il olur ḥārārete ve bunda vardur cilā ا

ve teftīḥ süded-i aḥşā ḫuṣūṣā cigerde ve bögrekde sedlere ve bunda taḥlīl 

vardur ve fā�ide ider ṣarılıġa veca-ı ẓahra ve idrār ider bevli [113a] ve ḥayżı 

ve āsān ider vilādeti ve ziyāde ider menīyi. 

ط ــ ــ ا ــאل و  ــ ا ــ  ل و  ــ ر ا ــ ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  ــאن2  ار ) 
ــ ل ا ــ ج  ــ ام و  ــ ــ ا ع و  ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ب و  ــ ــ ا ــ و   ا

( ــ ــ   Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniye[de], idrār ider bevli ve eridür 

talaḳ berkligin3 ve talṭīf ider aḫlāṭ-ı ġalīẓeyi ve fā�ide ider gicige, uyuza 

ve ṣuvarur4 deriyi ve fā�ide virür ṣardan ve zehrlü ḥayvānlar ṣoḳmaġa5 ve 

çıḳarur raḥmüñ fużūlın ḳaynamışı ile ḥuḳne itmek ile. 

او) ف ا ) Ḥarf-i hā’da daḫi birḳaç edviyenüñ ẕikri terk olınmışdur. 

ــאل ــ ا ــ  ل و  ــ ر ا ــ ــ و  ط ا ــ ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   (وج6 
ــ ــ  ــ و  ر و ا ــ ــ و ا ــאع ا ــ او ــ و  ــ ا ــ ا ث  ــ ــא  ــ   و 

( ــ ــאع ا و ــ   Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede, mülaṭṭıfdur aḫlāṭ-ı 

ġalīẓeyi [113b] ve idrār ider bevli ve eridür ṭalaḳ berkligin ve cilā virür 

ḥādiŝ olana ṭabaḳa-i ḳarniyyede ṭabaḳāt-ı inebiyyeden ve fā�ide ider yan 

aġrılarına ve gögüs aġrılarına ve ḳarın aġrısına ve oturulur anuñ ḳaynamı-

şında raḥm aġrıları içün. 

ــ ــ و  ــ ا א ــא و  ــ  ــא  ى  ــ ره ا ــ ــ و  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد   (ورد7 
اع ــ ــכ ا ــ و  ــ ا ــ  ــא  ــ و  א ــאء ا ي ا ــ اء و  ــ כــ ا ــכ  ــ   
ــ ــ و ا ــ ا ن و  ــ ــ ا ــ را ــאغ و  ور ا ــ ــ  رد  ــ ــ ا כــ  ــאر   ا
ــכ ــ  ــאه و  ــ ا ــ  ا ــ و ا ــ ا ــ  ــ و  כ ة و ا ــ ى ا ــ ــאر  ــ   

1 Derkenar: Acemler mārcūye dirler ve ehl-i Rūm lisānında helyūn dimekle meşhūrdur. 

2 Derkenar: Lafẓ-ı Fārisīdür biñ ḳulaç manāsınadur üzüm çubuġı gibi uzun çubuġı olur uzun olduġı 

içün bu ad virilmiş ve yimişi üzüm ṣalḳımı gibi olur Hind’den gelür. 

3 Derkenar: Bu içmek iledür. 

4 Derkenar: Talṭīfi ve cilāsı içün.

5 Derkenar: Buña fā�ide iden yimişidür.

6 Derkenar: Egir didükleridür ki bir ot kökidür ḥavżlarda ve ṣulu yirlerde biter ḳamış gibi boġanları 

ammā kendüsi egri bögridür. 

7 Derkenar: Gül.
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( ــ א ة  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ة درا ــ ة و  ــ ــ ا  ,Bāriddür derece-i ūlāda و

yābisdür ŝāniyede ve toḫmı yanī çiçegi gitdükden ṣoñra dibinde ḥādiŝ 

olan dāne aḳvādur anda olan ḳabżdan ve ḳurısınuñ ḳabżı ziyādedür ve bu 

gül müfettiḥdür, teskīn ider [114a] ṣafrāyı ve ḳavī ḳılur ażā-yı bāṭıneyi 

ve anuñ ṣuyı fā�ide ider bayılmaġa ve teskīn ider ṣudā-ı ḥārrı. Lākin gül 

ḳoḳmaḳ ṣusadur maḥruru’d-dimāġ olanı ve taṭyīb ider rāyiḥa-i bedeni ve 

fā�ide ider saḥca ve bunuñ mürebbāsı ḥārdur, ḳavī ider mideyi ve cigeri ve 

muīn olur hażma ve döşenmek güli yanī üzerine yatup uyımaḳ żaīf ider 

ḳuvvet-i cimāı. Bu sākin ḳılur mide aġrısın ve on dirhem tāzesinden ishāl 

ider on meclis. 

اء) ــ ف ا ــ ) Ol ḥarfi zā olan edviye çoḳdur. Cümleden biri ــאر ان  ــ  (ز
اب ــ ــ ا ــ  ن و  ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ  ــ  ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا  
ــ و ي ا ــ ــ و  دة و ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا م و  ــ ع و  ــ ــ و  ــ  ا  ــ  
ة) ــ ــ ا ر و  ــ  ḥārdur derece-i ŝāniyede, yābisdür ūlāda, müfettiḥdür, 

muḥallildür, ḳābıżdur, munżicdür, gökçek ider1 levni ve sürūr virür şarāb 

ile ziyāde ḥattā aḥmaḳ eyler yanī ḫiffet-i aḳl virür ve baş [114b] aġrıdur 

ve uyḳu getürür ve cilā virür baṣara ve āsān ider vilādeti ve teneffüsi ve ḳavī 

ider ḳalbi ve idrār ider ve ısḳāṭ ider şehveti.2 

ن) ــ ــ ا ــ  اء و  ــ ــ ا اء و  ــ ــ ا ــ  ور3 ا ــ  Ziyādedür ḳabżı (ز

igdeden ve ḳoparur ṣafrāyı yanī keser giderür ve men ider aḳmaġı. 

ــ ــ و  ي و  ــ ن  ــ ــ ا ــ  خ  ــ ــ  ــ  ــ  و ــ ا ــ  ــאر ر  4 ــ  (ز
ــ ــאر  כ ــ و ا ــ ا ــ و  ــאت ا ا ــ  ــ و  ــ ا ر و  ــ אل و ا ــ  ا

( ــ  Ḥārdur raṭbdur derece-i ūlāda, nuḍc virür, taḥlīl ider, irḫā ider ve 

ṭılālanur bunuñ ile beden ve ġıdā virür ve semridür ve fā�ide ider öksürüge 

ve gögse ve āsān ider ḳan tükürmegi ve fā�ide ider siñir cerāḥatlarına ve 

telyīn [ider] ṭabīatı ve bundan çoḳ yimek ishāl ider. 

1 Derkenar: Yimek ile zīrā ḳanı ṭaşraya ḥareket itdürür. 

2 Derkenar: Ṣuyla içmek ile yā yumurda ṣarısı ile yimek ile ve bu bi’l-ḫāṣṣiyyedür ve zaferānı ezüp bade 

ḫamīr idüp ve ceviz ḳadar boncuḳ eyleyüp avrete ıṣlasa āsān ṭoġurur.

3 Derkenar: Aluç didükleridür üç ṣınıfdur. Biri ḳızıl küçücük ve çekirdegi birdür. Biri ḳızıl büyücek 

unnāb gibi çekirdegi üçdür. Biri büyük ve çekirdegi üçdür. Buña tuffāḥ-ı berrī dirler küçücük elma 

ḳadar olduġıçün. Bunda beyān olınan anuñ aḥvālidür.

4 Derkenar: Türkçe tereyaġ didükleridür.
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ــ ا ــאم و  ــ ا ــאه و  ــ ا ــ  ــ  ــ ر ــ و  א ــ ا ــ  א ــאر  ــ   (ز
ــ و ــ ا ــ  ــ [115a] و  אכ ــ اכ ا ــ  אد ــא ا ــ  ة و  ــ ــ و ا כ د ا ــ  
( ــ ــ ا  Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede ve bunda ruṭūbet-i zā�ide 

vardur taḥrīk ider ḳuvet-i cimāı ve hażm ider ṭaāmı ve muvāfıḳ olur ciger 

ve mide ṣovuḳluġına ve zā�il ḳılur mide yaşlıġın ki yimiş yimekden ḥādiŝ 

olur ve ziyāde ider ḥıfẓı ve telyīn ider ṭabīatı. 

رك ــ ــ ا ــ  ــ و ا و ــ ا ــ  א ــאرد  ــ  ن  ــ ــ ز ــ  ــאق اي ا 1 ا ــ  (ز
ــ و ــ ا ــ و  ي ا ــ ــ  ارة و ا ــ ی  ــ ــ ا ــ و ا ــ ر ال و ا ــ א ــאر   
ق ــ ــ  ــ  ع و  ــ ــ ا ــ  ــ  א ن ا ــ ــאء ا ي و  ــ ــאء و  ــ  ــאق او  ا
ــ اء و  ــ ــ و ا وح ا ــ ــ و ا ة و ا ــ ــ ا ــ  ن  ــ ــ و ورق ا ــ ا ــאر و   ا

( ــ ا ــ  ــ  ق و  ــ Zeytü’l-infāḳ ya اnī ḫām zeytūndan alınan bārid-

dür yābisdür derece-i ūlāda ve göyni zeytūndan alınan ḥārdur itidāl ile ve 

mā�ildür ruṭūbete ve eski zeyt aḳvādur ḥarāret yöninden ve zeyt ḳavī ider 

[115b] ḳılı ve giç aġardur2 ve zeyt-i infāḳ evfaḳdur ṣaḥīḥlere ve ḳavī ḳılur 

bedeni ve ṭuzlu zeytūn ṣuyı fā�ide ider aġız içinde olan ḳabarcuḳlara ve 

men ider od yaḳmaḳdan ḳabarcuġa ve berk ider diş etin ve zeytūn yapraġı 

fā�ide ider cemreye ki od göynügi dirler ve küçücük ṣafrāvī sivilcilere3 ve 

çürükli çıbanlara ve ḳurdeşenine ve men ider teri ve bu eyüdür ḳurlaġana. 

אء) ف ا ) Muṣannif ḥarf-i zā’da çoḳ edviye ẕikr itmedi. 

ــ و ــ  ى  ــ ــ ا ودة و  ــ ارة و ا ــ ــ ا ل  ــ ــ  א ــ ا ــ  א  4 ــ ) 
ــ ــ ا ف و  ــ ــ כ  ــ و  א ــ ا ــ و  ا َّ ــ ا ــ و  כ ئ ا ــ ــ و  ي ا ــ  

وح ــ ــ و ا ة و ا ــ ورام ا ــ ا ــאل و  د و ا ــ ــאن ا ــ ا ــ و  ــ ا  و 
ي) ــ אل ا ــ ــ و ا وح ا ــ ــ و  Yābisdür derece-i ŝāniyede, mu اtedil-

dür ḥarāretde ve bürūdetde ve bunuñ taḥlīli aḳvādur ḳabżdan ve ḳavī ider 

ḳılı ve giderür [116a] çigidi ve fā�ide ider ḳurlaġana ve berk ider mefāṣılı 

ve men ider ḳan gitmegi ve fā�ide ider göz aġrısına ve cilā virür ṭabaḳa-i 

ḳarniyyeye ve fā�ide ider yereḳān-ı esvede5 ve ṭalaḳa ve fā�ide ider geñşek 

1 Derkenar: Zeytūn yaġınuñ ismi zeytdür. 

2 Derkenar: Her gün istimāl idicek. 

3 Derkenar: Yaḳı idicek. 

4 Derkenar: Żammeteyn ile yā ḥarf-i evvelüñ żammesi ile ve ḥarf-i ŝānīnüñ fetḥası ile tūtiyādur. Eyüsi 

oldur ki odla yana ve ṭaşrası ḳara ve içerüsi yāḳūt rengi gibi ola ve bu ṭılā istimāl olınur ve küḥl istimāl 

olınur.

5 Derkenar: Küḥl idicek.
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şişlere ve ṣafrāvī ḳabarcuḳlara ve yaramaz çıbanlara ve diş eti çıbanlarına1 

ve ishāl-i midīye. 

اه ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ و  ــ  ــאر و  ــ  ــ و  א ــ ا ــ  א ــאرد  ــא2  ) 
د و ــ ــ و ا א ــ و ا ــאء ا و  4 ــ א ــ و  ــאرة و ا ورام ا ــ ا ــ  א وق3  ــ  ا
( ــ ــ ا ــאء و  ــ ا ــ  -Bāriddür yābisdür derece-i ŝāniyede ve di د

nildi ḥārdur ve bunda taḥlīl ve ḳabż ve tecfīf vardur açar ṭamarlar aġızların 

ve nāfidür ıssı şişlere ve balġamī şişlere ve çiçegi nāfidür siñir aġrılarına 

ve fālice ve temeddüd-i ażāya ve yaġı taḥlīl ider ażāda olan yorġunluġı ve 

yumuşadur siñirleri.5 

ة ــ ــ ا دة  ــ ه و ا ــ ــ و  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر   6 ــ ) 
ورام ــ ا م و  ــ ف ا ــ ــ  ــ  ــ [116b] ا ــ و ور ــ  ــאذب  ــ  ــ  ــ  א  
ــ ــכ  ــאء و  ق ا ــ ــ و  א س و ا ــ ــ و ا ــאع ا ــ او ــ  א ــ  ــא و   و 
ــ א ــ  אل  ــ ــא و ا ــ  אن و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــ  ام و داء ا ــ  ا
ــ ــ  داء و ا ــ ــ و ا א ــ و ا ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــאب و  ــ ا ــ   

ز) ــ ــ ا ــ او د כ א ــ  ــ و ا א ــ و ا כ ــ ا ــא و  ا ــ  ــא   Ḥārdur derece-i ا

ŝāliŝede, yābisdür ŝāniyede, ictināb olınur çekirdeginden ve ḳabuġından7 ve 

yalñuz aġacında bir dāne olan mühlikdür8 ve ḥanẓal muḥallildür, muḳaṭṭı-

dur, cāẕibdür ıraḳdan ve tāze yapraġı9 ḳaṭ ider ḳan gitmegi ve taḥlīl ider 

şişleri ve nuḍc virür ve bu yanī10 şaḥmı nāfidür siñir aġrılarına ve niḳrise 

ve mefāṣıl aġrılarına ve ırḳ-ı nesāya ve bu sürülür11 cüẕāma ve dā�ü’l-fīle,12 

öyleye müntefi olur ve bunuñ ile mażmaża olınur diş aġrılarına ve āsān ider 

çıḳarmasını ve bunuñ [ile] ishāl nāfidür şol maraża ki [117a] nefesü’l-in-

1 Derkenar: Ṭılā idicek.

2 Derkenar: Teşdīd ile ve medle Türkçe ḳına didükleridür ki yapraḳdan ḥāṣıl olur ve yapraġı zeytūn 

yapraġına beñzer.

3 Derkenar: Bu iki ḳavlüñ menşe�i budur ki ḥınnā mürekkeb olduġıçün cevher-i ḥārdan ve cevher-i 

bāridden yalñuz birine naẓar idüp kimi ḥārr ve kimi bārid didi.

4 Derkenar: Fāġiye ḥınnā çiçeginüñ adıdur ki gökçek rāyiḥası vardur salḳım gibi çıḳar ve ḫurde çiçekleri 

açılursa ḫūb rāyiḥası vardur. 

5 Derkenar: Ḥınnā yaġı böyle olur ki çiçegin yāḫūd yapraġın şırlaġun yaġına ḳorlar ḳaynadurlar sürerler.

6 Derkenar: Ḳarġa dülek didükleridür. 

7 Derkenar: Zīrā çekirdegi ve ḳabuġı baġırsaḳlara yapışur, tezcek çıḳmaz, helāk ider; öyleye müstamel 

olan şaḥmıdur. 

8 Derkenar: Zīrā cümle semmiyyet anda cem olur.

9 Derkenar: Yanī şaḥmı.

10 Derkenar:  żamīrin ور ḳavline rāci ḳılmaḳ ḫaṭādur. 

11 Derkenar: Ḳaçan yaḳı ḳılınsa nişāsta.

12 Derkenar: Ayaḳ şişüp fil ayaġı gibi olan maraża dirler.
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tiṣāb dirler1 ve ishāl ider balġam-ı ġalīẓi siñirden daḫi mefāṣıldan ve ishāl ider 

sevdāyı ve şerbeti bunuñ on iki ḳīrāṭ yanī nıṣfdur ve fā�ide ider bögreklere ve 

ḳavuġa ve bunuñ ıṣlāḥı keẟīrā iledür ve bādām yaġı iledür. 

ــ ء و  ــ א ــ ا ا  ــ ــ ا ــ  ی  ــ د ا ــ ــ و ا و ــ ا ــ  א ــאر   2 ــ ) 
ــ و ا ــ ت و  ــ ــ ا ــ و  ذ ــ ا ــ و اورام  ــאرة و ا ــ ا ــ و اورام ا  ا
ــ و א ــ و ا כ ــ ا ــאة  ــ ا ــאن و  אء و ا ــ ــ  א ــ  ه و  ــ ــ  ــ   اכ
ا) ــ ــ  ــ ا ــ  ل و  ــ ر ا ــ ــ و  ج ا ــ  Ḥārdur bāriddür derece-i ūlāda ve 

ḳara olan aḳvādur, müneffiḫdür, muḳaṭṭıdur, ziyāde ġıdā virür bāḳılādan 

ve fā�ide ider arḳa aġrısına ve diş eti şişlerine ki ḥārr ola ve berk ola daḫi 

iki ḳulaḳ altı şişlerine ve ṣāfī ider āvāzı ve öykene ġıdā virmesi ekŝerdür 

ġayrıdan ve bişmişi nāfidür maraż-ı istisḳāya ve yereḳāna ve pāreler ṭaşı ki 

bögreklerde [117b] ola ve raḥmde olan oġlanı çıḳarur ve idrār ider bevli ve 

ziyāde ider menīyi ḳaṭan. 

ود و ــ ــ ا ــ  א ــ  ــ ا ئ ــ  ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ــאرة  ــ  ) 
ا) ــ اء ا ــ ة ا ــ כ ــ ا Ḥārdur, mu اtedildür ruṭūbetde ve yübsde ve ḳav-

rulmış giç hażm olur, neffāḫdur, ḳurd tevlīd ider baġırsaḳda. Büyük ḳızıl 

buġday ziyāde ġıdā virür. 

ا) ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ر א ــ ا ــאر   3 ــ ــ ا ) Ḥārdur derece-i 

ŝāniyede, raṭbdur, semridicidür, ziyāde ider menīyi ḳaṭan. 

ــ ــ و  ب و  כــ ص و  ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   4 ــ ــ ا ) 
ع) ــ ــ ا ان و  ــ ة و ا ــ ــ  داء و ا ــ ــ و ا ط ا ــ  Ḥārdur yābisdür ا

derece-i ŝāniyede, fā�ide ider behaḳa ve beraṣa ve ġuṣṣalandurur ve göñül 

döndürür ve ishāl ider aḫlāṭ-ı ġalīẓeyi ve sevdāyı ve balġamı ḳuvvet ile ve 

ḳurdlar ve soġulcanı. 

ــ א ــ ا ــ  א ــאر   [118a] ــ  6 ــ ــ  ــאر و  ــ و ا ــאر ر  5 ــ ــ ا ) 
ــ ــ ا ــ  اء  ــ ــ ا ــאء כ ــ ا ــ  ــ  ع  ــ ــ و  ــ و  ــאج و  ــ ا  

1 Derkenar: Bu ol marażdur ki ḫaste teneffüs idemeye, tā ki başını ḳaldurup boynın uzatmayınca.

2 Derkenar: Kesr-i ḥā ve fetḥ-i mīm ile yā fetḥ-i ḥā ve kesr-i mīm ile noḫūddur bu daḫi birḳaç ṣınıfdur. 

Aḳ ve ḳızıl ve ḳara ve bir ṣınıfı berrīdür ve bir ṣınıfı bostānīdür. 

3 Derkenar: Bir meşhūr otuñ yimişidür. Ekŝer Şehrizūr nevāḥīsinde biter.

4 Derkenar: Ṣarmaşıḳ toḫmı gibi bir toḫmdur. 

5 Derkenar: Çam aġacı yimişi ki adı köknardur ve bu daḫi iki ṣınıfdur. Bir ṣınıfı uzunca ve bir ṣınıfı 

ḳıṣacuḳ olur. 

6 Derkenar: Ḳażm diş ucı ile azcuḳ yimege dirler. Ḫażm aġzı doldurı doldurı yimege dirler. Bir Arābī 

Mekke’ye gelüp dimiş: ــ د  ــ ــ  ــ و  د  ــ ه  ــ .
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ــאدة ــ ز ــ ا ــ  ــ و  ــ اذا  اب  ــ ــא  ــ و  ــאت ا ــ ر אل و  ــ ــ   
ــאن) ــ ا ــ  א ــ و  ة و  ــ Ḥārdur raṭbdur ya כnī içi büyük olanı ve 

küçücükleri ki aña ḳażm-ı Ḳureyş dirler ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniye-

de ve bunda vardur nuḍc virmek ve taḥlīl ḳılmaḳ ve telyīn itmek ve dili 

yaḳmaḳ ol gider ṣuda ıṣlanmaḳ ile keŝīrü’l-ġıdā� ḳaviyyü’l-ġıdādur hażmı 

müşkildür öksürüge eyüdür öyken ruṭūbātını ve iriñini pāk ider ṭatlu şarāb 

ile bişürülse ve ziyāde ider menīyi ziyāde keŝīre ile ve baġırsaḳlara buru ve 

aġrı virür ve tiryāki enār içidür.1 

ــ و ــ و  ــ و  ــ و  ــ و  ــ  א ــ ا א  ــ ــ  א ــאرة  اء2  ــ ــ ا ) 
ورام ــ ا ــ  ــאه و  ــ ا ن و  ــ ــ ا ــ  ب  ــ ــ و  ي و  ــ ء  ــ ــ و  ــא   
ــ ــ  ب و د ــ ــ [118b] ا ــ  ــ و  אق ا ــ ــ  ــ  ــ و  ا ــ ا ــ   و 

( ــ ــ ا ة و  ــ ــ و ا א ــאء و ا  Ḥārdur yābisdür, yübsi derece-i ŝāniyede ا

ḳızdurur ve telyīn ider ve nuḍc virür ve pāk ider ve ruṭūbet virür ve bunda 

ḳabż vardur ve cilā-yı ḳavī vardur ve fetḥ ider ve ceẕb ider bedenüñ ṭara-

fından ve taḥrīk ider ḳuvvet-i cimāı ve bunuñ ṣamġı nāfidür şişlere ve ḳo-

yılur merhemlere ve fā�ide ider yüz yaruḳlarına ve cilā ider uyuzı ve bunuñ 

yaġı3 men ider yorġunluġı ve fālici ve aġız egilmegi ve telyīn ider ḳarnı. 

م ــ א ور  ــ ــא ا כ ــא و  د  ــ اخ و ا ــ ــ ا ی  ــ ــ و ا 4 ا ــ ا ــאم ا ) 
ــאر) ــ ا ة و  ــ כ  Eḫafdur ve ziyāde ġıdā virür küçücük yavrılardan ve و ا

gökçekdür ḫılṭ yöninden ve ekl ider anı maḥrūru’l-mizāc olan ḳoruḳ ile ve 

yaş kişnīz ile ve ḫıyār çekirdegi ile.5 

( ــ ــאه  ــ ا ــ  ــ  ــאر ر  6 ــ ــ ا ) Ḥārdur raṭbdur, ziyāde ider ḳuv-

vet-i cimāı ve semridür. 

ــ ي و  ــ ــ ا ر ة و ا ــ داء  ــ ن ا ــ ــא   7 ــ ر ــ ا ژورد و  ــ ــ ا ) 
( ــ ــא  ل  ــ  İkisi [119a] ishāl iderler sevdāyı ḳuvvet ile ve ḥacer-i ا

Ermenī aḳvādur ve ikisinüñ daḫi bile yunmayanı göñül döndürür. 

1 Derkenar: Enār için çineyüp ṣuyın ṣuvarsa. 

2 Derkenar: Saḳızlıḳ aġacınuñ yimişi ki buña meneviş daḫi dirler. 

3 Derkenar: Bunuñ yaġı kendüyi ṣıḳmaḳ ile çıḳar bādām yaġı gibi.

4 Derkenar: Gügercin yavrısı ki uçmalu ola. 

5 Derkenar: Maḥrūru’l-mizāc olan bunlar ile yimek gerek, tā ki ḥarāreti münkesir ola bu edviye-i 

bārid ile. 

6 Derkenar: Yimişidür şol aġacuñ ki ṣaḥrālarda biter bir ẕirā boyı olur yapraġı aḳ gibi olur ve bu yimişi 

fülfül ḳadar olur yaġlıca yumuşaḳraḳ ḳabı ḳara içi aḳ. 

7 Derkenar: Ḥacerü’l-lājiverd Bedeḫşān vilāyetinden gelür ve ḥacer-i Ermenī Ermen vilāyetinden gelür. 
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ــ ــ ادو ــ  ــ و  ر و ا ــ ــ ا م و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  1 ا ــ א ــ ا ) 
( ــ ــכ כ ــ ذ ــ  ــ ا ــ  כ ــאء و ا ــ ا ــ و ــ  اب  ــ ــ  ــ و اذا  -Küçü ا

cügi bunuñ fā�ide ider ḳan gitmege ve pāk ider ṣadrı ve öykeni ve ḳoyılur 

fetḳ2 devālarına ve ḳaçan bişürülse şarābla fā�ide ider baġırsaḳlarda olan 

vecaa. Büyügi ażafdur bu meẕkūrların cemīsinde. 

ورام ــ ا ارة و  ــ ــ ا ورام ا ــ ا ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאرة   3 ــ ) 
ــאه و ــ ا ــ و  ط ا ــ ــ ا ر  ــ ــ ا ــא  ج  ــ ــ  א ــא  ارة و  ــ ة ا ــ כ  ا
ــא) א ــא و ا ــ و  ــאع ا ــ او ــ و  א از و ا ــ ا ا ــ ــ و  ــ ا  Ḥārdur 

derece-i ŝāniyede, yābisdür ūlāda, taḥlīl ider şol şişleri ki ḥarāreti az ola ve 

taḥrīk ider şol şişleri ki ḥarāret çoḳ ola ve asel ile bişmişi çıḳarur gögüsde 

[119b] olan ġalīẓ ḫılṭları ve taḥrīk ider ḳuvvet-i cimāı ve fā�ide ider ṭar-

feye4 ve cilā ider ḳoñaġı ve kir ve kepegi5 ve fā�ide ider raḥm aġrılarına ve 

ṣalābetine ve yapışmışına.6 

( ــ כ ــאة ا ــ  ل و  ــ ــ ا ــ  ل  ــ د7  ــ ــ ا ) Mutedildür, fā�ide 

ider usr-ı bevle ve pāreler bögrekler ṭaşını. 

ي) ــ ــ ا ــא و  ــ  ــ  ــא و  ــא  ــ  ة و  ــ ي ا ــ  8 ــ ــ ا ) 

Ḳavī ider mideyi egerçi mide üzerine aṣmaḳ ile daḫi olursa ve fā�ide ider 

midenüñ cemī marażlarına ve merīnüñ9 cemī marażlarına. 

אء) ف ا ) Muṣannif ḥarf-i ḥā’da çoḳ edviyenüñ ẕikrinde ihmāl eyledi. 

ــ ــאر و ا ــאن ا ــ ا ــ و  ي ا ــ ــ  א ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאرد  ــ  א ) 
ب و כــ ة و ا ــ ــאب ا ــ و ا ــכ ا اء و  ــ ــאب ا ــ ا כאئــ  ــ ا ــ و ا  و ا
ــאدة) ــאت ا ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ة و  ــ ــ ا اء ا ــ ــאب ا ــ ا  Bāriddür 

derece-i ŝāniyede, yābisdür ŝāliŝede, ḳavī ider ḳalbi, fā�ide ider yürek oy-

namasına ki ḥārr ola [120a] ve tevaḥḥuşa ve ġuṣṣaya ve bayılmaġa ki ṣafrā 

1 Derkenar: Ḳaya ḳoruġı didükleridür. Yapraġı dökülmez, ḫazān olmaz. Anuñçün böyle ad virdiler ve bu 

daḫi iki ṣınıfdur: Biri büyük, biri küçük.

2 Derkenar: Ḳasıḳ yarılmaḳ ve debe olmaḳ.

3 Derkenar: Boy toḫmı didükleridür. 

4 Derkenar: Ṭarfe ḳızıl noḳṭadur ḳandan gözde ḥādiŝ olur. 

5 Derkenar: Yunsa bunuñ ile ḳaçan baş. 

6 Derkenar: Ḳaçan ḳaynadup üzerine oturulsa. 

7 Derkenar: Bir ṭaşdur zeytūn renginde bellūṭ gibi uzunca olur ve üzerinde alaca yazıcuḳlar var ovadıcaḳ 

içi yalabır ve dirler ki olduġı vilāyetde sebt gün bulınmaz anuñçün ḥacerü’l-Yehūd diyü ad virdiler.

8 Derkenar: Yeşim didükleridür Çīn vilāyetinde bir nehrde bulınur bir niçe ṣınıfdur bunı götüren kimes-

neyi yıldırım urmaz ve aġızda dutsalar ṣusuzluġı giderür. 

9 Derkenar: Yimek ve ṣu geçdügi boġaz ḳamışınuñ adıdur. 
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dökülmeden ola ve teskīn ider ṣusuzluġı ve iltihāb-ı mideyi ve ziyāde ġamı 

ki anda nefes dutula1 ve men ider ṣafrāyı mideye dökülmekden ve ḳaṭ 

ider ṣafrāvī ishāli ve fā�ide ider ḥādd ḥummālara. 

ــ ــ و  א ــ ا ــ  ن  م  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد   2 ــ ــ ار ) 
ــ و ع و ا ــ ــ ا ــאء و  ــ ا ــ  ــ  ء و  ــ א و  و ــ ــ  ا ر و ا ــ  ا
(  .Bāriddür derece-i ūlāda, yābisdür ŝāniyede, ḥabs ider ḳanı ا و  ا

Zīrā tecfīfi ġāyetdedür ve fā�ide ider sivilcilere ve ṭā[ū]nlara içmek ile ve 

sürmek ile ve men ider ufūnet-i ażā ulaşmaġı ve fā�ide ider aġız ḳabarcuḳ-

larına daḫi sill marażına ve ḳusmaġa ve men ider nezle-i ḥārra.3 

ــ ــ و ــ  ــאل و  ــ ا ــ  ــ  ــ آ ل  ــ ــאء ا ــ و ا ــ  ــא4  ) 
ــ ــ ادو ــ   [120b] ــ ــ و ا ــא  ــ  ــ ا ــ  ن ا ــ ــ و ا אن  ــ  ا

ــכ) ــ ذ ــאؤه  ــ و  אل ا ــ م و ا ــ ــ ا ــ و   Fā�ide ider maṭbūḫı daḫi ا

ṣu andan işlenen çanaḳlarda ṭalaḳa ve maṭbūḫı fā�ide ider dişler aġrısına 

mażmaża itmek ile daḫi raḥmüñ müzmin aḳmasına anda oturmaḳ ile ve 

yimişi ḳılınur aġız devālarında5 ve ḳan gitmege ve müzmin-i ishāle ve ḳa-

buġı fā�ide ider buña. 

ــאء) ى ا ــ ن و  ــ م و כ  ــ ــ و ا ــ ا  6 ــ ا ) Ḥabs ider ḳarnı ve 

ḳanı ve her seyelānı ve ḳavī ider ażāyı.7 

ــאء) ا ف  ــ ) Muṣannif ḥarf-i ṭā’da bażı edviye ẕikr itmedi şöhretine 

binā�en ṭarḫūn ve ṭīn-i maḫtūm gibi. 

ن ــ ــ ا ــ  ة  ــ ــא و כ ــ  ــאت  ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   8 ــ א ) 
( ــ ا ــ  ــאردة  ا اض  ــ ــ  א ــ  د  ,Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede و 

mülaṭṭıfdur ruṭūbātı ve fā�ide ider pīrlere ve çoḳ ḳoḳması beñzi ṣarardur 

ve yaġı nāfi emrāż-ı bārideye ki siñirlerde olur. 

1 Derkenar: Ṭarlıġanmaḳ murāddur. 

2 Derkenar: Acemler gol-i Ermenī dirler böyle ad virildi. Zīrā ekŝer Ermenī vilāyetinde bulınur idi ġayrı 

yirlerde daḫi bulınur oldı. 

3 Derkenar: Ḳaçan bunuñ ile ġarġara ḳılınsa.

4 Derkenar: Acemler gez dirler fetḥ-i kāf-ı Acemī ve zā-yı Arabī ile Türkçe yalġun dirler dört ṣınıfdur. 

Biri Ādem boyı ḳadar olur yapraġı serv yapraġına beñzer. Biri budur ki andan elṭaf olur yapraġı az ve 

aḳ çiçegi olur. Biri budur ki çiçegi ve yimişi olmaz. Biri büyük aġaçdur ki aña eẟl dirler.

5 Derkenar: Zīrā ḳabuġınuñ fili yimişinüñ fili gibidür. 

6 Derkenar: Cem-i ṭurŝūŝ bir otdur müdevver mantara beñzer.

7 Derkenar: İçmek ile ve kiçi südi ile. 

8 Derkenar: Üç ṣınıfdur: Aḳ ve ṣarı ve gök. 
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ــכאف) ف ا ــ ) Muṣannif [121a] ḥarf-i yā’da daḫi bażı edviyenüñ ẕikrini 

terk eyledi cümleden biri yebrūḥu’ṣ-ṣanemdür.1 

ــאر و اع ا ــ ــאرة و ا ورام ا ــ ا ــאف و  ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאرد  ر2  ــ א ) 
ــ و ع ا ــ ــ و  ور ــ ا اس  ــ ى ا ــ ــ و  ــ  ــ  ا و  ــ ع  ــ ــ ا  
( ــ א ي ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  א ــאه و  ــ ا  Bāriddür yābisdür derece-i 

ŝāliŝede, ḳaṭ ider3 ruāfı ve nef ider şişlere ki ıssı ola daḫi ṣudāa ki ḥārr 

ola ve fā�ide ider aġızda olan sivilcilere4 muḥkem ve uyanuḳluḳ getürür 

ḥattā ḳoḳması ve ḳavī ider ḥavāssı maḥrūrlardan ve tez getürür ḳocaluġı 

ve ḳaṭ ider ḳuvvet-i cimāı ve kāfūruñ aġacı aralarında bulınan aṣnāfınuñ 

aḳvāsıdur. 

ــ ــ و  ي ا ــ ــ و  م و  ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  ــאر  ــא5   (כ
( ــ ا و  ــ  ا و  ــאن   Ḥārdur azcuḳ yābisdür derece-i ŝāniyede, ḥabs ا

ider ḳan tükürmegi ve ḳan gitmegi ve ḳavī ider ḳalbi ve fā�ide ider [121b] 
ḫafaḳāna ve ishāle ve zaḥīre. 

( ــ ــ ا دو ح ا ــ ــאل و ا כ ــ ا ــ  ــ  א ــאرد  ا6  ــ  Bāriddür yābisdür (כ

dāḫil olur küḥllere ve edviye-i müshile ıṣlāḥına. 

ــ و ــ و  ــ  ــ و  ــאح و  د ا ــ ــ  א ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر  ن7  ــ  (כ
ــ ــאة و  ــ ا ــאت و  ا ــ ا ــאب و  ــ ا ل و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و   

( ــ ــאح و ا  Ḥārdur derece-i ŝāniyede, yābisdür ŝāliŝede, yilleri redd ider ا

ve taḥlīl ider. Bunda taḳṭī ve tecfīf ve ḳabż vardur ve fā�ide ider usr-ı bevle 

ve nefes-i intiṣāba8 ve yapışdurur cerāḥatları9 ve pāreler ṭaşları ve ṭaġıdur 

yilleri ve nefḫi. 

1 Derkenar: Ādem ṣūretinde olur başı aşaġa biter köki saç yirinedür. 

2 Derkenar: Hindistān’dan gelür aġacdan mütereşşiḥ olur evvelki çıḳar ergün olur gök ṭoñıcaḳ bir nice 

dürlü olur. Eyüsi ḳayṣūrīdür ki Serendīb ḳurbında olur yire mensūbdur. İçinde ḳızıllıḳ mültemi olur. 

Birisi ribāḥīdür ki evvel bunı bilen Ribāḥ adlu bir pādişāh idi. Bir dürlü daḫi ḳararaḳ olur. Bir dürlüsi 

aġaç ile ḳarışıḳ olur. 

3 Derkenar: Sirke ile yā mersīn ṣuyı ile. 

4 Derkenar: Sirke ve gül ṣuyı ile mażmaża idicek.

5 Derkenar: Lafẓ-ı Fārisīdür ṣaman ḳapıcı dimekdür bir aġacuñ yāḫūd maġrib deñizinde yā Ṭaberistān 

deñizinde ṣu üzerinde bulınur. Madeni malūm degüldür. Yüklü ḫātūn getürürse cenīne żarar gelmez 

ve yereḳānı olan getürürse fā�ide ider. 

6 Derkenar: Şecere-i ḳatād ṣamġıdur ki Türkçe ketire dirler. 

7 Derkenar: Acemler zīre ve ehl-i Rūm kimnon dirler. Eyüsi Kirmān vilāyetinden gelendür.

8 Derkenar: Nefes-i intiṣāb yuḳaruda beyān olınmışdur aşaġa emrāż ẕikr olınduġı yirde tafṣīl olınsa 

gerekdür. 

9 Derkenar: Ḳaçan üzerine eklense. 
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ــ ن و  ــ כ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــאح و  د ا ــ ــ  א ــ ا  2 ــ א ــאر  ــא1  و ) 
ان) אن و  ا  Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede, yilleri redd ider ve ا

tecfīf ider ve anda kemmūn laṭīfi yoḳdurur ve fā�ide ider ḫafaḳāna ve ḳatl 

ider ḳurtları. 

ــא ــאف  ــ و  ــ  ــא  ا   [122a] א داو ــ ــא  اء  ــ و  ــ ا  ــ ــ  ــאة3   (כ
ــאرة) ــ ا ا ف و ا ــ اب ا ــ ــא ا א ــ و  ــ ا ــא  אؤ ــ و  ــ و ا א ــכ و ا  ا
Ġalīẓdür ḳaṭan ġıżā virür ġıżā-yı ġalīẓ-i sevdāvī bunda buña bir nesne 

ḳarīb olmaz ve ḳorḳılur4 bundan sekte ve fālic ve ḳūlenc5 ve ṣuyı cilā virür 

göze ve bunuñ tiryāki şarāb-ı ṣāfīdür daḫi ıssı tevābildür.6 

اء ــ ــ ا ــ و ر ــ  اء  ــ ء و  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   7 ــ  (כ
ــא ــא  غ  ــ ــ و  ــאل و ا ــ  ــ  ــ ا ر و  ــ ــ و ا א ــ ا ــ  א ــ   
ــ اب  ــ ــ و ا א ــ  ــ  ــאت و  ع و ا ــ ــ ا ان و  ــ ــ ا ــא و  א  

( ــ ــ ا Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede, muḥallildür, muḳaṭṭı اdur, 

mülaṭṭıfdur, cilā ider ve yimişinüñ ġıdāsı azdur ve yaşı ziyāde ġıdā virür 

ḳurısından. Fā�ide ider fālice ve uyuşmaġa ve bu enfa eşyādur ṭalaḳa, daḫi 

rebve ve istifrāġ ider ḫılṭ-ı ġalīẓi ḫāmı ve ḳatl ider ḳurtlar ve ḥabbü’l-ḳarı 

[122b] ve yılanları8 ve mażmaża ḳılınur bunuñ ḳaynamışı ile ve sirke ve 

şarābla.9 Öyleye fā�ide ider aġırur dişe. 

ــ ــכ ا ق و  ــ ــ و  ــ و  ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر   10 ــ ) 
ــאل ــ و ا כ אل و ا ــ ــ ا ــ و  و ــ ا ــ  ع و  ــ ا ردي  ــ ــ  כ ــ ا  و 
دراره ــ  א ــ ا ــאة و  ــ ا ل و  ــ ــ ا אء و  ــ ــ ا ــ و  א ــ و ا כ  و ا
ــאه) ــ ا  Ḥārdur derece-i ūlāda, yābisdür ŝāniyede, taḥlīl ider nefḫi ve و 

1 Derkenar: Kemmūna beñzer bir otdur ṭabībler ḳatında marūf Acemler şāh-ı zīre dirler.

2 Derkenar: Bunda taḳṭī olduġıçün.

3 Derkenar: Acemler semārūġ ve ehl-i Rūm mantar didiler. Ḥadīẟ-i şerīfde vāḳi olmışdur: ة  ا כ  ا
ــ אء ا ــ ــא  אؤ  .Yer mantarı, kudret helvası (gibi Allah’ın külfetsiz nimetleri) nevinden biri rızıktır“] و 

Suyu da göz ağrısına şifadır.” Sahîh-i Buhârî ve Tercümesi, Tıbb 20, C. 12, haz. Mehmed Sofuoğlu, 

Ötüken Neşriyat, İstanbul 1998, s. 5741]. Mantar menn olmaġuñ manāsı budur ki ekmeden zaḥmet-

süz biter.

4 Derkenar: Çoḳ yiyicek.

5 Derkenar: Zīrā bunlar ġalīẓ ḫılṭlardan ḥādiŝ olur.

6 Derkenar: Tevābil cem-i tābeldür. Tābel ṭaāma ḳoyılan nesnelere dirler ve ḥārr olanlara fülfül ve dār-

çīnī ve bunlaruñ emŝāli. 

7 Derkenar: Kebere didükleridür.

8 Derkenar: Anuñçün buña tiryāḳu’s-sümūm dirler. 

9 Derkenar: Bir kerre sirke ile bir kerre şarāb ile mażmaża itmek gerek.

10 Derkenar: Acemler kerseb dirler avām-ı nās kereviz dirler madanūs bunuñ envāındandur.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi196

fetḥ ider ve terledür ve teskīn ider vecaı ve taṭyīb ider aġız ḳoḳusın, ḳaṭan 

yaramazdur ṣara ve taḥrīk ider anı maṣrūlardan ve fā�ide ider öksürüge 

ve cigere ve ṭalaḳa ve bögreklere ve ḳavuġa ve fā�ide ider istisḳāya ve usr-ı 

bevle ve pāreler ṭaşı ve żarar ider yüklü avratlara idrār itdügiçün ṭamŝı ve 

taḥrīk ider ḳuvvet-i cimāı. 

ی) ــ ــ [123a] ا ــא כ ــ و ا ــ ا ــא ردي  ــ  ــ  ــ ا  1 ــ ) 

Mutedildür, mā�ildür yübse, ḫılṭı yaramazdur, hażmı giçdür ve eyüsi oġlaḳ 

bögregidür. 

س) כ اء ردي ا ش2  ا ) Ḳalīlü’l-ġıdādur keymūsı yaramazdur. 

ــ כ אن ا ــ ــ ا ــכ و ــ  ز ــ ا ــ و כ ــ ا ــאج و ا ــ ا ــא כ د 3 ا ــ ) 
( ــ ــ  ــ  כ ــ ا כ ــ ا ع و כ ــ ع  ــ ــ ا א ــא  ــ اذا اכ ــ ا  Eyüsi و כ

tavuḳ ve semüz ördek cigeridür ve kertekele cigeri yinmiş dişüñ aġrısın 

sākin ider ve erkek kiçi yanī erkeç cigerini ḳaçan yise ṣāhib-i ṣar ṣar olur 

ve ḳuṭuz kelb cigeri şifā virür ḳuṭuz ṭalayan kimesneye. 

ــ ــ و  ــכ ا ــ و  ــ و  ــ ذات  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאردة  ة4  ــ  (כ
ــאن ــ ا ــאرة و  ة ا ــ ی ا ــ ــ و  א ــאدا  ــ  אز ــ ا ــאرة و  ورام ا  ا
وار و ــ ــאب ا ــ و ا و ــאم ا ــ  ــ  כ ــ ان  ــאم و  ــ ا ــאر و   ا
ــ ــ  ة  ــ כ ــ ا  [123b] ــאر כ ــ و ا ــ ا ــאه و  ة ا ــ ــ  כ ــ  א ر و ا ــ  ا

( ــ -Bāriddür derece-i ūlāda, yābisdür ŝāniyede, ḳabż ṣāḥibi ve uyışdur ا

maḳ ṣāḥibidür ve teskīn ider vecaı ve fā�ide ider ıssı şişlere ve taḥlīl ider 

ḫanāzīri yaḳı itmek ile ḳavut5 ile ve ḳavī ider ıssı mideyi ve fā�ide ider ıssı 

ḫafaḳāna ve ṭaāmuñ6 ekşiligine vācibdür çoḳ ḳılmaḳ maṣrūlar ṭaāmında 

ve baş dönmek ve göz ḳarar ṣāḥiblerine ve ḳurısı kesr ider ḳuvvet-i cimāı 

ve ḳurıdur menīyi ve bundan çoḳ yimek tevlīd ider göz ḳararmaġı. 

اء و ــ ــכ ا اد و  ــ ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد  ی7  ــ ) 
ة) ــ ي ا ــ ــ و   Bāriddür derece-i ūlāda, yābisdür ŝāniyede, ḳābıżdur ا

1 Derkenar: Acemler gorde dirler Türkçe bögrek dirler.

2 Derkenar: Acemler şikenbe dirler Türkçe ḳursaḳdur. Ḳursaḳ ḥayvānātda mide yirinedür insānda.

3 Derkenar: Ciger.

4 Derkenar: Acemler kişnīz ve ehl-i Rūm kişniç dirler.

5 Derkenar: Ḳavut her ḳavrulmış nesneye dirler gerek buġday olsun gerek arpa olsun bunda murād 

arpadur. 

6 Derkenar: Mideye taḳviyet itdügiçün ekşi ekşi gegirmegi men ider. 

7 Derkenar: Acemler emrūd dirler Türkçe armuddur. 
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ve ḥabs ider mevāddı ve teskīn ider ṣafrāyı ve ṣusuzluġı ve ḳavī ider mideyi. 

( ــ ــ  א אل  ــ ــ ا ل  ــ ــ ا دا  ــ ــא  ــא  اء  ــ ــ  اع1  -Tev (כــ

līd ider ġıdā-yı lezic[i] laṭīf-i maḥmūd ḳalīlü’l-fużūl fā�ide ider öksürüge 

[124a] ṣāliḥdür hażma. 

م) ــ ف ا ــ ) Muṣannif ḥarf-i kāf ’da daḫi çoḳ edviye ẕikrinde ihmāl ey-

ledi. 

ــ א ــ ا ــ آ ــ  ــאرد ر ــ  ــ و  و ــ ا ــ  ة ر ــ ارة  ــ ــ  ل ا ــ ر2  ــ ــאن ا ) 
ــ و ــאن و ا ــ ا ــ و  ي ا ــ ــא  ــ  א ــ و  ــ ا ــאن و  ع ا ــ ــ   
( ــכ א א  אل و  ــ داو و ا ــ Mu ا اtedildür, mā�ildür azcuḳ ḥarāre-

te, raṭbdur derece-i ūlāda ve dinildi bāriddür raṭbdur āḫir derece-i ŝāniye-

de fā�ide ider oġlancuḳlar aġzında olan sivilcilere3 ve aġız ḳızmasına ḫuṣūṣā 

muḥriḳ ola4 ve ḳavī ider ḳalbi ve fā�ide ider ḫafaḳāna daḫi tevaḥḥuşa ve 

sevdāvī marażlara ve öksürüge ve ḫuṣūṣā şekerle. 

ة ــ ي و ا ــ ــאر و ا ق ا ــ ــ  م و  ــ ن ا ــ ــ  ــ  א ــ  א ــאرد  ــ  ــאن ا ) 
ــ ــ و ا ــ ا ه و  ــ ــ  ــ  اء ا ــ ــ  ــ  ــ  אر ــאر ا ــ و ا وح ا ــ ــ   

( ــ כ د ا ــ ــ  ره و ور ــ ي و  ــ Bāriddür, yābisdür, [124b] ḳābıżdur, ḳaṭ ا 

ider ḳan aḳmaġı ve fā�ide ider ḥarḳ-ı nāra5 ve şerāya ve cemreye, eyüdür 

yaramaz çıbanlara ve nār-ı fārisiyyeye. Yaḳı ḳılınur bunuñ ile dā�ü’l-fīle 

men ider artmasın6 ve fā�ide remede ve nefŝ-i demevīye ve toḫmı ve varaḳı 

nāfidür ciger süddelerine. 

ــ ــ  ــא رد ي ا ــ ــאخ  ــ  ــ و  ــ  ــ ر ــ و  ــ  ــ ر ــ  א ــא7  ) 
دل) ــ ــ و ا ــ و ا ــ و ا א ــ  ــ و ا ر  ــ ــ  ر و ا ــ  Yābisdür ve 

anda ruṭūbet-i fażliyye vardur ve ḫılṭı raṭb-ı balġamīdür ve ol neffāḫdur ya-

ramaz düşler gösterür.8 Eyüdür gögse ve öykene, idrār ider ṭamŝı ve bunuñ 

ıṣlāḥı fülfül iledür ve ṭuz ile ve sirke ile ve ḫardal ile. 

1 Derkenar: Paça. 

2 Derkenar: Acemler ve ehl-i Rūm gāv-zebān dirler yaṣṣı yapraḳdur ele iri doḳunur güyegü otı daḫi 

dirler.

3 Derkenar: Ḥaḳḳ evvelkidür.

4 Derkenar: Zīrā tecfīfi eşedd ve tebrīdi aḳvā olur.

5 Derkenar: Ḳaçan bunuñ ile ṭılā ḳılınsa bunlara. 

6 Derkenar: Belki ekiser. 

7 Derkenar: Bögrülce. 

8 Derkenar: Nitekim bāḳılā böyledür.
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ــ اؤه  ــ ــ و  א ــ ا ــאر  ــ  ر  ــ ــ  ــ و ا ــ ر אئــ ا ل و  ــ ــ  ز1 ا ــ ) 
ــ כ ــ ا ــ و  א ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا ــכ כ ــ ذ ــ  ــ و ا ء و  ــ ــ و  ــ   و 

ــ ة  ــ  [125a] زة ــ ــ  اب  ــ ــ ا ــ  ي و اذا ا ــ ــ  اب  ــ א ــ   و ا
ــ ــ و  ــא ا ــאل و  ــ و ا כ د ا ــ אل و  ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ  ــכ و ا  ا

ــאة) ــ ا ــ و  א ــ و ا כ ــ ا ــ  ــ  ــ و ا ــ ا ــ  ــ ا  Ṭatlusı mu-

tedildür, mā�ildür ruṭūbete ve acı bādām idrār ider ṭamŝı ḥārdur derece-i 

ŝāniyede ve ġıdāsı azdur ve bunda teftīḥ vardur ve cilā ve tenḳiye vardur. 

Ṭatlusı bu meẕkūruñ cemīsinde ażafdur ve acısı ḳatl ider dilküleri2 ve fā�i-

de ider yüzde olan çigide ve benek benek noḳṭaya şarābla yaḳı ḳılınsa eyü-

dür şerāya ve ḳaçan istimāl olınsa şarābdan evvel elli dāne acı bādām men 

ider mestligi ve ṭatlusı semridür ve fā�ide ider öksürüge ve ciger süddelerine 

ve ṭalaḳa ve ḫuṣūṣā acısı ve bunuñ hażmı müşkildür ceyyidü’l-ḫılṭ[dur] ve 

acısı pāk ḳılur bögrekleri ve ḳavuġı ve pāreler ṭaşı. 

ــ ــ ارداء  ــ  א ه  ــ ــ  ــא  ع و כ ــ ــ ا א  و ــ ــאء  ــ ا ــ  3 ا ــ ) 
ــ א ــ [125b] ردي و ا ــאن  ــ ا ة  ــ ــ  ــ  ة  ــ ل  ــ ان  ــ ه و כ  ــ  
ــ ــ و  اء ا ــ ــ ا ــא  ع  ــ ــא   ــ  ــאرة  ــ  ــ ا אئ ي و  ــ ــ כא א  
ــ ــ و  ــאرد ر ــ  ــ و ا א ــאرد  ــ  א ــ ا ــ و ا داء ا ــ ــ ا ن  ــ  ا
ــ ــ و  א ــ  א وح ا ــ ــ ا ن و  ــ ي ا ــ ــאت و  כ ل ا ــ ــ  ــ و ا ــאر ر  
ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــ و  א ــ ا ــאه  ــ ا ــ  ــ و כ ــאغ و ا ــ ا  
ــ ــ  ــ  ار ن  ــ  ــ ا اء و  ــ ــ ا ــ  כــ  ــ  ــ ان  א ــאرة ا  ا

ئ ــ ــא  ا  ــ ــ و כ א ــ  ــ  ا  ــ אو ــ  ــא  ــ ا ــ و  ــ ا ــ ا  
ــ ــ و  ن  ــ ــ ا ق  ــ ــ  ل  ــ ــ ا ــאء  ــ ا ــא  اج  ــ ق و ا ــ א ــ   ا
ــ و כ ا ــ  ــ و ا ــאم ردي ا ــ ا ــאء  ــ و ا ــאخ ا ان  ــ  ــ و   ا

اس ــ ــ و ا א אن ا ــ ج  ــ ــ  ــאح و ا ــ ا ــ ا  כ ــ ا א د  ــ ــאء   ردي 
ــ وار و ا ــ اع و ا ــ ــאب [126a] ا ــ و ا ــ و ا ــא و ا אن و  ــ ــ ا  و 
ــ ــ  א ــאح  ــ ا ــ و  م و ا ــ ــ ا אل و  ــ ــ ا ــאوة و  ــ و ا ــ ا رث  ــ  و 
ــ ن و  ــ ــ ا ــכ  א ــ و  ــ ا ــ  ــ ا ــאر  כ ــאل و ا ــ ا אء و  ــ  ا

ــאن ــ ر ــאح و ا ــ ا ي و  ــ ــ ا ــ  כ ــ  ــ و  ــ و  אئ ــ  כــ  ــ  ن و ا ــ  ا
( אئ ة ا כ  Efḍali4 ḫātūn südidür içmek ile ṣara ve ne deñlü ṣaġmaḳ zamā-

1 Derkenar: Bādām. 

2 Derkenar: Ḳaçan yidürülse. 

3 Derkenar: Süd. 

4 Derkenar: Yanī ḥayvānāt südinden efḍaldür. 
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nı ziyāde olsa yaramazdur1 bud-ı ahd olduġıçün ve her ḥayvān ki müd-

det-i ḥamli ṭavīl ola ḥaml-i insān müddeti üzere anuñ südi yaramazdur2 

ve münāsib olan müddet-i ḥamlde insāna fāżıldur leben-i baḳarī gibi ve 

lebenüñ mā�iyyeti ḥārdur, talṭīf idicidür, pāk ḳılıcıdur ve leẕ yoḳdur anda. 

İshāl ider ṣafrā-yı muḥteriḳayı ve eftīmūn ile ishāl ider sevdā-yı muḥte-

riḳayı ve leben-i ḥāmıż3 bāriddür yābisdür ve tāze süd bāriddür raṭbdur4 ve 

dinildi ḥārdur raṭbdur ve süd tadīl ider keymūsleri ve ḳavī ider bedeni ve 

pāk ider ḳurūḥ-ı bāṭıneyi [126b] yumaḳ ile ve ziyāde ider beyni ve menīyi 

ve küllīsi taḥrīk ider ḳuvvet-i cimāı. Ḥattā leben-i ḥāmıż ve leben ḳarībdür 

hażma, fā�ide ider emzice-i ḥarrā yābiseye eger midelerinde ṣafrā olmazsa 

ve żarar ider balġamlulara. Zīrā ḥarāretleri ḳāṣırdur hażmdan5 demeviyyete 

ve fā�ide ider pīrlere tarṭīb itdügiçün muāvenet olınsun anuñ hażmına 

bal ile ve çoḳ olur ki başlar süd ishāle ve baġırsaḳlarda olan fużūlı iḫrāca. 

Andan ṣoñra süd ṭaġılur bedene, pes ḳabż ider ve ḥabs ider ṭabı ve bu süd 

neffāḫdur meger ki ḳaynadula ve aġaz6 baṭī�ü’l-inhiżām rediyyü’l-ḫılṭdur, 

bal anı ıṣlāḥ ider ve her süd yaramazdur aḥşāya, südde ider ḫuṣūṣā cigere 

illā deve südi degül ve süd nisyān-ı yābise ilācdur daḫi vesvāsa ve żarar ider 

dişlere ve delik ider dişi ve diş etine ve siñire ve baş aġrısı olanlara ve başı 

dönenlere ve ḳulaġı gümleyenlere ve mūriŝdür ẓulmet-i baṣarı [127a] ve 

perdeyi ve fā�ide ider öksürüge ve nefŝ-i deme ve sille ve deve südi nāfidür 

istisḳāya ve ṭalaḳ berkligine ve çoḳ içmek südi tevlīd ider kehleyi ve şeker 

ile gökçek ider levni ve semridür bedeni ve süd mürekkebdür mā�iyyetden7 

ve cübniyyetden ve semniyyetden ve bu semniyyet çoḳ olur leben-i baḳarī-

de ve deve südi ve kiçi südi raḳīḳlerdür keŝret-i mā�iyye içün. 

ــ و ــ  ي ا ــ ل و ا ــ ــ ا ــאر  ن و ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ ا ) 
ــאن و م و د ــ ــ و ا ــ و ا כــ و ا ــכ ا ــ و כ د و ا ــ ان ا ــ ــ כ  د  ــ  ا
ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ  ع  ــ ــ و ا د و ا ــ ــ ا ان ا ــ ــ ا وع  ــ ــ ا  ا

اء ــ ــ ا ور  ــ ــ ا ــא و  ــ  ن و ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ و  ــ ا ــ  ــ   ا

1 Derkenar: Zīrā süd ṣaġılduḳdan ṣoñra durduḳça fesāda meyl ider.

2 Derkenar: Fīl südi gibi zīrā fīlüñ müddet-i ḥamli dört yıldur.

3 Derkenar: Yoġurd. 

4 Derkenar: Yaġı alınmış olan ebred ve ebyesdür. 

5 Derkenar: Öyleye balġama müstaḥīl olur deme munḳalib olmaz.

6 Derkenar: Doġurduḳdan ṣoñra iki üç gün çıḳan süde aġuz dirler. 

7 Derkenar: Yanī südde hem ṣu ve hem penīrlik hem yaġlıḳ vardur.
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اء ــ ــ  ــ و ا ــאرة ر ــ  ــ و ا א ــאر  ــ  ر ــ ا אن و  ــ ــ ا ــ  ــ ا  
ــ و ــ و ا ــ ار ــ و  ــ ا اء  ــ م و  ــ ــ ا א ا ــ ــ ا ن  ــ ــ   
ــ א ــ ا א ا ــ ــ ا ــ  اؤه  ــ ــ [127b] و  ــ ا ــ  ــאردان و ا ــ   ا
ــ ــא  ــ و ا ر ا ــ ــ  ــ  ــ اذا  ء  ــ ــ  ــ ا ــ و  ــ ا ارة  ــ  و ا

دة ــ ــ  ــ  اء و  ــ ــ ا ــ כ ــ ا ــ و  ــ ا ــ و اوا ــ ا ور  ــ ــ ا כ  ان 
ــכ ــאل و כ ــ و ا ام و داء ا ــ ــאء و ا ب و ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــאج و  ــ ا  
ــ ــ כ ــ ا ــ  ــ ا ار و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ و  م ا ــ  ا

( ــ اء  ــ  Efḍali genç ḳoyun etidür ve küçücük buzaġılar eti ve oġlaḳ eti ا

eḳaldür fużūl cihetinden ve ḳara olan her ḥayvānda yegrekdür ve leẕẕeti 

ziyādedür ve her ḥayvānuñ erkegi ve semüzi daḫi böyledür ve arıḳ ve yaş-

lu yaramazdur. Ḳızıl et ki semüz ḳoyundan kesilmiş ola yegrekdür daḫi 

ḫafīfrekdür ve şerḥa ki et bile kesilmiş ola yuḳaru gelür midede ve ṣıġır eti 

yübūsetde ziyādedür kiçi etinden ve kiçi eti yübūsetde ziyādedür ḳoyun 

etinden ve müşkilrekdür hażm cihetinden ve deve eti ġalīẓü’l-ġıdā�dur asī-

rü’l-hażm[128a]dur ziyāde ḳızdurur ve ṭavşan eti ḥārdur yābisdür ḳuyruḳ 

yaġı ḥārdur raṭbdur. Ve et bir ġıdādur ki taḳviyet ider bedene1 ḳarībü’l-is-

tiḥāledür ḳana ve biryānınuñ yübūseti ziyādedür2 yaḫnīsinüñ ruṭūbeti 

ziyādedür.3 Ve iç yaġı ve şerḥa bāridlerdür ve iç yaġı ḳarnı telyīn ider ve 

ġıdāsı ḳalīldür serīü’l-istiḥāle ebḫireye ve mirāreye serīü’l-hażmdur ve ṣıġır 

eti eriyi bişer tīzcek ḳaçan ḳavun çekirdekleri ile bişse ve bunı lāyıkdur ki 

yiye maḥrūr olan bahārda ve yaz evvellerinde ve ördek eti keŝīrü’l-ġıdādur 

tavuḳ eti eylüginde degüldür ve ṣıġır eti tevlīd ider uyuz ve temregi ve 

cüẕām ve dā�ü’l-fīl ve ṭalaḳ ve ġalīẓ etler daḫi böyledür ve yaban ṣıġırı eti 

ġılẓeti ile serīü’l-inḥidārdur4 ḫınzīr eti serīü’l-hażmdur ve keŝīrü’l-ġıdādur 

lezicdür. 

ــ ــאم و  ر ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر  دن  ) 
ــאل) ة ا ــ وح ا ــ ــ ا ــ و  ــא ا  Ḥārdur derece-i ŝāniyede, yābisdür 

ūlāda, laṭīfdür, muḥallil[128b]dür, munżicdür, fā�ide ider ilel-i erḥāma5 

ve men ider ḳıl dökülmegi ve bitürür şol çıbanları ki bitmesi müşkildür.6 

1 Derkenar: Anuñçün et yiyen ḥayvānlarda ḳahr ve ḥamle ziyāde olur. 

2 Derkenar: Bażı ruṭūbātı taḥlīl olduġıçün.

3 Derkenar: Zīrā şol ṣu ki anuñ içinde bişer, andan çoḳ ruṭūbet olur. 

4 Derkenar: Ḥarāretinüñ keŝreti ve ḳuvveti içün ecveddür.

5 Derkenar: Şāf itmek ile.

6 Derkenar: Ḫuṣūṣā mersīn yaġı ile.
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( ــ ف ا ــ ) Ḥarf-i lām’da bażı edviye-i meşhūrenüñ ẕikri terk olınmış-

dur. 

ــ و ــ  ــ و  א ــ  ر  ــ כ ــ ا ــא  ــ  ــ ا א ــ ا ــ  א ــאر   1 כــ ) 
ــ ــ  ــ و  أس و  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ــ ا ا  ــ ــ  ــ   
ــ ــאء و  ك ا ــ ة و  ــ ــ ا ر  ــ כ ــא و ا ة و  ــ ي ا ــ م و  ــ ــ ا אل و  ــ  ا

( ــ  .Ḥārdur yābisdür derece-i ŝāniyede, eḳaldür bu ikisinde günlükden ا

Muḥallildür, ḳābıżdur ve bunda telyīn vardur ve ol laṭīfdür ziyāde ve eridür 

balġamı raḳīḳi ve bunı çiynemek celb ider balġamı başdan ve pāk ider başı 

ve fā�ide ider öksürüge ve ḳan tükürmege ve ḳavī ider mideyi ve gökçek 

ider ve günlük ṭaġıdur şehveti ve taḥrīk ider gegirmegi ve eridür balġamı. 

ــ و ــ ا ــ  ــ  ــאء  ــ  ــ  א ــ ا ــ  ــ ر א ــ ا ــאر  ــאث2  ) 
ــאه) ك  ــ ــ  -Ḥārdur [129a] derece-i ŝāliŝede, raṭbdur ŝāniyede, muḳav ا

vīdür ażāyı, müsemmindür, müleyyindür boġaz ve öyken berkliklerin ve 

muḥarrikdür ḳuvvet-i cimāı. 

ة و ــ א ط ا ــ ــ ا ــאح و  ــ ا ــ  ــ  ء  ــ ــ  א ــ ا ــאر   3 ــ ) 
ــ ــ  ن و  ــ ــ ا ل  ــ א ــ  אل ا ــ ــ و ا ــ ا אن  ــ ــ ا ــ  ق  ــ  ا

ــ ارا داء و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا دو ــ ا ــאم و  ار ا ــ ل و ا ــ اج ا ــ  ا
ــ و ــ ا د  ــ ة و ا ــ داء  ــ ــ ا ــ  داء و ا ــ ة و ا ــ ــאم  ــ ا ــ ا  
داء) ــ -Ḥārdur derece-i ŝāliŝede, cilā virür, muḥallildür, müceffifdür yil ا

leri ṣır ve aḫlāṭ-ı cāmideyi eridür ve yanmışı pāk ider dişleri çirkden ve 

milḥ istimāli itidāl ile levni gökçek eyler4 ve bu āsān eyler iḫrāc-ı fużūlı 

daḫi ṭaām inmesini ve muīn olur edviye-i müshileye ḳal-ı sevdā üzere ve 

milḥ-i enderānī ishāl ider balġam-ı ḫāmı ḳuvvet ile ve ḳara ṭuz ishāl ider 

balġamı ve sevdāyı. 

( ــ כ د [129b] ا ــ ــ  ــ  א ــ ا ــ  ــ ر و ــ ا ــאرد  ــא5  ) Bāriddür de-

rece-i ūlāda, raṭbdur ŝāniyede, fetḥ ider ciger süddelerin.6 

1 Derkenar: Ṣaḳız.

2 Derkenar: Enār aġacı köki gibi bir kökdür Hind’den ve Baġdād’dan gelür.

3 Derkenar: Eṭibbā lisānında milḥ-i enderānī dimekle meşhūrdur lākin Ṣıḥāḥ’da ẕer�ānī diyü taṣḥīḥ idüp 

ẕāl-i muceme ile ve rā’nuñ taḥrīki ve teskīni ve elif ’den ol hemze ile milḥ ebyażdur billūr gibi şeffāfdur 

ve enderānī dimeye ġalaṭdur diyü tafṣīl olınmışdur.

4 Derkenar: Yanī ṭaāmda ammā ḳaçan çoḳ olsa levn ṣarardur az olsa aġardur.

5 Derkenar: Ebegümeci ki yapraġı yeşil ola ve iri ola ve budaḳları ḳızıllıġa mā�il ola. 

6 Derkenar: Ḳaçan bunuñ ṣuyından otuz dirhem içilse sükker ile cigerüñ süddelerin fetḥ ider.
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ــ و ا ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  اه  ــ ــ  ــ و د א ــ ا ــ  ــאرد ر  1 ــ ) 
خ و ــ ــ ا ة  ــ ــ  ــ او ــ و  ــכ ا ــ  ــ و  ــ ا ــ  ــ ا  
( ــ ــאت  ا ــ   Bāriddür raṭbdur derece-i ŝāniyede ve çekirdeginüñ 

yaġı ḥārdur yābisdür ŝāniyede, fā�ide ider bevāsīre ve zerdālūnuñ ḫılṭı 

serīü’l-ufūnetdür ve zerdālū ıṣlanduġı ṣu teskīn ider ṣusuzluġı ve bu ev-

faḳdur mideye şeftālūdan ve tevlīd ider sıtmaları tezcek. 

ــ ة و  ــ ــ ا ــ  د و  ــ رث ا ــ ــ  ــאر  כ ــ و ا ــ او  و و  ــ ز2  ــ ) 
ــ ا ــ و  ــ ا ــ  ــ و  ر و ا ــ ــ ا ــ  א اج  ــ ــ ا ــ  اء و ا ــ  ا

ل) ــ ا ر  ــ و  ــ  כ  Ġıdā virür azcuḳ ve telyīn ider ve bundan çoḳ yimek ا

īrāŝ ider süddeleri ve ŝaḳīl olur midede ve tevlīd ider ṣafrāyı ve balġamı3 

bi-ḥasebi’l-mizāc nāfidür ḥurḳat-ı4 [130a] ṣadra ve boġaza ve ziyāde ider 

menīyi ve muvāfıḳdur bögreklere ve idrār ider bevli. 

ــ ــ و  ــ و ا ــ ا ل  ــ ــ  ــ و ا ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــאش5  ) 
ؤه و ان כאن ــ ــ و   ــ و   א ار ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــא ا د  ــ  
ــאء ــ ا ــ و ــ و  ــ  ــ  ــ  ــ ان  ــ و ا ــ כ ــ  ه و  ــ ــ   
ــאه) א ة  ــ ــ  ــ  ــ و  ض و ا ــ ــ و ا ب ا ــ ــאدا   Ḳabuġı çıḳmışı mā�ildür 

yübūsete ve ḳabuġı çıḳmamışı mutedildür ruṭūbetde ve yübūsetde ve ḫılṭı 

maḥmūddur ḫuṣūṣā ḳabuġı çıḳmışınuñ ve bunda yoḳdur bāḳılā inḥidārı-

nuñ eklenmesi daḫi anuñ nefḫi ve cilāsı egerçi ki bāḳılā cevherindendür ve 

bunda nuḍc-ı keŝīr vardur ve bunuñ ıṣlāḥı ḳılmaḳdur bunda azcuḳ aṣfūr 

ve fā�ide ider ażā aġrısına yaḳı itmek ile üzüm rubbı ile daḫi ażā dökül-

mege daḫi użv yirinden ayrılmaġa ve dinildi bunda vardur żarar ḳuvvet-i 

cimāa. 

ن) ف ا ) Muṣannif [130b] ḥarf-i mīm’de edviye-i keŝīre ẕikr itmedi. 

כــ ــ  א ــ ا ــ  ــ و د ــ و  ــ و  ــ و  ــ ا ب  ــ ــ  6 ا ــ ) 
ــאغ د ا ــ ــ  ــ  ــ و  ــ داء ا ــ  ــ ا ــ و  ــ و ا כ ــ ا ــ  ــ و   ا
( ــ ــ ا ــ  ــאرة و ا ؤس ا ــ ع ا ــ ع و  ــ ــ ا Köki ceẕb ider ḳa و rdan 

bi’l-ḫāṣṣiyye ve tecfīf ider ve cilā virür ve yur ve yaġı ki çiçeginden olur 

1 Derkenar: Zerdālū. 

2 Derkenar: Aġacda biter ḫıyār gibi bir yimişdür. Issı yirlerde olur. Diyār-ı Arab’da ve Baṣra’da meşhūrdur.

3 Derkenar: Ḥārr olanda ṣafrā bārid olanda balġam iḥdāŝ ider.

4 Derkenar: İsmdür iḥtirāḳdan.

5 Derkenar: Ḥubūb cinsindendür meşhūr ve Türkçesi fiğ dirler.

6 Derkenar: Ehl-i Rūm zerrīn-ḳadeḥ didükleridür. 
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yāsemīn yaġı gibi ammā ażafdur ve bunuñ yaġı cilā virür çigide ve yüzde 

ḳızıl noḳṭaya ve fā�ide ider köki dā�ü’ŝ-ŝalebe1 ve bu fetḥ ider dimāġ süd-

delerin ve fā�ide ider ṣara ve aġrıdur ḥārr olan başları ve köki taḥrīk ider 

ḳusmaġı. 

ــ و ــ و ا כ ــ ا ف و  ــ ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر   2 ــ ) 
( ــ א ــאب  ــ  ــ و ور ــאت ا ا ــ ا  Ḥārdur ūlāda, yābisdür ŝāniyede, 

ḳābıżdur, nef ider ḳan gitmege ve cilā virür çigide ve behaḳa ve fā�ide ider 

[131a] yaş cerāḥatlara ve yapraġı eyü renkdür. 

ــ ان و  ــ ــ ا ــ  ــ כ ــ و د א ــ ا ــ  א ــ כא א ــ ا ــ  א ــאر   3 ــ ) 
( ــ د ا ــ ــ  ــ و  ز ــ و ا אن و اورام ا ــ ــ ا ــ و و وي و ا ــ -Ḥār ا

dur yābisdür ŝāniyede, yāsemīn gibidür fillerinde ve nesrīn yaġı yāsemīn 

yaġı gibidür ḳurdları ḳırar ve fā�ide ider ḳulaḳ çıñlamaga ve gümlemege 

ve dişler aġrısına ve boġaz ve çeñe aġrılarına ve fetḥ ider burun delükleri 

süddelerin. 

ــ و ــאردة و  ورام ا ــ ا ــ و  ــ ا ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر  ــאم4  ) 
ــאردة) ــ ا כ اب و اورام ا ــ اق  ــ  Ḥārdur ŝāliŝede, yābisdür ūlāda, ḳatl ider ا

kehleyi ve fā�ide ider bārid veremlere daḫi līŝerġusa5 daḫi ıçḳırıġa şarāb ile 

daḫi cigerüñ bārid-i veremlerine. 

ــ و ــ  כ اوي  ــ ــאر ا اع ا ــ ــכ  م  ــ ــ  א ــ ا ــ  ــאرد ر ــ  ) 
ــ ا  ــ ــ و  א א ــ  ــ ا ــאه [131b] و  ة ا ــ ــ  כ م و  ــ ــ ا  

( ــ אل و ا ــ ــ ا ــ  اء  ــ ــ  ــ  -Bāriddür raṭbdur ŝāniye ا

de, münevvimdür ṣudā-ı ḥārr-ı ṣafrāvīyi teskīn ider lākin żaīf ider dimāġı 

ve eksük ḳılur iḥtilāmı ve kesr ider şehvet-i cimāı ve doñdurur menīyi 

bi’l-ḫāṣṣiyye ve şarābı berk söyündürür ṣafrāya6 dönmez mülaṭṭıfdur7 ve 

fā�ide ider suāle ve şevṣaya.8 

1 Derkenar: Dā�ü’ŝ-ŝaleb bir marażdur ki ḳıl deñilür. 

2 Derkenar: Çivid.

3 Derkenar: Aḳ gül gibi bir çiçekdür ammā andan küçürekdür.

4 Derkenar: Fārisīde sīsenber ve Türkīsi marsamadur ve nemmām aṣlda ḳovıcı manāsınadur buña nem-

mām didükleri ḳoḳusı ile kendüyi ve götüreni bildürdügi içündür. 

5 Derkenar: Līŝerġus lafẓ-ı Yūnānī’dür bir veremüñ ismidür ki aña nisyān lāzımdur aşaġada tafṣīli gelse 

gerekdür.

6 Derkenar: Bunuñ biri ile ṭatludur. 

7 Derkenar: Yanī şarābı.

8 Derkenar: Ẕātü’l-cenb gibi marażdur.
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ة ــ ي ا ــ ا  ــ ل  ــ ــ ا ــ ا ــ و  ــ  ــ ر ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  ــאع1  ) 
ــאه و ــ ا ــ  ي و  ــ ــ و ا ــ ا ــ ا ــ و  اق و  ــ ــכ ا א و  ــ  و 
( ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  ــאت2  א  Ḥārdur yābisdür ŝāniyede ve anda ruṭū-

bet-i fażliyye vardur ve bu elṭaf-ı buḳūldür cevherlikde ḳavī ider mideyi ve 

ḳızdurur ve teskīn ider fuvāḳı ve hażm ider ve men ider balġamı ve demevī 

ḳusmaġı ve muīn olur ḳuvvet-i cimāa ve bir dutam bundan süd de ḳonı-

lur men ider kesilüp penīr [132a] olmaġı. 

ــכ ز و ا ــ א א  ــ ــ و  ــ و  ي و  ــ ء  ــ ــא  ــ  و ــ ا ــ  א ــאرة   3 ــ א ) 
ي) ــ رم ا ــ ــ  اب  ــ א אل و  ــ ــ و ا ــ  א  Ḥārdur yābisdür ūlāda ve bunda 

cilā-yı ḳavī ve telyīn ve tenḳiye vardur ṣuyından olan şerbeti bādām ile ve 

şeker ile nāfidür boġaza ve öksürüge ve şarāb ile fā�ide ider meme şişine. 

ــ ه  ــ ــ و  כ ــ ا ان  ــ א ــ و  ــ و  ــ  ــ  و ــ ا ــ  א ــאرد  ــא4  ) 
ــא) و ــ  ــ و  ــ ا اد ا ــ ن ا ــ ــ  ــ و  ر و  ــ ــ ا ازل ا ــ  Bāriddür ا

yābisdür ūlāda. Bunda telyīn ve taḳviyet vardur ve zaferān ile giderür çigi-

di5 ve şerbet gibi içmesi men ider nevāzili ṣadra ve telyīn ider ve men ider 

seyelān-ı mevāddı ayna ve oñuldur ḳarḥaların. 

ور) א ة  6  ا ) Ḳuvveti müşābihdür aluca. 

( ف ا ) Muṣannif ḥarf-i nūn’da çoḳ nesne terk itmedi. 

( ــ ــ ا ــ  א ــ و د ــא  از ا ــ ــ ا ــ  ر7 ور ــ ) Yapraġı giderür 

ḳoñaġı anuñ [132b] ile yunıcaḳ ve tütüni şedīdü’l-ḳabżdur.8 

ــ א ــאق ا ــ  ــאه و  ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ر ــ و  א ــ ا ــ  א ــאر  אن9  ر ــ ) 
ــ ل ان  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــאدا و  ــ  ــ ا س  ــ ــ ا ــכ و  و 

( ــ غ  ــ ــ ا ــ ا  ,Ḥārdur yābisdür. Bunda vardur ruṭūbet-i fażliyye ا

ziyāde ider ḳuvvet-i cimāı ve bu mefāṣılüñ tiryākidür ve teskīn ider veca-ı 

1 Derkenar: Nana.

2 Derkenar: Bir dāne çubuġa ṭāḳa dirler ṭāḳāt olınca bāḳa dirler Fārsīce deste Türkçe dutamdur.

3 Derkenar: Kepek.

4 Derkenar: Nişasta. 

5 Derkenar: Yanī zaferān ile ve avuç kendü ḳadar ṣuyla ḳaynadup yüze ṭılā itse.

6 Derkenar: Sidre yimişidür.

7 Derkenar: Sidre aġacıdur.

8 Derkenar: Fā�ide ider vebāda ve fesād-ı hevāda.

9 Derkenar: Bir ot kökidür ki meşhūr çiçegine çigdem dirler.
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niḳrisi fi’l-ḥāl yaḳı ḳılınmaḳ ile ve ishāl1 ider ve bunda ḳabż vardur men 

ider fużūlı dökülmege użv-ı müstefriġun minhe.2 

ب و כــ ــאء و  ــ و ا ــ ا ــ  כ ة و ا ــ و  ــ ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  א3  ــ ) 
ــא ا ــ  ــ  ــא ا ــ اכ ــ  ة ا ــ اء  ــ ــ ا ــ و  ة و  ــ ــ ا ــ و   

ــ ــ او ا כ س و ا ــ ب ا ــ ــ  ــ و  א ــ او  ــ  ي  ــ ــ ان   و ا
ــא) ــ  א و  ــ ــ ا א  ــ ــא ا ي  ــ ــ ا א  Ḥārdur yābisdür او ا

ŝāliŝede, adūdur mideye ve cigere żarar [133a] ider yürege ve baġırsaḳlara 

ve ġuṣṣalandurur ve göñli döndürür ve şehveti ısḳāṭ ider ve ṣusadur ve ishāl 

ider ṣafrāyı muḥkem ve bundan şerbet ekŝeri on bir ḳīrāṭdur4 ve ıṣlāḥı 

bişürmekdür5 ayva içinde yā elma içinde ve ḳarışdurulur buyan rubbı ve 

kitre ile şol ayva ve elma ki saḳmūniyā anda bişürülür ishāl ider anuñ ishā-

lini ve żarar itmez anuñ mażarratın. 

ف و ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــאد  ــ  ــ  א ــ  א ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאرد  אق  ــ ) 
وح ــ ــ ا ــ  ــ ا ورام و  ــ ا ــ  ــ و  ا ــ ا ــאء و  ــ ا اء ا ــ ــ ا  
אن و ــ ــכ ا ــ  ة و  ــ ــ ا ــ و  ــכ ا ــא و  אن و اכא ــ ــ ا ــכ و  و 
( ــ د ا ــ ــ و  ــ ا  Bāriddür ŝāniyede, yābisdür ŝāliŝede, ḳābıżdur, 

muḳavvīdür, sedd ider, ḳarnı dutar ve men ider ḳan gitmegi ve celb ider 

ṣafrāyı aḥşāya ve fā�ide ider ḳurlaġana6 ve men ider şişler artmaġı7 ve ya-

ramaz çıbanlar sirāyet itmegi8 ve teskīn ider diş aġrıların9 ve ekl idicisin ve 

sākin ḳılur ṣusuzluġı [133b] ve pāk ider mideyi ve iştihā virür ve teskīn 

ider göñül dönmesin ve ḥabs ider ṭamŝı ve ḳarardur ḳılı. 

ــ ردي ــ و  ــ و  ــ و  ــ  ر ــ  ــ ر ــ  و ــ ا ــ  א ــאر   10 ــ ) 
( ــ א ــ ا أس  ــ ــא ا ــ  ــ و  ــ ا ــאرة  ــ  اء  ــ ــ ا ة و  ــ  Ḥār-

dur yābisdür ūlāda ve bunda vardur ruṭūbet ḥarāretlüce ve mülaṭṭıfe ve 

1 Derkenar: Mefāṣıla dökülen mevāddı.

2 Derkenar: Yanī şol użvdan ki fużūl giderilmiş ola, tekrār ol użva fużūl dökülmege māni olur.

3 Derkenar: Fetḥ-i sīn ile ve taḫfīf-i yā ve medd ile lafẓ-ı Süryānī’dür maḥmūde manāsınadur.

4 Derkenar: Nıṣf dirheme ḳarībdür.

5 Derkenar: Bişürmek keyfiyyeti budur ki ayvanuñ yā elmanuñ başını keseler ve içinden çekirdegini 

çıkaralar ve maḥmūdeyi anuñ yirine dolduralar ve kesilen başını yine yirine ḳoyalar berk baġlayalar, 

andan ṣoñra ḫamīre ṣaralar ve bir tennūr içine ḳoyalar ki şiddet-i ḥarāreti geçmiş ola ve anda bişe, 

andan ṣoñra çıḳarup maḥmūdeyi içinden çıḳarup gölgede ḳurıdalar.

6 Derkenar: Bi’l-ḫāṣṣiyye.

7 Derkenar: İçmek ile.

8 Derkenar: Yaḳı itmek ile.

9 Derkenar: Ḳaynadup mażmaża itmek ile. 

10 Derkenar: Pazı.
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bunda vardur teftīḥ ve taḥlīl ve bu yaramazdur mideye ve ḳalīlü’l-ġıdādur 

göñül döndüricidür uṣāresi ḳatl ider kehleyi ve yunur bunuñ ile baş,1 öy-

leye giderür kepegi yanī ḳoñaġı.2 

( ــ ا و  ر  ــ ا و  ــ  ــ  ل  ــ אن3  ــ ) Mutedildür, müleyyindür 

boġazı ve gögsi ve ḳarnı. 

ــא ــ  ــ و ا ــ  ــ  ــא و  ــ  ــ ا ــ ا ــ و ا و ــ ا ــ  ــאر ر  4 ــכ ) 
ــ د و  ــ ــ ا ــ و  ــ  ــ و  ر و ا ــ ــ ا ــ و  ار ــ  ــ  ــא   و כ

ــא) ــ  ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  او ة ا ا ــ ــ ا ا ــ و   

Ḥārdur raṭbdur ūlāda ve eskisi mā�ildür yübūsete [134a] ūlāda ve ḳamışı 

sükker ṭabındadur ve eşeddür telyīn cihetinden ve her ne deñlü ṣāfī olsa az 

olur ḥarāreti ve telyīn ider gögsi ve boġazı ve zā�il ider ḫuşūneti ve fetḥ ider 

süddeleri ve bunda ṣusatmaḳ vardur ve mideye muvāfıḳdur illā mide-i 

ṣafrāviyyeye degül ve cilā ider balġamı ve telyīn ider ḳarnı şeker eşeddür 

telyīn cihetinden. 

ــ و ــ  ر و  ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــ  ــ  و ــ ا ــ  ــאر ر  5 ــ ) 
( و ــ م ا ــ ــאق ا ــ  ز و  ــ ــ و ا א ــא   Ḥārdur raṭbdur ūlāda, nuḍc 

virici ve taḥlīl idicidür. Telyīn ider boġazı ve gögsi ve nuḍc virür fażalātına 

ve ḫuṣūṣā bal ile ve bādām ile ve ol içilen zehrlerüñ tiryākidür. 

ة ــ ي ا ــ ر  ــ ــ  ــ و  א ه  ــ ــ ز ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــ آ ــאرد   6 ــ ) 
ــ ــ  ــ  ــ  א ــ و  ــ ا ــאر و ا ــ ا اب  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و ا ــכ ا  و 

( ــ رث ا ــ  [134b] ــ ــאر  כ ــ و ا ــ ا ــ  אل و  ــ ــ ا ــ و   Bāriddür 

derece-i ūlāda āḫirinde, yābisdür ŝāniyede. Ayva ve anuñ çiçegi ḳābıżdur 

ve idrār ider bevli ve ḳavī ider şehveti ve teskīn ider ṣusuzluġı ve anuñ ile 

tenaḳḳul şarāb üzere men ider ḫumārı7 ve balġamı ḳusmaġı ve çekirdegi-

nüñ luābı telyīn ider ḳabżsuz ve fā�ide ider öksürüge ve telyīn ider öyken 

baldırın ve çoḳ yimek ayvayı mūriŝdür ḳūlenci. 

1 Derkenar: Ḳaçan bunuñ ile beden yunsa.

2 ḳoñaġı: Çalışmamızda metni esas alınan Ayasofya 3662 numaralı nüshada “ḳoġaġı” şeklinde imla 

edilen bu kelime anlama binaen diğer nüshalardaki hâliyle metne dâhil edilmiştir. 

3 Derkenar: Bu lafẓuñ aṣlı seg-pistān idi manāsı kelb memesi dimek olur aña beñzedügiçün böyle ad 

virildi.

4 Derkenar: Żamm-ı sīn ve fetḥ-i kāf-ı müşeddede ile Arabīdür ve fetḥ-i şīn ve kāf-ı muḫaffefe ile Fārsī-

dür. 

5 Derkenar: Sāde yaġ ki ṭuzlanmış ola.

6 Derkenar: Ayva. 

7 Derkenar: Yanī şarāb üzere nuḳl ve mezeyi anı yise maḫmūr eylemez dimekdür. 
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אء ذ   ــ ــ ا ك   ــ ــ اذا  ــ  ي  ــ ــ ا ــ ا ــאر ا ده ا ــ כ ا ــ ) 
ــאر ــ ا ــ  ــא  ر و  ــ ــ او ا اض او ا ــ واه ا ــ ج و  ــ ــ ا 1 او כ ــ ــ ا  
כــ ــ  ــאرد ر ــ  ــ  ــ و  ــ ا ــאء  ــאن ا ــ  כ ــ  ــ  א ة  ــ ــאر ا ــ ا  ا
ــ ة ا ــ ــ  ــ  א ــאر  ــ  ــ و  ــ  א ــ  ــ ا ــ و ا ــ  ــכ  ــ ذ ــ  ــ ا  

ة ــ ــ ا ا ــ   א ــאر  ــ  ــ ر ــ ا ــא و د אئ ــא  ــ  כ  ــ ــ ا ي  ــ ــ و ا  
ــאد) ــ ا א [135a] ا ــ ــ ا ــ  ا و  ــ ــאرة   Yegregi küçücükleridür ا ا

ki leẕīẕü’ṭ-ṭam ola ki ḳoḳusı olmaya. Ḳaçan terk olınsa tezcek ḳoḳmaya,2 

dutulmış ola şol ṣudan ki tez aḳar ola3 yā talazı çoḳ ola4 ve mekānı ḫurde 

ṭaş yā ḳum yā ṭaşlar ola ve şol balıḳ ki intiḳāl ide deñizlerden ṭatlu ırmaḳ-

lara muḳābil olduġı ḥālde ḥareketinde ṣunuñ aḳmasına ol balıḳ efḍaldür 

ve balıḳ bi-ṭabihi bāriddür raṭbdur lākin bażı eḳaldür bunda bażından 

ve efḍali ṭuzludur mādām ki bayat olmaya ve bu ḥārdur yābisdür ḳuvvet-i 

milḥ ġalebesi içün ve tāze balıḳ tevlīd ider balġam-ı mā�īyi ve bunuñ ḳanı 

mā�ildür riḳḳate,5 żarar ider siñire ve muvāfıḳ degüldür mideye illā ḳatı 

ıssı mideye muvāfıḳdur ve bu serīü’l-istiḥāledür fesāda. 

( ف ا ) Muṣannif ḥarf-i sīn’de çoḳ edviye terk eyledi. 

ــאغ) اس و ا ــ ــ ا ــ و  ي ا ــ ــ  و ــ ا ــ  א ــ  א ــ ا ــאر   6 ــ ) Ḥārdur 

ŝāniyede, yābisdür ūlāda, ḳavī [ider] [135b] ḳalbi ve fā�ide ider ḥavāssa ve 

dimāġa. 

ــ اس و  ــ ــ و ا ــ و ا כ ة و ا ــ ي ا ــ ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  د7  ــ ) 
ــאح) ــ ا כ ــ و  כ ــ ا ــ  د و  ــ ــ ا ا و  ــ ــאغ   Ḥārdur yābisdür ا

ŝāniyede, laṭīfdür mideyi ve cigeri ve ḳalbi ve ḥavāssı ve fā�ide ider dimāġa 

muḥkem ve fetḥ ider süddeleri ve anı çiynemek taṭyīb ider nefesi ve kesr 

ider yilleri. 

ــ ــ  ــ ا ــ  ــ ر ــ  ــ ا ــ و ا ــ ا ل  ــ ــ  و ــ ا ــאرد  ــאب  ) 
م) ــ ــ  ــ  ر و ا ــ ــ و ا כ ــ ا ــ  א ة  ــ اء ردي  ــ  ,Bāriddür ūlāda ا

1 Derkenar: Kesr-i cīm ile binā-yı nevdür.

2 Derkenar: Yanī ṣayd olınduḳdan ṣoñra ṣudan ṭaşrada durmaḳ ile tezcek ḳoḳmaya. 

3 Derkenar: Nehre naẓardur.

4 Derkenar: Baḥre naẓardur.

5 Derkenar: Yanī mā�iyyeti ġālib olduġıçün riḳḳate mā�ildür. 

6 Derkenar: Anber Hind Deñizi’nde eşmeden çıḳar mevc kenāra atar deñiz ṣıġırınuñ revẟidür yā deñiz 

köpügidür didükleri anberdür.

7 Derkenar: Ūduñ eyüsi oldur ki berk ola, ṣuya bata. 
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mutedildür ruṭūbetde ve yübsde, mā�ildür azacuḳ ruṭūbete, hażmı müş-

kildür, ḳalīlü’l-ġıdādur, yaramazdur mideye, nāfidür bögrekler aġrısına 

daḫi gögse ve öykene, talṭīf ider ḳanı. 

ــ و א ول  ــ ــ  א ــ و  א ة  ــ ــ  כــ  ــאخ  ــ  ارة و ا ــ ــ ا ــ ا س1  ــ ) 
[136a] (ــאدا وح  ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــא و  ا داء و ا ــ ــ ا ــ و   Mā�il olur ا

ḥarārete ve yübse. Neffāḫdur, mürekkebdür ḳuvvet-i ḳābıżadan2 ve ḳuvvet-i 

cāliyeden.3 Zā�il olur bişürmek ile4 ve süzmek ile5 ve tevlīd ider sevdāyı ve 

marażlarını ve bunuñ ıṣlāḥı bişürmekdür arpa ile ve bu taḳlīl ider bevli ve 

ṭamŝı ve żarar ider baṣara ve fā�ide ider ḳarḥalara yaḳı ḳılmaḳ ile. 

ــ و ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ــאذب  ــ  ء  ــ ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  ــ  ) 
( ــ ــ ا ــ و  ة و  ــ ي ا ــ  Ḥārdur yābisdür ŝāniyede, cilā virür, mü-

fettiḥdür, cāẕibdür, men ider ufūneti ve kehle ḥādiŝ olmaġı ve ḳatl ider 

bulaşdurmaḳ ile6 ve fā�ide ider çıbanlara ki iriñli ola ve cilā virür ẓulmet-i 

baṣara ve ḳavī ider mideyi ve iştihā virür ve ishāl ider ḳarnı. 

ــ ــ و ا اء  ــ ــ  ــ  א ــאرد  ــ  ــ و  ه ر ــ ــ و  א ــאرد  ه  ــ  7 ــ ) 
( ــ א ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا א ــ  ــ ا ــ و  ــ ا د و ا ــ -Ḳabuġı bārid ا

dür yābisdür ve içi ḥārdur raṭbdur [136b] ve çekirdegi bāriddür yābisdür, 

ġıdāsı gökçekdür muḳavvīdür ve göynisi yegrekdür ve aṣılmışı evlādur8 ve 

baīdü’z-zamān olan9 dirmege10 efḍaldür11 ve üzüm żarar ider ḳavuġa. 

אء) ف ا ) Muṣannif ḥarf-i ayn’da çoḳ edviye ẕikr itmedi. 

( כــ ب و ا ــ ــ ا ــ و  ى ا ــ ــאن و  ــ ا  12 ــ ) Fā�ide ider ḫafaḳāna 

ve ḳavī ider ḳalbi ve fā�ide ider uyuza ve gicige. 

1 Derkenar: Mercimek.

2 Derkenar: Ḳabuġında ekŝerdür.

3 Derkenar: Cirminde ekŝerdür.

4 Derkenar: Ḳuvvet-i cāliye. 

5 Derkenar: Ṣuyı müshil ve cirmi ḳābıżdur.

6 Derkenar: Anuñçün meyyiti anuñ içine ḳoyup bir yerden bir yere alup giderler.

7 Derkenar: Üzümüñ eyüsi oldur ki aḳ ola, ḳabugı yufḳa ola. 

8 Derkenar: Her ṭarafdan hevā nüfūẕ itdügiçün. 

9 Derkenar: Yanī çubuġından ḳoparılup ḫayli zamān geçen.

10 Derkenar: Murād onuñ üzümidür.

11 Derkenar: Zīrā ruṭūbeti taḥlīl olur.

12 Derkenar: Mesḥūḳı istimāl olınur şerbeti bir denkdür.
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ــ ــאل ا ــ و  כ د ا ــ ــ  ــ و  ي ا ــ ــ  ــ  ــ ر ــ  א ــ ا ــאر  ــ  ) 
(  Ḥārdur ŝāniyede. Bunda ruṭūbet-i fażliyye vardur ve ḳavī ḳılur ḳalbi 

ve fetḥ ider cigerüñ süddelerin ve dinilür fustuḳ ẕekī ider ẕihni.1 

ــ ره  ــ ــ و  ــא و  ــ  ره ا ــ ــ و  ــ  ــ و  ــ  اؤه  ــ  2 ــ ) 
ــ ــ و  כ د ا ــ ــ  ــ و  ــ ا כ ــ  ــ و ا ب و ا ــ ــאر ا ــ و آ כ ــ و ا  ا

( ــ ــ  ــ و  ــ ا ــ  ــ و  ــ و  ــ ا ره  ــ ــ و  ــאن و   Ġıdāsı ا

ḳalīl-i balġamīdür ve bunda talṭīf vardur [137a] ve toḫmı fā�ide ider yüzde 

noḳṭalara ve çigide ve ḍarb eŝerlerine ve behaḳa ve turb çoḳ eyler kehleyi 

ve fetḥ ider ciger süddelerin ve fā�ide ider ṣarılıġa ve göñül döndürür ve 

muīn olur hażma ve müşkil olur kendünüñ hażmı.3 

( ــ رد ــא  ا ــ  ــאخ  ــאغ  ا و  ــ  ا و  ة  ــ ردي  ــאع4  ) Yaramazdur 

mideye ve siñire ve dimāġa neffāḫdur tevlīd ider yaramaz ḫılṭları. 

ــ ــ  ــ ا د دار ا ــ ــ ا ارة و  ــ ــ  ــ ا ــ و ا ا ــ ا ــ  א ــאر  ــ  ) 
ــ ــ و  ط ا ــ ــ ا ــאء و  ة و ا ــ ــ ا ــ  ــאح ا ــ ا ــ  ــא و ا  

( ــ ــ و ا Ḥārdur yābisdür rābi اada. Aḳ fülfül eşeddür ḥarāret cihe-

tinden ve dinildi ḳara fülfül eşeddür dār-ı fülfül eḳaldür yübūset cihetin-

den bu ikiden ve üçi daḫi muḥallildür ġalīẓ yilleri midede ve baġırsaḳlarda 

ve ḳaṭ ider yelmeşik ḫılṭları ve ḳızdurur siñiri ve aḍalı. 

ــ א و  ــ ان  ــ ه [137b] ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   5 ــ ) 
ام ــ ــ ا ــ  ــאدا و  ح  ــ ــאن و  ــאب و ا ــ ا ــ  ــא و  ــ ا ــ ا  و 
ــאح) ــ ا ــ و  ــ ا ــאه و  ــ ا ام و  ــ ــ ا ق و  ــ ر و ا ــ -Ḥārdur yābis و 

dür ŝāniyede, laṭīfdür, muḥallildür, ḳatl ider aṣīri ve düşürür cenīnleri şāf 

itmek ile ve fā�ide ider nefes-i intiṣāba ve ṣarılıġa ve cerāḥat ider yaḳı itmek 

ile ve fā�ide ider cānverler ṣoḳmaġa ve idrār ider teri ve fā�ide ider cüẕāma 

ve ḳaṭ ider ḳuvvet-i cimāı ve eridür balġamı ve taḥlīl ider yilleri. 

אد) ف ا ) Muṣannif ḥarf-i fā’da meşhūr olanları ẕikr eyledi. 

1 Derkenar: Zīrā taḳviyet-i ḳalb müstelzimdür cemī ervāḥuñ taḳviyetini.

2 Derkenar: Turp.

3 Derkenar: Yanī turp hāżım ve ġayr-ı münhażımdur.

4 Derkenar: Boza ve anuñ emŝālidür ki ḥubūbātdan eydürler. Bu egerçi edviye-i mürekkebedendür ḳalī-

lü’l-eczā� olduġıçün edviye-i müfredede ẕikr eyledi. 

5 Derkenar: Yarpuz didükleri otdur ṣularda olur ve ṣaḥrālarda olur ve ṭaġlarda olur.
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ــאن اع و ا ــ ــאرة و ا ورام ا ــ ا ــ و  ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאرد  ل1  ــ ) 
ة) ــ ــ ا ــ  ا א و  و ــ ــאدا و  ــ  אر Bāriddür yābisdür ŝāniyede, men ا 

ider celb-i mevāddı ve fā�ide ider evrām-ı hārreye ve ṣudāa ve yürek oy-

namaġa ki ḥārr olalar yaḳı itmek ile ve içmek ile ve muvāfıḳ olur [138a] 
żaf-ı mideye. 

ــאم ــ ا ــ و  ــאح و ا د ا ــ ــ و  ــ و  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   2 ــ ) 
رك ــ ــ ا ــ و ــ و  ــ ا ــ ا ــ و  ل و ا ــ ر ا ــ ة و  ــ ــ ا ــ و   ا
ــאدا) א و  ــ  Ḥārdur yābisdür ŝāniyede, talṭīf ider, taḥlīl ider, yilleri sürer 

daḫi nefḫi ve hażm ider ṭaām-ı ġalīẓi ve tecfīf ider mideyi ve idrār ider 

veca-ı verike içmek ile ve yaḳı itmek ile. 

ر و ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ و ا ــ و ا ــ ا  3 ــ ) 
אء) ي ا  Pişmişi ve tecfīfi ḳavīdür ve ṣamġ-ı  ا و Arabī efḍaldür.4 

Zīrā yumuşadur boġazı ve gögsi ve dutar ḳarnı ve ḳavī ider baġırsaḳları. 

ــאف) ف ا ــ ) Muṣannif ḥarf-i ṣād’da eşher olanı terk itdi ṣabır ve ṣābūn 

gibi. 

ــ ــ  כــ  اء  ــ ارة و ا ــ ــכ ا ــ  ــ ا ــ ا א ــ ا ــ  ــאرد ر ــא5  ) 
ــ ــכ ا א و  א ــ ــ ا ــ  ــאدا و  ع  ــ ــ ا ــאت و ا ــ  ــ   

( ــ ــ ادرار و  ــ و  א ــ ا ا  Bāriddür raṭbdur ŝāniyede. Efḍali [138b] و 

göynemişidür6 teskīn ider ḥarāreti ve ṣafrāyı lākin ḫılṭı ḳābildür ufūnete, 

tevlīd ider ḥummāyātı7ve göynemişi esradur fesād cihetinden8 ve fā�ide 

ider bayılmaġa ḳoḳmaḳ ile ve teskīn ider ṣusuzluġı ve muvāfıḳdur ḳavuġa 

ve anda vardur idrār daḫi telyīn. 

ــ ن  כــ ــ ا ان  א ــ  א و  ــ و  ــ ار  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  ــאرد ر ع9  ــ ) 
ــ ــ  دل  ــ א ــ  ــאن  ــ  א ــ  ــ  ــ  ه ا ان  ــ ــ او  ــ ا ــ   
ــ و א ــ  א ره  ــ כــ  ــ  او ــ  א אق  ــ ــאن او ا م او ا ــ א ــא و   

1 Derkenar: Meşhūr aġaçdur. Çīn vilāyetinden gelür. İki ṣınıfdur: Biri ḳızıl biri aḳ.

2 Derkenar: Güyegü otı didükleridür. Sekiz ṣınıf olur. Aṣl isminde sīn ile yazılmaḳdur, ṣād ile yazılduġı 

şaīre mültebis olmamaḳ içündür.

3 Derkenar: Aġaçlar ġıdāsınuñ fażlasıdur ki ḳabuḳları içinden çıḳar. 

4 Derkenar: Diyār-ı Arab hevāsı aḥardur anda imtizāc eşeddür. 

5 Derkenar: Şinḫıyār.

6 Derkenar: Bu bażı emziceye naẓardur ve illā ḫāmı eḫaff ve efḍaldür bażı emzice-i ḥārreye. 

7 Derkenar: Bunuñ birle nāfi olur ḥummāyāt-ı ḥārreye.

8 Derkenar: Mā�iyyeti ekŝer olduġıçün.

9 Derkenar: Ḳabaḳ.
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ة) ــ ــ ردي  ــ  כــ ا ــ  ــכ ا ــ  ــא و  א ــא  ــ  ــ  א  Bāriddür 

raṭbdur ŝāniyede, tezcek iner ġıdā olur tezcek ve ḫılṭı ṣāliḥdür1 illā meger 

fāsid olmış ola ḳable’l-hażm yā bade’l-hażm illā meger ġālib ola anuñ üze-

rine bir şey� ki aña muḫāliṭ ola.2 Ḳaçan ḳarışsa aña ḫardal [139a] ḫılṭını iti 

ḳılur ve ḳoruḳ ile yā enār ile yā summāḳ ile nāfidür ṣafrāvīlere lākin żararı 

ḳūlence mużāaf olur ve ṭuz ile ḫılṭ-ı māliḥ ḳılur ve bu ḳabaḳ teskīn ider 

aṭşı lākin çigi yaramazdur mideye. 

ــ ــ  ا ــ ا ــ و ا ــ ا ــאج4  ــ  اء و ا ــ ــ ا ر כ ــ ــ  3 ا ــ ا ) 
ــא) ة و و ــ ــ ا ــ  ا ــאج  ــכ و ا ــ ا ا  Ḳuşlaruñ ḳursaġı keŝīrü’l-ġiẕā, 

tavuḳ ḳursaġı baṭī�ü’l-hażm, ṭabaḳa-i dāḫilesi5 ḫurūs ve tavuḳ ḳursaġınuñ 

muvāfık olur fem-i mideye ve mide aġrısına. 

א و ــ ــ د א ــ و ا א ــ ا ــ  ح  ــ ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   6 ــ ) 
ــ ة و  ــ ــ  ل و ا ــ ر ا ــ ــאء و  ق ا ــ ــ  ــ ا ب  ــ ــ  ــ ا ــאج  ض  ــ  כ 
ــ אء ا ــ ــ   7 ــ ــ و د ــ ا ــכ  ــ و ا ــ ا ــאءة و  ــ ا ع و  ــ ــ ا  

ده) ــ  Ḥārdur yābisdür ŝāliŝede, mülaṭṭıf, muḥallildür, ḳarḥalandurıcıdur و 

cildi, fā�ide ider raşeye ve fālice ovmaḳ [139b] ile ve her maraża ki muḥtāc 

ola ceẕbe umḳdan ırḳ-ı nesā gibi ve idrār ider bevli ve ṭamŝı ḳuvvet ile 

ve ḳatl ider ḳurtları ve taḥrīk ider ḳuvvet-i cimāı ve fā�ide ider çıḳuġa ve 

yırtuġa aḍalda ve yaġı eyüdür istirḫā-yı aṣaba ve bürūdetine. 

ــ ــ ا ــ  ــ ان  ــאل ا ع و  ــ ــ  ــ  ــ و  ء و  ــ ــ  ــ  א ــאر  ن8  ــ ) 
ــ ــ  ــאت و  ا ــ ا ــ و  ج ا ــ ــ و  ــ ا ــ و  ر ا ــ ــ و  ــ   ا
ــ ــ و  אل ا ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ــ  כאئ ــ ا ــכ و ا م و ا ــ  ا

א و ــ ــאل  ــ ا ــ  ــ و  כ د ا ــ ــ  ــא و  ــא  ج  ــ ــאء  ق ا ــ ــ   
ــאدا9)  Ḥārdur yābisdür ve bunda cilā vardur ve ḳabż vardur ve tecfīf var-

1 Derkenar: Anuñçün Resūlullāh aleyhi’s-selām ḳabaḳ sever idi. 

2 Derkenar: Ol vaḳt ḫılṭı ṣāliḥ olmaz.

3 Derkenar: Cem-i ḳāniṣadur ḳāniṣa ḳuş ḳursaġıdur. 

4 Derkenar: Bu istidrākdur א و   ḳavlinden yāḫūd א .ḳavlinden و  

5 Derkenar: Şol ṣoġan ṣarı gibi içinde olan perdedür.

6 Derkenar: Bir devādur aġaç gibi üç ṣınıfdur.

7 Derkenar: Dühn ile semnüñ farḳı budur ki ḥayvānātdan ḥāṣıl olana semn dirler, nebātātdan ḥāṣıl olana 

dühn dirler. Ammā bu farḳ luġat-ı Arabiyyeye maḫṣūṣdur. Zīrā Acemler cümlesine revġan dirler ve 

ehl-i Rūm cemīsine yaġ dirler.

8 Derkenar: Bu iki ṣınıfdur: Birinüñ yapraġı büyükdür, Türkçe eşek ḳulaġı dirler. Birinüñ yapraġı küçü-

cükdür, müstamel olan köki degüldür; yapraġı ve budaġı ve çiçegidür.

9 Derkenar: Bażı nüsḫada ــ ــ ا ــאوة و  ــ ا vāḳi و  olmış yanī uṣāresi ile iktiḥāl gözden perdeyi 

giderür ve baṣara ḥiddet virür. 
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dur leẕsüz ve dinilür ḳaçan bişürülse pārelenmiş et ile cem ider1 ve idrār 

ider ṭamŝı ve ifsād ider cenīnleri2 ve çıḳarur cenīn-i meyyiti ve oñuldur 

cerāḥatları3 ve fā�ide ider ḳan tükürmege ve yırtıġa ve çıḳuġa4 ki aḍalda 

olalar ve fā�ide ider ḍīḳu’n-[140a]nefese ve öksürüge ki eski ola ve ḥuḳne 

ḳılınur ḳaynamışı ile ırḳu’n-nesā içün. Pes çıḳarur ḫılṭ-ı ġalīẓi ve fetḥ ider 

ciger süddelerin ve fā�ide ider ṭalaḳ berkligine içmek ile ve yaḳı itmek ile. 

ــאغ) ــ و ا כ ــ  א ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   5 ــ ) Ḥārdur yābisdür ŝāniyede, 

nāfidür cigere ve mideye ve dimāġa. 

ــ و ــ ا א و  ــ ة  ــ ــ ا ر  ــ ــ   א ــ ا ــ  ــאر ر ــ  ــ  ــא6 ا ا ) 
ــ א ال و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــא و ا ــ  א ــ  ــ כ  ــ ا ة و  ــ ــ ا  

ار و ــ ــ ا ــ  ــ כ ــ و ا ــ  ــ  ــ  ــ  ة ا ــ ــ ا ــ  א ــאرد   
( ــ ــ ا ــ  اب  ــ ب  ــ ــ و اذا  ــ ا ــ  ــ   Ṭatlusı bunuñ ḥārdur 

raṭbdur ŝāniyede, iner mideden tezcek ve tuḫme ider ve mideyi irḫā ider 

ve döner her ḫılṭa ki ġālib ol midede ve mayḫoş itidāle ḳarībdür ve ekşisi 

bāriddür yābisdür fā�ide ider balġamı mideye tecfīfi olduġı içün anda ḳabż 

ile ve kekresi keŝīfdür [140b] baṭī�ü’l-inḥidārdur ve ṣamġı yumuşadur öy-

ken ḳamışınuñ ḫuşūneti ve ḳaçan içilse şarāb ile fā�ide ider ṭaşa. 

اء) ــ ف ا ــ ) Muṣannif ḥarf-i ḳāf ’da meşhūrlardan çoḳ nesne ẕikr [itme-

di]. 

م) ــ ــ  ــאء  א ش  ــ ــ ا ــ و  ا ــ ا ــ و  ي ا ــ ــ  א ــאر  ــאن7   (ر
Ḥārdur yābisdür, ḳalbi ḳavī ider ve fā�ide ider bevāsīre ve ḳoḳmaḳ8 ṣu ile 

ıṣlanmışın münevvimdür. 

ء ــ ــ  ــ ا ــ  א ــאر ا ــ و ا ــ و ا כ ــ ا ــאرد  ــ  ــאر و  ــ   9 ــ  (راو
م ــ ــ ا ــ و  ــ و ا ــ و ا خ و ا ــ ا و ا ــ ــ  ــ ا ــ و  א  ا ــ ــ و ا א  

1 Derkenar: Kendüyi dögüp pārelenmiş et ile bişürseler bir yire cem idüp birbirine yapışdurur.

2 Derkenar: Yüklü ḫātūnlar bundan iḥtirāz itmek gerek.

3 Derkenar: Tecfīfi içün.

4 Derkenar: Ve bertinmege.

5 Derkenar: Yimişi ve çubuġı istimāl olınur. Yimişi yāsemīn gibidür ammā ḳaradur ve bir ṣınıfı zeytūn 

çekirdegi gibidür Hind’den gelür ve Şām diyārında daḫi olur yapraġı feslegen yapraġı gibidür ve çiçegi 

aḳ olur rāyiḥası gökçek olur. 

6 Derkenar: Kirāsdur sīn ile daḫi luġatdur ālū-bālū manāsına. 

7 Derkenar: Feslegen didükleridür. 

8 Derkenar: Ḳoḳmaḳ ile ve şarāb içmek ile. 

9 Derkenar: Eyüsi Çīn vilāyetinden gelendür.
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ــאت ــ و ا א ــ و ا כ ــאع ا ــאن و او اق و ا ــ ــ ا ــא و  א ــ و او כ ة و ا ــ  و ا
( ــ  Dinildi ḥārdur ve dinildi bāriddür,1 fā�ide ider çigide ve ḳızıl beñe ا

ve deride ḳalan eŝerlere ṭalā itmek ile sirke ile ve bunuñ ile ishāl itdürmek 

ile ve fā�ide ider düşmege ve çıḳuḳlara ve bereye ve ḳasıḳ yarılmaġa ve reb-

ve ve ḳan gitmege ve mideye ve cigere ve bunlaruñ aġrılarına [141a] ve 

ıçḳırıġa ve ṣarılıġa ve bögrekler ve ḳavuḳ aġrılarına ve müzmin ḥummālara. 

ــ د و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا א  ــ ــ و ا א ــ ا ــ  ــ و  ار ــ  ي  ــ 2 ا ــ א  (راز
ــ ــאرد و  ــאء  ة  ــ ــאب ا ــאن و ا ــ ا ــ و  ل و ا ــ ر ا ــ ــ و  ر ا ــ ــ و   ا

 Yabanda olanuñ ḥarāreti ve yübūseti ŝāliŝededür ve būstānda olanuñ ردي)

ŝāniyededür, fetḥ ider süddeleri ve ḥiddet virür baṣara3 ve çoḳ ider südi 

ve idrār ider bevli ve ḳan gitmegi ve fā�ide ider göñül dönmege ve mide 

iltihābına ṣovuḳ ṣu ile ve ḫılṭı yaramazdur.4 

ــ ــ ا ارة و  ــ ــכ ا اء و  ــ ــ ا م و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאرد  ــאس5   (ر
اوي) ــ אل ا ــ ــ و ا ا ــ ا  Bāriddür yābisdür ŝāniyede, söyündürür و 

ḳanı, ḳahr ider ṣafrāyı ve teskīn ider ḥarāreti6 ve ḥiddet virür baṣara7 ve 

fā�ide ider ṭāūnlara ve ishāl ider ṣafrāyı. 

( ــ اؤه  ــ ــ و  ــ  ــ  א 8 ا ــ  ,Hażm olması tezdür āsān[141b]dur (ر

ġıdāsı azdur. 

اء ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאرد  ــ  א ــ و ا و ــ ا ــ  ــאرد ر ــ  ــאن9 ا  (ر
ــ א ــ ا ــ  א ــ ا ــ  ا و  ــ ــא  ــאء و  ــ ا ل ا ــ ن ا ــ ــ   و 

ة ــ ــ ا وح  ــ ع و ا ــ ــ و ا ا ذن و ا ــ ا ء  ــ ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــ  ء  ــ  
ــ ــ ادرارا و ا ــ ا א ــא و ا ــא  ــאت و  ا ــ  א ــ و ا وح ا ــ  و ا

ر ــ ي ا ــ ــא و  ــ  ــ و ا ر و ا ــ ــ ا ــ  א ة و ا ــ ــאب ا ــ ا  
ــאن) ــ ا ــ  ــ و  ــ ا אل و ا ــ ــ ا  Ṭatlusı bāriddür raṭbdur و 

ūlāda ve ekşisi bārid-i yābisdür ŝāniyede. Ṣafrāyı ḳahr ider ve men ider 

1 Derkenar: Rāvendüñ ṭabīatında iḫtilāf itdiler eṣaḥḥ budur ki ḥārdur. 

2 Derkenar: Rāziyāne.

3 Derkenar: Ve ḥayvānātdan bażı rāziyāne otlar taḳviyet-i baṣar içün ve ḥikāyet iderler ki yılanlar gözle-

rin rāziyāneye sürerler cilālandürmek içün. 

4 Derkenar: Yanī andan yaramaz ḫılṭ ḥāṣıl olur.

5 Derkenar: Işḫun ve aşḳun didükleri otdur ki yaylaḳlarda olur.

6 Derkenar: Yimek ile.

7 Derkenar: Uṣāresin göze çekmek ile.

8 Derkenar: Öyken. 

9 Derkenar: Enār. 
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fużūlüñ aḳmasını aḥşāya ve ḫuṣūṣā şarābı ve cemī aṣnāfında ḥattā ekşisinde 

cilā vardur ḳabż ile ve dānesi bal ile ṭılādur ḳulaḳ aġrısına ve ḳurlaġuna ve 

aġız sivilcilerine ve midede olan ḳarḥalara ve yaramaz ḳarḥalara muṭlaḳā ve 

çiçegi1 cerāḥatlara2 ve ḫuṣūṣā yanmış ola [142a] ve ekşisi ekŝerdür idrār cihe-

tinden ve mayḫoş fā�ide ider iltihāb-ı mideye ve ekşisi ḫuşūnet virür gögse ve 

boġaza ve ṭatlusı bunları yumuşadur ve ḳavī ider gögsi ve fā�ide ider öksürüge 

ve enāruñ efḍali elmisīdür3 ve cemīsi yürek oynamaġa fā�ide ider.4 

( ف ا ) Muṣannif ḥarf-i rā’da ġayr-ı meşhūr olanları ẕikr itmedi. 

ــ و  ــ  ی  ــ ــ ا ــאء ا ــ و  ــ ا اء  ــ ــ  ــ ا و ــ ا ــ  א ــאرد  ــ  ) 
ــ כ ب و ا ــ אل و ا ــ ر و ا ــ ــ ا ــ  ــאء ا ــ و  ــ اכ ــ ا ــ و  ــ  ــ   

ة) ــ ردي  ــ  ــאدا  و  ء  ــ  Bāriddür yābisdür ūlāda, eḳaldür ġıdā�en 

buġdaydan ve arpa ṣuyı ziyāde ġıdā virür sevīḳinden ve ḫālī degüldür nefḫ-

den ve sevīḳüñ nefḫi ekŝerdür ve arpa ṣuyı fā�ide ider gögse ve öksürüge ve 

uyuza ve çigide ṭılā ḳılmaḳ ve yaḳı itmek ile unı ile ve arpa ṣuyı yaramazdur 

mideye. 

( ــ ــ ا ــ  ــאن اכ ــאح و اد ــ ا ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   5 ــ ) 

Ḥārdur [142b] yābisdür ŝāniyede, nuḍc virür aḫlāṭa ve anı yimege müdā-

vemet żaīf ider baṣarı. 

ــ ــ و ا כ ــ ا א ــ ا ــאح  ــ  ء  ــ ــאد  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر   6 ــ ) 
כאم ــ ــ ا כ و  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  ع و  ــ ــ ا ان و  ــ ــ ا ص و  ــ  و ا
ــאء) ــאن زر ــ כ ــ  ورا  ــ ــא   Ḥārdur yābisdür ŝāniyede, ḥāddur, cilā-

landurıcıdur, muḥallildür yilleri, ḳaṭ ider sigilleri başı belürmiş aşaġa in-

miş ola ve ḳaṭ ider7 behaḳı ve beraṣı ve ḳatl ider ḳurtları ve soġulcanı ve 

bunuñ otı ḳaçan gölcüge bıraġılsa balıḳ yuḳaru çıḳar ve fā�ide ider zükāma 

ḳavrulmış ve gök ketān bezine baġlanmış olsa.8 

1 Derkenar: Yanī şol çiçegi olan ḳozaġı. 

2 Derkenar: Cerāḥatlar üzerine ekicek ḳurıdur ve bitürür.

3 Derkenar: Elmīsī şol enāra dirler ki çekirdegi yumuşaḳ ve küçücük ola.

4 Derkenar: Elmīs aṣlda şol beyābāna dirler ki anda nebātāt olmaya. 

5 Derkenar: Ṭoraḳ otı. 

6 Derkenar: Çörek otı didükleridür ki bir adı lisān-ı Arab’da ḥabbetü’s-sevdā�dur ve Acemler siyāh dāne 

dirler. Menāfii çoḳdur. Anuñçün Resūlullāh aleyhi’s-selām buyurur ki: ــאم ــ כ داء ا ا ــ دواء   ا
[“Muhakkak ki kara habbede (yani çörek otunda) sâmdan (ölümden) başka her derde bir şifâ vardır.” 

Sahîh-i Müslim ve Tercümesi, Selâm 88, C. 7, haz. Mehmed Sofuoğlu, İrfan Yayınevi, İstanbul 1988, 

s. 67]. Yanī cemī emrāża devādur, illā mevte degül. Ammā çoḳ istimāl mühlikdür.

7 Derkenar: Bunuñ cümlesi ḳuvvet-i cilāsı içündür. 

8 Derkenar: Bu fā�idesi ḳoḳmaḳ iledür.
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( ــכ ــ  ع و ور ــ ــ و  ــ ا ــאح و  ــ ا ــ  א ــאر   1 ا ــ ) Ḥārdur 

yābisdür, taḥlīl ider yilleri ve ḳurıdur menīyi ve baş aġrıdur ve yapraġı 

müskirdür.2 

س ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ي ا ــ ــ  ــ اכ ــ و ادا ــ  ــ  ــאر   3 ــ ) 
ء) ــ ى  ــ ره ا ــ ــא و  ا א ــאدي  ــ  د و  ــ ــ ا ــאرض  אق ا ــ  ,Ḥār[143a]dur و ا

leyyindür,4 ḫılṭı ġalīẓdür ve dā�imā ekl eylemek baṣarı ḳavī ider ve bişmişi 

niḳris ve ṣovuḳdan olan çatlaḳ üzere dökülür ve men ider ġānḳarāyā5 me-

bādīsin ve toḫmı aḳvādur cilā cihetinden. 

م و ــ ــ ا ة و  ــ ي ا ــ د و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد  ج6  ــא ) 
( ب و  ا כ و ا  Bāriddür ūlāda, yābisdür ŝāniyede, fetḥ ider  ا

süddeleri ve ḳavī ider mideyi ve pāk ider ḳanı ve fā�ide ider uyuza ve gicige 

ve yumuşadur ṭabīatı. 

ــ ــ  س  ــ ــ و ا ــאت ا ــאة و ا ــ و ورم ا כ ة و ا ــ ــ ا  7 ــכא ) 
م) ــ ف ا ــ ــ   Fā�ide ider mideye ve cigere ve dilcik şişine ve ḥummayāt-ı 

afiniyyeye ve oturmaḳ ḳaynamışı üzere fā�ide ider ḳan gelmege. 

ــאء) ا ف  ــ ) Muṣannif ḥarf-i şīn’de çoḳ edviye-i nāfia ẕikrinde ihmāl 

eyledi. 

ــ و ــכ ا ة و  ــ ي ا ــ اء و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــאرد  ي8  ــ ــ  ) 
( ــ Bāriddür yābisdür ŝāniyede, ishāl ider ṣafrāyı ve ḳavī ider mi اdeyi ve 

teskīn [143b] ider aṭşı ve ḳay�ı. 

دا ــ ــ  ــ ا ــ و ا ــ ر د و ا ــ ــ ا א ــ و ا ــא  ــאردة  ــ  ــ  ــ ر ــאح9  ) 
ــ א ــא ا ــ و  ــ و  ــא ا ة  ــ ــ و ا ي ا ــ ــ  ــ ر ــ اכ  و ا

( ــ ــאت و ا ــ  ــאم   Elmada vardur ruṭūbet-i zā�ide bāride bunuñ 

ile nefḫ ider ve ekşisi ebreddür ve eḳaldür ruṭūbeten ve ṭatlusı eḳaldür 

bürūdet cihetinden ve ṭatsuzı ekŝerdür ruṭūbet taḳviyet ider ḳalbi ve mi-

1 Derkenar: Kendir toḫmı.

2 Derkenar: Esrār didükleri bu kendirüñ yapraġıdur ki gāh olur ḥaşīş diyü tabīr iderler.

3 Derkenar: Şalġamdur.

4 Derkenar: Leyyin dimegüñ manāsı ruṭūbetde ve yübūsetde itidāle mā�ildür dimekdür.

5 Derkenar: Ġānḳarāyā şol şişdür ki użv fāsid olur ammā ḥiss bāḳī olur. 

6 Derkenar: Şāhteredür. 

7 Derkenar: Ḳalḳan dikeni dirler.

8 Derkenar: Temr-i Hindī Hind ve Yemen ve Ḳaralar ve Baṣra vilāyetinde biter.

9 Derkenar: Elmanuñ aṣnāfı çoḳdur. Muṣannif Şām vilāyetinde gördüginüñ aḥvālini beyān ider.
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deyi ve ḫuṣūṣā tuffāḥ-ı fetḥī1 ve bunuñ ḫılṭı ḫuṣūṣā ekşisi ḫāmdur ḳābildür 

ḥummeyāt-ı afiniyyeye. 

ــ ــ  א ى  ــ ــא ا ان  ــא ر ــ  ن و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــאر   2 ــ ) 
ز) ــ ــ ا ــ  ــ و ا ــאع ا ــ او ــ و   Ḥārdur ŝāniyede, tecfīf ider ا

bedeni ve ishāl ider balġam-ı raḳīḳi illā meger muḳavvī ola zencebīl ile, öy-

leye ishāl ider balġam-ı ġalīẓi ve fā�ide ider siñir aġrılarına ve bunuñ ıṣlāḥı 

bādām yaġı ile olur. 

ء ــ ــ  ار و ا ــ ــ ا ــ  ائ ــ و ا אئ ا  ــ ــ כ ــ ر ــאر  ــ  ــ  3 ا ــ ) 
( ــ ــא   [144a] د ــ ــ ا -Yaşı bunuñ ḥārdur azcuḳ raṭbdur keŝīrü’l-mā�iyye ا

dür ve keŝīrü’l-ġıdā�iyye tezcek iner ḫāmı cilādur mā�ildür bürūdete mā-

dām ki ḫām ola. ( اכــ ــ ا ــ  ی  ــ ــ ا ــ و  ــאر  ــ  א  Ḳurısı ḥārdur (و ا

laṭīfdür ve bu ziyāde ġıdā virür cemī yimişlerden. ــ ان ــ  ا  ــ ــ   (و ا
( ــ   Ve köynisi tamām ḳarībdür żarar itme[me]ge. (ــא א ــ ا ــ اכ  (و ا

Ve etlüsi ekŝerdür nuḍc virmek cihetinden ــכ ــ  ــ و  א ــ  ــ   (و 
( ــ ــאت و  ــכ ا  Ve encīrde ziyāde telyīn vardur ve terletmek vardur 

anuñçün teskīn ider ḥummāları ve kehle ider. ــאء و ــ ا ائــ  ــ ا ــ   (و 
ــא) ــ  א ــ ا ــאن و   Ve südi ṭoñdurur erimişi ḳanlardan ve südlerden ا

ve eridür ṭoñmışı bunlardan. ــ اض و  ــ ــ ا ــ  א ن ا ــ ــ ا ــ   (و 
אدا) א   Ve encīr ıṣlāḥ ider şol levni ki fāsid ola marażlar sebebi ile ve ا

oñuldur çıbanları yaḳı ḳılmaḳla. ــ כאئــ  ــ ا ــכ ا ــ و  ور ــ ا  (و 
ــאل و ــ و ا כ د ا ــ ــ  ل و  ــ ر ا ــ ــ و  אل [144b] ا ــ ــ ا ــ و  א ــ ا  ا
( ــ א ــ و ا כ ــ ا ا ل و  ــ ــ ا ــ  ــ   Ṣusadur maḥrūrları ve teskīn ider 

ṣusuzluġı ki balġamdan māliḥ ola ve fā�ide ider öksürüge ki zamān geçmiş 

ola ve idrār ider bevli ve fetḥ ider ciger ve ṭalaḳ süddelerin4 ve muīn olur 

ḥabs-i bevle5 ve muvāfıḳ olur bögreklere ve ḳavuġa. ــ ــ  ــ ا ــ  כ  (و 
ز) ــ ز و ا ــ א ــא  اء  ــ ــאری ا ــ  ــ  ــ   Ve encīri aç iken yimek 

içün menfaat-ı acībe vardur teftīḥ-i mecārī-i ġıdāda ḫuṣūṣā ḳoz ve bādām 

ile. (ا ــ ــ ردي  ــ ا ــ ا ــ  כ ــ  ــ  ز اכ ــ א  Ve ḳoz ile ekŝerdür ġıdā (و 

1 Derkenar: Şām’da bir ṣınıf elmanuñ ismidür. Fetḥü’l-melik nām bir melik Iṣfahān’dan fidanın getürüp 

dikmiş imiş. Büyük ve ṭamı ve rāyiḥası gökçek elmadur. 

2 Derkenar: Türbüd bir ot kökidür içi boş eyüsi aḳ olandur. 

3 Derkenar: İncir.

4 Derkenar: Yanī eski öksürüge. 

5 Derkenar: Yanī ruṭūbātı taḥlīl itdügiçün çoḳ bevl taḳāżāsı olmaz.
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virmek cihetinden lākin ġalīẓ ġıdālar ile yaramazdur ziyāde.1 2 ردي ــ  (و ا
اء) ــ ــ ا ة  ــ  Cümmeyz yaramazdur mideye ḳalīlü’l-ġıdādur. 

ة) ــ اء و اردى  ــ ــ  ــ ا כ ــ  ــ ا ــ  ــאد  ــא ا ت3 ا ــ ) Ammā firṣād 

ḳarībdür encīre lākin eḳaldür ġıdā�en ve yaramazdur mideye. ــא ــא ا  (و ا
ــ و ــא ا ــאء و  ــ ا اد ا ــ ن [145a] ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــאرد ر ــ   

ــ ــ و  א و اכ  و ــ ة و  ــ ــ  ورام ا ا  ــ ــ  א ــ  ــ و  א ــ ا אق  ــ ــ כא  ا
ــ ادرار) ــאء و  ــ ا ــ  ة و  ــ ــ ا اره  ــ ع ا ــ ــ و  ــאم و   Ve ammā ا

şāmī ol bāriddür raṭbdur ve anda ḳabż vardur ve men ider mevādduñ 

aḳmasını ażāya ve ḫuṣūṣā ḫāmı ve ḫāmı summāḳ gibidür efālinde ve bu 

ḳahr ider ziyāde boġaz şişlerini ġarġara ve içmek ve yimek ile ve iştihā vi-

rür ṭaāma ve izlāḳ ider ṭaāmı ve serīü’l-inḥidārdur mideden4 ve eglenür 

baġırsaḳlarda ve bunda idrār vardur. 

ص و ــ ــ و ا ــ و ا כ ــ ا ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر   5 ــ ) 
ــ ــ ا ــ  א א  و ــ ــאدا و  ان  ــ ــ ا ــ و  ب و  ــ ــ و ا ــ و ا  ا

( ــא ــ ا ج ا ــ ــ و  ل و ا ــ ر ا ــ ــאل و  ــ و ا כ د ا ــ ــ   Ḥārdur و 

ūlāda, yābisdür ŝāniyede, cilā ider ḳaynamışı kelefe ve nemeşe ve beraṣa ve 

behaḳa ve safe[ye]6 ve cerebe7 ve ḳatl ider ḳurtları yaḳı itmek ile göbek üs-

tine [145b] ve içmek ile sirke ile ve inceldür ḳılı ve fetḥ ider ciger ve ṭalaḳ 

süddelerin ve idrār ider bevli ve ṭamŝı ve çıḳarur cenīni iḥtiḳānen. 

ــ ــכ ا ر و  ــ אل و ا ــ ــ ا ء  ــ ــ و  ــ  ارة  ــ ــ ا ل ا ــ  8 ــ ) 
( ــ اء  ــ ــ ا Mu و tedildür, mā�ildür ḥarārete ve bunda telyīn vardur 

ve cilā vardur ve fā�ide ider öksürüge ve gögse ve teskīn ider ṣusuzluġı ve 

ishāl ider ṣafrāyı rıfḳ ile.  

1 Derkenar: Zīrā encīr serīü’l-inḥidār olduġıçün ġalīẓ ġıdāları bile indürür, öyleye südde olur. 

2 Derkenar: Cümmeyz żamm-ı cīm ve teşdīd-i mīm-i meftūḥa ve zā-yı muceme ile bir nev encīrdür. 

Mıṣır ve Şām diyārında olur. Aġacınuñ ḳabuġı arasında biter demür ile ḍaġılmayınca oñatça göynümez 

ve yılda üç belki dört kerre biter anuñçün tīn-i aḥmaḳ dirler.

3 Derkenar: Tūt iki ṣınıfdur. Biri ṭatlu tutdur ki buña firṣād dirler. Biri ekşi yā mayḫoş tutdur ki buña 

şāmī dirler ve ehl-i Rūm ḳızıl ve mor dirler.

4 Derkenar: Anuñçün ṭaāmdan evvel yimek gerek, tā ki tezcek izlāḳ itmeye.

5 Derkenar: Delüce bāḳılā.

6 Derkenar: Oġlancuḳlar başında ḥarāretden olan bitür tīz ẓāhir olana dirler ki buña Türkçe ıṣırḳı dirler.

7 Derkenar: Kelef ve nemeş ve beraṣ ve behaḳ yuḳaruda ẕikr olınup tekrār daḫi vāḳi olmışdur ve aşaġada 

emrāż beyānında daḫi ẕikr olınsa gerekdür ammā safet başda olan sivilciye ve illet-i bāṣūra dirler ve 

cereb uyuza dirler.

8 Derkenar: Acemler terengübīn dirler. Hevādan ḥāc aġacınuñ üzerine düşer cem ider. Ḫorāsān vilāye-

tinde Māverā�ü’n-nehr iḳlīminde olur.
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אء) ف ا ) Muṣannif ḥarf-i tā’da ġayr-ı meşhūr ve nādirü’l-istimāl olan-

ları ẕikr itmedi.1 

ــ ــ و ــאه و  ــ ا ــ  ــ  ح و  ــ ا  ــ ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــאر  م2  ــ ) 
ــ ر ا ــ ود و  ــ ــ و ا ج ا ــ د و  ــ ــ ا ر  ــ ــאع ا ــ و او אل ا ــ אن و ا ــ  ا

ــ و ــ ا م و  ــ ــ ا ــ כ ــ و  ــ ا ــ  א ــ و  ــ ا ــ و  ج ا ــ  و 
( ــ ــ ا ع و  ــ ــאن و   Ḥārdur yābisdür ŝāliŝede, taḥlīl ider yeli ziyāde ا

ve cerāḥat ider3 ve fā�ide ider ṣular taġayyürine ve dişler [146a] aġrısına 

ve öksürüge ki eski ola ve gögüs aġrılarına ve çıḳarur sülügi4 ve ḳurtları ve 

idrār ider ṭamŝı ve çıḳarur meşīmeyi5 ve ṣāfī ider boġazı ve bal ile behaḳ 

üzere ṭılā ḳılınur6 ve fā�ide ider ḳan uyuşup ṭoñmasına deri altında ve ḳatl 

ider kehleyi ve yumurdaların7 ve baş aġrıdur ve göze ziyān ider. 

ــ و ة و ا ــ ــ ا ــ و  ــ  ــ ا א ارة و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ) 
اط) ــ א ــאرة  אن ا ــ ــ ا ــכ و  Ḳar ṣusadur cem itdügiçün ḥarāreti,8 daḫi 

duḫāniyyeti ki muḥtebisdür anda ve żarar ider mideye ve siñire ve sākin 

ḳılur dişler aġrısın ki ziyāde ḥārr olalar. 

ــ ل  ــ ــ و ا ــ و ا ود ــ  اء9  ــ ــ ا اؤه ا ــ ــ و  ــ  ــ  ) 
א ــכ ــ  ــ ا א ــאء ا א ــ  ــא و  ــ  ــ و اذا  כ ــ  ــ  ــ ا ا ــ و ا  ا
ا) ــ ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ ر ــ  ــ و وزن در ــכ  ى و כ ــ ــ ا ــ ا ــ   و ا

Dilküde taḥlīl vardur ve kürki kürklerüñ ġāyet ıssısıdur, eyüdür mebrū-

dü’l-[146b]mizāc ve marṭubu’l-mizāc olanlara ve ben dirin sañsar ve ṣaḳḳā 

ḳuşı kürki andan ıssıdur çoḳ10 ve ḳaçan dilkü bişürilse diri iken ve ṭılā 

ḳılınsa ṣuyı ile vecaı olan mefāṣıle sākin ider ve zeytūn yaġında bişürmek 

aḳvādur ve buncılayındur yaġı ve bir dirhem bunuñ öykeninden ki mücef-

fifdür fā�ide ider rebve ḳaṭan. 

1 Derkenar: Cümleden biri tānbūldur ki turunc yapraġı gibi yapraḳdur çiynerler ḫamr gibi keyfiyyet 

virür. Hind vilāyetinde olur. 

2 Derkenar: Ṣarımsaḳ. 

3 Derkenar: Ḳaçan derinüñ üzerine baġlasalar nitekim ṣoġan böyledür.

4 Derkenar: Zīrā şiddet-i tesḫīni içün sülük ḳızar ṣovuḳ yire çıḳmaḳ diler aġza gelür. 

5 Derkenar: Meşīme şol deridür ki ana raḥminde oġlan anuñ içinde olur. 

6 Derkenar: Ṣarımsaḳ yanup kül olup bal ile behaḳa ṭıla ḳılınur. 

7 Derkenar: Ṣībān cem-i ṣūbedür. Kehlenüñ yumurdasınuñ ve toḫmınuñ ismidür ki ehl-i Rūm sirke 

diyü tabīr iderler.

8 Derkenar: Yanī bunda olan ḥarāret-i ġarīziyyeyi.

9 Derkenar: Lafẓ-ı firā medd ile cem-i fervdür. 

10 Derkenar: Muṣannifüñ bu kavli maḥall-i baḥŝdür.
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ــאء) ف ا ــ ) Muṣannif ḥarf-i ẟā’da edviye-i mühimmeden nesne terk it-

medi. 

ــאدا و א و  ــ م  ــ ر  ــ ــ  א ــ ا د  ــ ــ و ا א ــ ا ــ  א ــאرد  אش1  ــ ) 
( ــ ــ ا ــ   Bāriddür yābisdür ŝāliŝede, uyuşdurıcıdur, uyudıcıdur اכ 

içmek ile ve yaḳı itmek ile ve muġalliẓdür2 dimek ile men ider nezleyi.3 

ــ א ــ ا ــכ و ــ و  ــאء و  ــ و ار ــאج و  ــ ا ال  ــ א ــאر  ــ  ) 
ــ ي و  ــ ــ اورام ا ــ  ــאر و ور אل ا ــ ــ ا ــ  א ره  ــ ــאش و  ر ــ ا ــא و   و ا

ــ و اورام ــאء و ا ل و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ و  ــ و ا ــ ذات ا ــ   
[147a] (دي ــ אل ا ــ ــ ا ة و  ــ Ḥārdur i اtidāl ile bunda nuḍc virmek ve 

telyīn ve irḫā ve taḥlīl vardur ve sākin ḳılur veca-ı mefāṣılı ve ırḳu’n-nesāyı 

ve fā�ide ider irtiāşa ve toḫmı nāfidür suāle ki ḥārr ola ve yapraġı fā�ide 

ider meme şişlerine ve yaḳı ḳılınur bunuñ ile ẕātü’l-cenb ve ẕātü’r-riyede ve 

kökinüñ ḳaynamışı fā�ide ider bevlüñ ve baġırsaḳlaruñ ḫurḳatine ve fā�ide 

ider zaḥīre ve maḳad şişlerine ve yaramaz ishāle. 

ــ خ  ــ اء ا ــ د و ا ــ ل و ا ــ ــ ا ــ  ي  ــ ــ ا א ــ ا ــ  ــאرد ر  4 ــ ) 
ف ــ ــ ا ــ  א ــ  ــכ و  ــ ا اب  ــ ــ ا ــ و ــ  ــא و اذا ا ه  ــ ــ   و ا

ــ ره  ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ و  اق ا ــ ــאن و ا ــ ا ــ  م و  ــ ر و  ــ ــאه و   ا
ــ ــאن اכ ــאب و اد ــ و ا ــ ا ــ  م و  ــ ــ ا ــאه و  ة ا ــ ــכ  ــ و   ا

( ــ ا ــ   Bāriddür raṭbdur ŝāniyede, ziyāde ġıdā virür bişmişidür ve 

yumaḳ ziyāde ider5 nefḫi. Ḳaçan istimāl olınsa vasaṭ-ı şarābda men ider 

mestligi ve bu nāfidür ṣularuñ iḫtilāfına ve muḫaddirdür ve münevvim-

dür ve fā�ide ider6 hedeyāna ve başı gün yaḳmaġa ve ziyāde ider südi7 ve 

bunuñ [147b] toḫmı ḳurıdur menīyi ve sākin ider şehvet-i cimāı ve ḳalīl 

ider iḥtilāmı ve fā�ide ider ṣusuzluġa ve şiddet-i ḥarārete ve bunuñ eklinüñ 

idmānı żaīf ider baṣarı. 

1 Derkenar: Ḫaş[ḫ]āş dört ḳısmdur: Bostānīdür berrīdür baḥrīdür zebedīdür. Bostānī olanuñ toḫmı aḳ 

olur berrī olanuñ ḳara olur baḥrī olanuñ yapraġı aḳ olur zebedī olanuñ cümlesi aḳ olur.

2 Derkenar: Muġalliẓ olduġı içün ġalīẓ ider aḫlāṭı, öyleye menāfiẕe ṣıġmaz anuñçün aşaġa inmez.

3 Derkenar: Taḳrīr-i maḥalde işāret vardur ki eklen didügi muġalliẓ didügine ḳayddur. 

4 Derkenar: Mārūl.

5 Derkenar: Ruṭūbet-i müneffiḫasın ziyāde itdügiçün.

6 Derkenar: Men itdügiçün taṣāud-ı ebḫireyi.

7 Derkenar: Muṣannif dimiş ki: Şöyle ẓann iderin ki ṣular iḫtilāfınuñ mażarratın def itdigi nüfūẕa māni 

olup midede ve eṭrāfında eglenüp tamām nuḍc ve hażm ḥāṣıl olduġındandur. 



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi220

ــ ــ و  ة  ــ ــ ردي  ــ و  ن ا ــ ــ  ــ  ــ  א ــ  א ب1  ــ ) 
( ــ Ḳābıżdur, dutıcıdur ḳarnı, men ردي  ider ḥayż ḳanı aḳmaġı ve bu 

mideye yaramazdur hażm olmaz ve ḫılṭı yaramazdur, ŝaḳīldür.2 

ــ و א אل ا ــ ــ ا ــ و  ر و ا ــ ــ و ا ــ ا ــ  و ــ ا ــ  ــאرد ر ــאزي3  ) 
( ــ א ــ و ا כ ــאر و ا  Bāriddür raṭbdur ūlāda, telyīn ider boġazı ve gögsi ve ا

ḳarnı ve fā�ide ider ḳurı ıssı öksürüge ve bögreklere ve ḳavuġa. 

ــ ــ ا ــא و ا ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ ا ــ  و ــ ا ــ  ــ ر א ــ ا ــאرد  خ4  ــ ) 
ــ ــ  ــ  א و  و ــ ــאدا و  ــ  ذن و ا ــ ا ان  ــ ــ ا ــ  ــאء ور ــאؤه و   و 

( ــ ــ  اء  ــ ــ ا ــ כ ــאم و   Bāriddür ŝāniyede, raṭbdur ūlāda, tezcek ا

müteaffin olur mutedildür ve bunda bir pāre ḳabż vardur ve ḳabżı ziyāde-

dür ḫāmınuñ [148a] ve ṣuyı ve yapraġınuñ ṣuyı ḳatl ider ḳurtları ḳulaḳdan 

ve ḳarından yaḳı itmek ile ve içmek ile ve vācibdür taḳdīmi ṭaām üstüne 

ve bu keŝīrü’l-ġıdādur ġıdāsı eyü degüldür. 

ــ ده و  ــ ــ  ــ  ــ و ا ــא  ــ و כ ــ ا ــאرد و  ــאر و  ــ  כــ  ــ  ) 
ــאد ــ و  ــ ا ــ  ث و  ــ ــ ان  ــ  رم  ــ ــ ا اء و  ــ ــ ا ــ  ــ   

ــ ــ  ــאر و  ق ا ــ ــאء و  ب و ا ــ ــ و ا ة و ا ــ ــ ا داو و  ــ ــ ا ــ و   ا
ــא) ــ و د ــ ا ــ  ــ  اع و  ــ رد  ــ ــ ا ــ  ــא و   Mürekkebdür ا

ḥārdan ve bāriddür ziyāde ve ikisi yanī cüz�-i ḥārr ve cüz�-i bārid laṭīfdür ve 

bişürmek ekŝer ṣovuḳluġın ve bu yanī sirke muḳaṭṭıdur mülaṭṭıfdur ḳaṭ 

ider ṣafrāyı ve men ider veremi her ne yirde ki ḥādiŝ olmaḳ dileye ve muīn 

olur hażma ve żıddur balġama ve żarar ider sevdāvīlere ve fā�ide ider cemreye 

ve nemleye ve cerebe ve ḳūbāya ve ḥarḳu’n-nāra5 ve men ider sirāyet ider 

ḳarḥalaruñ sirāyetini ve bu gül [148b] yaġı ile nāfidür baş aġrısına ve bunuñ 

ile mażmaża olınur dişler aġrısına ve demeviyyetine. 

د و ــ ــ  وك  ــ ري ا ــ ــ ا ــ و ا ــ و ا ل ا ــ ــ ا ــ ا ــ ا ) 
ذ و ــ ار و ا ــ ــ ا ــ  כ د  ــ اء و ا ــ ــ اכ دي و ا ــ ــכ  ا ذ ــ א ــ و  ه ا ــ  
ــ ــ ا ــ  ــ و اردي و ا ــ  ــ ا כ ذه  ــ اره و  ــ ع ا ــ ــ و  ــ ا ــכאر   ا

1 Derkenar: Keçiboynuzı.

2 Derkenar: Zīrā kendüde ḫaşebiyyet vardur.

3 Derkenar: Ebegümeci didükleridür ki yapraḳda ve çiçekde ḫaṭmīye beñzer. Ḫaṭmī andan büyükdür ki 

aña aġaç ḫaṭmī dirler.

4 Derkenar: Fetḥ-i ḫā ve sükūn-ı vāv ile Acemler ve ehl-i Rūm şeftālū didükleri meyvedür.

5 Derkenar: Cemre ve cereb ve ḳūbā yuḳaruda beyān olınmışdur ammā nemle ṣafrādan olan sivilcidür 

ve ḥarḳu’n-nār kemerik didükleri marażdur bu cümlenüñ tafṣīli aşaġada gelse gerekdür.



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 221

ار ــ ــ ا ــאخ  ــ  ــא و ا א ــ  ــ  א ــ ا אر و  ــ כــ ا ــ  ــ   ا
( Efḍali pāk olandur1 ki mu و  ا  tedil ola ṭuzı2 ve ḫamīri3 

ve bişmiş ola tennūrda4 ve terk olına5 ṣoyınca ve buña tābi olur fırında 

bişen6 bunuñ māadāsı7 yaramazdur ve semīd ekŝerdür ġıdā� ve gökçekdür 

lākin inmesi ve nüfūẕı baṭī�dür ve kepekli olan telyīn ider ṭabīati ve serī-

dür inḥidārı ve nüfūẕı lākin eḳaldür ġıdā�en ve yaramazdur ve ince ve arıḳ 

buġdaydan alınan kepekli ḥükminde[149a]dür ve ḳaṭāyif etmegi ḫılṭ-ı 

ġalīẓi ve ḳurı etmek ki tennūrda ḳurıdup bade ṣu ile ıṣladup yinen etmek 

neffāḫdur baṭī�ü’l-hażmdur ve südlü etmek müseddiddür keŝīrü’l-ġıdādur 

baṭī�ü’l-inḥidārdur ve buġday etmegi semridür tezcek. 

ب ــ  א ــ و د ــ ا ــ د ــ  ــ ا ــ و د ــ ا ــ  ا ــ ا ــ ا א ــאر  دل  ــ ) 
ــ ــ  ــאن و  ــ ا ــ و  م ا ــ ــ ا ــ و ا כ ــ ا ــ  ء و  ــ ــ  ام و  ــ ــ ا  

ــאت ــ ر ــ و  א ــאع ا ــאء و او ب و ا ــ ــ ا ورام و  ــ ا ــ و   داء ا
כــ ــאة و  د ا ــ ــ  ــ و  ــאه و  ي ا ــ ذن و  ــ ا ــ  ــאؤه و د ــ  أس و  ــ  ا

( ــ א ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ و  ــ ا  Ḥārdur yābisdür, rābiaya 

mā�il, ḳaṭ ider balġamı ve bunuñ yaġı issirekdür turb yaġından8 ve tütün-

den ḳaçar bunuñ hāmmeler9 ve bunda cilā ve taḥlīl vardur zā�il ider çigidi10 

ve deri altında uyuşmış ḳan eŝerin ve lisānuñ ŝıḳletin giderür ve fā�ide ider 

dā�ü’ŝ-ŝaleb11 [149b] marażına ve taḥlīl ider veremleri ve fā�ide ider cerebe 

ve ḳūbāya ve veca-ı mefāṣıla ve pāk ider baş ruṭūbetlerini ve ṭamzurılur 

bunuñ ṣuyı ve yaġı ḳulaḳ aġrısına ve ḳavī ider cimāı ve ṣusadur ve fetḥ ider 

mıṣfāt12 süddelerin ve ẕekī ider fehmi aç ḳarınla yiyicek ve zā�il ider öyken 

ḳamışında olan ḫuşūnet-i müzmineyi bal ile yalayıcaḳ. 

1 Derkenar: Yanī buġday delüceden ve ṣa�ir ḥubūbdan ve ġayrı nebātdan pāk ola.

2 Derkenar: Zīrā ṭuzı eksük olan ṭatsuz olur ve ṭuzlu olan ḥārdur ḥarāret virür. 

3 Derkenar: Zīrā ḫamīri eksük olan baṭī�ü’l-hażmdur, südde ider, ḳarın aġrıdur ve ḫamīri çoḳ olan ekşi 

olur, mide ekşidür.

4 Derkenar: Tennūr küçücük olup ḥarāreti her cānibden ale’s-seviyye olup etmegi mutedil bişürür. 

5 Derkenar: Zīrā ısıcaḳ itmek ḥarāret virüp ṣusadur. 

6 Derkenar: Yanī ṭaş üzere ve kül içinde bişen etmek.

7 Derkenar: Yanī fırında bişen etmek iyilükde tennūrda bişenden ṣoñradur.

8 Derkenar: Bunuñ yaġın çıḳarmaġuñ ṭarīḳi budur ki ḫardalı dökeler, andan ṣoñra ıssı ṣuyla ezeler ve 

ṣıḳalar.

9 Derkenar: Cānavarcuḳlara hāmme dirler żararından ḳorḳılan. 

10 Derkenar: Bunuñ ile ṭılā idicek. 

11 Derkenar: Dā�ü’ŝ-ŝaleb ol marażdur ki ḳıl dökülür bitmez olur. Tafṣīli aşaġada gelse gerekdür.

12 Derkenar: Mıṣfāt şol delüklü kemükdür ki ḳuvvet-i şāmma ḳonılan meme başı gibi olan za�ideteyn 

altındadur hevā anda ṣāf olup andan dimāġa dāḫil olur. Anuñçün mıṣfāt dirler ki ālet-i taṣfiyedür. 
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ــאء و ــ ا ــאرة  ورام ا ــ ا ــ  ودة ر ــ ارة و ا ــ ــ ا ل  ــ  1 ــ ــאر  ) 
ــאن ــ ا س و  ــ ــ و ا א ــ ا ــ  ــ و  ورام ا ــ  ــ ا ــאء  ــ   

ــ ــ  ــ ا ــ اذی  ــ  ــ ا اء و ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  כ ــ ا  و و
( ــ א ــ ا  Mutedildür ḥarāretde ve bürūdetde raṭbdur fā�ide ider şol ḥārr 

veremlere ki aḥşāda ola ve bunuñ ile ġarġara olınur dilkü üzümi ṣuyı ile 

boġaz şişleri içün ve ṭılā ḳılınur mefāṣıl ve niḳrise ve fā�ide ider yereḳāna ve 

ciger aġrısına ve telyīn ider ṭabīatı ve ishāl ider ṣafrāyı ve balġamı ki muḥ-

teriḳ olalar eẕāsız [150a] ḥattā bunuñ ile ishāl itdürülür yüklü avratlara. 

ال) ف ا ) Muṣannif ḫā’da edviye-i nāfiadan çoḳ nesnenüñ ẕikrin terk 

eyledi. ي ــ ــאن و  ــ ا داء و  ــ ــ ا ــ ادو ــ  א  ــ ــ  ل  ــ  2 ــ  (ذ
( ــ ــ כ ي ا ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ ا ــאכ  ــ و ا Mu اtedildür, laṭīfdür bu-

nuñ törpülenmişi ḳoyılur sevdā devālarına ve fā�ide ider ḫafaḳāna ve ḳavī 

ider ḳalbi ve anı dutmaḳ aġızda zā�il ider aġız ḳoḳusın ve ḳavī ider gözi 

sürme itmek ile. 

( ف ا ) Muṣannif ḥarf-i ẕāl’da ẕeheb ẕikr idüp terke ẕāhib oldı. 

( ــ כא ــ ا ور  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאرد  ا3  ــ ) Bāriddür ūlāda 

yābisdür ŝāniyede. Müşābihdür aluca aḥkāmında. 

ــ ــא  ــ  ــ  ط ا ــ ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  א ــ  و ــ ا ــאر  ن4  ــ אر ) 
ــ ل ا ــ ــ  ــ و  ــ  ــ و  د  ــ ــ ا ــ  داء  ــ اء و ا ــ ــ و ا  ا

رم ــ ــ  א ــאن و  ــ و ا ع و ا ــ ــאء و ا ق ا ــ ــ و  א ــ اورام ا ــ   و 
( ــ ل و ا ــ ر ا ــ ــאن و  ــ در ــ  א ــ ا ــאل و ا  ,Ḥārdur ūlāda [150b] ا

yābisdür ŝāniyede, muḥallildür, muḳaṭṭıdur aḫlāṭ-ı ġalīẓeyi, müshildür 

anı balġamdan ve sevdā[da]n ve ṣafrādan, müfettiḥdür cemī süddeleri, 

mülaṭṭıfdur ve bunda vardur ḳabż, pāk ider aṣabuñ fużūlını, fā�ide ider 

cemī mefāṣıl veremlerine ve ırḳu’n-nesāya ve ṣara ve rebve ve yereḳāna ve 

sirkencübīn ile ṭalaḳ veremine ve şerbet-i tāmme bundan iki dirhemdür ve 

idrār ider bevli ve ṭamŝı. 

1 Derkenar: Ḫıyārşenber bir ṣınıfı Hindī bir ṣınıfı Kābilī ve bir ṣınıfı Mıṣrī’dür. Ecvedi Hindī’dür. Şerbeti 

beş dirhemden on beş dirheme dekdür.

2 Derkenar: Buḳrāṭ dimiş altun ḥārdur, ġayrılar dimiş mutedildür. Muṣannif daḫi ol ġayrılardandur.

3 Derkenar: Ehl-i Rūm igde, Acemler sincid dirler.

4 Derkenar: Mantar gibi nesnedür. Eyüsi oldur ki aḳ ola yiyni ola tezcek ovana. 
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ــ ــאرد  اع ا ــ ــכ ا ــ و  وع و  ــ ــ ا ــ  ــ و  ورام ا ــ ا  1 ــ א ) 
ــ ر ا ــ ــ و  ــ  ــאع ا ــאن و او ــ ا ــ و  ي ا ــ ــ و  ــכ  اب  ــ  ا

( ــ ئــ  ــ و  ــ و  אئ د ا ــ ــ و  ــ ا ــ ا ل  ــ  Telyīn ider berk و 

veremleri ve ḳoḳması fā�ide ider maṣrūa ve ḳaldurur ve sākin ider ṣudā-ı 

bāridi ve şarābla tezcek mest eyler ve ḳavī ider ḳalbi ve fā�ide ider ḫafaḳāna 

ve raḥm aġrılarına ve idrār ider ṭamŝı ve istinzāl olınur bunuñ ile raḥm-ı2 

[151a] muḫteniḳa ve redd ider mā�ile ve pāk ider anı ve ḥāżırlar anı yükli 

olmaġa. 

( ــ א ــ  ــ  ــ و  כ ــ ا دو ــ ا ــ  א ــ ا  Fenn-i ẟānīden cümle-i (ا
ẟāniye edviye-i mürekkebe beyānındadur ve bu cümle-i ŝāniye müştemil 

olur iki bābı.3 

( ــ دو ــ ا כ ــ  ا ــ  ول  ــאب ا Bāb-ı evvel terkīb-i edviye ḳā (اideleri 

beyānındadur. (ــא א ــאه  ــא ان و כ د  ــ واء ا ــ ــ ا ــ  ــא  -Biz iḫtiyār it (ا

mezüz devā-yı müfred üzere mürekkebi ḳaçan müfredi bulsavuz kāfī.4 א כ ) 
ــ ــ  ــ او  ــ او را ــ او  د  ــ ــ دواء  ح כ ــ ــא  ــ ا כ ــ ا ــ ا ــ   

א) א -Lākin biz mużṭarr oluruz terkībe yā devā-yı müfredüñ keyfiyye او 

tinüñ ıṣlāḥı içün ol müfredüñ ḥiddeti5 ecli içün yā ṭamı kerīh6 olduġı içün 

yā rāyiḥası7 kerīh olduġı içün yā ḳuvvetinde taḳviyeti8 içün yā ḳuvvetini 

żaīf9 ḳılmaḳ içün. ــ ذ  ــ ــ ا ــ  ــ او  ــא  ــ  ــ  ذ  ــ ــ ا ــ   (او 
ص) ــ ــ  ــ  ــא  ص او  ــ ــ  ــ  ــא او ا ــא  ذه ا ــ ع  ــ ــא  ــ   Yā 

devā serīü’n-nüfūẕ ola, öyleye ḫalṭ olınur buña serī [151b] ḳılıcı nüfūẕını 

yā muṭlaḳā10 yā użv-ı maḫṣūṣa11 yā aña ki taḫṣīṣ ide12 użv-i maḫṣūṣa. א  (و ا
( ــ د ــ כ  א دا  ــ ــ دواء  כــ و  ض  ــ ن ا  Yā maraż mürekkeb ola ve 

1 Derkenar: Devā-yı mürekkebdür sükkerden ve miskden ve anberden ve kāfūrdan ve bān yaġından yā 

nīlūfer yaġından.

2 Derkenar: Tafṣīli aşaġa emrāż beyānında ẕikr olınsa gerekdür.

3 Derkenar: Edviye-i müfrede beyānından fāriġ oldı ise edviye-i mürekkebe beyānına şürū eyledi.

4 Derkenar: Su�āl olınursa żaīf olan miḳdārda ziyāde ḳılınsa ve ḳavī olan miḳdārda eksük ḳılınsa terkībe 

ḥācet olmaz idi; biz eyidürüz: Devāda ziyāde ile derecesinüñ fevḳinde olan dereceye çıḳmaz ve naḳṣ ile 

derecesinden aşaġa dereceye inmez, öyleye terkībe ḥācet żarūrīdür. 

5 Derkenar: Nitekim maḥmūde terkīb olınur kitre ile. 

6 Derkenar: Nitekim şaḥm-ı ḥanẓal terkīb olınur asel ile.

7 Derkenar: Nitekim ḥıltīt terkīb olınur zaferān ile. 

8 Derkenar: Nitekim zencebīl terkīb olınur türbüd ile. 

9 Derkenar: Nitekim ṣamġ ḫalṭ olınur zencārla şāfda.

10 Derkenar: Nitekim sirke ḫalṭ olınur yaġlara.

11 Derkenar: Nitekim zaferān ḫalṭ olınur kāfūra tebrīd-i ḳalb içün.

12 Derkenar: Nitekim sirke ḫalṭ olınur edviye-i ṭıḥāla taḫṣīṣ itsün içün aña. 
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biz bulmayuz devā-yı müfred ki muḳābil ola iki müfredlerine.1 ــאه  (او و
ــא2) ــ  ــא  ــ  ــ  ى  ــ ــ او ا ــ ا ی  ــ כــ ا  Yā biz buluruz lākin iki و 

ḳuvvetin birisi ażaf yā aḳvā ola, öyleye aña ḫalṭ olınur3 bunı tadīl ider 

nesne. ــ ة ا ــ ي ا ــ ى  ــ ض ا ــ دي ا ــ ي  ــ כــ ا ــאن و  כא ــאه  ــאه و   (او و
ــא) א  Yā bulu[r]uz devā-yı müfred ve iki ḳuvveti birbirine muḳābil ola ve 

lākin marażuñ bir müfredinüñ ḳuvveti aḳvā ola, öyleye taḳviyet4 ḳılınur ol 

ḳuvvet ki muḳābil olur aña. ــ א ض  ــ ــכ دواء  ــכ  ــ و כאن  ــ ادو  (و اذا رכ
ــ ــ ا ض  ــ ــ ا ــ כ ــ ا ــ  ار ا ــ ــ  ــא ا ــ  ــ כ وا ــ  ار ا ــ ــ   

( ــ ــ ا ض  ــ  Ḳaçan terkīb eyleseñ devāları ve senüñ içün olsa her bir ا

devāya ġaraż, imdi ḳıl devālaruñ her birinden şerbetüñ miḳdārı nisbetini 

āḫerden şerbet miḳdārına andan ġarażuñ nisbeti gibi ġaraż-ı āḫere.5 و ان) 
د ــ א  ــ ــ  ار  ــ ــ  ء  ــ ــא  ــ  ــ כ وا ــ  اض  ــ ــאوت [152a] ا  
( دو -Ḳaçan ġarażlar müsāvī olsa al edviyenüñ her birinden bir cüz� miḳ ا

dār-ı şerbetinden ki ol cüz�-i semiyyi6 ola aded-i edviyenüñ.7 8ــא כאن  (و ر
ــ ل  ــ ــ او  ــאذا ا ا  ــ ــאرج  ــ ا ــ  כــ כא ــ ا ــ  ــ ا دات  ــ ــ ا  

( ــ ــ او  כ ة ا אئــ  Gāh olur bażı müfredāt aṣl olur mürekkebde ṣabır 

gibi eyāric-i fayḳarāda ḳaçan ısḳāṭ olınsa ol aṣl bedelsüz yā tebdīl ḳılınsa 

bāṭıl olur fā�ide-i terkīb yā eksük olur. ــ כــ  واء ا ــ ــ ا ــ در  (و اذا اردت 
ــ כ ــ ا ــ  ــ ا دات و ا ــ ــ ا ــאردة  ــאرة و ا اء ا ــ ــ ا א ده  ــ ــ او  ه  ــ  
ــ ــאر  ــ  כــ  ــ دواء  א כــ  ــ ا ــ در ــ  دو د ا ــ א  ــ ء ا ــ ــ  א ــ ا ــ   و 

ــאرا ء  ــ ــ  ن  ء ان  ــ ــאرة  اء ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــאر  ــ ا ــ  و ــ ا ــאر  ــ و  א  ا
ــ ــאرد و  ــ  ء وا ــ ــ  ــ و  و ــ ا ر ــ ا ــאر  ــ  ــ  ء آ ــ ــ و  ي  ــ ــאرد ا ل ا ــ  

[152b] اء ــ ــ ا ــ  א ــאرد  ــ  ء وا ــ ــאرة و  اء  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ر ــ ا ــאر   ا
ء و ــ ــא  اء و  ــ ــ ا ــ  ــ  ئ ــא  ــ  ــאذا ا ــ  ــאر  ــ ا ء ان و  ــ ــאردة   ا

1 Derkenar: Nitekim ḳarḥa-i mütevessiḫa ilācında münbit-i laḥm ve ekl-i vesaḫ ḫalṭ olınur.

2 Derkenar: Yanī ḳaçan devā-yı müfred buluruz ki iki ḳuvveti ile muḳābil ola marażuñ iki ḳuvvetine. 

3 Derkenar: Bābūnec gibi ki anda ḳuvvet-i taḥlīl ve ḳuvvet-i red vardur ammā ḳuvvet-i taḥlīl aḳvādur 

ḳuvvet-i redden, öyleye buña bir rādi daḫi ḫalṭ olınur. 

4 Derkenar: Cev-āb gibi sill marażına nisbet bunuñ ḳuvvet-i tebrīdi ve ḳuvvet-i cilāsı muḳābildür ḳarḥa-

dan, öyleye cev-āb taḳviyet ḳılınur kāfūr ile. 

5 Derkenar: Meŝelā ḳaçan ġaraż bir devādan ḳavī olsa ve ġaraż devā-yı āḫerden andan eksük olsa bunuñ 

şerbetini anuñ şerbetinden eksük ḳıl.

6 Derkenar: Adṭaş.

7 Derkenar: Ḳaçan edviyenüñ adedi dört olsa rub al miḳdār-ı şerbetinden her birinüñ meŝelā ḳaçan 

terkīb eyleseñ bir devāyı şaḥm-ı ḥanẓal ve saḳmūniyā ve türbüd ve ṣabır ve kitreden ve ġaraż müsāvī 

olsa edviye-i erbaadan her birinüñ miḳdār-ı şerbetinden rub alınur ve keŝret-i edviyeden degüldür 

belki ıṣlāḥ-ı müshil içündür.

8 Derkenar: א כאن didi zīrā ba رżı mürekkeb olur.
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ارة) ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ در כــ  ن ا כــ ــ   Ḳaçan dileseñ bilmek derece-i 

devā-yı mürekkebi issiliginde meŝelā yā ṣovuḳluġında cem ḳıl eczā�-i ḥārreyi 

ve bārideyi müfredātından ve ısḳāṭ ḳıl eḳalli ekŝerden ve al bāḳīden bir cüz�i 

ki semiyy ola aded-i edviyeye ol derece-i mürekkebdür. Bunuñ miŝāli şol 

devādur ki mürekkebdür ــ א ــ ا ــאر  ’den ve ــ و ــ ا ــאر  ’dan, öyleye ــ ــאر   
ــ و da eczā�-i ḥārreden iki vardur. Zīrā anda cüz�-i ḥārr vardur ki mu’اādil 

olur anda olan cüz�-i bāride ve bir cüz� daḫi vardur ki anuñ sebebi ile ḥārdur 

derece-i ūlāda ve bunda bir cüz�-i bārid vardur cem oldı eczā�-i bārideden iki 

cüz� ve ḥārreden beş cüz� ḳaçan ısḳāṭ eyleseñ bundan iki cüz�i bāḳī ḳalur üç 

cüz� bunuñ nıṣfı bir buçuḳ cüz�dür, öyleye olur mürekkeb bir derece ve nıṣf 

dereceden ḥarāretde. ــאرد ــ ا ــ  و ــ ا ــאرد  ــ  ــ  א ــ ا ــאر  ــ ا ــ  ــ رכ  (و 
ــ כــ  ــ ا ــאرد  ء  ــ ــאرة [153a] و  اء  ــ ــ ا ــאر  ــ ا ــאر و  ء  ــ ــאردان و  أن  ــ  

( ــ و ــ ا ر ــ ا  Ḳaçan terkīb eyleseñ ــ א ــ ا ــאر  ’den و ــאرد  ا  ile imdi 

bāridde iki cüz�-i bārid ve bir cüz�-i ḥārr vardur ve ḥārda üç eczā�-i ḥārre ve 

bir cüz�-i bārid vardur bāḳī olur mürekkeb nıṣf-ı1 derece-i ūlāda. ــ ــ رכ  (و 
ــאرد ــ ا ــאرة و  اء  ــ ــ ا ــאر  ــ ا ل  ــ ــ و  א ــ ا ــאرد  ــ و  ا ــ ا ــאر  ــ ا  
ــ ــ  א ا ــ ــאذا ا ــאرد  ء  ــ ــאر و  ء  ــ أن  ــ ل  ــ ــ ا ــאر و  ء  ــ ــאردة و  اء  ــ ــ ا  

( ــ و ــ ا ر ــ ا ــ  כــ  ــ כאن ا ــא  ــא  ــ و ا כ ــאر Ḳaçan terkīb eyleseñ ا  
ــ ا ــ ا ’dan ve ــ א ــ ا ــאرد  ’den ve mutedilden ḥārda beş eczā�-i ḥārre olur 

ve mutedilde iki cüz� olur: Biri ḥārr ve biri bārid. Ḳaçan biz ısḳāṭ eylesek 

eḳalli ekŝerden ve dutsaḳ bāḳī ḳalanı mürekkeb olur derece-i ūlā ŝülüŝā-

nında.2 ( ــ ــ و ا ــ ا ــאس  ا ا ــ ــ   Bu ḳıyās üzeredür ruṭūbetde ve (و 

yübūsetde. [153b] ــ ــ ا ــ  ــ ا ــאن ا ــאو  ــ  دو ــ ا אد ــ  ا اذا כא ــ ) 
( אدر ا ــ  ــ و  א  ــאو ــ ان כאن  א ــ ا ــ ا ــ ا ــ در ــאذا  ــ  א  ــאو  

Bu ḥesāb ol vaḳtdur ki ḳaçan maḳādīr-i edviye mütesāvī ola ammā ḳaçan 

maḳādīr-i edviye muḫtelif olsa alınur aẓamdan müsāvī olan aṣġara.3 Ḳaçan 

bilinse derecesi mecmū-ı mürekkebüñ aña iżāfet ḳılınur bāḳī4 eger müsāvī 

1 Derkenar: Zīrā cem olur üç cüz�-i bārid ve dört cüz�-i ḥārr ḳaçan ısḳāṭ eyleseñ eḳalli ekŝerden bir cüz�-i 

ḥārr ḳalur ve aded-i edviye ikidür. İkinüñ semiyyisi nıṣfdur, öyleye mürekkeb ــ و ــ ا ر ــ ا ــ   
olur ḥarāretde. 

2 Derkenar: Eḳall beş ekŝer yididür. Çün eḳall ekŝerden ısḳāṭ olına iki ḳalur ve aded-i edviye ŝelāŝedür 

ŝelāŝenüñ semiyyisi ŝülüŝdür ve ŝülüŝ iŝneyn ŝülüŝān vāḥiddür.

3 Derkenar: Meŝelā ḳaçan bir devā bir dirhem olsa ve bir devā üç dirhem olsa alınur aẓamdan ki üç 

dirhemdür müsāvi olan aṣġara ki bir dirhemdür istiḫrāc olınur mecmū-ı mürekkebüñ derecesi ḳāide-i 

sābıḳa itibārı ile.

4 Derkenar: Nitekim bāḳī ḳalan iki dirhemdür. Miŝāl-i meẕkūrda bu bāḳī ḥatm olınur mürekkebe ki ol 

daḫi iki dirhemdür.
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olursa mecmū-ı mürekkebe ve naẓar olınur nedür cemīüñ derecesi. ــאن כאن ) 
ــאواه) ــ ان  א ــ ا ــ ا ــ ا ــ  ــ و  א  ــאو כــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ ا א  Eger bāḳī ا

eḳall olur alınur mürekkebden mütesāvī olan aña ve ḥesāb olınur, andan 

ṣoñra iżāfet ḳılınur aña bāḳī eger müsāvī olursa.1 ــ כ ــ ا ــ  ا  ــ ــ   (و 
( ــ כ ــ ا ــ  ار وا ــ ــ  ــ  ب ا ــ ــ ان  ــ ا ــאوی ا ــא   Küll[i] çekmek ile 

alınur ekŝerden eḳalle müsāvī olan, tā ki cemī ḳarīb ola miḳdār-ı vāḥide 

keyfiyyetde.2 

ــ ا ــ   ــ ا ــאت ا כ ــא ا ــ ا כ ــ ا دو ــ ا ــ  ــ  ــ  א ــאب ا  (ا
ــאت אد ا ــ ا را  כــ ــא  ــא כאن  رة  ــ ــ ا ــא ا ــא و ا ــ ذכ ــ ا א ــ  ــאدرا   
رة ــ ــ  ــא ادو כ ــא  ــ و ا כ ــכ ا ــא  ــ  ــ ا ــא  א ــ ز  [154a] رة ــ  ا
رة) ــ ا ــ  כ ا ــא  ــ   Bāb-ı ẟānī edviye-i mürekkebeden bir cümle 

beyānındadur. Ammā mürekkebāt-ı ġarībe ki istimāl olınmaz illā nādiren 

ḥācet yoḳdur anuñ ẕikrine. Ve ammā edviye-i müstamele-i meşhūre bun-

lardan meẕkūr olan ḳarābādīnlerde3 ki meşhūrdur bizüm zamānumuzda 

taḥḳīḳan istiġnā olınur anlardan ol kitāblar ile. Ve biz ẕikr iderüz bunda 

edviye-i meşhūreyi ki ḫālīdür anlardan kütüb-i meşhūre. 

(4 ــ ا ــ   Muṣannif taḳdīm-i muġlā ḳıldı eḫaff olup żararı eḳall (ا

olduġıçün ve iḫtiyār-ı ḥulv ḳıldı ṭab aña mā�il olduġı içün. אن ــ ــאب و  ) 
ــ ــ درا ــ  ــ כ وا ــ  ــ  ــאزي و ز ــ و  ر  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ כ وا  

( ــ ــ در א ر راز ــ ــ  ــ  ــאن  אو ات  ــ ــ ز ــ  ــ  ــאل ز ــ  ق  ــ  

Unnāb ve sebistān her birinden on beş dāne ḫatmī toḫmı ve ebegümeci 

toḫmı ve benefşe çiçegi her birinden üç dirhem ırk-ı sūsen yanī kök sūsen 

dibi bir miŝḳāl [154b] nīlūfer çiçegi üç çiçek baldırıḳara birazcuḳ yaġ rā-

ziyāne toḫmı bir dirhem.5 

1 Derkenar: Nitekim iki devānuñ biri iki dirhem olsa ve biri bir dirhem olsa iki dirhemden bir dirhem 

alınup ol bir dirhem ile terkīb olınur, öyleye bir dirhem ḳalur ve ol eḳaldür mecmū-ı mürekkebden ve 

müsāvīdür bāḳīye.

2 Derkenar: Miŝāli budur ki bir dirhem ــ و ــ ا ر ــ ا ــאر  ــ dan ve iki dirhem’دواء  ر ــ ا ــאر   دواء 
ــ א  den olsa bir’اamel ile ارة ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ در כــ   ḥāṣıl olur ve amel-i ŝānī ile iki mürekkeb 

ḥāṣıl olur. Biri ــ ــ و  ــ در ــאر  ’dur ki dirhem vāḥiddür. Ve amel-i ŝāliŝ ile iki mürekkeb ḥāṣıl olur. 

Biri ــ ــאع در ــ ار ــ و  ــ در ــאر  ’dür ki bir dirhemdür ve biri ــ ــ در ــ و  ــ در ــ و  ــ در ــאر  ’dür ki 

iki dirhemdür evvelde olan tefāvüt beyne’ṭ-ṭarafeyn ekŝerdür ŝāliŝden. İmdi amel ziyāde olduḳça ḳurb 

ziyāde olur ve bilgil ki muṣannif bu itibārı ki itmişdür taḫmīnīdür taḥḳīḳī degüldür.

3 Derkenar: Aḳrābādīn diyü ḫavāṣṣ-ı edviyeyi beyān iden kitāba dirler.

4 Derkenar: Muġlā ḳaynamışa dirler ki anda edviyenüñ cirmi olmaz içmesi āsān olur ve fā�idesi teskīn-i 

ḥarāret-i ḥummādur.

5 Derkenar: Taḫmīnen üç dirhem ola. Bu cümleyi ḳaynadalar ammā edviye ziyāde çoḳ olmaya, tā ki 

edviyenüñ ḳuvveti hevāya gitmeyüp ṣuyı menfaatsüz ḳalmaya. 
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( ــ ــ ا ــ و .Balġamı ve ġalīẓ ḫılṭları bişürür (ا א ــ و راز ر  ــ ) 
ــ ر  ــ ــ و  ــ  ــ ز ة درا ــ ــ  ــ כ وا ــ  د ا ــ س و  ــ ق ا ــ ن و  ــ  ا

دس ــ ــ ا ــ  ــא ز ــ و ر ــ  ــאن  אو ــ  ــ درا ــ  ــ כ وا ــאزي   و 
( ــ ا ــ و  א اض ا ــ ــ ا ــא1  אوا  Kerefs toḫmı ve rāziyāne toḫmı ve و 

anīsūn ve buyan dibi her birinden dirhem ve çekirdegi çıḳmış ḳızıl ḳurı 

üzüm ve encīr her birinden on dirhem baldırıḳara birazcuḳ tutam ve gāh 

ziyāde ḳılınur bunda usṭūḫūdūs ve fāvāniyā emrāż-ı dimāġiyye ve emrāż-ı 

aṣabiyyede. 

( ــ ع2 ا ــ  Bunuñ fā�idesi tebrīd ve tarṭīb ve taṣfiye-i dem ve teftīḥ-i (ا

süddedür. ات ــ ــ ز ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ כ وا ــאص  ــאب و ا ــ و  ) 
ــא ر  ــ ــ  ــ درا ة  ــ ــ כ وا ــ  א ة  ــ ــ و כ س  ــ ــ  ــ درا ــ ار ــ   ز
اء) ــ ــ ا ــ  ــ  ــאت اذا  ــ  ــאر  ــאص כ ــ ا ــ  ــא ز ــאل و ر ض  ــ  

[155a] Zerdālū ve unnāb ve erik her birinden on beş dāne, nīlūfer üç 

çiçek, benefşe çiçegi dört dirhem, ḳabı ṣoyılmış mercimek ve ḳurı kişnīz 

her birinden üç dirhem, hindibā toḫmı ki bir pāre dögülmiş3 bir miŝḳāl 

ve gāh olur ziyāde iderler bunda iri erik beş dāne ḳaçan ġalebe-i ṣafrādan 

ḳorḳulsa. 

( ــ א ا ع  ــ Bunuñ fā�idesi ṣafrāsı ishāl ve ḳaṭ (ا ve teskīn-i aṭş ve 

tebrīddür. ــ ــאت  ــ  ــאر  ــאص כ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  وا ــאب  ــ و  ) 
ــ ض  ــ ــ  ــא  ــ و ر ــ درا ــ  ــ  ات ز ــ ــ ز ــ  ــ  ة درا ــ ي  ــ  

( ــ ــ  ــ ا ــאن اذا כא ــ ا ي  ــ  Zerdālū ve unnāb her birinden on beş 

dāne, iri erik yidi dāne, temr-i Hindī on dirhem, nīlūfer üç çiçek ve benef-

şe çiçegi üç dirhem ve gāh olur temr-i Hindī bedeli ekşi ḳurı enār ḳılınur 

ḳaçan ṭabīat ishāle mā�il olsa.4 

( ــ ع ا ــ א و .Ṣafrāyı ve balġamı ishāl ider (ا ــ ــ  א ع ا ــ ــ ا اد  ــ ) 
אل و ض  ــ ــא  ر  ــ  [155b] ــ ــ درا ــ  ــ כ وا ى  ــ وع ا ــ ــ  ــ ا  

ــ ــא  ــ در ــ و  אر ــ ا ــא  ــ در ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ ا ــ ز כ  

1 Derkenar: Fāvāniyā ol otdur ki ḳızıl ḳızıl gülleri olur ṭaġlarda ve ḳuz yirlerde biter ayu güli dirler. Ṭıbda 

bunuñ köki murāddur.

2 Derkenar: Naḳū cem-i naḳdur. Naḳ edviyeyi ṣuda ıṣlamaġa dirler berk ise bir pāre döküp andan 

ṣoñra ıṣlamaḳ gerek üç gün ve üç gice gündüz güneşde ve gice ṣaman içinde dura, andan ṣoñra ṣıḳup 

bezden süzüp içeler.

3 Derkenar: Merḍūḍ aña dirler ki azcuḳ dögülmiş ola ṭabībler ıṣṭılāḥında buña nīm-kūft dirler.

4 Derkenar: Tā ki ḳabża meyl itdürüp mideye ve cigere taḳviyet ide.
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ــ ــ او  ز ا ــ ــ ا ــ د ــ در ــ و  ــ راو ــ در ــ و  اب  ــ ــא  ــ در  و 
ز) ــ ــ ا ــ د ــ ا א   1 ئــ ــ و  ــ او  ــא  ــ در  Naḳū-ı ḥāmıż 

eczāsında ziyāde ḳılına sinā-i Mekkī ve ṣaru helīle ki çekirdegi çıḳmış ola 

her birinden beş dirhem ve hindibā toḫmı ki nīm-kūft ola bir miŝḳāl ve 

benefşe çiçegi çoḳ ḳılına2 ve on beş dirhem ḫıyārşenber içi üzere süzeler3 

ve nıṣf dirhem rāvend ve nıṣf dirhem datlu bādām yaġı ile4 ola yā yigirmi 

dirhem terengübīn yā şīrḫışt üzere süzeler bu taḳdīrce bādām yaġına ḥācet 

olmaz.5 

( ــ אכ خ ا ــ ) Aḫlāṭ-ı ŝelāŝeyi ishāl ider. ــ ي ا ــ ع ا ــ ــ ا ــ  ) 
د و ــ ــ ا ــא  ــ در ــ  ي  ــ وع ا ــ ــ  א ــ  ــ  ــ  אن  ــ اد  ــ  و 
( ــ ــ درا א  ــ ــ  ــ درا ــ ار ــ כ وا ــ  ــ و  אر Giderile naḳū ا-ı 

muḳavvīdan6 zerdālū ve ziyāde [156a] ḳılına sebistān yigirmi dāne

helīlec-i kābilī ki çekirdegi çıḳmış ola on beş dirhem helīlec-i esved ve en-

berbārīs ve ḫaṭmī her birinden dört dirhem besfāyec altı dirhem. 

ن) ــ خ ا ــ ) Sevdāyı ishāl ider. ن ــ ــ ا ــ درا ــ ار אכ خ ا ــ ــ  اد  ــ ) 
ــ اد  ــ ــ و  א اض ا ــ ــ ا ــא  دوس و  ــ ــ ا ــ درا ــ  ــ  ــא ز  و ر
دة ــ ــ ازرق و  ــ  ــ در ــ  ــ כ وا ــ  زورد  ــ  ــ و  ــ ار  
ــ و אכ خ ا ــ ــ  زرق  ــ ا دة و ا ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ در ــ ر ــ  وا  
ــ ــ ار ــ  وا ــאد آورد  ــכא و  ــ  اد  ــ ــ  اد و  ــ ــ ا ي  ــ ــ ورد  اد  ــ ــ   

( ــ ــ درا ــ  ــ  وا ــ  ــ و آ ــ  ــ  ــא ز ــ و ر -Ziyāde ḳılına maṭ درا

būḫu’l-fākihede dört dirhem eftīmūn ve gāh olur anda ziyāde ḳılınur üç 

dirhem usṭuḫūdūs ḫuṣūṣā emrāż-i dimāġiyyede ve ziyāde ḳılınur taḳviyet 

içün ḥacer-i Ermenī ve ḥacer-i lāziverd ki maġsūl olalar her birinden nıṣf 

dirhem [156b] muḳl-i ezraḳ ve maḥmūde her birinden rub dirhem ve az 

olur ki maḥmūde ve muḳl-i ezraḳ istimāl olınur maṭbūḫ-ı fākihede ve az 

olur ziyāde ḳılınur maṭbūḫ-ı eftīmūnda tāze gül beş dāne ve az olur ziyāde 

1 Çalışmamızda esas nüsha kabul edilen Ayasofya 3662 numaralı nüshada وح şeklinde yazılan bu 

kelime, anlama ve metnin bağlamına binaen Fatih 3542 numaralı nüshadaki ئــ  şekli ile metne 

dâhil edilmiştir.

2 Derkenar: Yanī tamām ḳaynaduḳdan ṣoñra bunuñ ṣuyı ile on beş dirhem ḫıyārşenber için ezüp tamām 

ḥall olduḳdan ṣoñra süzeler her yirde ki sürmek diyeler bu vechledür. 

3 Derkenar: Tā ki helīlenüñ ḳabżı ile ishāl bāṭıl olmaya.

4 Derkenar: Tā ḫıyārşenberi süre emāya yapışup ḳarın aġrıtmaya. 

5 Derkenar: Yanī ḫıyārşenber bedeli bunlaruñ biri ola bu taḳdīrce bādām yaġına ḥācet olmaz.

6 Derkenar: Müshil ile muḳavvī olan naḳū ḥāliyen ẕikr itdügi naḳū-ı müshildür.
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ḳılınur bunda şükāā ve bād-āverd her birinden dört dirhem1 ve gāh olur 

ziyāde ḳılınur bunda belīlec ve emlec üç dirhem.2 

( ــ ــ  ) Yanī telyīn-i ṭabīat eyleyen şāf ــ ــ و  ــ ا ــ  ور ) 
رق) ــ ــ او   maḥrūrlar içün ḳızıl şeker ve azcuḳ ṭuz yā būraḳ. 

ــא) ى  ــ ی ا ــ ــ Fetīle-i uḫrā ki evvelkiden aḳvā ola (ا א  ــ ــ و  ــ   (ز
ــא ار  ــ ــ  ــ او  ــכ ا ــ  ــ در ــ ر ــ כ وا دة  ــ رق و  ــ ــ و  ــ در  כ وا
( ــ ــ   benefşe çiçegi ve sinā-i Mekkī her birinden bir dirhem ve būraḳ 

ve maḥmūde her birinden rub dirhem, ḳızıl şeker yā asel ḫamīr olıcaḳ 

miḳdār. 

( ــ ــ ا ى  ــ رق Fetīle-i uḫrā ki ishāl ider balġamı (ا ــ ــ و  ــ  ) 
( ــ ــ  א ار  ــ د  ــ ــ  ــ  ــ در ــ ر ــ כ وا دة  ــ  şaḥm-ı ḥanẓal ve و 

būraḳ ve maḥmūde her birinden rub dirhem, asel [157a] ki ḳıvāma getü-

rülmiş ola ḫamīr olıcaḳ miḳdār.3 

( ــ ۀ  ــ ) Yumuşaḳ ḥuḳne ki ṭabīatı telyīn ider א و ــ ــ  ن  ــ אن  ــ ) 
ــאل ــ  ق  ــ ــ כــ  ــ  وا ــ  ــ  ــאزي و  ــ و  ر  ــ ــ و  ــ   ز
ــ ــ درا ــ و  אر ــ ا ــא  ــ در ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ   

دة اذا ــ ــ  ــ در ــ ر ــ  ــא ز رق و ر ــ ــ  ج و در ــ ــ  ــ درا ــ و  ــ ا  
( ــ ــ  ا כــ  ــ   sebistān otuz dāne, sinā-i Mekkī ve benefşe çiçegi ve 

ḫaṭmī toḫmı ve ebegümeci toḫmı ve ḳabı çıḳmış arpa her birinden bir 

keff, buyan dibi bir miŝḳāl, pazı birazcuḳ tutam bişürüle ve süzüle on beş 

dirhem ḫıyārşenber içi üzere ve yidi dirhem ḳızıl şeker üzere ve yidi dirhem 

şırlaġan ve bir dirhem būraḳ üzere ve gāh olur ziyāde ḳılınur bunda rub 

dirhem maḥmūde ḳaçan ḥummā ḳavī olmasa. 

ى) ــ ــ ا ) Ḥuḳne-i leyyinenüñ bir nüsḫası daḫi ــא ن در ــ ــ  ــאء  ) 
( ــ و ــ ا ى  ــ ــ و   pazı [157b] ṣuyı altmış dirhem fātir ola4 ve taḳviyet 

ḳılına taḳviyet-i ūlā ile.5 

1 Derkenar: İshāl-i balġam içün.

2 Derkenar: Taḳviyet-i ishāl ve taḳviyet-i mide içün.

3 Derkenar: Aseli kömür odı üzere aḳd idüp anuñ ile eczāyı ḫamīr idüp ḫurmā çekirdegi gibi şāf eyle-

yeler ve şırlaġun yaġı ile ter eyleyüp istimāl ideler.

4 Derkenar: Yanī ḳatı bārid olmaya, tā ki rīḥ iḥdāŝ itmeye ve ḳatı ıssı olmaya, tā ki amel itmeden tezcek 

rücū itmeye.

5 Derkenar: Yanī būraḳ ile ve maḥmūde ile ve ḫıyārşenber içi ile muḳavvī ḳılına. 
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ه) ــ ــ  ــ  ى ا ــ ــ ا ) Bundan ziyāde ḥāddur ــ ــ  ــ در אئ ــ  ــאء  ) 
ــ ــ  אر ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ درا ــ  ــ  وا ن  ــ ر א و  ــ א و  ــ ــ   
ه ــ ــ و  ــ در دة ر ــ ــאل  رق  ــ ــ  ة درا ــ ــ  ــ  ــ درا ــ  ــא ز ــ در  
( ــ ــ ا ــ ا ــ و ــ و  غ ا ــ  pazı ṣuyı yüz dirhem, ḳaynadıla anda 

besfāyec ve sinā-i Mekkī ve ḳanṭūriyūn her birinden altı dirhem, süzile 

ḫıyārşenber içi üzere on beş dirhem zeytūn yaġı, yidi dirhem bal, on dir-

hem būraḳ, bir miŝḳāl maḥmūde rub dirhem ve bu ḥuḳne çıḳarur balġa-

mı ve fā�ide ider veca-ı ẓahr-ı balġamīye. 

ى) ــ ن Ḥuḳne-i leyyineden bir nüsḫa daḫidür (ا ــ ــ  ــאء  ــ و  ــאء  ) 
ــ אر ل ا א   ــאر و ر ــאء  ــכ  ل ذ ــ ــ  ــא  ــ و ر ــ ا ــ ا ي  ــ ــא   در

( ــ ن  ــ  pazı ṣuyı ve arpa ṣuyı1 altmış [158a] dirhem muḳavvī ḳılına 

ḥuḳne-i leyyine2 taḳviyeti ile ve gāh olur bedel ḳılınur buña ıssı ṣu ve gāh 

olur ḫıyārşenbere bedel ḳılınur macūn-ı benefşe. 

ــכ و ــ ا ــ و ا א ــ  و ــ ا ــ ا ــ ا اد  ــ ــ  ــא ا ــ  ــ  ) 
( ــ ــ درا ــ  ــ כ وا ــ  א ــ و راز ر כ ــ ــ  ــ  ــ و  ــ  وا ــ   Ḥuḳ-

ne-i ḳūlenc ḫuṣūṣā ḳūlenc-i rīḥī ziyāde ḳılınur ḥuḳne-i leyyineyi ūlāda 

bābādya ve iklīlü’l-melik ve şibt her birinden birazcuḳ tutam kerefs toḫmı 

ve rāziyāne toḫmı her birinden üç dirhem. ــ ــ و  א  ّ ن ا ــ ــ  א ــ ا ــ ا  
.3 ــ ــ ا ــ و آ א  ــ ــ   ّ ــ ا ــ و   

Fenn-i �āliẟ

ــא) א א ــא و  א א و  א ــ ــ و ا ــ و  ــ  اض ا ــ ــ ا ــ  א ــ ا  (ا
Fenn-i ẟāliẟ marażlar beyānındadur ki muḫtaṣṣ ola bir użva4 ve ol marażlaruñ 

sebebleri ve alāmetleri ve muāleceleri beyānındadur. ــ ئ  ــ ــא ان  ــ رأ  (و 
ــ ج ا ــ ض و  ــ ــ כ  ــא  ــ ا ــ  ــ ا ــ  ا ــאت ا כــ ا ــ  اض כ  ــ  ا

ار) כــ  Taḥḳīḳan biz böyle [158b] re�y itdük ki ibtidā idevüz her bir użvuñ 

marażında alāmetlerüñ ẕikri ile ki ol alāmetler dāldur her bir użvuñ mizācına 

tā mürācaat ḳılına ol alāmetlere her marażda ve iḥtiyāc olınmaya tekrāra her 

użvuñ marażında. (אغ اض ا א ئ   Biz ibtidā idelüm emrāż-ı dimāġ ile.5 (و 

1 Derkenar: İkisi altmış dirhem gerek her biri degül. 

2 Derkenar: Yanī taḳviyet ḳılına ḫıyārşenber içi ve maḥmūde ve būraḳ ile.

3 “Yüce Allah’ın yardım ve inayetiyle fenn-i sânî sona erdi. Allah, Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) ve 

onun bütün Âl’ine salât eylesin.”

4 Derkenar: Başdan ayaġa varınca.

5 Derkenar: Dimāġdan murād baş çanaġınuñ içinde olandur yalñuz beyni degüldür. Su�āl olınursa niçün 
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ــ א ــ ا ــ  ــ و  ــ و  ــאب و  ــאر ا اج ا ــ ــאت ا ــאغ  ــ ا ــאت ا ) 
دات و ــ א ــאع  ــ و ا ة  ــ ــ و  א ــ و ا م و  ــכ ة ا ــ ــ و כ ــ  ــ و   و 
אت) א ر   Mizāc-ı ḥārruñ alāmetleri ḳatı ḳız[ar]maḳdur ve uyḳusuz-

luḳ ve ıżṭırāb ve teşvīşdür1 efālinde ve ḫiffetdür ve tezcek ḳaḳımaḳdur ve 

keŝret-i kelām ve sürati ve ittiṣālidür ve göz ḳızarmaḳdur2 ve müberridāt 

ile fā�idalanmaḳ ve müsaḫḫināt ile żararlanmaḳdur. د ــ ــאرد  اج ا ــ ــאت ا ) 
ــאع ــ و ا ــ و ا ن ا ــ ــאض  ت و  ــ ــ ا ــאن  دة و  ــ ر و  ــ ــ و  ــ و   
دات) ــ א ر  ــ אت [159a] و  ــ א  Mizāc-ı bāridüñ alāmetleri ṣovuḳdur 

ki iḥsās olınur deride ve kesel ve sustluḳ ve gevdenlik ve noḳṣāndur taḫay-

yülātda ve yüz levninün ve göz levninüñ aḳlıġıdur ve fā�idelanmaḳdur mü-

saḫḫināt ile ve żararlanmaḳdur müberridāt ile. ــ ــ כ اج ا ــ ــאت ا ) 
م) ــ ــ  אن و  ــ  Ve mizāc-ı raṭbuñ و alāmetleri kesel ve nisyān ve ġalebe-i 

nevmdür.3 ــאن د א ــאع  ط و ا ــ ــ  ــ و  א ــאف ا ــ  א اج ا ــ ــאت ا  (و 
ت) ــ א ر  ــ ــא و  ا ــ ا ــ و   Mizāc-ı yābisüñ اalāmetleri burun 

delüklerinüñ ḳurılıġıdur ve ziyāde uyanuḳluḳdur ve fā�idelenmekdür raṭb 

yaġlar ile ve ol yaġları tezcek ceẕb itmekdür ve żararlanmaḳdur muḥallilāt 

ile. ( ــ ا ــ ا اج  ــ ــ ا כ ــ ا ــאت ا ) Emzice-i mürekkebenüñ 

alāmetleri iki mizācuñ alāmetlerinüñ imtizācıdur.4 ــ ــאت ا ه  ــ  (و 
( ــאذ  Bu meẕkūrāt emzice-i sāẕece اalāmetleridür. [159b] Yanī ġalebe-i 

aḫlāṭdan olmayandur. ــ ــאب  غ و ا ــ ــ و  ــ  اء  ــ ــ ا ــ  אد ــא ا  (و ا
ــ و ــ و  ار ج و  ــ ــא  ة  ــ ــ و  ــ و ا ن ا ــ ة  ــ ط و  ــ ــ  ة و  ــ ــ   
( ار  Ammā māddīye alāmet-i ṣafrā ŝıḳletdür azcuḳ başda ve ıṣırmaḳdur 

yanī itilükdür ve yalıñlanmaḳdur ḥurḳat-ı şedīd ile ve ziyāde uyanuḳluḳ-

dur ve yüzüñ ve gözüñ levninüñ ṣarıluġıdur ve çıḳanuñ ṣarıluġıdur ve acı-

luġıdur ve itiligi ve ḥarāretidür.5 ار ــ ــאخ و ا ــאن و ا ــ و  ــ از م  ــ ــ ا  (و 
م) ــ وق و  ــ ــ و درور ا ــ و ا ــ ا  Ve ḳan alāmeti ḳatı ziyāde ŝıḳletdür ve 

ḍarb-ı şedīdidür ve şerā�īnüñ ve şişmekdür ve ḳızarmaḳdur yüzde ve gözde 

ve ṭamarlar ṭolu ṭolu olmaḳ. ل ــ ــ و  ط و  ــ אت  ــ ــ و  ــ از ــ  ــא ا  (و ا

أس اض ا א  dimedi; biz eyidürüz: Bunda ḳıl marażların beyān eylemez, re�s ḫod aña daḫi şāmildür.

1 Derkenar: Meŝelā gözine nesneler görinmek ve āvāzlar işitmek ve fāsid taḫayyül itmek.

2 Derkenar: Zīrā ḥarāret ḳanı raḳīḳ eyler, öyleye levni gözüñ ḳurımaḳdur.

3 Derkenar: Zīrā ḥıfẓ yübūset ile olur bu ẓāhirdür mūmda ḳaçan berk olsa anda olan naḳş tezcek bozul-

maz ammā yumuşaḳ olsa tezcek bozulup gider.

4 Derkenar: Meŝelā ḥārr-ı raṭb olan mizācuñ alāmetleri ḥarāret-i maḥsūsa ve nevmdür bāḳīsi daḫi bu 

ḳıyās üzeredür.

5 Derkenar: Meŝelā burun delüklerinden çıḳan ṣaru ola.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi232

( א ض و از  Yanī balġam alāmetleri ḳatı ziyāde ŝiḳaldür ve ziyāde nevm-i 

ŝaḳīldür ve et geñşekligidür ve ṭūl-i marażdur ve zamānı çoḳ olmaḳdur. و) 
( ــ ــ و ا ن ا ــ دة  ــ اس و כ ــ ــ و و א כــ  ــ [160a] و  ــ ا داء  ــ ــא ا Ya اnī 

sevdā alāmetleri ŝiḳal-i eḳaldür ve fikr-i fāsiddür ve vesvāsdur ve yüzüñ ve 

gözüñ levni ḳaramtıḳ olmaḳdur. ( ــ אر ــ ا ــאت ا ه  ــ ) Bu meẕkūrāt 

emzice-i ārıża alāmetleridür. (ول ــ ا ــ ا ــא  ــ  ــ ا ــא ا -Am (و ا

mā mizāclar ki ḫılḳī ola bildüñ sen anları fenn-i evvelde. ــ أس  ــ ــ ا  (و 
( ــ  Ve baş tıraş itmek boynı yoġun ider.1 ا

اع) ــ Bunı bāḳī emrāż-ı re�s üzere taḳdīm eyledi re�süñ cemī (ا yiri-

ne ām olduġı içün.2 (3أس ــ ــאء ا ــ ا ــ  Ṣudā (ا emr-i ẓāhirdür bu araż-ı 

āmm ile ẕikr itdügi anuñ aḥkāmından bir ḥükmdür bade sebebini beyān 

idüp dir: ــא ــא  ــאل و ا ق ا ــ ــא  ــאدي و ا ــאذج او  اج  ــ ء  ــ ــא  ــ ا ــ   (و כ ا
ورام) ــ ا ــא  ــא כ  Her elemüñ sebebi yā sū�-i mizāc-ı sāẕecdür ki muḫtelif 

ola yāḫūd sū�-i mizāc-ı māddīdür yā teferruḳ-ı ittiṣāldür yā ikisi maan.4 

Nitekim şişlerdeki hem sū�-i mizāc-ı māddīdür5 hem teferruḳ[160b]dur.

ــאل) ق ا ــ د  ــ ــ و  ــאن  ــ  אد ــ  ــ   Sū�-i mizāc-ı raṭb elem (و ا

virür māddesi ile ki ol mādde buḫārlana yā çekile tā ittiṣāl müteferriḳ ola.6

( ــ ــ  כא ــא  ــאل  ق ا ــ ــ  ــ  ــכ و  ــ  ــ  א  Sū�-i mizāc-ı yābis (و ا

elem virür māddesi ile daḫi cem ile ki aña lāzım olur teferruḳ-ı ittiṣāl mü-

tekāẟif olduġı nesneden.7 (ــא ا ــכ و  ــאن  ــאرد  ــאر و ا  Ḥārr ve bārid (و ا

elem virürler mādde ile ve teferruḳ-ı ittiṣāl ile8 ve bi’ẕ-ẕāt. ه ــ ــאرد   (و ا
( ــ ــ ا  Bārid uyuşdurduġı içün az olur elemi.9 10ــא אد אن  اع ان  ــ ــ ا ) 
ــאع ط  ــ ــאر او  اء او  ــ د  ــ א او  ــ ــ  א  ــ ــא او  ــאن  ــ  ــ او   

1 Derkenar: Boyun yoġun olmaḳ ḳuvvet-i dimāġ alāmetidür. Anuñçün anı bunda ẕikr eyledi.

2 Derkenar: Yanī başuñ her yirinde olmaḳ cā�izdür.

3 Derkenar: Elem Cālīnūs tarīfi üzere ــא ــ  ــ ا ــ ا א ــ ا وج  ــ  ve Ebū Alī tarīfi üzere ــ א  ادراك ا
אف    ẓāhir budur ki Cālīnūs nefs-i elemi tarīf itmişdür ve Ebū Alī idrāk-i elemi tarīf itmişdür. 

Anuñçün mest olanda elem-i ḥarāret bulınur ammā idrāk-i elem bulınmaz. Öyleye iki tarīf ortasında 

münāfāt olmaz.

4 Derkenar: Ammā müttefiḳ olsa elem idrāk olınmaz ke-ennehū mizāc olur. Nitekim dıḳḳ öyleyedür.

5 Derkenar: Zīrā ḥacm kebīr olup mādde müteferriḳ olur.

6 Derkenar: Raṭb-ı yābis bi’ẕ-ẕāt elem īcāb itmezler. Zīrā bunlar keyfiyyetān-ı münfailetāndur keyfiy-

yetān-ı failiyyetān degüldür.

7 Derkenar: Nitekim bi’l-ḥaḳḳ ḳuruyup çatlasa bażı eczāsınuñ bażından teferruḳı lāzım gelür.

8 Derkenar: Zīrā ḥarāret ve bürūdet keyfiyyetān-ı fāiletāndur. 

9 Derkenar: Meŝelā ḥārr-ı sāẕec teferruḳ-ı ittiṣāl ider taḥlīl-i baż-ı ruṭūbāt ile ve bārid-i sāẕec teferruḳ-ı 

ittiṣāl ider cem-i eczā� ile. Zīrā incimād teferruḳı müstelzimdür.

10 Derkenar: Sebeb-i bādī ḫāricden olana dirler ve bedenī dāḫil-i bedenden olana dirler.
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ده) ــ ــ و ــ دل  ــ و ا ــאء ا ــאرج כא ــ  ــ واردة  ة رد ــ Sebeb-i ṣudā او ا 

eger bādī olursa urmaḳ gibi yā düşmek gibi mūciblerdür tefrīḳi yā ıssı yiller 

gibi mūcibdür tesḫīni yā bürūdet-i hevā gibi yā ḫumār gibi1 yā farṭ-ı cimā2 

gibi yā yaramaz buḫārlar [161a] gibi vāriddür ḫāricden müteġayyir olmış 

ṣu gibi ve cīfeler gibi, delālet ider buña vücūdı. ف ــ ــ  ا א ــא   (و ان כאن 
ــ د و ا ــ ــ و ا ــ ا ل  ــ ــאل  ق ا ــ ــ  ي  ــ ــא و ا אد א כאن او  ــאذ ــ  א  
ــ ــ  د  ــ ــ  ي  ــ ــאد و ا ــ  م  ــ م و  ــ ن ا ــ כאل3 و  ــ و ا א ــ و ا א  ا

د) ــ ــאس ا א و ا ــ א اد  ا ــ د ا ــ ــ و ــ  ل  ــ اد  ــ ــ ا ــ  א  Sebeb-i 

ṣudā eger bedenī olursa mizāca mensūb olan bilinür alāmetleri4 ile gerek 

sū�-i mizāc-ı sāẕec olsun gerek māddī olsun. Şol ṣudā ki teferruḳ-ı ittiṣāl-

dendür delālet ider aña sancımaḳ5 ve çekilmek ve veca-ı ŝāḳıb6 ve veca-ı 

nāḫıs7 ve veca-ı ükkāl8 ve ḳan aḳmaḳ ve evvelden sebeb māddī olmaḳ. Şol 

ṣudā ki süddelerden olur veca virür mevāddan muḥtebis olanuñ temdīdi 

iledür, buña delālet ider mevādduñ vücūdınuñ alāmeti iḥtibāsınuñ alā-

meti ile ve çekilmek iḥsāsı ile. ــאرك ــאغ  ــ ا  [161b] ة ــ ــ  ي  ــ اع ا ــ  (و ا
ــ א ــ و  ــכ  ي   ــ ــ ا ــאر ا ــ  ــ  ــ اد ع  ــ ــ ا ــ  ــ  ي  ــ  ا

( ــ ــ  א ــאل ا ــ و ا א ــ  ن  כــ اس  ــ ــאن ا  Şol ṣudā ki ḳuvvet-i ḥiss-i 

dimāġdan olur müşārikdür şol ṣudāa ki żaf-ı dimāġdan olur9 aġrımaḳda 

ednā sebebden ġıdālaruñ buḫārı gibi ki dimāġ ol buḫārdan münfekk olmaz 

ādeten ve ḳuvvet-i dimāġdan olan ṣudā muḫālif olur żaf-ı dimāġdan olan 

ṣudāa bunuñ ile ki ḥavāss ḳuvvet-i dimāġda ṣāfī olur ve efāl-i dimāġiyye 

ḳavī olur.10 وق ــ رور ا ــ ف  ــ ــ  دة  ــ ة  ــ ــ כ ة  ــ ــאح و ا ــ ر ي  ــ  (و ا
ر) ــ وار و  ــ ــ  ــאن כ ــ  ــ و دوي و  ــ و  ــאل ا وداج و ا ــאخ ا -Şol ṣu و ا

dā ki yillerden ve buḫārlardan ola ki bedende olur çoḳ ola mümeddid-i 

aġşā ve urūḳ ola ve müferriḳ-i ittiṣāl ola bilinür bu ṭamarlaruñ ṭolu ṭolu 

olduġı ile ve boyun ṭamarlarınuñ şişmesi ile ve aġrınuñ bir yirden bir yire 

intiḳāli [162a] ile ve ḫiffet ile başda ve gü[rü]ldi ve çiñlemek ile ḳulaḳda 

1 Derkenar: Şarāb hażm olmayup buḫār taṣāud itdügi içündür.

2 Derkenar: Keŝret-i cimā yübūset virdügi içündür.

3 Derkenar: Ükkāl żamm-ı hemze iledür.

4 Derkenar: Ol alāmetleri sū�-i mizācda beyān olınmışdur.

5 Derkenar: Yanī aġrı sanca sanca gele ve dimāġ çekili çekili gele.

6 Derkenar: Veca-ı ẟāḳıb oldur ki aġrıyan yir ke-ennehū bir nesne ile delinür gibi iḥsās olına. 

7 Derkenar: Veca-ı nāḫıs oldur ki aġrıyan yire bir nesne bite bite gider gibi iḥsās olına.

8 Derkenar: Veca-ı ükkāl oldur ki aġrıyan yir yinür gibi durmayup ḳazınur gibi iḥsās olına. 

9 Derkenar: Yanī ḳuvvet-i dimāġ ve żaf-ı dimāġ müştereklerdür azcuḳ sebeb ile aġrımaḳda. 

10 Derkenar: Ẕikr ve fikr ve taḫayyül-i maānī gibi.
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ḳaçan çoḳ olsa bu buḫār düvār yanī baş çigzinmekdür ve seder yanī göz 

ḳararmaḳdur. اد ــ ــ و اכאل و ا ــ  ن  כــ ــאغ  م ا ــ ــ  ــ  ــ دود  ي  ــ  (و ا
ع) ــ כــ و ا ــ ا ــ  Şol ṣudā ا ki ḳurd[d]an olur ki ol ḳurd mütevellid 

olur muḳaddem-i dimāġda ol yaramaz ḳoḳu ile olur1 ve ḳazınmaḳ ile olur 

ve ḥareket idüp ve aç olıcaḳ aġrı ziyāde olur.2 ف ــ ة  ــ ــ ا כ  ــ ي  ــ  (و ا
خ ــ א ــ ا ئ  ــ ــ و  ــ او  ــ او  ــאد ا ة و  ــ ــ ا ــאن و  ــא כא ر م  ــ  
ع) ــ כ و ا ــ ا ــ  א ــ  ــא و  ــ ا ل ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــאل ا ــא  Şol ṣudā و ر ki 

şirket ile olur mideden bilinür3 midenüñ żararınuñ taḳaddümi ile göñül 

dönmek gibi ve şehvet az olmaḳ gibi ve fesād-ı hażm gibi yā żafı yā buṭlānı 

gibi ve aġzı başlar yāfūḫdan4 gāh olur andan meyl ider başuñ ortasına ve 

andan ṣoñra iner ḳafāya5 ve [162b] ṣudāuñ ḥāli muḫtelif olur yimek üzere 

ve açlıḳda. ( ــ ارة  ــ ــ و  ــ  ع  ــ ــ ا ــ  اوي  ــ  Ṣafrāvī müştedd (و ا

olur açlıḳ üzere ṣusuzluḳ azlıġı ile ve aġız acılıġı ile.6 כ او ــ ا ــ   (و ا
ــ ــ  אن  ي و ان  ــ اع ا ــ כ ا ــכ ا ــא  ــ و ر ــ  ــ و  ة ر ــ ــ כ ــ  ه  ــ  

ــאغ) ــ ا ــא  א ــא ا א ة  ــ ده ا ــ  Balġamī müştedd olur ekl üzere yā eklden 

ṣoñra azcuḳ zamān tükürük çoḳluġı ile ṣusuzluḳ azlıġı ile ve gāh olur teskīn 

ider ekl-i ṣudā-ı midīyi egerçi balġamdan ise daḫi redd itdügiçün ekl ebḫi-

reyi ḥabs idici olduġı ḥālde dimāġdan. ( ــ ــ ا ــ ا ــ  כ ــ ا ي  ــ  Şol (و ا

ṣudā ki cigerden şirket iledür meyl ider ṣaġa.7 (ــאر ــ ا ــאل ا ــ ا ي  ــ  (و ا

Şol ṣudā ki ṭalaḳ şirketi iledür meyl ider ṣola. ( ــ ــ  ــ ا כ ــ ا ي  ــ  (و ا

Şol ṣudā ki bögrekler şirketi iledür meyl ider ḳafāya.8 ــ اق ا ــ ــ ا ي  ــ  (و ا
ام)  Şol ṣudā ki [163a] ḳarın derisi şirketi iledür meyl ider öñe.  ي  (و ا
( ــ ــאس  אط او ا ــ دة او ا ــ و خ و  ــ א ــאدة ا ــ  ــ  Şol ṣudā ا ki raḥm şir-

ketinden olur yāfūḫ ortasında olur daḫi vilādetden ṣoñra olur9 daḫi oġlan 

düşürdükden ṣoñra olur daḫi ḥayż ḥabs olduḳdan ṣoñra olur.  ــ א  (و 
( ــ ــ ا ــ ا ر  ــ م ا ــ ــ  ــ   Ve’l-ḥāṣıl użv-ı aṣlīde żararuñ taḳaddü-

1 Derkenar: Yanī alāmeti oldur ki burunda yaramaz ḳoḳu olur.

2 Derkenar: Yanī ḳurd ḥareket itdükçe dimāġ ḳazınur gibi gelür. 

3 Derkenar: Dimāġ ile midenüñ şirketi bir niçe cihetindendür. Biri bu kim muḳābildür birbirine. Biri 

bu kim aṣab-ı rāci vardur. Biri bu kim keŝīretü’l-aṣabdur ve şirkete delālet ider. Biri bu kim ḳaçan 

insān bir yaramaz ḳoḳulasa göñli döner ve ḳaçan ṣovuḳ ṣu içse dimāġı üşür.

4 Derkenar: Yāfūḫ alından yuḳaru olan iki kemikdür ki küçücüklerde yumuşaḳ olur.

5 Derkenar: Gāh eklde ziyāde ve açlıḳda nāḳıṣ olur gāh bunuñ aksi olur.

6 Derkenar: Zīrā balġam bunları iḳtiżā ider.

7 Derkenar: Zīrā ciger ṣaġda ṭalaḳ ṣolda.

8 Derkenar: Zīrā bögrekler arda mā�ildür.

9 Derkenar: Raḥm aña muḥāẕī olduġı içün.
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minden lā-büddür użv-ı şer[ī]ki żararında.1 ــ אد ف  ــ ــאت  ــ ا ي  ــ  (و ا
ــ وا ول  ــ ط و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  ان  ــ ــ ا ي  ــ א و ا ــכ ــכ  ــא و  אد  

(2 ــ ــ و ن  כــ Şol ṣudā و  ki ḥummālardan olur bilinür ṣudāuñ ziyādesi 

ḥummālaruñ ziyādesi içün ve sükūnı ḥummālaruñ sükūnı içün ve şol ṣudā 

ki buḥrāndan olur bilinür buḥrānı īcāb iden ile ki aḫlāṭuñ taḥarrükidür ve 

zā�il olur buḥrānuñ zevāli ile ve ṣudā buḥrān vaḳtinde olur. 

אل و ــ ان ا ــ ــ ا ة  ــ ــא [163b] ا ــ  ض  ــ ــכ  ــ  כــ ادو ــא  ج ا ــ  (ا
א) א  Biz ẕikr iderüz devālar her maraż içün. İmdi iḫtiyār ا   ا

olınsun ol devālardan datlu olan öksürük iḳtirānı ḳatında ve edviye-i mü-

leyyine-i ṭabīat iḫtiyār olınsun ṭabīatuñ dutḳunluġı ḳatında. א  (و  او
ف ــ ــ ا ــ  א ــ و  ــ ا ــאري و  ــ ا ــ و  ــ ا ــ  ــא  א اغ  ــ  ا
ول) ا ــ  ا ــ  ر  כــ ا ن  ــ א ا ــ   Şol yirde ki vācib ḳılavuz istifrāġı yanī 

müshil-i ḳavī ile taḥḳīḳan biz dilerüz nuḍcdan ve teftīḥ-i mecrālardan ve 

telyīn-i ṭabīatdan ṣoñra ve bi’l-cümle ṭuruḳ-ı ishālüñ teshīlin dilerüz 

fenn-i evvelde meẕkūr olan ḳānūn üzere. ــ ــ  ــ  اع ا ــ ــ ا ن  ــ  (و اذا ا
ــאن و د ــאت و ا כــ ا ــ  ــ  ن  ــ اع و ان ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــאن و ــ  أ  ــ  
أس) ــ ــ ا اج و  ــ ــ ا ــ و  ــ ا אل و  ــ ــ ا ــ   Ḳaçan muḳterin ا

olsa ṣudā ile elem bir użvda [164a] biz başlaruz ol użvuñ ilācı ile. Zīrā 

użvuñ vecaı ziyāde ider ṣudāı. Ve ḳaçan muḳterin olsa aña nezle terk olı-

nur irḫā idiciler,3 daḫi yaġlar ve iḳtiṣār olınur4 ishāle5 ve telyīn-i ṭabīata6 ve 

tebdīl-i mizāca7 ve taḳviyet-i re�se. כאت ــ ك ا ــ ــ و  و و ا ــ ــ ا اع  ــ  (و ا
ا ــ ــ  א ارة  ــ ــ ا ــאر  ــאء  ــ  ــא  اف و و ــ ــכ ا ــ و د ــ ا م و  ــכ ــ ا  و 
اع) ــ א  ــ ض  ــ اع و  ــ ــכ ا ــאدة  ــ ا ــ  ــ  ة ا ــ Ṣudā و اa fā�ide 

ider sükūn ve rāḥat olmaḳ ve terk-i ḥarekāt8 ve ḳıllet-i kelām9 ve telyīn-i 

ṭab. Daḫi eṭrāfı ovmaḳ ve eṭrāfı ḳomaḳ ziyāde ıssı ṣuda nāfidür muḥkem 

1 Derkenar: Mide ve kebid ve ṭıḥāl ve bunlaruñ gibi.

2 Derkenar: Şimdiye dek użv-ı maḫṣūṣ şirketi ile olan ṣudāı beyān eyledi min-bad cümle beden şirketi 

ile olan ṣudāı beyān ider. Bu daḫi iki ḳısmdur.

3 Derkenar: İrḫā idiciler luāblar gibi.

4 Derkenar: Egerçi bunlaruñ ṣudāa fā�idesi vardur ammā nezleye żarar ider ve yaġlar mesāmmı sedd ider.

5 Derkenar: Zīrā ishāl ṣudāa ve nezleye nāfidür. 

6 Derkenar: Zīrā telyīn fużūlı cihet-i uḫrāya meyl itdürür.

7 Derkenar: Ammā mizācı ziyāde tebrīd itmek gerek.

8 Derkenar: Ḥarekāt āmmdur ḥarekāt-ı bedeniyyeye ve ḥarekāt-ı nefsāniyyeye, ḥarekāt-ı fikriyye ve 

ḥarekāt-ı cimāiyye gibi.

9 Derkenar: Zīrā kelām ḥarekātdandur. 
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ve taḳye raāde1 derisinden teskīn ider ṣudāı ve ārıż olmaz ol taḳyeyi giye-

ne ṣudā. Muṣannifüñ ẕikr itdügi ilāclar cemī aḳsām-ı ṣudāa nāfi olanlar-

dur min-bad her bir ṣudā maḫṣūṣuñ ilācın beyān ider. (ــאر اع ا ــ ج ا ــ ) 

Yanī ṣudā-ı ḥārr-ı sāẕecüñ ilācı [164b] ي ــ ــ  ــאص و ا اب ا ــ ــ   (ا
اب ــ ــכ او  ــ  ــ او  א ع  ــ ــ او  ــ او ا اب ا ــ ــ  ــא כאن  ن ا ــ  او ا
ــאض) اب  ــ ــאص او  اب ا ــ ــא  ر  ــ ــ او  ــ او  ya اnī eşribeden ilācı 

şarāb-ı iccāṣ ve şarāb-ı temr-i Hindī yā şarāb-ı līmūn ḳanḳısı olursa şarāb-ı 

nīlūfer yā şarāb-ı benefsec yā naḳū-ı ḥāmıż yā naḳū-ı ḥulv şeker ile yā 

şarāb-ı nīlūfer ile yā şarāb-ı benefsec ile yā bezr-i ḳaṭūnā şarāb-ı iccāṣ ile yā 

şarāb-ı ḥummāż2 ile. אخ א ــ ي او ا ــ ــ  ــאص او  ــאن او ا ــ ا ورة  ــ ــ   (ا
ــ م و  ــ ــאء ا ن او  ــ ــאء ا ــא  א او  ــאذ ــא  ــ ا א ــ  ــאزي او  ــ او   او 

( ــ ف ا ــ ــ و  م ا ــ ــ  ن  ــ ي او ا ــ ــ ا ــ او  ار ــ ا ه  ــ ــ   

Yanī aġdiyeden ilācı ḥabbu’r-rümmān müzevveresi3 yā ısfanāḫ müzevvere-

si yā baḳlatu’l-ḥamḳā müzevveresi yā ebegümeci müzevveresi yā baḳla-i 

Yemāniyye müzevveresidür yā sāẕec yanī ekşisiz yā ekşili līmūn ṣuyı ile yā 

ḳoruḳ ṣuyı ile az olur buġdalar [165a] istimāl olınur piliçler ile yā oġlaḳ 

eti ile yā ḳoyun eti ile ḥummā olmayıcaḳ yā żaf ḳorḳusı olıcaḳ. ــ دو  (ا
ــ ــ  ــ  אن  ــ ان  ــ  ــ او  ــ  ــאه  ل او  ــ ــאء ورد و  ود  ــ ــ   ا

ــאن) Edviye-i mevżi כiyye yanī mevżi-i illete ḳarīb olan yire meŝelā ṣudā-

da dimāġ öñine süreler gül ṣuyı ve ṣandal bürūdını4 yā şāh-ṣīnī bürūdını 

sirke ile yā sirkesüz eger uyḳusuzluḳ var ise istimāl olına bürūd meẕkūr 

kettān bezi ile başa.5 (ــאد ) Yanī yaḳı ḳılmaḳ ile ilāc ki ol yaḳı ḳılına bu 

ẕikr olınan nesnelerden. ــא ر  ــ ــאب  ــאن  ــאن  ــ  ــ  ــ و ز ) 
ن ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ر ا ــ ي  ــ ــא  ــ و ر אش  ــ ــ  ــ  ــ  ــא ز ــאء ورد و ر  

ــ رد  ــ ــאء ا ــ  ــ ا اص ا ــ א ــ  ــ ا ان و  ــ ــ ز ــ  ــ و  ــ   
م) ــ  Arpa ve benefşe çiçegi dögülmiş olalar ve macūn olmış olalar luāb-ı 

bezr-i ḳaṭūnā [165b] ile ki ol luāb mamūl ola gül ṣuyı ile ve gāh olur bu 

żımād ziyāde ḳılınur ḫaşḫāş ḳabı ile uyuşdurmaḳ içün gāh olur muḳavvī 

ḳılınur bezrü’l-benc ile belki efyūndan bir miḳdārcuḳ ile muṣliḥi ile ki az-

1 Derkenar: Cālīnūs dimiş: Raāde ḥayy iken maṣdūuñ ḳulaġı yanına iletseler ṣudāa fā�ide ider. Ammā 

meyyitinüñ ve derisinden taḳyenüñ fā�idesi yoḳdur.

2 Derkenar: Ḳuzı ḳulaġı.

3 Derkenar: Müzevvere şol aşdur ki anda et olmaya.

4 Derkenar: Bürūd her dārū-yı müberredüñ ismidür ekŝer edviye-i aynda itimāl olınur. 

5 Derkenar: Bez ile olduġı hevā ḳapmamaḳ içündür ve kettān bezi olduġı tebrīd ziyāde olsun içündür.
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cuḳ zaferāndur ve alna sürmek aḳrāṣ-ı müŝelleŝeyi ki ezilmiş ola gül ṣuyı 

ile müsekkindür, münevvimdür. (ل ــ ) Yanī naṭūl ile ilāc ki ol naṭūl ḳılı-

na bu ẕikr olınan nesnelerden. אش و ــ ــ  ــאزي و  ــ و  ــ و  ــ   (ز
( ــ ــ  ــאره و  ــ  כــ  אئــ و  ــ  ــ و  ــ  ــ   Nīlūfer çiçegi ve 

benefşe çiçegi ve ebegümeci ve ḫaşḫāş ḳabuġı ve ḳabı çıḳarılmış arpa bişü-

rüle ve naṭūl ḳılına ṣuyı ile ve yüzi üzere düşe buḫārı üzere ve yaḳı ḳılına 

posası ile. (אت ــ  Ḳoḳulanur nesneler ile (اilāc bunlardur: رد و ــ ــאء ا ) 
ــ ــ ا ــ او د ــ او  ــ ا ــ د ه  ــ ــ  ــאك  ــ و ان כאن  ــ  ف و ا ــ  ا

ــאر ــ و ا ــ و ا ــ ا ان و ز ــ ــ ا ــ و  ن  ــ ــ ا ــ  ي  ــ ــא   و ر
ــ ارات و  ــ ــ ا ــ  כ ــ و  ش ا ــ ه و  ــ ف و ز ــ ــאؤه [166a] و اوراق ا  و 

( ــ א ي  ــ اع ا ــ ر  ــ כא ــ ا ــאه و  ب ا ــ  Gül ṣuyı ve sögüd ṣuyı ve nīlūfer1 

ṣuyı sirke ile ve eger bunda uyḳusuzluḳ var ise bu ṣular benefşe yaġı ile yā 

nīlūfer yaġı ile zīrā bunlar dimāġı tarṭīb ve rūḥı taġlīẓ iderler ruṭūbet ve 

bürūdetleri ile yā mārūl yaġı ile zīrā bu münevvimdür ve ṣudāı müsekkin-

dür ve gāh olur muḳavvī ḳılınur bir şemme2 ile efyūndan muṣliḥi ile ki 

zaferāndur ve nīlūfer çiçegi ve benefşe ve ḫıyār ve ṣuyı ve sögüd yapraġı ve 

çiçegi ve ṣu serpile eve ve anda çoḳ ola āvāze ile içinden ṣu çıḳan nesneler3 

ve otura ṣular ḳurbında ve kāfūr ḳoḳulamaḳ ṣudā-ı demevī içün bāliġdür 

nihāyet nefde. (אرد اع ا ج ا ) Yanī ṣudā-ı bārid-i sāẕecüñ ilācı ــ  (ا
ــ ــ  ــאر او  ــאء  ــ  ــ  ن ان  ــ اب  ــ ــ  ه او  ــ دوس و ــ اب ا ــ  

دوس و ــ ــ ا ــ  ــאر او   [166b] ــאء ــ  ــ  ــ او  ــ او ورد   او 
( ــ ــ او  س او  ــ ق  ــ ــאء  ــאن او  אو س و  ــ ق  ــ  yanī eşribeden 

ilācı şarāb-ı usṭūḫūdūs yalñuz yā şarāb-ı līmūn ile eger aṭşdan ḳorḳulursa 

ıssı ṣu ile yanī bunuñ ile ezeler yā muglā-i ḥulv yā muġlā-i münżic yā gül-

beşeker yā macūn-ı benefşe ıssı ṣu ile yā muġlā-i usṭūḫūdūsdan daḫi bu-

yan dibi ve baldırıḳara yā buyan dibi ṣuyı ile yā şeker ile yā gülengübīn ile. 

ة) ــ כ א ر  ــ ــ  ق او  ــ وج  ــ ــ او  ن او  ــ ــ او  ــ  ــ  ــ   (ا
Yanī aġdiyeden ilācı urafadan yumurda ṣarusı yā helyūn yā bal yā piliç 

yaḫnīsi yā ḳavurması kişnīz toḫmı ile. ــ او א ــ او  ــ ز ــ د ــ ا دو  (ا
( ــ א ــ  א  ــ ق  ــ ــ ا ــ  ر ا ــ دن و  ــ و  ــ  ــ  Ya زnī edviye-i 

1 Derkenar: Bunlar tebrīd idüp ṣudāa nāfi olur. 

2 Derkenar: Yanī meşmūm.

3 Derkenar: Lūleler ve künkler ve ṣu küpleri ve şādırvānlar ve fısḳıyyeler ve içinden ḫarlayup ṣu aḳan 

oluḳlar.
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mevżiiyyeden ilācı zanbaḳ yaġı yā yāsemīn yaġı yā zeytūn yaġı1 ki anda an-

ber ve lāden ola ve ḳaranfil ekeler depede ki ol ḳaranfil dögülmiş ola yāsemīn 

yaġı ile.2 (ــאد  Bu oldur ki [167a] ḳurı ḳızmış edviyeyi (כużv üzere ekeler.3 

( ــ ق ا ــ ــ و ا ــ  اد  ــ ــ  ــ و  ــ  א ) Ḳızmış kepek ve gāh ziyāde 

ḳılınur anda azcuḳ ṭuz ve ḳızmış bezler nāfidür. (ــאد ) Yaḳıdur ر ــ ــ و  ) 
ــ ر כ ــ ــ  ــ ا ــא ا ن و ر ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــא ز ــ و ر ان و  ــ ــ ز ــ  ــאن   כ

ن) ی ا ا אش و   ḫaṭmī ve kettān toḫmı azcuḳ za اferān ve azcuḳ 

mürr ile ve gāh olur bunda ziyāde ḳılınur bir pāre ferfiyūn gāh olur iḥtiyāc 

olur muḫaddire ḫaşḫāş ḳabuġı gibi ve az olur iḥtiyāc tecāvüz ider efyūna.4 

ل) ــ ) Bunlardan ola ــאر ش و ورق ا ــ ز ــ و  ــכ و  ــ ا ــ و ا א ــ  ) 
( ــ ــ  ــאره و  ــ  כــ  אئــ و  ــ  ــ  אش  ــ ر ا ــ دوس و  ــ  و ا

bābūnec ḳaynamışı ve iklīlü’l-melik ve ḫaṭmī ve merzencūş ve defnī yapraġı 

ve usṭūḫūdūs ve ḫaşḫāş ḳabları taḫdīr içün naṭūl ḳılına ṣuyı ile yüzi üzere 

düşe buḫārına ve yaḳı ḳılına ŝüfli ile. (אت ــ ــ و Bunlar ola (ا ــכ و  ) 
א ــ ــ  כ ــ  א ــ  ــאن و ا ج و ا ــ ــ و ورق ا دة و  ــ  [167b] ــ א د و  ــ  
ان) ــ ــכ و ز ن و  ــ ن و ا ــ  misk ve اanber ve ġāliye istimāl ḳılına yalñuz 

yā mecmūaten ve turunc yapraġı ve feslegen ve ḳaranfil ve tuffāḥ maṣnū 

ikŝār olına anı ḳoḳmaḳ efyūn ve ferfiyūn ve misk ve zaferān. اع ــ ج ا ــ ) 
( ــ א Ya اnī ṣudā-ı yābis-i sāẕecüñ ilācı ــ اب  ــ ــאرد او  ــאء  ب  ــ ــ   (ا
( ــכ ــאرد و  ــאء  ــא  ر  ــ ــכ او  א ــ  ــאء ا ــא او  ر  ــ ــ و  ــ  ه او  ــ -eşri و

beden ilācı cüllābdur5 ṣovuḳ ṣu ile şarāb-ı nīlūferdür yalñuz yā şarāb-ı benef-

şe ile ve bezr-i ḳaṭūnā luābı ile yā arpa ṣuyıdur şeker ile yā luāb-ı bezr-i 

ḳaṭūnādur ṣovuḳ ṣu ile ve şeker ile. אج ا ن او ا ي او ا  (ا  ا
ــ او ا و  ا ا כ ا ــ אن و ا ــ او  ا ــ  ار ا  او ا
( ــ ز  ــ ــ  א  ــ ــאزي او  אخ او  א ــ  Oġlaḳ eti yā ḳoyun6 eti yā semüz tavuḳ ا

yā semüz piliçler yaḫnī olmışlar olalar yā ḥabb-ı rümmān ile yā datlu [168a] 
ṣu balıġı daḫi urafadan yumurda ṣarusı yā isfānāḫ yā ebegümeci yā rişte aşı 

datlu bādām yaġı ile. ــ دة او  ــ ع  ــ ــ و  ــ و  ــ  ــ د ــ ا دو  (ا
ارة ــ ــ  אن  ــאر ان  ع او ا ــ ادة ا ــ أس  ــ ــ ا ــ  ف و  ــ ــאر و ا رد و ا ــ ــאء ا  و 

1 Derkenar: Yanī başa bunlar sürile. 

2 Derkenar: Ḳarışdurıla. 

3 Derkenar: Ḥadīẟde vārid olmışdur ki: כ אد أ إ  ا כ .ا
4 Derkenar: Yanī gāh olur veca ziyāde olup muḫaddir-i ḳavīye ḥācet olur. Öyleye yaḳıda efyūn bile 

ḳılınur. 

5 Derkenar: Cüllāb oldur ki şekeri ṣu ile ezeler.

6 Derkenar: Ḳoyundan murād genc ḳoyundur ki aña şişek dirler.
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( ــ ــ  أس و  ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ  א ــ ا ــ ا  Benefşe yaġı ve nīlūfer yaġı و 

ve ḳabaḳ yaġı yalñuz yā mecmūaten ve gül ṣuyı ve sögüd ṣuyı ve ḫıyār ṣuyı 

ve baş ṣarıla ḳabaḳ yā ḫıyār1 ḳazındısı ile eger ṣudā ile ḥarāret var ise ve ısıcaḳ 

süd dökmek başa baş ḳazınduḳdan ṣoñra nāfidür ve baş yunsun tezcek.2 

ل) ــ ) Bunlardan ola ــ ــ  ــ  ــ د ــ  ــ  ــ و ا ــאزي و ا ــ ا ) 
ــ ــ و  ذن و  ــ ا ــ  ــ ا ــ د ــ  أس و  ــ ــ ا ــ  ــאل  ــכאن  ــ  ا  ــ א  

( ــ אء  ــ ــ ا ــ ا ــ  ــאم ا رة و ا כــ ــאن ا د -ebegümeci ḳaynamışı ve be ا

nefşe ve arpa bunuñ nıṣfı ile benefşe yaġı döküle başa ısıcaḳ3 mekān-ı ālīden 

baş tıraş [168b] olduḳdan ṣoñra ve az olur ṭamzurılur benefşe yaġı ḳulaġa ve 

az olur buruna ṭamzurılur ve istinşāḳ olınur ẕikr olınan yaġlar ve ḥammām-ı 

muraṭṭıb enfa-ı4 eşyādur ṣudā-ı yābise. (אد ) Bunlar ile ola אب  (د  
ف) ــ ــאء ا ــא  ر  ــ  arpa unı bezr-i ḳaṭūnā luābı ile ve sögüd ṣuyı ile. ( ــ  (آ
Żımād-ı āḫer ( أس   ــא ا ــ  ــ  ز  ــ ــ  ــא و د ــכ و  ــ و  ــ  وة  ــ ) 

ḳabaḳdan ve şekerden ve nişastadan ve datlu bādām yaġından ḥalāvet idüp 

başa saralar tıraşdan ṣoñra. (رة כ אن ا د אت ا Ya (اnī edhān-ı muraṭṭı-

ba ki gül yaġı ve benefşe yaġı ve ḳabaḳ yaġı ve bunlaruñ emŝālidür. ــ  (و 
ــאه5) ة ا ــ ارات و כ ــ اع .Daḫi taḳrīb-i ḫırārāt ve keŝret-i miyāhdur ا ــ ج ا ــ ) 
( Ya اnī ṣudā-ı raṭb-ı sāẕecüñ ilācı  ــ אغ و  ي ا غ ا و  ــ ) 
( ــ א دوس  ــ اب ا ــ ــ و  ــ ا א أس  ــ ــ ا כ اء و  ــ ــ ا ة و  ــ -is ا
tifrāġ olına ruṭūbet yanī mādde ki ruṭūbeti mūcibdür6 ve dimāġ [169a] 
taḳviyet ḳılına7 ve ṭarīḳ-i ebḫire sedd olına8 ve ġıdā az ḳılına ve baş kimād 

ḳılına ḳızmış ṭuz ile9 ve şarāb-ı usṭūḫūdūs nāfidür. (ــאدي اع ا ــ ج ا ــ ) Ṣu-

dā-ı sāẕecüñ ilācından fāriġ olup ṣudā-ı māddī ilācına şürū ḳıldı.10

( ــ אد ــ  ي  ــ ــ ا ــאه و  ــא  اج  ــ ــ ا ــ و  א ي  ــ ــא ا Ammā ṣudā (ا-ı 

1 Derkenar: Yanī ḳabaġuñ yā ḫıyāruñ ḳabuġın ḳazıyup başa baġlayalar.

2 Derkenar: Zīrā süd serīü’l-ufūnetdür ve lüzūceti ve düsūmeti ile mesāmmı dutar. Öyleye ebḫire maḥ-

būs olup ṣudā ziyāde olur.

3 Derkenar: Nüfūẕı aḳvā olsun içün.

4 Derkenar: İsm-i tafḍīl yanī lafẓ-ı enfa mübālaġa içündür ve illā ẕikr olınan eşyānuñ bażı ḥammām-ı 

muraṭṭıbından enfadur.

5 Derkenar: Bu ikisi maṭūflardur muṣannifüñ ا didügi ḳavline. Yanī ṣudāuñ ilācı eşribe ve aġdiye 

ve taḳrīb-i ḫırārāt ve keŝret-i miyāhdur.

6 Derkenar: Meŝelā ḥabb-ı şebyār istimāl olına.

7 Derkenar: Meŝelā ṭaāmına dārçīnī ve ṣaḳız ve ḳaranfil ve zaferān ve misk ve anber ve ūd ḳatalar. 

8 Derkenar: Meŝelā ıṭrīfil-i ṣaġīr istimāl olına.

9 Derkenar: Ruṭūbetleri neşf itsün içün.

10 Derkenar: Ṣudā-ı sāẕec oldur ki başda mādde olmaya. Ṣudā-ı māddī oldur ki başda mādde ola ve 

mādde ġayrı yirde olup buḫārı başa çıḳup olan ṣudā daḫi sāẕecdür.
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demevī ilācı faṣddur ḳīfālden ve tadīl-i mizācdur ṣudā-ı hārr-ı sāẕec ilā-

cında ẕikr olınan ile ve ṣudā-ı ġayr-ı demevī ilācı nuḍc ḳılınur māddesi.1 

ــכ اء  ــ ــכ و ا ــ و ا ــאء ا ــאر او  اع ا ــ رة  כــ ــ ا א اوي  ــ ــא ا  (ا
ــ א ــאء ا ــ او  אر ق ا ــ ي او  ــ ع ا ــ ــ و ا אכ ــ ا غ  ــ ــ  ــ   ا
ــ כ ــ  ــ  ــ او  ــ  ــ  ــ  ــ و כא ــ ا ــ  א ر  ــ  ا

ــא) א ــ  ــ  ــ درا ــא  ــ  ــ כ وا ــ او  ــ راو ــ در ــ و  ــ درا ــ   وا

Ammā ṣudā-ı ṣafrāvī ilācı şol şerbetler iledür ki ẕikr olınmışdur2 ṣudā-ı 

ḥārr [169b] içün yā cevād şeker ile ve ġıdā ol ġıdālardur3 ve nuḍcdan ṣoñ-

ra istifrāġ olına maṭbūḫ-ı fākihe yā naḳū-ı muḳavvī yā luūḳ-ı ḫıyārşenber 

yā mā�-i rümānīn ḥulv ve ḥāmıż ile ki mā�-i rümmānīn maṣūr4 ola şaḥm 

ile helīlec-i aṣfer ve kābilī ile ki bunlar bir pāre dögülmiş olalar ve ıṣlanmış 

olalar mā�-i rümmānīnde yā bişmiş olalar anda5 her birinden beş dirhem ve 

nıṣf dirhem rāvend yā bunlaruñ her birinden üç dirhem ki dögülmiş ola6 

yumuşaḳ. غ ــ ــ  ــאرد  اع ا ــ رة  כــ ــ ا ــ و ا א ــ  ــ  ــא ا  (و ا
ــ ــ ا ــא او ا אذ ــאرج  ه او ا ــ ا و ــ ــאرج  ــא او ا א ــ ا ــאرج او  ــ ا  

( ــ ــ در دوس  ــ ــאرج و ا א ی  ــ ه او  ــ Ammā ṣudā و-ı balġamī ilācı 

nuḍc ḳılına eşribe ve aġdiye ile ki ẕikr olınmışlardur ṣudā-ı bārid içün 

nuḍcdan ṣoñra istifrāġ olına ḥabb-ı eyāric ile yā ḥabb-ı ḳūḳiyā7 ile yā eyā-

ric-i fayḳarā ile yalñuz yā eyāric-i lūġāẕiyā ile yā ıṭrīfil-i ṣaġīr ile yalñuz yā 

ıṭrīfil muḳavvī ḳılına eyāric ile ve usṭūḫūdūs ile her birinden nıṣf dirhem. 

[170a] ن او ــ ــ ا غ  ــ ــ  ــ  א اع ا ــ ــאه  ــא ذכ ــ  داوي  ــ ــא ا  (ا
( ــכ א ــ  ــאج  ــ ا ــ  ح  ــ ــ  ــ  ــ درا ن  ــ ــ او ا  Ammā ṣudā-ı sev-

dāvī ilācı nuḍc ḳılınur bizüm ẕikr itdügümüz ile ṣudā-ı yābis içün. Andan 

ṣoñra istifrāġ olına maṭbūḫ-ı eftīmūn ile yā ḥabb-ı eftīmūn ile yā eftīmūn 

ile altı dirhem ṣıġır südinden bir çanaḳda ḳılına ki şeker ile ezilmiş ola. و) 
ــ ــ و  ــ ان ا ة و  ــ دع ا ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــ  ي  ــ اع ا ــ  ا

ا) ــ رد  ــ ــ ا أس  ــ ق ا ــ اف و  ــ Şol ṣudā ا ki urmaḳdan yā düşmekden 

1 Derkenar: Tā ki sehl ile çıḳmaġa istidād gele.

2 Derkenar: Şarāb-ı nīlūfer ve şarāb-ı iccāṣ ve şarāb-ı līmūn ve muġlā-i ḥāmıż ve bunlaruñ ġayrı eşribe-

den. 

3 Derkenar: Ki ṣudā-ı ḥārr içün ẕikr olındı. 

4 Derkenar: Zīrā mā�-i rümmānīn aṣīri şaḥm ile ḳavī ḳılur ishāllerin.

5 Derkenar: Helīlec ile kābilīnüñ.

6 Derkenar: Tā dimāġa nufūẕları āsān ola.

7 Derkenar: Ḳūḳāyā ve ḳūḳiyā ikisi daḫi müstameldür.
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olur telyīn olınur anda ṭabīat1 ve red olınur2 buḫārlar ve faṣd olınur eger 

maṣrū muḥtemil olursa ve eṭrāf şedd olınur ve baş ḳaplandurılur gül yaġı 

ile ısıcaḳ. (ــאه ــא ذכ ــאغ  ل ا ــ ل و  ــ اء  ــ ــ  ــ ا د  ــ א او  ــ ــ  ي  ــ  (و ا

Şol ṣudā ki ḳoḳulardan yā ṣovuḳdan olur intiḳāl olınur [170b] hevā-yı 

mutedile ve tadīl olınur dimāġ bizüm ẕikr itdigümüz ile.3 אري اع ا  (و ا
ن ــ ــאض او ا اب ا ــ ة  ــ دع ا ــ ــ و  ــ ا رد و  ــ ــ ا أس او  ــ ى ا ــ  
אق او ــ ن او ا ــ ــאء ا ــא  אخ  א ــ ــאن او ا ــ ا ورة  ــ اء  ــ ــאن و ا  اوا 
ــאم) ــ و  א ــ ا ــ  ــאرد و  اع ا ــ ل ا ــ ــ  ــאم و  ــ ا ــ  م  ــ  Şol ا

ṣudā ki ḫumārdan olur baş taḳviyet ḳılınur ola gül yaġı ile ve telyīn olınur 

ṭabīat ve red olınur şarāb-ı ḥummāż4 yā şarāb-ı līmūn yā şarāb-ı rümmān 

ile ve ġıdā müzevvere-i ḥabbü’r-rümmān yā isfānāḫdur ki ekşi ola līmūn 

ṣuyı yā summāḳ yā ḳoruḳ ile andan ṣoñra ḥammāma gire5 ve naṭūl ḳılına 

ṣudā-ı bārid naṭūl ile ve bābūnec yaġı ile iddihān olına ve uyıya.  ي  (و ا
أس) ــ ــ ا ــאدة  ــ ز ــ  א اع ا ــ ج ا ــ ــ  א ــאع  ط  ــ  Şol ṣudā ki keŝret-i 

cimādandur ilāc ḳılınur ṣudā-ı [171a] yābis ilācı ile taḳviyet-i re�s6 ziyā-

desi ile. (رة כــ ــ ا دو ــ ا ــא  ــ  א ــ  אر ة  ــ ــ ا ي  ــ Şol ṣudā (و ا ki 

ebḫire-i ḫāriciyyeden olur muḳābil ḳılınur żıddı ile edviye-i meẕkūreden.7 

( ــ ا ــ ا ه  ــ ــאل  ق ا ــ ــ  ي  ــ Şol ṣudā (و ا ki teferruḳ-ı ittiṣālden 

olur anuñ tedbīri cerāḥat tedbīridür. ــאرج ــ ا ــ  اد  ــ ــ ا دي  ــ  (و ا
( ــ ــ ا ــ او ا ــ ا وري و  ــ ــכ ا ــאت כא ــ ا -Şol ṣu و 

dā ki süddelerden olur mevādd naḳṣ olınur ḥabb-ı eyāric miŝli ile ve is-

timāl olınur müfettiḥāt8 sikencübīn-i büzūrī gibi ve nerces ḳoḳulamaḳ yā 

biryān olmış çörek otı ḳoḳulamaḳ gibi.9 ــ ــ ا ــ  ة ا ــ ــ  ي  ــ  (و ا
אش) ــ ــ و ا رات כא ــ ــ ا ــא ا ؤس و ر ــ ــ و ا ــ ا  Şol ṣudā ki 

1 Derkenar: Tā mādde cihet-i ḫilāfa teveccüh ide başa teveccüh itmeye.

2 Derkenar: Edviye-i rādie-i muḳavviyye vaż itmek ile başa.

3 Derkenar: Ṣudā-ı ḥārr ve bārid ilācında.

4 Derkenar: Ḥummāż ḳuzı ḳulaġıdur.

5 Derkenar: ــאم ــ ا ــ   didi. Zīrā evvelinde ḥammām żarar ider. Nitekim evvelinde gül yaġı ile id-

dihān żarar ider.

6 Derkenar: Zīrā ekŝer menī māddesi başdan iner ve başuñ taḳviyeti cimādan żaīf olan cemi aṣāb 

taḳviyetidür. 

7 Derkenar: Eger ebḫire-i ḫāriciyye bārid ise edviye-i ḥārre ile ilāc olınur eger ebḫire-i ḫāriciyye ḥārre ise 

edviye-i bārid ile ilāc olınur. 

8 Derkenar: Nuḍc bulduḳdan ṣoñra. 

9 Derkenar: Şūnīz ve bunuñ miŝlinüñ taḥmīṣi böyle olur ki çölmege ḳoyalar, altına od yaḳalar, tā ki 

ḳoḳusı çıḳa. 
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ḳuvvet-i ḥisden olur taġlīẓ olınur yanī dimāġ1 tedbīri herīse ve başlar miŝ-
li iledür2 ve gāh olur muḫaddirāt [171b] istimāl olınur mārūl ve ḫaşḫāş 

gibi. ي ــ ق  ــ ــ ا ر  ــ ــ  ــ و ا ا ل  ــ ــאء  ي  ــ ــאغ  ــ ا ــ  ي  ــ  (و ا
ــאغ) Şol ṣudā ا ki żaf-ı dimāġdan olur dimāġ taḳviyet olınur şol nesne ile 

ki dimāġuñ mizācını tadīl ider3 ve daḫi ḳaranfil ekilür depeye, öyleye 

dimāġ ḳavī olur. ي و ــ ــאغ و  ل ا ــ ــאر و  ــאدة ا غ  ــ ــ  ة  ــ ــ ا ي  ــ  (و ا
ــ ــכ و ا ــ و ا א ة ا ــ כ ــ ا ة  ــ ــ ا اف و  ــ ــ ا ــ و  ــ ا  

ــ ه כא ــ ــ اي  ــכ  א ــא  ر  ــ אق او ا ــ ور او ا ــ ي او ا ــ כ ــאح او ا  او ا
ــאم) ــ ا ة  ــ כ ــ ا כ ــאم و  ــ ا  Şol ṣudā ki ebḫire-i bedeniyyeden olur 

istifrāġ ḳılınur mādde-i buḫār ve tadīl olınur dimāġ ve taḳviyet olınur ve 

telyīn4 olınur ṭabīat ve baġlanur eṭrāf5 ve ḥabs olınur ebḫire ḳurı kişnīz ve 

şeker miŝli ile ve ayva yā elma yā emrūd yā aluç yā summāḳ yā bezr-i 

ḳaṭūnā6 miŝli ile şeker istimāl olınur bunlardan ḳanḳısı olursa [172a] 
bade’ṭ-ṭaām ve çoḳ ḳılınur kişnīz ṭaāmda. ــ ــאغ  ــ ا ــ دود  ي  ــ  (و ا

ــכ ــ او ا خ او ا ــ ــאء ورق ا ــ  ــ  ــא  אذ ــאرج  ــאرج و ا ــ ا ــ   ا
( ــ ود ا ــ ــא  ــ  ــ ا دو א ــ  א ــ و   Şol ṣudā ki ḳurtdan olur dimāġ 

pāk ḳılınur balġamdan7 ḥabb-ı eyāric ile ve eyāric-i lūġāẕiyā ile8 andan 

ṣoñra seūṭ ḳılına şeftālū yapraġı ṣuyı ile yā delüce baḳla ṣuyı ile yā siken-

cübīn ve ṣabır ile. Ve bi’l-cümle ilāc-ı dūd şol devālar ile olur ki biz anları 

ẕikr iderüz ḳarın ḳurdı içün. ــ ــאغ  ة و ا ــ ــ ا ة  ــ כ ا ــ ي  ــ  (و ا
اوي ــ رة و ا כــ ة ا ــ ــ ا ا אل  ــ ــ ا ا  ــ ــאرج  א ی  ــ ــ و  ــ ا ا  ا
ــ ــ  ــא و ا ر  ــ ــאص او ا ي او ا ــ ــ  اب ا ــ ــ و  א ع ا ــ ــ ا ــכ  ــ ذ  

ــכ ح ذ ــ ــ ا ــ  כ  ــ אئــ  اع  ــ ــאن و כ  ــ  ــא ان و ــכ  ــ ذ ــ   
ــאغ) ــ ا ــ و  Şol ṣudā ا ki şirket-i mide [172b] ile olur pāk ḳılınur 

mide ve dimāġ ıṭrīfil-i ṣaġīr miŝli ile ve ol ıṭrīfil muḳavvī ḳılınur eyāric-i 

fayḳarā ile buḫārları ḥabs idiciler9 istimāli ile bile ve ṣafrāvī olan ṣudā ki 

1 Derkenar: Tā ki ḳuvvet-i ḥissine żaf gele.

2 Derkenar: Eger su�āl olınursa her użvuñ ekli ol użvuñ ḳuvvetin iḳtiżā ider, öyleye baş yimek taḳviyet-i 

re�s eyler, anuñ ḳuvvetine ve ḥissine neden żaf gelür; biz eyidürüz: Cirm-i re�s ve ḳuvā-yı ṭabīiyyesi 

ḳavī olur ammā ḳuvā-yı nefsāniyyesi żaīf olur. Zīrā baş yimek rūḥını taġlīẓ ider.

3 Derkenar: Şol edviye ki dimāġuñ mizācını tadīl ider anlardur ki anlarda ıṭriyyet ola ṣandal ve ūd ve 

kāfūr ve anber ve gül ve nīlūfer ve benefşe ve usṭūḫūdūs gibi. 

4 Derkenar: Tā ebḫire aşaġaya meyl ide.

5 Derkenar: Tā ki mevādd anlara münceẕib ola. 

6 Derkenar: Yā sefūf ḳılınur yā macūn.

7 Derkenar: Zīrā mādde-i dūd balġamdur. 

8 Derkenar: Nuḍc bulduḳdan ṣoñra. 

9 Derkenar: Kişnīz gibi meŝelā. 
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şirket-i mide ile ola1 aña fā�ide ider naḳū-ı ḥamıż ve şarāb-ı temr-i Hindī 

yā şarāb-ı iccāṣ yā bezr-i ḳaṭūnā ve ḳay� az olur2 fā�ide ider buña ḫuṣūṣā 

göñül dönmek bulınsa ve her ṣudā ki bir użvuñ şirketi ile olur anuñ ilācı 

ol użvuñ ıṣlāḥı ve taḳviyet-i dimāġdur. اع ــ ــ ا ــ  ــ  ــאت  ــ ا  (و 
رد و ــ ــאء ا ــ  ــ  ــ  ح  ــ ــ  ــ ا ــ ا ان  ــ  ــ ا א ــ  ا ــאر و ا  ا
( ــ دة و  ــ ــאر  ــאء ا س و  ــאء ا ــ و  ــ و ا ــ ا ف و د ــ Şol ṣudā ا 

ki ḥummeyātdan olur istimāl olınur anuñçün ṣudā-ı ḥārr tedbīri ve ṣu-

dā-ı buḥrānī muḥtāc olmaz ilāca illā meger veca-ı ḳavī vāḳi ola ol vaḳt 

istimāl olınur gül ṣuyı ve sögüd ṣuyı ve benefşe yaġı ve nīlūfer yaġı ve 

mersīn ṣuyı ve ḫıyār ṣuyı3 bunlar yalñuz [173a] yā mecmūaten. 

دة) ــ ــ و ا Lafẓān-ı müterādifāndur ma (اnā-yı luġavīsi tolḳadur ki 

cenk güninde başa giyerler. Manā-yı ıṣṭılāḥīsi şol ṣudādur ki cümle başı 

iḥāṭa ider. Nitekim muṣannif dir: ء و ــ ــ  ا ــ כ ــא  ــ כ  ــ  اع  ــ ) 
م) Müzmindür hücūm ider her sā כat kerāhet-i żiyā ve kelām ile.4 ــ  (و 
ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ دا ــאن כאن ا ــ  ة  ــ ــאغ او  ــ ا ــ  ــ او ورم   
ــ ض  ــ ــאن ا ز د  ــ ــ  ن  כــ ــ  א ــ ا أس و  ــ ة ا ــ ــ  ــ  ــאغ و او ــאرج ا  

ودة) ــ ــ ا ــ ا ــא  ــאرة  Bu ṣudā اuñ sebebi ḫılṭ-ı ḳabīḫdür yā veremdür 

żaf-ı dimāġ ile yā ḳuvvet-i ḥiss ile5 eger sebeb baş çanaġınuñ dāḫilinde 

olursa iḥsās olınur veca çekilmiş gözlerüñ köklerine ve eger sebeb baş ça-

naġınuñ ḫāricinde olursa iḥsās olınur veca ḫāric-i dimāġda ve aġrıdur baş 

derisine yapışmaḳ ve ġālibde bu ṣudā ṣovuḳdan olur maraż-ı müzmin ol-

duġıçün ḥattā beyża-i ḥārre müstaḥīl6 [173b] olur bürūdete. ج  (و  
ي ــ ــ ا א ــכ  أس و ــ ــ ا ــ و اذا  ــ ا ــאدة  ــ ز ــאرد  ــ و ا اع ا ــ  ا
ا) ــ ــ  ــ  ــאء و ا א ــ  ــ  ون  ــ  Beyżanuñ و اilācı ṣudā-ı balġamī ve 

ṣudā-ı bārid ilācıdur ziyāde ile taḫdīrde7 ḳaçan baş tıraş olınsa ve ḳazınsa 

1 Derkenar: Ṣudā-ı balġamī ve sevdāvī ki şirket-i mide ile ola fā�ide ider balġamuñ ve sevdānuñ iḫrācı. 

Muṣannif bunları ẕikr itmedi bunlardan ṣudā nādir olup ve ilāc ẓāhir olduġı içün.

2 Derkenar: Az olur didi zīrā ekŝer budur ki ḳay� başa żarar ider.

3 Derkenar: Bunlaruñ istimāli ḫāricden ṭılā yā żımād iledür. 

4 Derkenar: Yanī bunuñ ṣāḥibi żiyā ve ṣavt ve nās ile iḫtilāṭ sevmez ẓulmet ve vaḥdet ve müstelḳiyen yat-

maḳ sever ve her sāat başına çekic ile ururlar ya başı iki pāre olur gibi gelür ve aġrı gözlerinüñ kökine 

ve başınuñ derisine varur gibi gelür.

5 Derkenar: Żaf-ı dimāġ ile olmaḳ ekŝerdür ve ḳuvvet-i ḥiss ibtidāsında olur ammā ḥudūŝından ṣoñra 

dimāġuñ ḳuvvetleri żaīf olur.

6 Derkenar: Zīrā emrāż-ı ḥārre serīü’l-inḳıżā olur. 

7 Derkenar: Ziyāde iḥtiyāc olduġuçün aña ziyāde veca içün. 
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ḥacer-i1 Mıṣrī ile ve būraḳ-ı Ermenī ile andan ṣoñra yaḳılsa ḥınnā ve ṭuz ile 

fā�ide ider muḥkem. 

ــא) ــא  أس و  ــ ــ ا א  ــ ــ  ــא  ــ ا ا ــ כא ــ   Şaḳīḳa beyża (ا

gibidür illā bu şaḳīḳa taḫṣīṣ olınur başuñ yarusına. Şaḳīḳanuñ tedbīri 

beyżanuñ tedbīridür.2 

אم) Aṣlda lafẓ-ı Fārsīdür. Ser baş ma (اnāsına, sām verem manāsınadur. 

( ــ ا ــ  Bu lafẓ fā’yıla ve ḳāf ile müsta (و meldür, lafẓ-ı Yūnānīdür, 

mürādif-i sersāmdur. Ammā ıṣṭılāḥda ıssı veremdür ki dimāġuñ ḥicāb-ı 

raḳīḳinde yā ḥicāb-ı ġalīẓinde olur.3 Nitekim muṣannif dir: ــ ــאر   (ورم 
م ــ ــ ا ــא  ہ  ــ ــ و اכ ا ــאغ ا ــ [174a] ا א ــ  ــ ا اوي  ــ اء او دم  ــ  
ــאل ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــאغ כ ــ ا ــ  ــ و  ــאغ  رم ا ــ ــאل  ــ  ــ و  ــ ا  او ا
( ــא  Issı veremdür ṣafrādan yā dem-i ṣafrāvīden ḥādiŝ olur4 dimāġuñ ا

iki perdesinüñ birinde ki ol iki perde dāḫildür kāse-i serde ve bu veremüñ 

ekŝeri muḳaddem-i dimāġī yili leyyindür yā ortasına varıncaya dek ve az 

olur5 sersām verem-i dimāġuñ nefesine dinilür ve az olur ām olur dimāġuñ 

küllīsine, öyleye āfet ām olur cemī efāl-i nefsāniyyeye. ــ ز ــ  ــ  ) 
ــ و ط  ــ ــ و ا ــאد ذ م و  ــ ــ ا م و  ــ اب  ــ أس و ا ــ ــ ا اع و  ــ  و 
ــ ــאر و ا ــ ا ــ  ك و  ــ ــ ا ــא دل  אئ ــאن כאن  ل  ــ ــ  ــ و ر اب  ــ  ا
ة ــ ة او  ــ ــ  ــאن  اد  ــ ــ و  ــ اכ א ــ ا ــאر  ــ و ا ــ اכ א ــ ا ــ  א  
( ــ ــ ا אئ ــ ا ر  ــ م  ــ ــ ارادة و  ل  ــ ــ   Sersāmuñ و alāmeti [174b] 
ḥummā-yı lāzımedür6 ve ṣudādur7 ve ŝiḳal-i re�sdür8 ve ıżṭırāb-ı nevmdür 

ve müşevveş düşlerdür ve fesād-ı ẕihndür ve iḫtilāṭ-ı aḳldür ve ıżṭırāb-ı 

nefesdür9 ve bevl raḳīḳ olmaḳdur. Ḳaçan bevl mā�ī olsa yanī ṣu gibi olsa 

delālet ider helāke10 ve nabżdur minşāriyye ve mevciyye ortasında mevciy-

ye dimāġda olan veremde ekŝerdür ve minşāriyye ḥicābda olan veremde 

1 Derkenar: Yaṣṣı ṭaşdur anuñ ile ol diyārda kettān ḳazırlar. 

2 Derkenar: Yā ṣaġda olur yā ṣolda. Beyża ile şaḳīḳanuñ şiddeti olduġı içün ism-i maḫṣūṣ ile tesmiye 

olınup ilāc müstaḳil ẕikr olınur ammā şaḳīḳa beyżadan żaīf olduġıçün başuñ ażaf cānibinde olur. 

3 Derkenar: Ḥicāb-ı raḳīḳ beyninüñ kendüyi bürüyendür ḥicāb-ı ġalīẓ baş kāsesine mücāvir olandur.

4 Derkenar: Zīrā verem-i ḥārr balġamdan ve sevdādan olmaz ve dem-i ṣāfīden olmaz. Anuñçün dem-i 

ṣafrāvī ile ḳayd eyledi. 

5 Derkenar: Zīrā muḳaddem dimāġ cānibi yumuşaḳdur.

6 Derkenar: Yanī cemī beden dā�imā ḳızġun olmaḳdur. 

7 Derkenar: Bu ṣudā yā sū�-i mizācdan ḥādiŝ olur yā teferruḳ-ı ittiṣālden.

8 Derkenar: Eger verem demevī olursa ŝiḳal aḳvā olur eger ṣafrāvī olursa ażaf olur.

9 Derkenar: Yanī teneffüs iderken ṣolımaḳdur. 

10 Derkenar: Zīrā mādde elem olan użva teveccüh ider ḳaçan cemī mevādd başa ki re�īs-i ażādur tevec-

cüh ide bevli ṣu gibi ḳılup ve użv-ı re�īs defe ḳādir olmayup helāk olur.
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ekŝerdür ve dil ḳarasıdur ṣarar[d]uḳdan1 ve ḳızar[d]uḳdan ṣoñra ve bevl 

ṭamlamaḳdur irādetsüz ve bilmemekdür elem iren2 ażālarına yapışmaġı. 

ــ اع و  ــ اط ا ــ أس و ا ــ ــ ا ل و  ــ ــ ا ــ ر ــאدة  ــ ا ــ ا ــ  ــ ا  (و اذا ا
ــאم) ر  ــ א ــאف  ــ ر  Ḳaçan ṭabīat ḳabż olsa ḥummā-yı ḥāddede riḳḳat-i 

bevl ile ve ŝiḳal-i re�s ile ve ziyāde ṣudā ile ve burun ḳanamaḳ vāḳi olmaya 

ḳorḳıtsan sersām ile.3 ــאن ن ا ــ ة  ــ ــכ و  ط  ــ ــ ا ن  כــ ــ  ي  ــ  (و ا
( ــ ع ا ــ ــאف و د ات ر ــ وق و  ــ ــ و دور ا ــ و ا  Demevī sersāmdan و ا

iḫtilāṭ [175a] aḳl ile ḍıḥk olur ve ḥumret-i lisān ve ḥumret-i vech ve ḥum-

ret-i ayn olur ve ṭamarlar ṭolu olur ve burun ḳanı ṭamlaları olur ve göz 

yaşarmaḳ olur. ــ ئ ــ  ــ  ــ כא ــ ا ا ن و ا ــ ــ و ا ــ ا ن  כــ اوي  ــ  (و ا
ن כــ ــאن و  ــ و ا ــ و ا ن ا ــ ة  ــ ق و  ــ ــ ا ءة و  ــ ة و  ــ ــ  ــ  א  
( ــ ــאب اכ ــ و ا ــ و ا د ا ــ ــ و ا  Ve ṣafrāvī sersāmdan olur anda gice ا

uyımamaḳ ve delülük ve ṣıçramaḳ ziyāde ke-ennehū cenk ider hey�ātında 

ḥiddet ve cür�et ve ḫūylar yırtıcılıġı ile4 ve yüz ve göz ve dil ṣaruluġı ile ve 

olur ŝiḳal ve çekilmek eḳall ve sancımaḳ ve yalıñlanmaḳ ekŝer. ــ ج  ــ  (ا
ب ــ ــאه و  ة ا ــ ارات و כ ــ ــ ا ــאدة  ــ ز ــאر  اع ا ــ ــ و ا او ــ ا ج ا ــ  
א) ــ اف و  כ ا א و ا و د ــ  אدة ا ا  Bu sersāmuñ iki ḳısmınuñ ا

ilācı ḥummā-yı ṣafrāviyye ilācıdur5 daḫi ṣudā-ı ḥārr ilācıdur6 ziyāde ile 

ḫarārātda daḫi ṣu çoḳluġunda ve māddeyi ceẕbdür esfele ḥuḳneler ve şāflar 

[175b] ile ve eṭrāfı7 ovmaḳ ile ve baġlamaḳ ile. 

( ــ ) Lafẓ-ı Yūnānīdür, manāsı nisyāndur ve ıṣṭılāḥda verem-i bā-

rid-i balġamīdür dāḫil-i ḳıḥfda8 olur ve buña sersām-ı bārid dirler. ــאل  (و 
( ــ ــ  אن  ــ ــ ا  Daḫi buña nisyān dirler. Zīrā nisyān lāzım olur buña. 

ــ و ــ  ــ او  ض  ــ ــא  ــאغ و  ــאرې روح ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــ ورم   (و 
( ــ و ــאغ  ــ ا ــא و   ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ   Bu līŝerġus veremdür ا

balġam-ı müteaffinden dimāġuñ ruḥı mecrālarında9 ve az olur ārıż olur 

dimāġuñ ḥicāblarına yā cirmine balġam lezic olduġı içün, öyleye nüfūẕ 

1 Derkenar: Ṣaġīr uyıda. 

2 Derkenar: Demevīde. 

3 Derkenar: Yanī ol kimseye sersām olmaḳ ḳorḳısı vardur.

4 Derkenar: Zīrā ṣafrāda hem süst hem ḥarāret hem şiddet-i ġaleyān ve ṣufret ve ḫiffet vardur. 

5 Derkenar: Yanī tebrīd ve tarṭīb ve iḫrāc-ı ṣafrā. 

6 Derkenar: Tebrīd-i re�s ve ceẕb-i mādde gibi.

7 Derkenar: Eṭrāfdan murād eller ve ayaḳlardur. 

8 Derkenar: Kāsesi. 

9 Derkenar: Murād ṭamarlar ve şiryānlar yanī yürek ṭamarlarıdur. 
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itmez ḥicāblara bunlaruñ ṣalābeti içün ve nüfūẕ itmez dimāġa balġamuñ 

lüzūceti1 içün. אن و ــ ــ و  ة ر ــ ــ و כ ء  ــ ــ و  اع  ــ ــ و  ــ  ــ  ) 
ــ ــ و  ــ ا ــאن و  ــאض ا ــכ و  ــ ا ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــ  אت و כ ــ  

( ــ ــ و כ ــ  أس  ــ ج ا ــ ــ ا ر  ــ  Bunuñ و alāmeti ḥummā-yı leyyinedür2 

ve ṣudā-ı ḫafīfdür ve nefes giç olmaḳ [176a] ve tükürük çoḳ olmaḳ ve 

nisyān ve nevm-i ŝaḳīl ve kāhillükdür3 ḥattā göz ḳapaġın açmaḳdan ve 

çeñe yumamaḳdan ve dil aḳlıġıdur ve nabż büyüklügidür ve mevciyye-

tidür ve inẕār ider4 līŝerġus hudūẟını baş segirmek aġırlıġı ile ve kāhillik. 

ــ ــ  اع ا ــ ــ ا ــ و  اغ ا ــ ــאدة و ا ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ ا ج ا ــ  (ا
ــא) כ א و د ــ اف و  ــ ــ ا ــ و ر ــ ا ــ  ــ   İlācı ḥuḳne-i leyyine-

dür, andan ṣoñra ḥuḳne-i mutavassıṭadur, andan ṣoñra ḥuḳne-i ḥāddedür 

ve balġam istifrāġıdur5 ve ṣudā-ı balġamī tedbīridür ziyāde ḳızdurmayup 

ḥummā ecli içün6 eṭrāfı dutmaḳ ve baġlamaḳ ve ovmaḳdur. 

ي7) ــ אت ا ــ  Murād sübātdan bunda nevm-i ŝaḳīldür ki uyanmaḳ (ا

asīr ola ve murād seherden uyanıḳluḳdur ki uyımaḳ asīr ola. رم ــ ــ  ــ ا ) 
ــ ــ ا ــ  ــא و  ــ ا ــ  ــ  כ ــ  ن  כــ اء  ــ ــ و  ــ  ــ  א  د

א) א ــ ا  ــ ــ  ــא و  ــ  اء  ــ ــ ا א و  ــ א  א ــ ــ  ــ و  ــ   

Bu ismidür verem-i dimāġīnüñ [176b] ki balġamdan ve ṣafrādan ḥādiŝ 

olur bunuñ alāmeti mürekkebdür iki sersām yanī sersām ve līŝerġus alā-

metlerinden.8 Gāh olur balġam ġālib olur, öyleye anuñ alāmeti9 ġālib olur10 

buña sübāt-ı seherī dirler11 ve ṣafrā ġālib olur, öyleye anuñ alāmeti ġālib 

olur, buña seher-i sübātī dirler. ( ــ ــ و  ا ــ  ــ  ــ  כ ــ   (و 

Bu sübāt-ı seherī ilācı mürekkebdür ḳarānīṭus ve līŝerġus ilāclarından. 

1 Derkenar: Ṣalābet ve lüzūcet mānilerdür nüfūẕa. Anuñçün nüfūẕ az olup ḥucuba ve dimāġa arūṣını 

ḳalīldür. 

2 Derkenar: Balġamī ruṭūbeti ve bürūdeti içün ḥummānuñ ḥarāretini ve ḥiddetini kesr ider ve ḥissi 

gevden ider ṣudāı ḫafīf idrāk ider sā�ir alāmetleri daḫi balġam eŝerleridür.

3 Derkenar: Yanī şol deñlü kāhil olur ki gözin açmaz ve istediginden ṣoñra çeñesin yumamaz. 

4 Derkenar: Yanī baş segirmek ve aġırlanmaḳ ve kāhil olmaḳ līŝerġus ḥādiŝ olmaḳ nişānıdur. Anuñ 

ḫaberin virür. 

5 Derkenar: Eyāric miŝli ile.

6 Derkenar: Zīrā ziyāde tesḫīn hummā ziyāde ider.

7 Derkenar: Gāh olur bunuñ ṣāḥibine nevm-i ŝaḳīl ve ŝıḳlet ve kesel ārıż olur gāh olur fetḥ-i ayn ve 

herze ve hedeyān ṭārī olur. 

8 Derkenar: Līŝerġusa sersām ıṭlāḳ itdi mecāzen bi-ḥasebi’l-ıṣṭılāḥ yāḫūd līŝerġus sersām-ı bāriddür. 

Nitekim ḳarānīṭus sersām-ı ḥārdur. 

9 Derkenar: Anuñ alāmeti līŝerġus alāmetidür.

10 Öyleye anuñ alāmeti ġālib olur: Bu ibare metinde iki kez tekrar edilmiştir.

11 Derkenar: Sübāt ġālib olduġı içün sehere sübāt lafẓını taḳdīm iderler.
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( ــ ــ و ا -Bu ikisi lafẓān-ı müterādifāndur bi-ḥasebi’l-luġa ve’l (ا

ıṣṭılāḥ.1 (ــא ــא  ــ او  ــאدي او  ــאذج او  د  ــ ــ  ن  ــ כــ او  ــ ا ــאن  ــא  ) Bu 

ikisi2 noḳṣān fi’l-fikrdür3 yā buṭlāndur yalñuz ṣovuḳdan yā berd-i māddī-

den4 yā yübsden5 yā ikisinden bile.6 ــ ــ و  أس و  ــ اج ا ــ ــ  ج  ــ  (ا
ــ ن ا ــ ــ و  ــ ا ــ و ا ــכ ا ــ ذ ــ  ــ و  ــ و  اء و  ــ  ا

[177a] ــ ر و  ــ ة  ــ ــ ا دو ــ ا ارة و  ــ ط ا ــ ــ  כ در  ــ ن ا ــ ــ  ی  ــ  و ا
ــ و ي ا ــ ــא  ــא  ــאت  אכ ــ و ا م ا ــ ــ ا ــא  כــ  ة ا ــ ــ و כ  و ز
ه) ــ  Bunuñ ilācı başuñ mizācınuñ tadīlidür ve dimāġı pāk ḳılmaḳdur7 

ve ġıdāyı az ḳılmaḳdur ve laṭīf itmekdür ve ḥarāret virmekdür dimāġa8 ve 

fā�ide ider buña ıṭrīfil ve helīlec-i mürebbā ve macūn-ı felāsife ve bundan 

aḳvādur belādur lākin ziyādedür ḥarāretde. Eyü devālardandur kündür ve 

şeker ve zencebīl ve çoḳ fikr ḫuṣūṣā ulūm-ı aḳliyyede9 ve çoḳ mübāḥaẟe 

ulūm-ı aḳliyyede ḳavī ḳılanlardandur ẕihni daḫi keskin eyler anı. 

ف ــ ــאدي و  ــאذج او  د  ــ ــא  ــ ا כــ و  ة ا ــ ن  ــ ــאن او  ــ  אن10  ــ  (ا
( ــ ج ا ــ ــ  ــ و  ــ ا ا ــ  ــ  ــ او ر ــ ا ا ــ  ــ  ــ او  א  

Nisyān noḳṣān-ı ḳuvvet-i ẕikrdür yā anuñ buṭlānıdur ve nisyānuñ sebebi 

yā berd-i sāẕecdür yā berd-i māddīdür balġamdan ve sevdādan ve bilinür 

bu sebeb-i alāmetleri ile11 yā yübs-i sāẕec ve māddīdür, öyleye ḥıfẓ eyle-

mez, illā ḳadīmi [177b] yā ruṭūbet-i sāẕece ve māddiyyedür, öyleye ḥıfẓ 

eylemez, illā bi’l-fil olanı nisyānuñ ilācı ḥumḳ ilācıdur.12 

ــא) א Lafẓ-ı Yūnānīdür, ma (اnāsı muṣannif ẕikr itdügidür bu ḳavli ile. 

( ــ ن ا ــ ــ ا ) Bilgil ki cünūn muṭlaḳā sevdādan olur ammā bu cünūn 

ki anda yırtıcı ḥayvānlar aḫlāḳı olur olmaz illā ــ ــ دم او  ــ  داء  ــ ــ  ) 

1 Derkenar: Öyleye şāriḥ Nefīs’üñ farḳ itdügi ve buṭlān-ı fikr ḥumḳ ıṭlāḳında baḥŝ itdügi ıṣṭılāḥda 

baḥŝdür ve lā-münāḳaşati fi’l-ıṣṭılāḥ. 

2 Derkenar: Bu berd ve yübs dimāġuñ baṭn üstinde olur ki maḥall-i fikrdür.

3 Derkenar: Murād fikrden ameliyyātda fikrdür. Zīrā naẓariyyātda noḳṣān-ı fikre belādet dirler.

4 Derkenar: Balġamdan. 

5 Derkenar: Yübs daḫi gāh olur sāẕec olur gāh olur māddī olur sevdādan. 

6 Derkenar: Yanī berd ile yübsden gerek bunlar sāẕec olsunlar gerek māddī olsunlar. 

7 Derkenar: Eger sebeb māddī ise.

8 Derkenar: Yalñuz bürūdetden ise ḥarāret virmek ile yalñuz yübūsetden ise tarṭīb itmek ile eger ikisin-

den bile ise hem ḥarāret virmek hem tarṭīb itmek ile.

9 Derkenar: Bürūdet olına. 

10 Derkenar: Nisyān naẓīr-i ruūnedür illā bu ḳadar vardur ki mu�aḫḫar dimāġda olur. 

11 Derkenar: Ḫiffet berd-i sāẕece ŝıḳlet berd-i māddīye delālet ider.

12 Derkenar: Lākin eŝer-i devā ḥumḳda vasaṭ-ı dimāġa irer ve nisyānda mu�aḫḫarına irer. 
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( ــ اب و  ــ ــ ا ن  כــ داء  ــ اء او  ــ  sevdādan olur ki demden muḥteriḳ 

olā yā ṣafrādan yā sevdādan bu ŝāniyen olur ıżṭırāb ile ve ṣıçramaḳ ile. و) 
ــ 2 و  ــכא כــ ا ــ و  ــ ا او داء ا ــ ــ ا ــאف  ف و ا ــ ن1 و ا ــכ ن ا כــ  

( ــ ص  ــ א و  ا ــ כــ ا ــ  ــאر  ــאذا  ــ  ــ اذا כ א ــ و  داو اכ ــ  Ve sükūn ve ا

ḫavf ve ḳurılıḳ sevdā-yı ṣafrāviyyede3 eḳall olur ve mümkin olur anı sākin 

ḳılmaḳ ve sevdā-yı sevdāviyyede ekŝerdür ve tegāfül ider bunuñ ṣāḥibi ḳa-

çan söylense yanī cevāb virmez imdi ḳaçan cünūnı hücūm eylese mümkin 

olmaz [178a] sākin ḳılmaḳ ve daḫi andan ḫalāṣ olmaḳ.4 

( כ Bu ism ile tesmiye olındı. Zīrā bunuñ ṣāḥibinde nev (داء ا-i ġażab 

vardur lub ile muḫteliṭ. Nitekim kelb ādeti gāh ıṣırmaḳdur gāh temelluḳ-

dur. ــ ــ ا אئــ ا ــ  ــכ و  ــ  ــ و  ا ة و  ــ א ــ  ــא ا ان  א ــ ا ع  ــ ــ  ) 
ــא) א ــ ا ــא  ــ כ ء ا ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــכ  Bu dā�-i kelb bir nev و dür 

māniyādan illā bunda muāşeret ve muvāfaḳat ve azcuḳ ḍıḥk vardur ve bu 

mā�ildür demeviyyete. Anuñçün bunda yoḳdur kīn ve sū�-i ḫulḳ.5 Nite-

kim māniyāda vardur. ــא ــ د ء ا ــ ــאغ و ا ارة ا ــ ــ  س  ــ כא ــא ا ر  ــ  (و 
أة) ــ ي ا ــ ــ  م  ــ ــאد ا ــא و ا ار  Ḳorḳıdur māniyā ve dā�ü’l-kelb ile و ا

kābūs6 ḥarāret-i dimāġ ile daḫi ḳorḳıdur bu ikisi ile ḳademeyn ṭolu olmaḳ 

ḳan ve ḳademeynüñ ḳızarması daḫi ḳorḳıdur bu ikisi ile ḳan münaḳid 

olmaḳ ḫātūn memesinde.7 ــ ــ ا ــאدة  ــ ز ــא  א ج ا ــ ــ  ــ  ج  ــ  (ا
ب ــ ــא  ا  ــ ــ و כ ــ  כــ  ــ  ب [178b] و  ــ ــ  ــא ا ــ  ــא ا  و ر
ــאء ــ  ن  ــ ــ ا ــ در ــ  ي ان  ــ ــ ا ج ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا ب ا ــ ــ  ــ رأ  
ــכ) ــ  אود ــ  ــ ا ــא ا م و ر ــ ــ  أه  ــ ــא ا ط  ــ ة ا ــ ــ  ــ   Bunuñ ا

ilācı bi-aynihi mālīḫūlyā8 ilācıdur ziyāde tedbīr-i tebrīd ü tarṭībde ve gāh 

olur iḥtiyāc olur māniyāda ve dā�ü’l-kelbde ḍarba ve baġlamaġa tā imtinā 

eyleye marīż taḫlīṭinden9 ve çoḳ olur başına olur tā rücū ide aña aḳlı ve 

eyü ḳavī ilāclardandur içirilmek nıṣf dirhem efyūn arpa ṣuyında ḳuvvet-i 

1 Derkenar: Bażı nüsḫada ت כ vāḳi ا olmışdur āḫiri ḥarf-i tā ile. 

2 Derkenar: Bażı nüsḫada כא vāḳi ا olmışdur. 

3 Derkenar: Zīrā ṣafrādan muḥteriḳ olan sevdānuñ ḥarāreti ekŝerdür sevdādan muḥteriḳ olan sevdādan. 

Zīrā ṣafrā ḥārr ve sevdā bāriddür. 

4 Derkenar: Māddesi ġalīẓ olduġı içün.

5 Derkenar: Zīrā bu cünūnuñ māddesi demdür. Demde bu cins aḫlāḳ vardur.

6 Derkenar: Kābūs aġırlıḳ ki uyḫuda baṣar.

7 Derkenar: Zīrā dimāġuñ ḳademeyn ve ŝedy ile müşāreketi vardur demüñ ġalebesi ebḫiresinüñ dimāġa 

taṣaud idüp nisādan muḳtażīdür. 

8 Derkenar: Mālīḫūlyā sersām gibidür anuñ taḳaddüm-i ẕikrine binā�en böyle didi.

9 Derkenar: כ gāh müte כ addī istimāl olınur gāh lāzım istimāl olınur. 
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iḫtilāṭ ve ġalebe-i cünūn ḳatında,1 öyleye gāh olur ṣaḥīḥ ḳılur bir günde ve 

gāh olur iḥtiyāc olur bunuñ tekrārına. 

ــא) א  Maraż-ı sevdāvī bunuñla tesmiye olındı. Zīrā sebebidür ki (ا

mālīḫūlyā ḫılṭ-ı esvede dirler. ف و ــ ــאد و ا ــ ا כــ ا ن و ا ــ ــ ا ــ  ) 
ه ــ ــ  כ  ــ ــאذا ا ــאدة  ــ  ــאف  ــא  ف  ــ ة و  ــ ــ ا ــ و  ــ  ئ  ــ  

ــ ــ ر א ن و د ــ ر و ا ــ ــ ا ــ  ــאر כ ــ  ــ  ــ  ــ  اض [179a] و ا ــ  ا
( ــ ــאء ا ــ و  ــאل اכ ــ  و ــ و  ــ ا ــ ا  Mālīḫūlyā ḳarışdurmaḳ-

dur ẓanları ve fikri fesāda ve ḫavfa başlar mālīḫūlyā sürat-i ġażab ile ve 

ḫalvet sevmek ile ve ḳor[ḳ]maḳ ile bi-ḥasebi’l-ādet ḳorḳmayacaḳ nesne-

den. Ḳaçan bu maraż muḥkem olsa ḳavī olur bu arāż ḳābil olan mālīḫūl-

yāya. Şol kimsedür ki ḳalbi ḥārr ola gögsinüñ ve bedeninüñ ḳılı çoḳ ola 

ve dimāġı raṭb ola ve ṭudaḳları ġalīẓ ola elŝaġ2 ola yanī rā ḥarfini lām ve 

sīn ḥarfini ẟā telaffuẓ ider ola ve urūżı bunuñ yanī mālīḫūlyānuñ erenlere 

ekŝerdür ve ḫātūnlara ḳatı ḳabīḥdür. ــ ــ  ن ا כــ ــא ان  ــ ا ــ  א  (و ا
ــ ن כ ــ ــ ا داء  ــ ــאت ا م  ــ ــ  ــ  رض اכ ــ ا ــ ا ــ و ا ن ا ــ ــ  ــאغ   ا
ــ ن כ ــ ــ ا ــ  ن ا כــ ــא ان  א ــאف و  ــ ا ا  ــ ــ و  ــ و ا ن ا ــ دة  ــ  و כ
اق ــ כ ا ــ ن  כــ ــא ان  א ــ [179b] و  ا ا ــ ــ و  א ة  ــ א داء  ــ ــאت ا ن  כــ  
ــאل ــ ا ــ ا داء و  ــ م  ــ ق ا ــ ــ  כ ارة ا ــ ة  ــ ــ  ــא و  ا ــא  א ــ   و 
ة و ــ ة ا ــ ــ و  ــ  ع و ا ــ ة و ا ــ ــ ا ــ  ــ و ا  ــ ة و  ــ ــ ا ــ  ــא ا  
ــ و ــאح و ا ة ا ــ ة و כ ــ א داء  ــ ار ا ــ ــ  ــ ا داوي و  ــ ــ ا א ــ ا  ا
داو ــ ة ا ــ ة ا ــ כ ــ  ــ ا ــ  ــ و  ة ا ــ כ ــ  ة ا ــ ــכ و  اق  ــ ــ و ا  ا

ــאرد داوي  ــ اج  ــ ــא  ــ ا و ــ ا ــ ا ــ و  اق و  ــ ــ ا ــ  ــאن و ا ــ ا  و 
ــ ن و ا ــ ن ا כــ اء  ــ ــ  ق  ــ ــ او  داوي  ــ ــ  وح او  ــ ــ ا ــ  א  
ــ دم ــ او  ــ اכ ء ا ــ ــ و  ن و ا ــכ ــ و ا ن ا כــ داء  ــ ــ  ــ او  أة اכ ــ  و ا
( ــ ــ ا כ  ــ ــ  ــא  א ن ا כــ ــא  ــ و  ح  ــ ــכ و  ــ  ن  כــ  Mālīḫūlyā 

aṣnāfı üçdür. Biri budur ki sebeb yanī sevdā dimāġda nefesinde ola, öyleye 

uyanıḳlıḳ daḫi yire baḳmaḳlıḳ [180a] ekŝer olur sevdā alāmetlerinüñ ade-

mi ile.3 Bunda küllīsinde ve yüzüñ ve gözüñ levni ḳaramtıḳ olur. Bu ṣınıf 

aṣnāf-ı ŝelāŝenüñ şerlisidür. İkincisi budur ki sebeb yanī sevdā bedende 

küllīsinde ola, öyleye sevdā alāmetleri ẓāhir ve ām olur. Bu ṣınıf eslemdür. 

1 Derkenar: Su�āl olınursa veca-ı māddī başa çeker, öyleye cünūn ziyāde olur; biz eyidürüz: Bu mevādd 

istifrāġ olınduḳdan ṣoñradur.

2 Derkenar: Elẟaġ olmaḳ ruṭūbet ġalebesindendür. Anuñçün oġlancuḳlar böyle olur, büyüdükçe ḥarāret 

ġālib olup ruṭūbāt taḥlīl olınup faṣīḥ olurlar.

3 Derkenar: Yanī bedende sevdā alāmetleri olmaya ḳıl çoḳlıġı ve beden ḳurılıġı ve levn ḳaramtıḳlıġı gibi. 
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Üçüncisi budur ki sebeb ḳarın derisi şirketi ile ola yanī ebḫire-i sevdāviy-

ye ve ḫılṭ-ı sevdāvī andan mürtefi olur dimāġa buña mālīḫūlyā merāḳḳı 

dirler. Bunuñ sebebi ciger ḥarāretinüñ şiddetidür ol şiddet-i ḥarāret ḳanı 

yaḳar münḳalib ḳılur sevdāya ve mündefi olur cigerden ṭalaḳa ve def ider 

ṭalaḳ ol sevdāyı fem-i mideye. Bunuñ içün lāzım olur buña fem-i mide 

vecaı daḫi ıṣırmaḳ ve yaḳmaḳ bunda ve şehvet-i ṭaām şiddeti daḫi ḳus-

maḳ ekşi ve sevdāvī daḫi żaf-ı hażm sevdānuñ mideye żararı olduġı içün 

daḫi şiddet-i şehvet-i cimā keŝret-i nefḫ içün daḫi ḫuşūnet-i ayn ebḫire-i 

sevdāviyye keŝreti içün [180b] daḫi göz ḳapaġınuñ aġırlıġı ve ḳarın deri-

sinde elem ve anuñ nefḫi. Ve ṣınıfeyn-i evvelinüñ sebebi yā mizāc-ı sevdāvī 

bārid ve yābisdür rūḥa vaḥşet virür yā ḫılṭ-ı sevdāvī ṭabīīdür yā ḫılṭ-ı sev-

dāvī muḥteriḳdür ṣafrādan, öyleye cünūn ve utanmazlıḳ ve cür�et ekŝer 

olur yā muḥteriḳdür sevdādan öyleye kīn ve sükūn ve ġuṣṣa ve sū�-i ẓann 

ekŝer olur yā muḥteriḳdür ḳandan, öyleye ḍıḥk ile ve feraḥ-ı yesīr ile olur 

ve az olur ki mālīḫūlyā ḳalbden şirketsüz olur. داء ــ ي ا ــ ــ ا ــא ا ج ا ــ  (ا
ر او ــ ــ ا ــאء ا ــ  ــאف ا ــ ا ــ  ــ  ة  ــ م כ ــ ــ ا ــ  ــ ان و א ــ  א ــ   
ــאح اب ا ــ ــאن او  ر ا ــ ــכ و  א ر  ــ ــאن ا ــאء  ــאء ورد او  ب  ــ ــכ او  א ــאذج   ا
ــ و ــ ا א ان ا ــ ــ او ر ــ او  א א او ا ــ م ا ــ ــ ا ر ا ــ ــאن ا ــאء   
ــא ــכ و  ــ ا وة  ــ ــ  ــ و ا او داء  ــ ــ ا ــ ان כא ــ و ا א ــ و ا א  ا
ــאء ــאر و ا ــ ا אכ א ا ــ ــ او  ــא  ــ כ ر ا ــ אش و  ــ ز [181a] و ا ــ ــ ا  
ــ او ــ ا ــאن د د ي ا ــ כ ــאح و ا ــ و ا ــאص و ا ــ و ا ــאن و ا  و ا
ــ ــא  ــא  ة و  ــ ــ ا ول و  ــ ا ــ ا ــא  أس و  ــ ــ ا ع  ــ ز او ا ــ  ا
ــ ــ  ــ و  ــ ا א א ــ  כ ة و  ــ כــ  ــ و ا رد و ا ــ ــ ا ــ  ا  ا

ل و ــ رد و ا ــ ــאء ا ــ  כ د ا ــ ــאح و  ــ ا ج  ــ ــכ و ورق ا ــ ا ــ و اכ א  ا
ــ ــ و ا א ــ  ــ ا رد و  ــ ــאء ا ل  ــ ــ و  ــ  ــ  ــ و  א ر ا ــ כא  ا

אء ــ ــ ا ــ ا ــאم  ق و ا ــ ة ا ــ כ ز و  ــ ــ ا ــ  אر ــ ا ــאص  א ــ او   ا
ن او ــ ــ ا ــ او  אכ ــ ا ــ  ــ כ  اغ  ــ ــ ا ــ و  ا ــא   و 
ــ ــ او ا ــאء ا داء  ــ ن ا ــ ــכ او  ــ و  ــ  ن  ــ ــ ا ــ درا א ــ او   
ــ ــ  ــ [181b] ان  ول و  ــ ا ــ ا ــא  ن و  ــ א ي  ــ ــ   ا

اغ و ان ــ ــ ا ــא  ــ و  א ــאت ا ا ا ــ ــ و ان  ــ כ  ــ  א  ا
ــ ة و اכ ــ א ــ ا ــ  ــ  ــ  ــאل  ــ و ان  ا  ــ ــ  ــ  ز ــ  ا ا ــ  
ــ ــ ا داء و  ــ כــ ا ــ ا ــ ا ر  ــ ــאس و  ــ ا ء  ــ ــא  א وض  ــ  

ــא) ــא و כ داء  Ammā mālīḫūlyānuñ şol ṣınıfınuñ ilācı ki anda sevdā ām 

ola bedenüñ küllīsine ḳan aldurmaḳdur eger bulınursa ḳanda keŝret-i 



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 251

faṣddan cemī aṣnāfında. Eşribe arpa ṣuyı ki ebāzīr-i bāride ve raṭbe ile 

ola1 yā arpa ṣuyı sāde ola şeker ile yā cüllāb gül ṣuyı ile yā lisānü’ŝ-ŝevr 

şeker ile ve reyḥān toḫmı yā elma şarābı lisānü’ŝ-ŝevr ṣuyı ile. Aġdiye2 

etlerdür ki anda aş ḥavāyici olmaya yā ekşi aş yā buġday şorbası yā rişte 

şorbası eger hażm muḥtemil ise nar deñlü şorba yā tuffāḥiyye ve ḳoruḳlı 

şorba eger sevdā ṣafrāviyye ise yanī ṣafrā-yı muḥteriḳadan ḥāṣıl olmış 

sevdā ise. Nuḳldan [182a] ḥelvādur şeker ile ve nişastadur bādām yaġı ile 

ve ḫaşḫāş ile ve baḳla toḫmıdur şöyle yā müstaḥleb. Ve yimişden ḫıyār ve 

şinḫıyār ve enār ve ḳarpuz ve erik ve zerdālū ve elma ve emrūd. Ve yaġlar-

dan dühn-i benefşe ve dühn-i bādām ve ḳabaḳ yaġı başına sürile ḫuṣūṣā 

ṣınıf-ı evvelde ve midesi yaġlana ṭaşradan ḫuṣūṣā fem-i mide mālīḫūl-

yā-yı merāḳīde gül yaġı ve sünbül yaġı ve ṣaḳız yaġı ısıcaḳ ve kimād ḳılı-

na ḳızmış kepek ile ve naṭūl ḳılına maṭbūḫ-ı bābūnec ve iklīlü’l-melik ve 

turunc yapraġı ile tā yilleri taḥlīl ide daḫi ciger tebrīd ḳılına gül ṣuyı ve 

ṣandal ve kāfūr-ı Rübāḥī3 ile ve żımād ḳılına arpa unı ve ṣandal gül ṣuyı 

ile ve telyīn olına ṭab şāflar ve ḥuḳne-i leyyineler ile yā ḫıyārşenber için 

ṣuvarmaḳ ile bādām yaġı ile ve çoḳ şorba ile ve ḥammām enfa-ı eşyādur 

ḫuṣūṣā merāḳī içün ve taahhüd ve tekrār ḳılına istifrāġ her zamān ḳalīl-

den ṣoñra maṭbūḫ-ı fākihe ile yā maṭbūḫ-ı eftīmūn [182b] yā ḥabbı ile 

sekiz dirhem eftīmūn tāze saġılmış süd ile ve şeker yā sefūf-ı sevdā4 penīr 

ṣuyı ile yā ıṭrīfil-i ṣaġīr ki muḳavvī ola eftīmūn ile ḫuṣūṣā ṣınıf-ı evvelde 

ve vācib olur rāḥat ḳılasın muāleceden her ḥīnden ṣoñra ve istimāl ide-

ler müferriḥ yāḳūtīleri ve ġayrısın eyyām-ı rāḥatda ve aḳla lāzım olalar 

utanacaḳ kimesne mülāzemeti ile ve meyl5 olına anlaruñ ile bażı ẓünūn-ı 

fāsidelerinde ve ekŝer urūżı mālīḫūlyānuñ uḳalā-i6 nāsa olur ve hücūm 

ider bahārda sevdā ḥareket itdügiçün ve gözde yaramazluġı ve çoḳluġı 

içün. 

1 Derkenar: İsfānāḫ ve baḳla ve ḳabaḳ ve yaş kişnīz gibi eger illet ḥārre ise ṣafrā-yı muḥteriḳadan. 

2 Derkenar: Meŝelā et ile ṣoġan ve noḫūd ola ancaḳ ki buña noḫūd-āb dirler. 

3 Derkenar: Rübāḥ bir şehrüñ ismidür ki kāfūr aña mensūbdur.

4 Derkenar: Ṣıfat-ı sefūf-ı sevdā budur ki helīlec-i esved ve kābilī her birinden dört dirhem ve eftīmūn 

iki dirhem ve ġārīḳūn rub dirhem ḫarbaḳ iki dāniḳ bunları dökeler bundan iki dirhem üç dirheme 

varınca penīr ṣuyına bıraġup içüreler.

5 Derkenar: Zīrā dā�imā muḫālefet ġażablarına ve iḥtirāḳ aḫlāṭa sebeb olur. 

6 Derkenar: Zīrā keŝret-i fikr iḥrāḳ-ı aḫlāṭ eyler. Ḥattā Eflāṭūn’a ve Farābī’ye mālīḫūlyā ārıż olmış dirler.
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ب) ــ ــ ا ــאل  ــא  א ــ ا ع  ــ Mālīḫūlyādan bir nev (و  vardur ki aña 

ḳuṭrub dirler. ــ ــאف ا ــ  א ة و ا ــ ــא  ــאء  ــ ا ارا  ــ ــ  א ن  כــ ) 
ــ ــאت او  ــ ا ــ  ض  ــ א ا  ــ ــ و כ داءة ا ــ ــ  وح  ــ ــא  ــ   و 
ــאس و ــ ا را  ــ و  ــ ال  ــ ــ  ــא  ــ را ــ  ــ  ــאذا رأى آ اه  ــ ــ  ــ כ  ب  ــ ــ   
ــא) א ــ כא ــ [183a] و  داء  ــ ــ   Ḳuṭrub ṣāḥibi olur ziyāde ḳaçıcı 

ḥayy olanlardan. Muḥibb olur ḫalveti ve maḳābiri. Ḳurı olur1 gözi ve iki 

incüklerinde çıbanlar ve cerāḥatlar olur. Oñulmaz aḫlāṭı yaramaz olduġı 

içün2 ve çoḳ ārıż olur aña doḳuşmaḳlar yā kelb ıṣırduġı içün. Zīrā ḳaçar 

her gördüginden. Ḳaçan birin daḫi görse andan daḫi ḳaçar dönüci olduġı 

ḥālde,3 öyleye zā�il olmaz yelmekden ḥaẕer idüp nāsdan ve bunuñ sebebi 

sevdā-yı muḥteriḳadur ve ilācı māniyā gibidür. 

( ــ ــ ا ــאل  ــ  ع آ ــ Ya (و nī mālīḫūlyādan nev-i āḫer vardur ki aña 

aşḳ dirler. Muṣannifüñ didügi eṭibbā ḳavli üzere mālīḫūlyādur. Nitekim 

Şeyḫī dimiş: 

Beyt: Muḥabbet zā�il olur çün arażdur

 Ḥekīm eydür ki şehvānī marażdur

Ve illā aşḳ-ı ḥaḳīḳī derde devādur. 

Beyt: Gel ey aşḳ-ı İlāhī’den ḫaberdār olmayan göñül

 Gel ey yolunda cān virüp cigerdār olmayan göñül

اب) ــ ي  ــ ــ   Bu (و aşḳ ārıż [183b] olur ergenlere. Muṣannifüñ 

didügi aġlebe binā�endür. Ve illā müte�ehhillerde daḫi aşḳ vāki olur.

( ــ א  Daḫi (و اārıż olur baṭṭāllara. Zīrā nefsüñ şānı iştiġāldür. Anuñçün 

dimişlerdür 4
כ  ــ א  ــ ــ  -muṣannifüñ bu ḳavli daḫi ekŝere binā�en اذا 

dür. Ve illā niçe müştaġillere aşḳ ārıż olup cümle şuġldan fāriġ olmışlar-

dur. Nitekim ḳā�il dimiş: 

Beyt:  א ام از  כאر در   
כ כאر כ  כ כאرى دارد  

1 Derkenar: Mizācında yübūset ve bürūdet olduġı içün meyyitler ile cinsiyyeti olup anlara meyl ider.

2 Derkenar: Öyleye cerāḥati muttaṣıl tecdīd olınur.

3 Derkenar: Kelbüñ ādetidür ḳaçanı ıṣırur. 

4 Derkenar: Yanī nefsüñi ḥaḳḳa meşġul ḳılmasañ ol seni bāṭıla meşġūl ḳılur.
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ــאع) ا  Fetḥ-i rā ve teşdīd-i (و ayn-ı ūlā ile tāzeler manāsına yāḫūd 

edānī manāsınadur. Bu daḫi ekŝeridür. Nitekim pīrlerden biri dimiş: 

Beyt:  ان را ل  כ א آن  ا אف ده  ا
ان را   א כ ا   ي و  א 

Ve ṣulṭānlar aşḳa mübtelā olup belki enbiyāda daḫi vāḳi olmışdur. 

Beyt: ه  כ אن    כ در دو 
ا  ت כ אه و כ از כ אس  כאه از 

( אئ ــ ر و ا ــ ــ ا  [184a] ــאن ــ ا כــ  اط ا ــ ــ ا  (و Aşḳuñ sebebi 

çoḳ fikrdür bażı ṣūretlerüñ ve şekllerüñ istiḥsānında. Muṣannifüñ bu kelā-

mı daḫi küllī degüldür. Nitekim nā-gāh görüp āşıḳ olan dimiş: 

Beyt: Göreli ḥüsnüñi zār u mübtelā buldum saña

 Ni belālıġ gün idi kim āşinā buldum saña

Ve gāh olur görmeden vaṣf-ı cemīl istimā idüp muḥabbet vāḳi olur.1 

Beyt:  Gelenler böyle dimiş bizden öñdin

 Ki ḳulaḳ āşıḳ olur gözden öñdin

( ــ א ة  ــ ــ  ــ  כ ــ  ــא   Gāh olur ki (و رaşḳ ile şehvet-i mücāmaat 

olmaz. Yanī ġalebe-i aşḳ şehveti unutdurur belki maşūḳ mir�āt ḳılınup 

rūy-ı Ḥaḳḳ müşāhede olınur. 

Beyt:  دم و  دل  כ اכ در روي 
ان و כ  آ رو   دم   כ  

ــ א ة  ــ ــ و כ ــ  ــ ا ــכאء و  ــ ا ــא ا  א ــ و  ور ا ــ ــ   (و 
ــ ال و  ــ ــ و  ــ و  ــ  ــ  ــ ا ــ  כــ כא א ــ  כــ  ــ  ة  ــ ــ ا ــ   ا

ــ و ذכــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ف  ــ ــאم و  אئ  ــ ن  כــ اء [184b] و ان   ــ  ا
( ــ ف ا  ــ ــ  ن ا ــ ــ  ــ و  ه ا ــ ــ  ــאن ا ــאت  אء و  ــ  Aşḳuñ اalāmeti 

iki gözler batmaḳdur ve ḳurımaḳdur illā aġlamaḳ ḳatında ve göz ḳabaġı 

semrimekdür uyḳusuz içün ve göz ḳapaġına ṣuūd2 iden ebḫire çoḳluġı 

içün göz ḳapaġınuñ ḥareketi ile ḍāḥiket ke-ennehū bir leẕīẕ nesneye naẓar 

ider gibi ve uyanıḳlıḳdur ve arıḳluḳdur ve uzun teneffüsdür ve şemā�ili 

1 Derkenar: Gāh olur amā āşıḳ olur.

2 Derkenar: ود אد وا   اء  ا .Ṣıḥāḥ ,ا
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içün niẓām olmamaḳdur ki gāh maḥzūn olur ġam-ı hicrān ile ve gāh mes-

rūr olur müşāhede-i cānān ile ve bi’l-cümle aşḳ ke-ennehū ḳıyāmetdür ki 

ażā şāhid-i ḥāletdür. Nitekim Aṣṣār dimiş: 

Beyt: א   او ز  آ 
ا داد در رو  א כ כ ا

Ve bilinür āşıḳuñ maşūḳı el ḳomaḳ ile nabżı üzere ve esmā ve ṣıfāt ẕikri 

ile. Nitekim ṣāḥib-i Meẟnevī evvel-i ḥikāyetde dimiş: 

Meẟnevī: ش ی    دا 
[185a] ش ی  و   دا 

אن  دد  אم   א   از 
אن1  א در  د  د  او 

Ḳaçan anuñ ẕikri ḳatında nabż muḫtelif olsa ve yüzüñ levni müteġay-

yir olsa bilinür ki maşūḳ oldur. ــ ــ ا ــ  ــ  ــאن  ــאل  א ــ  ج   ــ  (ا
ــ ــ  ــ  א  ــ ــ و ا ــאכאت  ــ  ق ا ــ ــ ا אئــ  ــ ا ــ   ا

ــא) א  اİlāc yoḳdur viṣāl gibi2 eger viṣāl vech-i şerī üzere müyesser ol-

masa ḳarı avratlar ḥavāle itmek ile ki anlar buġż itdüreler maşūḳı āşıḳa 

ḳabīḥ ḥikāyetler ile ve ḫorlamaḳ ile maşūḳı mālīḫūlyā3 tedbīri ile. ــאن כאن ) 
ــ ــא  ــ ان  ــ  ــ و ا اء  ــ ــ و ا א ــ و ا ــ و ا ــ ا ء  ــ ــ ا ــ  א  ا

( ــ ــא آ ــכ  ی ذ ــ ــא ا اس و ر ــ ن و ا ــ ــ ا ب  ــ  Ḳaçan āşıḳ uḳalādan 

olsa yanī aḳl ve ırż dā�iresinde olup daḫi sulṭān-ı aşḳ ġalebe itmiş olmasa 

fā�ide ider [185b] naṣīḥat ve pend daḫi ḫorlamaḳ ve suḫriyyet itmek āşıḳı. 

Amma bu dā�ireden geçene fā�ide itmez. Nitekim Ḥˇāce Ḥāfıẓ dimiş: 

Beyt:  ن א د  א    
אم را  ا  و  א 

Ve maşūḳuñ ṣūretini āşıḳ ḳatında ḳabāḥat ile taṣvīr itmek yāḫūd āşıḳ 

ḳatında kendünüñ ḥālini ve ṣūretini taṣvīr itmek ki anda olan aşḳ bir nev-

dür cünūndan ve vesvāsdan. Nitekim dimişler: 

1 “Hekim, onun anlattığı hikâyelere kulak kesilirken, dikkatini nabzının atışına veriyordu. Nabzı ki-

min adıyla atarsa, dünyada canının arzuladığı odur çünkü” Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî-i 
Ma‘nevî, (çev. Derya Örs-Hicabi Kırlangıç), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İs-

tanbul 2015, s. 38.

2 Derkenar: Ammā uşşāḳdan bażı viṣāle müteḥammil olmayup helāk olmaḳ ve bażına ḥayret ve aşḳ 

ġalebe ḳılmaḳ vāḳi olmışdur.

3 Derkenar: Ki iḥrirāḳı ḫılṭ oldı ise istifrāġ ḳılına ve mizācı tarṭīb olına ve müferriḥāt ile tefrīḥ ḳılına.
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Beyt: Belā vü derd [ü] miḥnetdür adı aşḳ

 Cefā vü zecr ü ḥasretdür adı aşḳ

Ve muṣannifüñ bu kelāmı daḫi küllī degüldür ki uşşāḳdan bażı dimiş: 

Beyt:  א ان  אز و א  א א   כ
א  ر  אن  ان ا ز אدان  و  ای 

Ve gāh olur ārıż olur aşḳ bunlardan ġayrı ḳavme yanī uḳalādan ġayrı-

ya yāḫūd ergenlerden ve baṭṭāllardan ve tāzelerden ġayrıya. אت ــ ــ ا  (و 
و ــ  ا و  ــאع  ا ة  ــ כ و   [186a] ــאت  אכ ا و  ــ  ا م  ــ א אل  ــ ا و  ــ   ا
ا ــ כ ى  ــ ــ و ا ــא ا כــ  ــ  ــא ا ــאل و ا א ــ  ــ כא ــא ا د  ــ אت ا א ــ  ا
א) ــ ــכ  ــא   Tesellī virenlerdendür āşıḳa ṣayd daḫi ulūm-ı aḳliyyeye işti-

gāl daḫi ḥikāyetleşmek ve eşkālleşmek ve keŝret-i cimā1 daḫi keŝret-i lub 

ve bi’l-cümle ḫāṭırını ġayra meşġūl ḳılup ġayra müteallıḳ ḳılmaḳ gerek 

dimişlerdür. 

Mıṣrā�:  כ د  را   د

Daḫi işitmekler şol ḫaberleri ki maḳṣūd andan lubdur şol ḫaberler gibi 

ki āşıḳuñ ḫayāline muvāfıḳdur mutażammın olduġı içün vaṣf-ı maşūḳı ve 

vaṣl-ı maḥbūbı. Nitekim Niẓāmī dimiş 

Beyt: Ḳanı ṭāli ki gelesin dizimi yaṣdanasın

 Ben öpem seni ve sen kendüñ urasın o yere

Ve mutażammın olduġı içün vade-i vaṣlı ve vade-i vefāyı. Nitekim bu 

beyt meşhūrda 

Beyt:  Vade-i vaṣl eyledi bizümle cānān irteye

 Övdiginden ḳılca ḳaldı çıḳmaġa cān irteye

Beyt: Ḫaste cān içün [186b] lebüñ emsem ne var cānā didüm

 Didi sözüm yoḳ benüm ḳıl ne yararsa cānuña

Ammā şol ḫaberler ki anda hecr-i firāḳ ve helāk ve iftirāḳ ẕikr olınur 

çoḳ olur ki helāk ider aşḳ ve ḥüzn içün. Nitekim bu ġazelde 

1 Derkenar: Cimāda hem ġayra iştigāl vardur hem sebebin zā�il ḳılmaḳ vardur ki terāküm-i menī ve 

andan ebḫire-i müfsidenüñ taṣāudıdur. 
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Ġazel: Hergiz umma ey göñül sen derd-i cānāndan ḫalāṣ

 Bir marażdur bu ki kimse bulmadı andan ḫalāṣ

 Vaṣl-ı cānāna çü ḥā�il ortada cāndur göñül

 Vaṣl olayın dir iseñ ol evvelā cāndan ḫalāṣ

 Zülfine berdār olan çāh-ı zenaḫdan ḳurtulur

 Aṣıl ey dil ister iseñ sen de zindāndan ḫalāṣ

 Tevbe bendin kim bozardı mey içüp rüsvāy olup

 Olabilse bir kişi ibrām-ı yārāndan ḫalāṣ

 Baḥr-ı aşḳ içre Sürūrī ārzū ḳılma kenār

 Çünki kimse bulımaz girdāb-ı ummāndan ḫalāṣ 

אت1) ــ Egerçi ṣūret nevmdedür ammā i (اtidālden ḫāric olduġı içün 

maraż-ı dimāġīdür. ( ــ ق  ــ ــ  م  ــ ) Nevm-i ṭavīldür müddetde yanī 

nevm-i ṭabīīden [187a] ziyāde ola ġarḳdur yanī uyurken ḥareket itmek ve 

dönmek olmaya ŝaḳīldür keyfiyyetde yanī uyanmaḳ müşkil olup meyyit 

gibi berk yata. ــ و ــ  ــ دا ــ ا ــ  ــ او ا وح  ــ ــ ا اط  ــ ــא ا ــ ا ) 
ــ و ــ ا ــ  ــ  ــ  م ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــא כא ــ כ ل ا ــ ــ   
اء) ــ ــ ا כ  ــ  Sübātuñ sebebi yā rūḥuñ taḥallülinüñ ifrāṭıdur2 taab 

içün riyāżet-i ḳaviyyeden yā elem-i ḳavī içün, öyleye müctemi ola dāḫile 

istirāḥat içün ve müteḥallil olana bedel ḥāṣıl ḳılmaḳ içün. Nitekim rūḥ 

nevm-i ṭabīīde istirāḥat içün uyanuḳluḳ meşaḳḳatinden daḫi istikmāl it-

mek içün hażm-ı ġıdāyı. ــ ــ  ذ כ ــ ــ ا وح  ــ כ ا ــא ــ  ــ  ــ  ــא   (و ا
غ3) ــ ت ا ــ  Yā ol sebeb ile ki münsedd ola andan mesālik-i rūḥ nüfūẕ-

dan ḍarba ve düşmek gibi tuluñ aḍalātı üzere.4 ــאرج ــ  ــ  د او ر ــ ــא   (و ا
[187b] (ن ــ א ر  ــ ب  ــ  Yā bürūdet yā ruṭūbetdür ḫāricden yā şürb-i او 

muḫaddirdür efyūn gibi.5 ( ــ م ا ــ ــכ  ف ذ ــ Ve bilinür bu6 mecmū (و  

1 Derkenar: Ehl-i luġat sübāt nevmdür ve aṣlı rāḥatdur diyüp א א ــ כــ  ــא  ــ و  ــ  ــ   diyü taṣḥīḥ و 

itmişlerdür. Ammā ekŝer ehl-i tefsīr ḳaṭ ile tefsīr itmişdür. 

2 Derkenar: Rūḥuñ ifrāṭ ile taḥallüli olup bāḳī ḳalanuñ ẓāhire teveccüh itmege ḳudreti olmayup bāṭına 

müteveccih ola.

3 Derkenar: Ṣudġ gözle ḳulaḳ ortasına dirler. Gāh olur anda olan zülfe dirler. Bunda manā-yı evvel 

murāddur. 

4 Derkenar: Öyleye dimāġ munḳabıż olur rūḥuñ mesālikinüñ insidādın īcāb ider, öyleye ẓāhire teveccüh 

idemez.

5 Derkenar: Bu üçüñ illeti taġlīẓ-i rūḥdur, öyleye mesālike nüfūẕ ider.

6 Derkenar: Yanī taab ve elem ve ḍarbe ve saḳṭa ve berd ve ruṭūbet ve şürb-i muḫaddir.
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taḳaddüm-i sebeb ile, öyleye şürb-i muḫaddir bilinür taḳaddüm istimāl 

olınduġından. ــ و ط ا ــ  1 ــ ــ  א ز  ــ ــאح و  ــ و ا ن و ا ــ ــ ا ــא   (و 
اف) ــ د ا ــ ــאرد و  ق ا ــ Ve bilinür isti اmāl-i muḫaddir2 şol nesne ile ki anı 

īcāb ider efyūn ve benc ve luffāḥ ve cevz-i māŝil3 ol nesne suḳūṭ-ı nabżdur 

ve ırḳ-ı bāriddür ve el ve ayaḳ ṣavmaḳdur. ــאذ او ــ  ا ــ  د او ر ــ ــא   (و ا
ــכ4) ــאت ذ ــא  ل  ــ ــ و  ــ  אد  Yā bürūdet-i mizāciyye yā ruṭūbet-i mizā-

ciyye-i sāẕecedür yā māddiyye-i aẕbedür. Böyle olıcaḳ cevher-i rūḥ ġalīẓ 

olur ālāta ve ḥavāssa nüfūẕ idemez ve delālet ider bu sebeblere bunlaruñ 

alāmetleri. ــ ــ و  ــ و  כــ ان  ت  ــ 5 ان ا ــכ אت و ا ــ ــ ا ق  ــ  (و ا
( ــ ــ ا ــ و  ا ــ  ت [188a] و  ا ــכ ــכ ا ام و  כ ــ ــ ا  Farḳ 

sübāt ile sekte ortasında budur ki mesbūt yanī sübāt marażına mübtelā olan 

mümkin olur ki uyandurmaḳ ve añlatmaḳ ve mesbūtuñ beñzi uyuyanlar 

beñzidür. Böyle degüldür meskūt yanī sekte marażına mübtelā olan6 ve 

böyle degüldür maġşiyyün aleyh olan belki meskūt gibidür ve böyle de-

güldür muḫteniḳatü’r-raḥm olan. اوي ــ ي و  ــ ــ و  ــאغ و  ل ا ــ ج ان  ــ  (ا
אط ــ ــ و ا ا ب ا ــ ه و  ــ ــ  ــ  ــאه و  ــ ا כ ــא و  ــ  ه  כــ א رات  ــ  ا
( ــ ــ  س  ــאء ا ــ و   اİlāc budur ki dimāġ tadīl olına7 ve pāk ḳılına ve 

ḳavī ḳılına ve devā olına muḫaddirāt anuñ ile ki8 biz ẕikr iderüz ilācını9 

muḫaddirātuñ ve tekellüf olana uyandurmaġa egerçi ḳıl yolmaḳ ise de ve 

eṭrāfın çekmek ise de ve sirke ve mersīn ṭamzurılmaḳ eyüdür muḳavvīdür. 

ــאرج ــ ا ــא ا כ ــאن  وح و  ــ ان ا ــ ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ   10 ــ  (ا
ــאم כــ  ــ او  ــ ا ــ  د  ــ ف  ــ ــ  ــ  ر ــ او  ــכ  ف ذ ــ  [188b] 
ــכ ف ذ ــ ــ و  א م כא ــ ش  ــ اء  ــ ــ او  ــ و  ــאد  ــ او  ء  ــ ة  ــ  او 
ــא) א ــ ا ــכ  ن ذ כــ داوي  ــ ــ  ده او  ــ  Uyanuḳluḳdur ziyāde ḥarā-

1 Derkenar: Kelime-i  beyāndur א ’yı ki  א ’da.

2 Derkenar: Yanī bir kimesnede sübāt vāḳi olup muḫaddir istimāl itdügi sebebden idügi bilinür nabżı-

nuñ suḳūṭından ve bārid terden ve eṭrāf bürūdetinden. 

3 Derkenar: Efyūn ẓāhirdür ve bencden murād bezr-i bencdür ve luffāḥ daḫi yuḳaruda beyān olınmışdur 

ve cevz-i māẟil funduḳdan büyücek bir muḫaddir nesnedür.

4 Derkenar: אرج د او ر   א  ḳavline ma و اṭūfdur.

5 Derkenar: Vaḳtā ki sübāt ve sekte ve ġaşy ve iḫtināḳ-ı raḥm birbirine müşābih oldı ise ażā ḥisden ve 

ḥareketden muaṭṭal olmaḳda farḳ-ı beyānına şürū eyledi.

6 Derkenar: Zīrā meskūtuñ beñzi meyyit beñzidür ve uyandurmaḳ ve añlatmaḳ mümkin degüldür. 

7 Derkenar: Yanī sübāt bāridde musaḫḫināt ile ve raṭbda müceffifāt ile dimāġa itidāl virile. 

8 Derkenar: Sübāt māddī ise.

9 Derkenar: Sübātuñ cemī envāında. 

10 Derkenar: Seher uyḳu gelmemekdür sübāt muḳābilidür yaḳaẓa uyanıḳluḳdur nevm muḳābilidür. 
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retden ve yübūsetden1 ki ḥiddet virürler rūḥa ve īcāb iderler ḥareketi ḫāri-

ce. Bilinür ḥarāret ve yübūset alāmeti ile yā ḫılṭuñ mülūḥatından bilinür2 

yaşluḳ bulunmaḳ ile burun delüklerinde yā ġam virür fikrden yā aydıñlıḳ 

şiddetinden sehere müstaid olana yā fesād-ı hażmdan yā nefḫden yanī rīḥ 

elem virüp uyḳu gelmeye yā ġıdādan ki müşevviş-i nevm ola bāḳılā gibi. 

Bu küllīsi bilinür vücūdı ile yā ḫılṭ-ı sevdāvīden.3 İmdi olur bu seher ile 

mālīḫūlyā. ي و ــ ط  ــ ــאد ا اج او  ــ ء ا ــ ــ  ــ  ــאم و ان  ــ כא ج  ــ  (ا
[189a] ــאج ــ  אش و  ــ اب ا ــ ــכ او  א ر  ــ ــאذج او ا ا ــאء ا אل  ــ  ا
ــא ــ ذכ ــ و  א ان  ــ ن و ز ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ  4 ا ــ ن و د ــ ــ ا ــ   ا
ــא) ــ  ــ  ت  ــ ة و  ــ اع ا ــ ج ا ــ ــ   Bir nesne yoḳdur ḥam-

mām gibi ve eger uyumazsa yanī ḥammām sebebi ile sū�-i mizāc-ı sāẕec 

yā fesād-ı aḫlāṭ ḳavīdür ve istimāl itmek mā�-i şaīr-i sāẕeci yā mübezzeri 

sükker ile yā şarāb-ı ḫaşḫāş ile ve gāh olur iḥtiyāc olur efyūn gibiye ve bu-

run yaġlamaḳ benefşe yaġı ile ve azcuḳ efyūn ve zaferān ile ilāc-ı bāliġdür. 

Ve biz ẕikr eyledük ilāc-ı ṣudāda żımādlar ve naṭūller ki münevvimdür 

istimāl olınsun bunda. 

ــאم) ــ ا ــ  ي ا ــ ــ  ر  ــ وار6 ا ــ ر5 و ا ــ  Seder ḳarañluḳdur (اārıż 

olur baṣara ḳıyām ḳatında. (ور ــ אء  ــ ــ ان ا وار ان  ــ  Duvār taḫayyül (و ا

olınmaḳdur eşyā devr ider. ( ــ ر  ــ  .Seder muḳaddime-i düvārdur (و ا

( ــכ ع او  ــ ــ  ــ ا ــא  ران اذا دا ــ  Seder ve düvār münẕirlerdür ḳaçan (و 

dā�im [189b] olsalar pīrde ṣarı yā sekteyi. ( כــ א اع و  ــ وار  ــ ــ ا ــ   (و 

Gāh olur düvār ṣudāa döner ve ṣudā düvāra döner.  ة ة כ א ا  (و 
ي ــ ئــ  ــ ا ة و  ــ א وح ا ــ ــ ا ــ  ــ ا رواح ا ــא ا ور  ــ ور  ــ ــ او   ا
ا) -Sederüñ ve düvāruñ sebebi ebḫire-i keŝīredür gözi ḳarardur yā ebḫi دائــ

re-i keŝīredür ki devr ider anuñ ile bile ervāḥ devr ider, öyleye müteġayyir 

olur ervāḥ devri ile neseb ki rūh-ı bāṣıra ve mer�ī ortasındadur, öyleye mer�ī 

devr ider görinür.7 ة او ــ ارة  ــ ــ و  ــ  ــ  ــאغ  ــ ا ــא  ــאر ا ــכ ا  (و ذ
ــאغ و ــ ا ة  ــ دائــ رواح  ب ا ــ ــ  اج  ــ ء  ــ ــ او  ــאء ا ــ ا ة او  ــ ــ ا  
1 Derkenar: Ḥarāret ve yübūset alāmeti ḥarāret maḥsūsadur ve ḥurḳat ve aṭşdur ve gözlerüñ ve lisānuñ 

ve burun delüklerinüñ ḳurılıġıdur. 

2 Derkenar: Būraḳiyyet-i ḫılṭ oldur ki ḫılṭda ṭuzluluḳ ola. 

3 Derkenar: Zīrā rūḥ nūrāniyyeti içün sevdā sevdādan ẓāhire ḳaçar, öyleye nevm müteḥaḳḳıḳ olmaz.

4 Derkenar: Dehn żamm-ı dāl ile ismdür ve fetḥ-i dāl ile maṣdardur yaġlamaḳ manāsınadur.

5 Derkenar: Göz ḳararmaḳ.

6 Derkenar: Baş çigzinmek. 

7 Derkenar: Mer�ī kendüsi döner olsa nice görinürse rūḥ döndügi vaḳt daḫi öyleye görinür. 
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ن ــכ ــ ا ــ  ــ  رواح  ور ا ــ ــ  ــ  ــאن  ــ دوران ا ــ او  א ــכ  ف ذ ــ  
ــ رواح כא ــ ا ــ  ــ او  ــכ او  ــ  ت  ــ ــאء اذا اد ة  ــ אئــ ا ة כא  دائــ

( ــ ــכ  ف כ ذ ــ  [190a] ــאء ــ ا  Ol buḫār yā dimāġuñ nefesinden ola 

ruṭūbet-i balġamiyye içün ve ḥarāret-i mübaḫḫire içün yā mideden yā ġay-

rı ażādan ola1 yā sū�-i mizāc-ı muḫtelifden ola2 ki ḳaçar ervāḥ andan devr 

idici olduġı ḥālde dimāġda. Ve bilinür bu alāmetleri ile yā insānuñ kendü 

dönmesi sebebi ile öyleye devr ider, ervāḥ dimāġda andan ṣoñra bāḳī ḳalur 

sükūndan ṣoñra devr idici olduġı ḥālde şol ṭas gibi ki ṣu ile ṭolu ola ḳaçan 

döndürülse,3 andan ṣoñra sākin ḳılınsa yā ḍarb ve düşmek içün ki başda 

vāḳi olalar anda olan rūḥları dönderür ṣuda olan ḍarb gibi. Ve bilinür bu 

meẕkūruñ her birisi taḳaddümi ile.4 א  و ا אغ و  ي ا ج   (ا
ــאء ة و ا ــ ي ا ــ ة و  ــ ــ و ا ــ ا ــאغ  غ ا ــ ــאرض و  اج ا ــ ء ا ــ  و 
ــאر ــאء ا ــ ا ــ  ــ و  א ــכ  اف و  ــ ــכ ا ــא و  ــ  ــ  ــאرכ و   ا
( ــ و   [190b] Ḳavī ḳılınur dimāġ ve ilāc olınur ḍarba ve düşmege ve 

sū�-i mizāc-ı ārıża ve istifrāġ olınur ruṭūbetden ve buḫārlardan ve ḳavī ḳı-

lınur mide ve ażā-yı müşāreke ve sedd olınur ṭarīḳ-i tebḫīri ve ovılur eṭrāf 

ve ḥakk olınur ṭaş ile5 ve vaż olınur ıssı ṣuda ve ḳızdurulur.6 ــ ــ   (و 
ــ و اب ا ــ ــא و  ر  ــ ــ  ــאص  ي او ا ــ ــ  ن او ا ــ ــאض او ا اب ا ــ  
ــ  و ــ  ــ و  اب  ــ ــ  א ع  ــ ــ او  ــ  ــ او  ــ  ــ  ــ ا  
( א ة ا כ  İçürile şarāb-ı ḥummāż gibi yā şarāb-ı līmūn yā temr-i ا ا

Hindī7 yanī bunlar ile ebḫire men olınur ve māddesi ḳaṭ olınur yā şarāb-ı 

iccāṣ bezr-i ḳaṭūnā ile ve şarāb-ı benefsec içürile yanī ṭabīat ḳabż üzere ise 

ve telyīn ḳılına ṭabīat fetīle-i müshile ile yā ḥuḳne-i leyyine ile yanī bunlar 

ile ceẕb-i mevādd ḳılına yā telyīn olına naḳū-ı hāmıż ve şarāb-ı benefşe ile 

ve ḳılına bunlaruñ naḳlarında [191a] ve ġıdālarında ḳurı kişnīz. اء ــ  (و ا
ــא א ــ  אن ا ــאص و ان  ع او ا ــ אق او  ــ אخ او  א ــ א ن  ــ ــאن او ا ــ ا ورة  ــ  
ا و ــ ــאرج  א ه او  ــ ــ و ــ ا ــ ا ــא ا ن و ر ــ ــ ا دوس  ــ اب ا ــ  
ــאرج) ــ ا ــ او  ص ا ــ ــ  ــ ا ــ   Ġıdā ḥabbu’r-rümmān müzevveresi 

1 Derkenar: Raḥm ve kilye ve merāḳḳ gibi. 

2 Derkenar: Bu maḥalle gelinceye dek sederüñ ve düvāruñ sebebini beyān eyledi. Bundan ṣoñra olan 

düvāruñ sebebidür yanī düvār sū�-i mizācdan ola ki muḫtelif ola müstevī olmaya. 

3 Derkenar: Anuñ ṣuyı ḫayli zamān döner.

4 Derkenar: Ṣuya ḍarb olınsa anda deverān ve ḥareket ḥādiŝ olur.

5 Derkenar: Yanī ayaḳ ṭaşı ile ayaġın ve elin ḳazıyup ḳaşıyalar.

6 Derkenar: Bu cümleden maḳṣūd başdan mevāddı ceẕb itmekdür.

7 Derkenar: Bu eşribe ol taḳdīrcedür ki ṭabīat ḳabż üzere olmaya.
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yā līmūn müzevveresi isfānāḫ ile eger ṭabīat ḳabż üzere ise yā summāḳ 

müzevveresi yalñuz yā isfānāḫ ile yā ḳabaḳ müzevveresi yā erik eger ḳabża 

mā�il ise ve eger balġam ġālib ise şarāb-ı usṭūḫūdūs içürile līmūn şarābı ile 

gāh olur iḥtiyāc olur ıṭrīfile yalñuz yā eyāric-i fayḳarāya ve az olur iḥtiyāc 

olur ḳurṣ-ı benefşeye1 yā ḥabb-ı eyārice.2 

ــ و ــ ا ه و  ــ ــ و  ــ  ــא  م  ــ ــ ا אئــ  ــ ا ــ ان  س  ــ כא  (ا
ع) ــ א رات  ــ ــ ا ــ  כــ و  ــ ا  Oldur ki nāyim taḫayyül eyleye uyḳuda 

ḫayāl-i ŝaḳīl ki üzerine düşer ve anı ṣıḳar ve nefesini ṭar ider ve ḥareke-

ti men ider bu ṣar [191b] münẕirātındandur. او ــ  او  دم  ــאر  ــ   (و 
( ــ ــ ا م ا ــ כــ و  ن ا ــכ ــ  ــאغ  ــ ا ــ ا داء  ــ  Bunuñ sebebi ḳan 

buḫārı yā balġam buḫārı yā sevdā buḫārıdur ki ḳalḳar dimāġa ḥareketüñ 

sükūnı ve adem-i yaḳaẓa3 ḳatında ki ol ḥareket ve yaḳaẓa muḥallildür. و) 
ــאغ4) ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــאغ د ــ ا د  ــ ــא כאن   Ve gāh olur ṣovuḳdan ر

olur ki dimāġı ḳabż ider defaten ve ḫayālī olmaz żaf-ı dimāġdan.  و) 
( ــ ة ا ــ ــ ا ــ و  ــאغ و  ــ ا اغ و  ــ  Bunuñ اilācı istifrāġdur 

faṣd ile ve ishāl ile ve tenḳiye-i dimāġdur ḥabb-ı eyāric miŝli ile ve taḳvi-

yet-i dimāġdur ve men-i ebḫiredür.5 

ــ ــא و  ائ ــאض  ــאب  ــ ا ــא  ــ  ــ  א ــ  ــ  א ة د ــ ع  ــ  (ا
ــאب6) כــ و ا ــ و ا  Südde-i dimāġiyye ġayr-ı tāmmedür büzülür ol ا

südde sebebi ile cemī aṣāb mebde�-i aṣāb yanī dimāġ munḳabıż olduġı 

içün ve men ider ḥissi ve ḥareketi ve durmaġı. ــאغ ا ــ  ــא  ا א  ــ  (و 
ــ او ــ ا ب  ــ ــ ا ــ  ــא  ــ כ אر ــ  ــ  ــאر ردي او כ ــ  ذ  ــ  [192a] 
ــאغ ــ ا כ  ــ ــ  ــ ا ــ رد ــ او ر ــאد ا ــ  ــא  ــאغ כ ــאرك ا ــ  ــ  ــ   
ــ ــ  ــ  ــאد  ــ  ارة او  ــ ط  ــ ــאت  ــאن ر وح او  ــ ــ ا א ــ  ــ  ــ   او ر

ــאت داء و  ــ ــ ا ت  ــ ــאت  ــ  ن  כــ داء  ــ ــאدر او  ــ  اء و  ــ ــ او دم او   او ر
أس و ــ ــ ا ائــ  ــ ا ــ ا ــאغ دل  ــ ا ــ  ــא و اذا כאن ا ــא  ــא و  א  ا
ــ ــ  ــ  ــא  ــא  ــאء و ا ــ ا א ــ  اس و  ــ ورة ا ــ و כــ ــ ا ــ  ــאن و   ا

1 Derkenar: Ḳaçan düvār insānuñ kendü deverānından olsa ilācı sükūn ve nevmdür. Muṣannif bunı ẕikr 

itmedi ẓāhir olduġı içün.

2 Derkenar: Uyḳuda aġırlıḳ baṣmaḳ. 

3 yaḳaẓa: Bu kelime metnin Arapça kısımlarının verildiği bölümde “ ــ ” şeklinde yazılmasına rağmen 

Ayasofya 3662 numaralı nüshanın tercüme kısmında sehven olsa gerek “yaḳaża” şeklinde yazılmıştır.

4 Derkenar: Yanī gāh olur uyḳuda başı üşür defaten ve ḳabż ider dimāġı, andan ḥādiŝ olur kābūs.

5 Derkenar: Eger ṣovuḳdan ise başı ḳızdurmaḳdur iddihān-ı ḥārre ile ve żımādāt ile.

6 Derkenar: Südde-i ġayr-ı tāmme olıcaḳ ṣar ḥādiŝ olur dimāġiyye tāmme olıcaḳ sekte ḥādiŝ olur.
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ــ ــ ا د و  ــ وي و ا ــ ــאري ا ــ و ا ــ ا ل  ــ ــ و  ــ ا ــא  ــ اردى  ــאغ   ا
ــ ل  ــ ــ ا ــא و  ــ ز ــ ا ــ  ن ا כــ ــ و  א ــ  ف כ  ــ ــ و  ــ ا  و 

ء ــ ــ ا ــ  و ة כאن  ــ כ ا ــ אن و اذا כאن  ــ ــ و  ــ و כ ــ  ائــ  ــאج ا  כא
ــא  [192b] ا ــ ــאح و כ ــ  ــ ا ض  ــ ــ و  ــ ا ــאن  ب و  ــאن و כــ ــ  ــ   اכ
ــ ــאدة  ن ا כــ ــ  ان و  ــ ــ ا ن  כــ ــ  ال و  ــ ــ ا ــ ا כ او ــ ي  ــ ــ ا ض  ــ  

( ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــאم ا ــ ا ن  כــ ــא  ــ כ ــ   Süddenüñ se-

bebi dimāġuñ durulmasıdur mūẕī defi içün buḫār-ı redīden yā keyfiyyet-i 

semmiyyet-i ḫāriciyyeden1 nitekim olur ṣar aḳreb ṣoḳıcaḳ aḍal üzere. Yā 

keyfiyyet-i semmiyyet-i bedeniyyeden şol użvdan dimāġa müşārikdür ni-

tekim şol ṣarda ki ḥādiŝ olur fesād-ı menīden. Yā ruṭūbetden ki rediyye-

tü’l-cevherdür dimāġda ḳarār itmişdür. Yā rīḥ-i ġalīẓden menāfis ve mesā-

lik-i rūḥda yā ruṭūbāt ḳaynamasından ḥarāret-i nāriyye ziyādesi içün2 yā 

ḫılṭ ki sedd ider ol ḫılṭa ki balġam-ı ġalīẓdür yā balġam-ı raḳīḳdür yā ḳan-

dur yā ṣafrādur. Ve bu yanī ṣafrādan olan ṣar nādirdür. Yā sevdādur, öyleye 

ṣar olur alāmetler ile ki geçdi sevdāda. Ve alāmāt-ı mālīḫūlyā ile ve muḫ-

teliṭ olur alāmāt-ı sevdā ile ḳaçan sebeb-i ṣar yanī ḫılṭ-ı dimāġda [193a] 
olsa delālet ider aña ŝiḳal-i dā�im başda ve dilde ve ẓulmet gözlerde ve kü-

dūret-i ḥavāss ve selāmet-i bāḳī ażā. Ve ammā şol ṣar ki sebebi cevher-i 

dimāġda olur ol yaramazdur şol ṣardan ki sebebi dimāġda perdelerinde 

olur. Ve delālet [ider] ṣar-ı rīḥīye ve ṣar-ı buḫārīye ḳulaḳ güvildemek daḫi 

çiñlemek ve ḳıllet-i ŝiḳal ve ḳıllet-i teşennüc. Ve bilinür her ḫılṭ alāmetleri 

ile ve olur rīḳ ṣar-ı balġamiyyeden köpüklü ve olur bevlde bir nesne erimiş 

sırça gibi ḳorḳu ve kāhillik ve nisyān ile.3 Ḳaçan ṣar şirket-i mide ile olsa 

ṣaruñ urūżı imtilā üzere ekŝer olur göñül dönmek ile ve ṭarlıġanmaḳ ile ve 

yürek oynamaḳ ile nevbet-i ṣardan evvel. Ve ārıż olur nevbetde feryād. 

Çoḳ olur ārıż olur şol ṣarda ki eviye-i menī şirketi ile olur inzāl. Ve az olur 

ki ṣar olur ḳurtulur sebebi ile. Ve gāh olur mādde-i użv-ı baīdde olur.4 

Nitekim mādde olur ayaġuñ baş barmaġından, öyleye iḥsās olınur yanī 

ḫaste [193b] doyar ke-ennehū ḳarınca yürüyüp çıḳar nevbetden evvel. 

1 Derkenar: Nitekim mide def-i mūẕī içün munḳabıż olup ıçḳırıḳ ve ḳusmaḳ ḥādiŝ olur. Dimāġ 

munḳabıż olıcaḳ aṣāb daḫi munḳabıż olur, öyleye ḥiss ve ḥareket ve ḳıyāma ḳudret bāṭıl olur.

2 Derkenar: Ḥāṣıl-ı kelām budur ki sebeb-i ṣar yā taḳabbuż-ı dimāġdur def-i mūẕī içün yā ḫılṭdur ki 

sedd ider ve taḳabbuż-ı dimāġ ve ḫılṭ-ı sāddüñ her birinüñ aḳsāmı metnden ẓāhirdür.

3 Derkenar: Bunlaruñ cümlesi alāmāt-ı balġamdur.

4 Derkenar: Zīrā ebḫire-i reddiye mürtefi olur dimāġa, öyleye dimāġ munḳabıż olur. 
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ــ ــאرج و  ــ ا ــ  ــא ا اء و ا ــ ــ ا ــ و  א م  ــ ــא ا ــאدة ا غ ا ــ ج  ــ  (ا
ــ ي و  ــ ــ  دة و  ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــא او دواء  אذ ــאرج  ــא او ا א  ا

د و ــ ــ و ا א ــ  ــ  ن در ــ אر ــאل  دوس  ــ ــ ا ــ در ــ ر ــ כ وا  ازرق 
ا ــ ــאرج  א ی  ــ ــ  ــ  ــ او ا ن ا ــ ــ او  ــ در ــ ر ــ  وا ا  ــ ــאرج   ا
ــ ــ در ــ ر ــ כ وا ا  ــ ــ ازرق و כ ــ  ــ در ــ כ وا ن  ــ אر دوس و  ــ  و ا

ل ــ ــ  ــ ار ا او  ــ ــאرج  א ی  ــ ــ  ــ او ا ن او  ــ ــ ا داء  ــ ــא ا  و ا
ــ ــ در ــ  وا ن  ــ دوس و ا ــ א و ا ــ ــ  ــ او دواء  ــ در ــ כ وا  

ا و ــ دة و כ ــ ــ  ــ در ــ  ــ כ وا ا  ــ ــאرج  ل و ا ــ زورد  ــ و  ــ ار  
ــ ز  ــ ــ ا ك  ــ ــ  ــ در ــ ر ــ כ وا ــ  ــ  ــ ازرق و  س و  ــ  رب 

ــאء ــ او  אכ ــ ا ــ او  ص ا ــ اء  ــ ــא ا ــאرا و ا ــ כ ــ و  ــ و   
ــ ــ  ــ  ي  ــ اع و ا ــ ــאب ا ــ  ــא  ــ  ــאت  ــ [194a] و ا א ــ  א  ا
ــאغ و ــ ا ــ  ود  ــ ــ ا א ــ دود  ي  ــ ــאرج و ا ــ و ا א ة  ــ ــ ا ــ و   ا
ــאغ و ي ا ــ ــ و  ــ ا ــ و  غ ا ــ ــ  ــאق ا ــ او ا ــ ا ــ  ي  ــ  ا
ــ ط و و ــ ــא  ــ و ر ــא  ــ و ر ــ ا ــ  ــ ا اف כא ــ ــ ا כ  ــ ي  ــ  ا
ــ ــכ ا اب ا ــ ــאغ و  ــ ا ــ  ة  ــ א ــאدة ا غ ا ــ ــ  ــ ا دو ــ ا  

ــא ــ و ر ــאغ  ــ  دوس  ــ اب ا ــ ــא و  ــ  ــ ار ع  ــ ئ ا ــ ــ  ــ ذכــ ا א  
אت ــ ــאت و ا אت و ا ــ ــ ا ــ  ــאغ  اغ ا ــ ــ ا اغ ا ــ ــ ا ــ   ا
ــאرة ــ و  ــ  ــ آ ــאرة ا ــ  ــ  ــ  ــ در ــ ر اغ ر ــ ــ ا ــ  ط  ــ  
ــ ط  ــ ــ ا ــ ان  ــ و  ــאء ا ــ  ــ  ــ در ــ ر ــ כ وا ــאر  ــאء ا  

ن ــ ــ او  כ ــאق ا ــ ا اغ  ــ ــ ا اج  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــא ا ا و ر ــ رد  ــ  ا
ــ ــ [194b] ان  ــ و  ــכ و ا اب و ا ــ ــ ا ــ  س و  ــ ود ــ او ا  ا
ــ ع و  ــ ــ ا ث  ــ ــ  ــ و  ــ ا و א ص  ــ ــכ  ــ ان ذ ع و  ــ ئ ا ــ ــא  אوا  ا
ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــכ اذا ا ئــ و כ ــ  ــ  ــ ا א ــ د ــא  ــ و  ون  ــ ــ و   
ــ و اب و ا ــ ــ ا ــאر  כ א ــ  أس  ــ ء ا ــ ــ و  א ع כ  ــ ــ ا ــ و   ا
ــא ــא  ــ  ــא  ــ و כ  ء و ا ــ א دل و ا ــ ــ و ا ــ  א ــ ا כ اث و ا כــ  ا
ــ و ــא ا اب و  ــ ا ــ و  ــ ا اכــ ا כ و ا ــ ــ و ا ا כא ــ א  او 
ــ ار ــ و ا א ي و ا ــ ــ כא م ا ــ ــ ا ــ ا م  ــ ــאم و  ــ ا אم  ــ  ا

( ــ ــ ا ئ ــ כ אئ ــאب و ا ــ ا ارة כ ــ ات ا ــ ــ ا ز  ــ ــ و  א ة ا ــ כ א رة  ــ  

İlāc-ı ṣar budur ki istifrāġ olına mādde ammā dem faṣd ile ve ġıdāyı az 

eylemek ile ve ammā balġam ḥabb-ı eyāric ile ve ḥabb-ı ḳūḳıyā ile yā eyā-

ric-i lūġāẕiyā yā devā ki ittiḫāẕ olınur şaḥm-ı ḥanẓaldan ve maḥmūdeden 

ve milḥ-i Hindī’den ve muḳl-i ezraḳdan her birinden rub dirhem [195a] 
usṭūḫūdūs bir miŝḳāl ġārīḳūn bir dirhem helīlec-i kābilī ve esved ve eyāric 
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her birinden rub dirhem yā macūn-ı zebīb yā ıṭrīfil-i ṣaġīr ki muḳavvī ola 

eyāric ile yā usṭūḫūdūs ve ġārīḳūn her birinden bir dirhem muḳl-i ezraḳ ve 

kitre her birinden rub dirhem ve ammā sevdā maṭbūḫ-ı eftīmūn ile yā 

ḥabbı ile yā ıṭrīfil ki muḳavvī ola eyāric ile yā ḥacer-i Ermenī ile maġsūl her 

birinden bir dirhem yā devā besfāyecden ve usṭūḫūdūsdan ve eftīmūndan 

her birinden bir dirhem ḥacer-i Ermenī ve lāziverd-i maġsūl ve eyāric her 

birinden nıṣf dirhem maḥmūde ve kitre ve buyan dibi ve muḳl-i ezraḳ ve 

şaḥm-ı ḥanẓal her birinden rub dirhem ovıla1 bādām yaġı ile saḥḳ2 itdük-

den ṣoñra ve ḫamīr ḳılalar ve büyük ḥablar ideler ve ammā ṣafrā ḳurṣ-ı 

benefşe ile yā maṭbūḫ-ı fākihe yā mā�-i rümmānīn3 helīlec ile daḫi münżi-

cāt ki bildüñ anları bāb-ı ṣudāda. Şol ṣar ki müşāreket-i mide iledür gāh 

olur nāfi olur anda ḳusmaḳ ve mideyi pāk ḳılmaḳ ıṭrīfil ile ve eyāric 

[195b] ile. Şol ṣar ki ḳurddan olur ilāc olur ḳurdı çıḳarmaḳ taḳviyet-i 

dimāġ ile. Şol ṣar ki semmiyyet-i menīdendür yā iḫtināḳ-ı raḥmden is-

tifrāġ olınur menī ve dem ṭamŝ ve ıṣlāḥ olınur użv ve ḳavī ḳılınur dimāġ. 

Ve şol ṣar ki şirket bażı eṭrāf ile ayaḳ barmaġı gibi użv baġlanur gāh olur 

ḳaṭ olınur gāh olur yarılur ve vaż olınur anuñ üzerine şol devālar ki çıban 

ider tā mādde-i fāsid istifrāġ olına taḳviyet-i dimāġ ile. Ve şarāb-ı sirkencü-

bīn-i unṣulī4 nāfidür ẕikr olındı ṣıḥḥat virür ṣara ḳırḳ günde ve şarāb-ı 

usṭūḫūdūs pāk ḳılıcıdur dimāġı muḳavvīdür. Gāh olur iḥtiyāc olınur is-

tifrāġ-ı küllīden ṣoñra istifrāġ-ı dimāġuñ nefesine burna ṭamzurılanlar ile 

ve aġsırdıcılar ile ve gökçek ḳoḳanları ḳoḳmaḳ ile seūṭ ḫafīf istifrāġdan 

ṣoñra funduḳ-ı Hindī rub dirhem istimāl olınur pazı uṣāresinde bir daḫi 

ṣabır ve uṣāre-i ḳıŝŝā-i ḥimār her birinden rub dirhem istimāl olınur 

[196a] mā�-i asel ile vācib olur seūṭ ardınca ḳılmaḳ yaġı ılıcaḳ saūt ḳılı-

nan edviyenüñ ḥiddetin teskīn itmek içün. Gāh olur iḥtiyāc olur tebdīl-i 

mizāca istifrāġdan ṣoñra tiryāk-ı kebīr5 miŝillü ile yā macūn-ı felāsife yā 

Meŝrūdīṭūs6 ile ve ḳoḳdurula seẕāb ve misk ve anber miŝillü. Ve dinildi 

fāvāniyā aṣmaḳ maṣrūuñ boynına berī ḳılur ṣardan. Ve dinildi bu maḫṣūṣ-

1 Derkenar: Ferk: Ovmaḳ.

2 Derkenar: Saḥḳ ezüp un gibi itmege dirler.

3 Derkenar: Mā�-i rümmānīn ekşi ve ṭatlu enār ṣuyıdur.

4 Derkenar: Ol şol sirkencübīndür ki asel ile ve ḫall-i unṣul ile bişürile. 

5 Derkenar: Tiryāk-ı kebīrden murād tiryāk-ı fārūḳdur zehrle bedeni farḳ itdügi içün fārūḳ dirler.

6 Derkenar: Bir ṭabībüñ ismidür. Bu macūnı ol iḫtirā itmişdür. Anuñ ismi ile tesmiye itdiler.
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dur şol fāvāniyāya ki Rūmī1 ola yaş ola şol kimse ki anda ṣar ḥādiŝ ola ve 

anuñ içün yigirmi beş yıl ola.2 Ve ḫuṣūṣā sebeb-i dimāġı ile ümīẕ kesilür 

anuñ ṣıḥḥatinden ve buncılayın ḳaçan ṣar müstemirr olsa bu sinne.3 Ve 

ṣara żarar ider her nesne ki tebḫīr ider ve başı doldurur fużūl ile şarābdan 

ikŝār gibi ve ṣoġan ve pırasa ve kerefs bi’l-ḫāṣiyye ve ḫardal ve bāḳılā ve 

kelem aşı. Ve żarar ider ṣara her nesne ki tevlīd ider ḫılṭ-ı ġalīẓ yā fāsid süd 

gibi ve balıḳ ve yaş yimişler4 ki ġalīẓ ola daḫi şarāb ḫuṣūṣā tāzesi ve is-

tiḥmām ṭaām aḳabınca ve lāzım [196b] ola maṣrū ḫafīf laḥmlara oġlaḳ 

gibi ve serçeler ve piliçler ki ḳurı kişnīzlü ola ve iḥtirāz ide maṣrū şol ṣavt-

lardan ki feryād idicidür ḳapu çayırdısı gibi ve şol ṣavtlar ki ḳorḳuncdur 

arslan ögürmesi gibi. 

ــ و ــ ا ــאء  ــ ا ــ  ــאري رو ــאغ و  ن ا ــ ــ  ــ  א ة  ــ  5 ــכ  (ا
ــאق) ا ورة  ــ ــ  ا ا  כــ   Südde-i tāmmedür buṭūn-ı dimāġuñ ا

cümlesinde daḫi rūḥ mecrālarında,6 öyleye ażā mutaaṭtıl olur ḥisden ve 

ḥareketden illā teneffüs degül żarūret-i istinşāḳ içün.7 ــאض ا ــא  ا א  ــ  (و 
ــ ــ  ء  ــ ــא ا ــ و ا ــ او  ة او  ــ א ــאر  ــ او  ــאغ د د ا ــ د  ــ ــ  ذ  ــ ــאغ   ا

داء) ــ ــ او دم او  ــאد   Bu süddenüñ sebebi yā inḳıbāż-ı dimāġdur mūẕī 

içün yanī mūẕīnüñ defi içün ṣovuḳdan ki vārid olur dimāġa defaten yā 

buḫār-ı fāsid[d]en yā ḍarbdan yā düşmekden yāḫūd imtilādur ḫılṭdan ki 

sedd ider ol ḫılṭ yā balġam yā dem yā sevdādur. ــ رة  כــ ــ ا ــאت   (و ا
ــ א ــ  א ــ  ــ  ــ  ــא ا ــ  ــ   ــ ا ــא و   [197a] ــ د ع و ا ــ ــאب ا  

ــ ــ  א א  ــ ــא  ــ  ن ا כــ ــ  ــ ا ــ و  أ و ا ــ ــ   ــא ا ــ  כ ــ   و ا
ــ ــאء  ــ و ا ــ ا ش  ــ ــ ا ــ ا ــאن  ــ  ت و ا ــכ ــ ا ق  ــ ــא و  ؤ  

ك ــ ال  ــ אن   ــ ــאك  ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــ  כא  ــ ــאن  ــ   ا
ــאل ــא ا ــאن رأی  ــ  ــ  ــ  ة ان  ــ ــ ا ــ و ا כ ــכ  ف ا ــ ة  ــ ة ا ــ  
(   Alāmetler envā-ı sekteye meẕkūr olandur. Bāb-ı ṣarda alāmet-i 

rediyye ol alāmetdür ki anda nefes ẓāhir olmaya8 ḥattā ṣāḥib-i sekteye beñ-

1 Derkenar: Yanī Hindīsinde bu ḫāṣiyyet yoḳdur.

2 Derkenar: Yanī yigirmi beş yaşına vara. 

3 Derkenar: Yanī ṣabī iken ṣar ḥādiŝ olup yigirmi beş yaşına varınca munḳaṭı olmaya. 

4 Derkenar: Şeftālū ve elma gibi.

5 Derkenar: Türkçe buña ḳan dutmaḳ marażı dirler.

6 Derkenar: Mecārī-i rūḥdan murād ḳalbden dimāġa dimāġdan sā�ir ażāya olan mecārīdür.

7 Derkenar: Ammā teneffüs ḥareket-i irādiyye ḳabīlinden olmaḳ şuūr-ı tāmmı müstelzim degüldür. 

Nitekim ḥāl-i nevmde ve ḥāl-i ġafletde irādet bāḳīdür ki söylemek ve bir yanından bir yanına dönmek 

bulunur şuūr-ı tām yoḳdur. 

8 Derkenar: Böyle iken gāh olur ṣıḥḥat bulur. Anuñçün yitmiş iki sāat geçinceye dek ṣabr itmek gerek 
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zeye meyyite. Şol sekte ki anda ḫırıldamaḳ çoḳ ola ṣıḥḥat bulmaz. Şol sek-

te ki anda teneffüs selīm ola ṣıḥḥati müşkildür yanī sekte ne deñlü żaīf 

olsa ḫalāṣı āsān degüldür. Ve farḳ olınur meskūt ile meyyit atılmış penbe 

ḳomaḳ ile burnı üzere ve ṣu ḳomaḳ ile ḳarnı üzere eger penbe ve ṣu ḥareket 

iderse meyyit degüldür. Ve dinildi barmaḳ ṣoḳa[197b]lar dübürine anda 

olan şiryān müddet-i ḥayātda ḥareketden zā�il olmaz bilinür sekte anuñ 

ḥareketi ile. Ve alāmet-i ceyyide oldur ki naẓar olına gözlerine eger görür-

se anda ḫayāl āyinede ṣūret göründügi gibi meyyit degüldür. ــ ج ان و ــ  (ا
ــ ــ ا ــא و  ــ ا א ــ و  دا ــ و ا א ــ ا ــ  א ن  ــ ة  ــ ــ و  א  دم 

ــאدة) ــ ا ــ  ــ ا א  Eger bulunursa dem ġālib ve ḥumret-i levn ilāc-ı 

faṣddur iki ḳīfālden ve iki vidācdan1 ve ḥacāmatdur iki sāḳdan ve telyīn-i 

ṭabīatdur ḥuḳne-i mutavassıṭalar ile andan ṣoñra ḥuḳne-i ḥādde ile.2 א  (و ا
ارا) ــ ر  כــ ــ  כ ن ا ــ ر ــ و ا ــ ا ــאدة  ــ ا א ئ  ــ ــ ان  ــ   ا
Ammā sektenüñ balġamiyye ilācı yanī keŝret-i balġamdan ḥādiŝ olan sek-

tenüñ ilācında vācib olur ibtidā itmek ḥuḳne-i ḥādde ile ki ol ḥuḳne 

şaḥm-ı ḥanẓal ile daḫi ḳanṭariyūn-ı kebīr ile ola ve tekrār ḳılına niçe kerre.3 

[198a] ( ــ ك ا ــ ــאرج  ــ ا ــ  ــ و  ــ  ــ ر ــ  ــ و  ــ ا  Ve aġız (و 

açıla ve idḫāl ḳılına aña tavuḳ yelegi yanī meskūt olanuñ aġzın açalar ve 

yelegi yaġa ve azcuḳ eyārice bulayup boġazına ṣoḳalar taḥrīk-i ḳay� itsün 

içün. ( ــ ق ا ــ ــ  ــאغ  ــ ا ب  ــ א ــ  ــ و  א ــ   Ve ḳızdurula (و 

tuġla ve ḳonıla ḳurb-ı dimāġa ḥattā ḳılı yaḳa. و ــ  ا و  س  ــ כ ا ــ   (و 
ن) ــ ــ و ا ــ  ــכ و ا  Ve ḳoḳıdalar kündüs4 ve ḳaranfil ve misk ve ا

ḫāye-i ḳunduz ve ferfiyūn. ــ אدو ــ  أس و  ــ ــ ا ة و  ــ اف  ــ ــכ ا  (و 
( ــ ــ  ن و ا ــ در و ا ــ ــ כא  Ve ḥakk olına eṭrāf ḳuvvetle5 ve tıraş 

olına baş ve yaḳı ḳılına şol edviye ile ki cerāḥat ider belādur ve ferfiyūn ve 

cünd-i bīdester gibi.6 ــ او כ ــאق ا ــ ا ــ  ــ  ــאء ا ــ  ــ  ــ ا כ  (و اذا ا
( ــ ر ــאق ا  Ve eger mümkin olursa yutdurmaḳ içürüle bal şerbeti azcuḳ ا

hemān defn itmek olmaz.

1 Derkenar: Ḳīfāl baş ṭamarı ki yuḳaruġı ṭamardur vidāc boyun ṭamarıdur.

2 Derkenar: Su�āl olınursa ḥuḳnenüñ sekte-i demeviyyede ne fā�idesi vardur, dem ḫod faṣd ile çıḳar; biz 

eyidürüz: Dem-i laṭīf ġālib olıcaḳ ṣafrāya müstaḥīl olup ḥuḳne ile ve aḫlāṭ ḥuḳne ile esfele münceẕib 

olup dem anlaruñ yirine iner. 

3 Derkenar: Tā ki başdan balġamı ceẕb eyleye.

4 Derkenar: Aġu ḳunduz didükleri ot ki ṭabībler ḳatında marūfdur. 

5 Derkenar: Ceẕb-i mevādd içün.

6 Derkenar: İshālden ve ḥuḳneden ṣoñra bāḳī ḳalan mevāddı ceẕb itsün içün.
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tiryāk-ı kebīr yā tiryāk-ı erbaa ile.1 ــ ــ ا ع و  ــ ــ ا ــ  ــאق د ــאذا ا ) 
ــאرج) دوس و ا ــ א ی  ــ  Ḳaçan ifāḳat bulsa tedbīr [198b] ḳılına ted-

bīr-i ṣar ile yanī istimāl olına müshilāt ve seūṭāt ve neşūḳāt ve tebdīl-i 

mizāc ḳılına ve içürüle ıṭrīfil-i muḳavvī usṭūḫūdūs ve eyāric ile.  כא  (و ا
ده ــ ــ  ــ  כא ــ و ا ــ ا ــאغ و  ي ا ــ ــ و  ا ج ا ــ ــ  א ــ  ــ او   
ر) כــ ــ ا א א أس  ــ ــ ا  Şol sekte ki ḍarbdan ve düşmekden olur ilāc 

olınur cerāḥat ile ve ḳavī ḳılınur dimāġ ve telyīn olınur ṭabīat ve ol ki 

berdden olur baş ḳızdurula tuġla ile. ف אء اي  כאن و  ا א  ا  (ا
( ــ ن  ــ ــ ا ــ  אء  ــ ــ ا  Fālic eṭibbā-yı ḳudemā ḳatında istiḫā-yı ا

użvdur ḳanḳı użv olursa olsun ve örf-i ṭıbbiyyede müte�aḫḫirīn ḳatında 

bedenden nıṣfuñ istirḫāsıdur ṭūlen.2 و ــאس  ا وح  ــ ا ذ  ــ م  ــ ــא  ا ــ   (و 
ن כــ ــא  ــ و ا د او ا ــ ة ا ــ כ ط  ــ اج  ــ ء  ــ ــ  ــ  כــ ا ــא  ذ ك او  ــ  ا
( ــ و אب  ــ ــ ا א ن  כــ ــ و  ــ د ــ و  א ــ כא ــ  ــ ا ــכ   Fālicüñ ذ

sebebi3 yā rūḥ-ı ḥassāsuñ ve muḥarriküñ adem-i nüfūẕı[199a]dur yā 

rūḥuñ adem-i nüfūẕıdur lākin użv ḳabūl eylemeye sū �-i mizāc mufriṭ 

içün. Sū�-i mizāc yā keŝret-i bürūddandur yā keŝret-i ruṭūbetdendür. Ve 

olur sū�-i mizāc şol fālicde ki muḫtaṣṣ ola bir użva meŝāne gibi ve bu fālic 

vāḳi olmaz defaten. Ḥālbuki bāḳī esbāb madūm ola.4 و د  ــ ا ــאت   (و 
ة) ــ א ــ   Ve berd ve ruṭūbet اalāmetleri ẓāhir ola. اد ــ ــא  ذ ا ــ م ا ــ  (و 
ــ او כ د  ــ ــ  ــאض  ــ او  و ــ او  ــ او  כ ــ  ــ  ــא  اد ا ــ ــ و ا  او 
ــ ات ا ــ ي ا ــ ــ ا رم او  ــ ــ כא א ــאورة  ــ او  ــ او  وا ول  ــ ــאرج  ــ  ــ   ر

( א  Yanī adem-i nüfūẕı rūḥuñ ażāya yā dutulmaḳ içündür yā kesilmek 

içündür. Mecrālarda dutulmaḳ yā ḫılṭ içündür ki sedd ider keŝreti ile dem 

ve balġam ve sevdā gibi yā ġılẓeti içündür balġam ve sevdā gibi yā lüzūceti 

içündür balġam gibi ammā ṣafrā sedd eylemez keŝreti içün. Zīrā ḳalīl olur 

ve sedd eylemez ġılẓeti ve lüzūceti içün. Zīrā raḳīḳ ve ḥādd olur. Yāḫūd 

[199b] użvuñ inḳıbāżı içündür ṣovuḳdan ki keŝāfet virür, öyleye rūḥ 

nüfūẕ idemez yā baġlamaḳdandur ḫāricden, öyleye mecrā sedd olınup rūḥ 

nüfūẕ idemez. Ve fālic yā insidād zā�il olur baġuñ zevāli ile yā ḍarb içündür 

1 Derkenar: Tiryāk-ı erbaa dört cüz�den mürekkebdür. Biri cınṭıyānā biri ḥabbü’l-ġār biri zerāvend biri 

mürr, bu cümle asel ile macūn ḳılına. 

2 Derkenar: Gerek bir użv ola bir barmaḳ gibi meŝelā gerek cümle beden başdan ġayrı. Zīrā baş bile 

olıcaḳ sekte olur.

3 Derkenar: Ḥāsıl-ı kelām budur ki fālicüñ sebebi iki emrüñ biridür. Evvelki rūḥuñ adem-i nüfūẕıdur 

ikinci rūḥ nüfūẕ ide ammā użv ḳabūl ḳılmaya sū�-i mizāc içün.

4 Derkenar: Yanī fālic defaten vāḳi olmaz bāḳī esbāb mevcūd olmayınca.
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ki mecrā ḳasılup aṣab bükülüp rūḥ nüfūẕ idemez yā ḳasıcı mücāvereti 

içündür verem gibi şol użvda ki mücāvirdür aṣaba, öyleye aṣabuñ ażāsı 

ḳasılur rūḥ nüfūẕ idemez yā arḳa kemüklerinüñ birinüñ meyli içündür bir 

cānibe yanī ṣaġa ve ṣola. ( ــ ــ ا ــ  ط  ــ ــאم  ــ ا ــ   Gāh olur (و 

mesāmm munḳabıż olur cevher-i użvuñ ziyāde ġılẓeti içün, öyleye rūḥ 

nüfūẕ idemez nitekim öñce derisinde. ــ رم  ــ כא ــא  ــאض1  ا و  اد  ــ  (او 
( ــ ــ  אت او  ــ ــ ا ض  ــ ــא  ــ  2 ا ــ א  Yāḫūd insidād daḫi inḳıbāż 

içündür verem3 gibi aṣab menbitler[in]de nitekim düşmeklerde yā verem 

gibi aṣabuñ şubelerinde.4 ــ ورم ي  ــ ــ ا א ــא و  ــ اذا כאن  ــא  ــ ا  (و ا
ــ ــ و ا د و ا ــ א ــאر  رم ا ــ ف ا ــ ــ و  ــ  ــ  ر ــ و ا ــ د و  [200a] 
ــ ــ  ــ   ــ و ا ــ  ــ  ــ و כ ــ  ــאس  ــ و ا م و ــ ــ   و ا

( כــ ــ ا داد  ــ ــ  ــ  ر و و ــ ــ و  ــ   Ḳaṭ felc eyler ḳaçan ḳaṭ arḳurı 

olsa.5 Zīrā rūḥa māni olur. Ammā ḳaçan ḳaṭ ṭūlen olsa nüfūẕ rūḥa māni 

olmaz. Ve muḫālif olur ḳaṭ ile olan fālic vereminden olan fālice defaten 

urūż ile. Ve fālic-i veremī azcuḳ ḥādiŝ olur yanī ḳaṭ sebebi ile ārıż olan 

fālic ale’l-fevr ḥādiŝ olur ammā verem sebebi ile ārıż olan fālic tedrīc ile 

ḥādiŝ olur. Ve bilinür verem-i hārr ki sebeb-i fālic olur çekilmek ile 

mevżiinde daḫi ḥummā ile daḫi veca ile. Ve bilinür verem-i ṣulb taḳad-

düm-i veca ile ve aṣabda taaḳḳud iḥsās olınmaḳ ile verem yirinde ve ḍarb 

aḳabınca ola yanī aṣab üzere ḍarbdan ṣoñra ola. Ve bilinür verem-i rıḫv 

bunuñ ile ki ḫālī [200b] olmaz ḥummā-yı leyyineden ve uyuşmaḳdan ve 

azcuḳ aġrıdan. Ve ziyāde olur aġrı ḥareket ḳatında.6 ــ ــ  ــ   (و اذا כאن ا
ــא) כــ  ــ و ا ــ ا א ــאء  ــ ا ــ   Eger sebeb-i fālic aṣab şubelerinde 

olursa fālic olur şol ażādan ki aña gelür ḥiss ve ḥareket ol şubelerden. و ان) 
( ــ ن ا ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــאع ا ــ  ــ  ــ ا Eger sebeb-i fālic nuḫā כאن -ı 

unḳuñ iki şaḳḳınuñ birinde olsa fālic olur nıṣf-ı beden illā yüz degül. و ان) 
ــ ر  ــ ــ  ــ و ا ــ ا ــכ  ــ ذ ــ  ــאغ  ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــ ا  כאن 

( ــכ ــכאن  ــ  أس اذ  ــ ــ ا ا ن כ ــ ــ ا ــ  ــ כ ــ ا ــאن  أس  ــ ــ ا  Eger se-

beb-i fālic dimāġdan baṭn-ı mu�aḫḫaruñ iki şaḳḳınuñ birinde olsa fālic 

1 Derkenar: אض  ḳavline maṭūfdur. 

2 Derkenar: Menābit cem-i menbitdür kesr-i bā ile mevżi-i nebātdur. 

3 Derkenar: Zīrā verem mecrāyı hem sedd ider hem ḳabż ider.

4 Derkenar: Cālīnūs ḥikāyet itmiş; bir kişi atdan arḳası üzere düşüp ayaḳları felc olmış. 

5 Derkenar: Yanī ḳaṭ-ı aṣab ile olan felc oldur ki aṣab arżen ḳaṭ olınsa.

6 Derkenar: Zīrā ḥareket ḥarāreti ile bażı inḫidār zā�il olup veca ziyāde idrāk olınur.
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olur nıṣf-ı beden ile nıṣf-ı vech ve iḥsās olınur uyuşmaḳ baş derisinüñ nıṣ-

fında eger sebeb-i fālic ām olsa baṭn-ı dimāġuñ cümlesine cemī beden felc 

olur illā baş degül. Zīrā küllī başa ām olsa sekte olur.1 א ن ا כ  ( ان 
( ــ ا ــאدي  ــא  א ــ  א  [201a] İmdi vācib olur muāleci ālim olmaḳ 

aṣab mebde�lerine, tā ki devāyı anlaruñ üzerine ḳıla mevżi-i felce ḳılmaya. 

Zīrā anda ḳılmaġuñ nefi yoḳdur sebeb bāḳī olduġıçün.  א ان כאن ج ا  (ا
( ــ ــאء  ــ ر ــ   Yanī ilācı-ı fālic ammā ḳaṭ-ı aṣabdan olan recā yoḳdur. 

Anuñ içün zīrā arżan kesilenaṣab bitmez. ــ اج ا ــ ــ  واؤه  ــ ــ  ا  (و ا
س) ــ ود ــאق و ا אل ا ــ ة و ا ــ ــאن و ا د א  Ammā fālic mizācı yanī 

mizāc-ı sāzec-i bārid anuñ devāsı użv-ı meflūcuñ mizācı tadīl olınmaḳdur 

iddihān-ı ḥārre2 ile daḫi yaḳılar ile ve tiryāk-ı fārūḳ istimāli ve meŝrūdīṭūs 

istimālidür. ( ــ ي ا ــ رم و  ــ ج ا ــ ــ  א ــ  ر  Fālic-i veremī (و اilāc 

olınur verem ilācı ile ve ḳavī ḳılınur aṣab. م ــ ــא ا ــאدة ا غ ا ــ ئــ   (و ا
وداج) ــאخ ا ن و ا ــ ة ا ــ اط  ــ א ا  ــ م  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا  ــ  ــ و   א  

Fālic-i imtilā�ī ki ġalabe-i aḫlāṭdan olur ilācı budur ki [201b] mādde is-

tifrāġ olınur ammā dem faṣd ile ve cür�et olınmaya faṣda illā ġalebe-i dem 

müteḥaḳḳıḳ olduḳdan ṣoñra ḳaṭā ḥumret-i levn ifrāṭı ile ve vedecler yanī 

boyun ṭamarları şişmek ile. ــ ــ  ــ او ا ــ ا ــ  ــ  ــא ا  (و ا
ــ او ــאء ا ــאت כ ــ ا ن و  ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــא  ــ  כ ــאدة و   ا
ــ ل او  ــ اب ا ــ ــאت כ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــכ ا اب ا ــ  

כ ــ ــ  ــ  س  ــ ق ا ــ ــ و  א ن و راز ــ ــ و ا ر כ ــ دوس و  ــ ــ ا  
ــ ا د  ــ ــ  ــא  אذ ــאرج  ا او  ــאرج  ا ــ  غ  ــ ــ  ــ  ــ  ورد  و  ــ   

و ــאرج  א ي  ــ ا ــ  ا ــ  و  اغ  ــ ا ــאود  ــ  ــאت  ا و  ــאت   ا
ــ ــ  ــ او  ــ ا ــ כ ــ ا دو ــ ا ــא ا ــ ا ــ  دوس و اذا  ــ  ا
ــ ــ ر ــ כ وا س  ــ ا و رب  ــ ــ ازرق و כ ي و  ــ ــ  دة و  ــ ــ و  ــ ا  

ك ــ ــאل  دوس  ــ ــ ا ــ در ن  ــ ــ  ــ در ن در ــ אر ا و  ــ ــאرج  ــ ا  در
اء ــ ــ ا ــ ان  ــ و  ــ و  ــ و  אر ــ  ــ  ز و  ــ ــ [202a] ا  
ــ ــ  ــאء ا ه او  ــ ــ و ــאء ا ــ او  א ــ  ــאء ا ــ  ول  ــאم ا ــ ا ــ   و 
ــ ــ ا ــ او  دل او ر ــ ــ و ا ــ و ا ــ و ا ارص ــ و ا א وج  ــ ــאء  ــ   
ــ ــ او  ان ا ــ م ا ــ ــ  ــ  ــ او ــ و  ــ  ــ  م ا ــ دل و  ــ ة ا ــ  

1 Derkenar: Şāriḥ Nefīs dimiş: Bu kelām munāḳıżdur kelām-ı sābıḳa ki didi sebeb ḳaçan baṭn-ı mu�aḫḫa-

ruñ iki şaḳḳınuñ birinde olsa fālic nıṣf-ı beden ile nıṣf-ı vechde olur. Ammā cevābı ẓāhirdür ki bunda 

murād buṭūn-ı ŝelāŝenün cümlesinde dimekdür, yalñuz baṭn-ı mu�aḫḫaruñ cümlesinde dimek degüldür.

2 Derkenar: İddihān-ı ḥārreden murād dühn-i sūsen ve dühn-i cevz ve zeyt ve dühn-i nergis ve zanbaḳ 

ve dühn-i bān ve dühn-i belesāndur.
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ــאم ــ ا ــ  ا ــכ او ا رة  ــ ــ  א ي و ا ــ א رة و  כــ ار ا ــ א ــ  א ــ و د ر  ا
אل ــ ــ ا ــ  ــ  ر و ا ــ כ ــ و ا כــ و ا ــ ا ــ  ــ  ار و  ــ ــכ ا  
ش و ــ ز ــאر و  ــ ورق ا م و  ــ ــ כ  ــ در ــא כאن  س ا ــ ود ــאق و ا  ا
م ــ ــ و  ــ و  اب و ر ــ ج و  ــ ــכ و ورق ا ــ ا ــ و اכ ــ و  א ــ و   
ــ و ــ  ــ  ا  ــ ــאء כ ــ  ــ  ء  ــ ــ  ــ  ــ  اء  ــ اء  ــ ــ ا  و 
ــאء او ــ  ــ  ــ او و ــ او ار ــ  ــאرا او  ــ  ــ  ــ و  ــ ز ــ  ــ  ــאف ا  
ــ ــ   [202b] ــ ــ ز ــ  ــ او  ــ  ى و  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ و   ز
ن ــ ــ  ــאر و  ــ  ــ او د ــ  ــ و د ــ  ــ  ــ  ن و  ــ ــ  ــ و  ــ   
ن و ــ ــ و ا ــ  ــכ و ا س و ا ــ כ ر و ا ــ כ ــ ا ــ  כ ــ و  ــ  ــ و   
ــ ان ء  ــ ا ا ــ אر ــאذا  ــ  ــ و  ــ ا ــ  ــ ا ــ و  ــ כ  ــ و   ا
ا ــ ــאرة و  ــ ا ــ ا ــ  ة  ــ ــ כ ــ  א ــ ر ــאء ا ك ا ــ ا و  ــ ا  
( ــ א ــאت  ــאه ا ــ و  כ ــ و ا א ــאء ا א  Ammā balġam istimāl olınur ḥuḳ-

nelerden1 ḥuḳne-i mutavassıṭa2 evvelā andan ṣoñra istimāl olınur ḥuḳne-i 

ḥāddede ve bunda çoḳ ḳılınur şaḥm-ı ḥanẓal ve ḳanṭariyūn miŝillü. Zīrā 

bunlar balġamı baīdden ceẕb iderler. Ve istimāl olınur münżicler3 mā�-i 

asel yā şarāb-ı sirkencübīn-i unṣulī gibi muġlā-yı münżic ile. Gā[h] olur 

bunda ziyāde ḳılınur verd-i mürabbā-yı aselī. Andan ṣoñra istimāl olınur 

müfettiḥāt4 şarāb-ı uṣūl gibi yā muġlā usṭūḫūdūsdan ve kerefs toḫmından 

ve anīsūndan ve rāziyāneden ve ırḳ-ı sūsdan süzile sikencübīn-i unṣulī 

üzere yā verd-i mürebbā-yı aselī üzere. Andan ṣoñra [203a] yanī nuḍc ve 

teftīḥden ṣoñra istifrāġ ḳılına ḥabb-ı eyāric ile yā eyāric-i lūġāẕiyā ile. An-

dan ṣoñra avdet olına münżiclere ve müfettiḥlere.5 Andan ṣoñra iāde olı-

nur istifrāġ ve istimāl olınur ıṭrīfil-i muḳavvī. Ve ḳaçan üç hefte geçe is-

timāl olına edviye-i ḳaviyyetü’l-istimāl ḥabb-ı müntin gibi yā ḥabb-ı 

şaḥm-ı ḥanẓaldan ve maḥmūde ve milḥ-i Hindī6 ve muḳl-i ezraḳ ve küẟey-

rā ve rubb-ı sūs her birinden rub dirhem eyāric-i fayḳarā ve ġārīḳūn bir 

1 Derkenar: Ḥuḳne-i leyyine müfīd olmaz belki māddeyi taḥrīk ider olmaya mażarratı ekŝerdür.

2 Derkenar: Ḥuḳne-i mutavassıṭa emāda olanı giderür ve ḥuḳne-i ḥādde mevāddı aṣābdan ceẕb ider, 

öyleye ṭabīat ḳavī olur bāḳī ḳalanı taḥlīl itmege ve ḥuḳne-i ḥādde evvel istimāl olınmaz. Zīrā mādde 

nuḍc bulmadan żarar ḫavfı vardur. 

3 Derkenar: Zīrā ḳable’l-inżāc istifrāġ olınacaḳ devā māddenüñ laṭīfin çıḳarup keŝīfi ḳalup żarar ziyāde 

olur.

4 Derkenar: Müfettiḥāt istimāli anuñçündür ki mevādduñ ḫurūcı āsān ola.

5 Derkenar: Zīrā bu marażuñ mevāddı lezic ve müteşerrib olduġı içün bir kerre inżāc ve teftīḥ ile ve bir 

kerre istifrāġ ile tamām tenḳiye ḥāṣıl olmaz.

6 Derkenar: Zīrā bu mādde ġalīẓ ve müteşerribe olduġıçün asīrü’l-ḫurūcdur devā-yı ḳavī gerekdür ishāl 

idüp iḫrāc ide.
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dirhem ferbiyūn ŝümn dirhem usṭūḫūdūs bir miŝḳāl ovıla bādām yaġı ile 

ve yoġrula ḫıyārşenber ve ḥabb ḳılına daḫi istimāl olına. Ve vācib olur ġıdā 

talṭīf olınmaḳ ve iḳtiṣār olınur evvel günlerde noḫūd ṣuyına bal ile yā bal 

şerbetine1 yalñuz yā arpa ṣuyı bal ile. Andan ṣoñra pilic ṣuyı ṭoraḳ otı ile ve 

dārçīnī ve fülfül ve sater ve ḫardal yā köpügi yā āhū eti ḫardal köpügi ile 

ve ṣayd etleri meflūclara biryān olmış yā köftelü şorbalar evfaḳdur ḥayvān-ı 

ehlī etinden2 yā ṭavşan eti ve dimāġı ebzār-ı meẕkūre ile yā āb-kāme3 yā 

serçeler [203b] ki mübezzer olalar ebzār-ı meẕkūre ile yā gügercin yavrıla-

rı ol ebzār ile ve ikŝār ide çiynemegi4 ṣaḳızdan ve zencebīl ve kündür ve 

ḳaranfil. Andan ṣoñra ādet eylesün tiryāk-ı fārūḳ ve meŝrūdīṭūs istimālini 

her ḳanḳısı olursa günde nıṣf dirhem ve alınsun varaḳu’l-ġār daḫi merzen-

cūş ve yüzerlük ve bābūnec ve ḫatmī ve iklīlü’l-melik ve turunc yapraġı ve 

sedef ve yonca ve ebriyāvşān ve ḳovan çiçegi5 ve penc-engüşt.6 Bunlaruñ 

eczāsı berāber ve ḫāye-i ḳunduz nıṣf cüz� ḳaynadalar çoḳ ṣuda ḥattā nıṣfı 

ḳala ve buña mużāaf ḳılına nıṣfı ḳadar zeytūn yaġı ve oturdula anda ıssı 

iken yā bişürile sırtlan yā ṭavşan yā ṭaġ kiçisi ṣuda7 yā zeytūn yaġında yanī 

bunlar8 diri iken. Ve bişürile ḥattā eriye ve oturdıla anda yā oturdıla zeytūn 

yaġında ḳızdurılmış ola anda ḫāye-i ḳunduz ve azcuḳ ferfiyūn ola ve alına 

azcuḳ mūm ve dühn-i ḳusṭ yā dühn-i ġār yā azcuḳ ferfiyūn ḳızdurıla. Ve 

bunuñ ile iddihān olına ve çoḳ ḳılına kündür ve kündüs ve misk ve ḫāye-i 

ḳunduz ve ferfiyūn ve anber ḳoḳulamaḳ9 ve ḳusdurıla ḳatı azcuḳ. Ve kök-

nar [204a] içi ḳızdurur aṣabı ve ḳavī eyler ḳaçan ḳarīb olsalar meflūclara 

ṣıḥḥata vācibdür riyāżet çekmek ve taḥrīk itdürilmek ażā-yı müsterḫiye 

riyāżet-i ḳaviyye-i keŝīre serīan şems-i ḥārredür ve iġtiṣāl ideler10 ṭuzlu ṣu 

ile ve kibrītī ṣu ile gerek ṭabīī gerek ṣınāī ve ılıcalar ṣuyı nāfidür. 

1 Derkenar: Yanī maraż ẓāhir olduġı eyyāmda.

2 Derkenar: Zīrā vaḥşī ḥayvānlaruñ eti eybesdür ve ehlī ḥayvānlaruñ eti erṭabdur.

3 Derkenar: Āb-kāme oldur ki otuz rıṭl buġday unını veya arpa unını yoġurup ḫamīr ideler ammā ḫamī-

re ṭuz ḳatmayalar. Andan ṣoñra bişürüp ḳurıdalar daḫi dökeler. Arabça buña mürrī dirler. Nitekim 

metnde meẕkūrdur. 

4 Derkenar: Balġamı nevāḥī-i re�sden taḥlīl itmek içün.

5 Derkenar: Ḳayṣūm Arabīdür ve būy-ı māzerān Fārsīdür ki Türkçe ḳovan çiçegi didükleridür.

6 Derkenar: Fencengüşt ve penc-engüşt ayıṭ aġacı yapraġıdur beş dāne olur bunuñ toḫmına ḥabbü’l-faḳd 

dirler. 

7 Derkenar: Tā ki balġamı taḥlīl ide nevāḥī-i cildden ve aṣabı ḳızdurup ḳavī ḳıla.

8 Derkenar: Tā ki ḳanı ile bişüp aṣaba muḥkem ḥarāret vire.

9 Derkenar: Bunları ḳoḳulamaḳ ile tenḳiye-i dimāġ olur ruṭūbāt-ı balġamiyyeden ve taḳviyet olur. 

10 Derkenar: İġtiṣāl-i meẕkūr daḫi tenḳiyeden ṣoñra gerek ve illā māddeyi umḳ-ı bedenden ẓāhirine 

çeküp fālic ziyāde olur. 
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( ــ ــ .Luġatde büzülmekdür (ا ــאء  ــ ا ــ  ض  ــ ــ  ــ  ) 
אط)  Bu dürülmekdür ki اārıż olur aṣaba men ider ażāyı uzanmaḳdan. 

ــ כ د  ــ ــ او  ــ و ن  כــ اع  ــ ــ  ــ  اء  ــ ــ  ــ ا ــ ا ــ  ذ  ــ ــא  ــכ ا  (و ذ
( ــ ــ ا ء  ــ ــ و ا ب و ا ــ ــ ا ــ  ــא  ــ כ ــ   Ol taḳalluṣ او כ

yā mūẕī içündür ḳaçar aṣab andan mebde�ine ol mūẕī ḫılṭ-ı leẕẕādandur 

ṣafrā gibi bu teşennüc olur veca ile teşennüc olan użvda yā ṣovuḳdandur 

ki mükeŝŝifdür yā keyfiyyet-i semmiyyedendür aṣabı incidür. Nitekim 

olur teşennüc aḳreb ve yılan ve örümc[ek] ṣoḳduḳda aṣab üzere. ــא ا  (و 
ن כــ ــ  ــ و   [204b] ــ ــ  ه  ــ ل و اכ ــ ــ ا ــ  ض و  ــ ــ ا ــ  ء  ــ  
( ــ ــ آ ــ   Yā imtilā-yı māddedendür aṣabda ziyāde olur arżında naḳṣ 

olur ṭūlinden ve ekŝeri olur balġam-ı ġalīẓden ve gāh olur imtilā olur ḫılṭ-ı 

āḫerden sevdā ve dem gibi. ــ ن  כــ ــא  ض و ا ــ ل و ا ــ ــ ا ــאف  ــא   (و ا
( ــ ــ و  א ــ  ن  כــ ــ و  ــ ا אل و ا ــ ــ כא اض  ــ ــ و ا ــאت   

Yā cefāf içündür ki naḳṣ ider ṭūli ve arżı ve bu teşennüc ḥummeyāt-ı muḥ-

rıḳadan ve emrāż-ı müceffifeden ṣoñra olur ishāl ve ḳay� müfriṭeyn gibi ve 

olur bu teşennüc ile arıḳlıḳ ve irilik ażāda. ن כــ ــאل  ــ ا ــאح و  ــא   (و ا
( ــ ــאرق  ــ و   Yā riyāḥ-ı ġalīẓe içündür ki nüfūẕ ider mesāmm-ı دaṣa-

ba ṭūli nāḳıṣ olup müteḳalliṣ olur. Bu teşennüce ıḳāl dirler, öyleye defa-

ten olur ve sürat ile müfāraḳat ider rīḥüñ ḫiffeti ve sürati ḥareketi içün.

ــ او ب ا ــ ــא او  ــאد  ــ  ــ ورود  ة  ــ ــאص כא ــ  ــ  ذى  ــא   (و ا
( ــ א ــ  ــכ כ ف ذ ــ ــ و  ــאق ا  Yā eẕā içündür اużv-i ḫāṣda [205a] mi-

de gibi aña ḫılṭ-ı ḫādd vārid olduḳda yā ḫarbaḳ içmek ile ishālinden evvel 

yā iḫtināḳ-ı raḥm içündür menī yā dem-i ṭamŝ muḥtebis olıcaḳ. Ve bilinür 

bu meẕkūrlaruñ küllīsi alāmetleri ile.1 

د) ــ ــאء) .Luġatde gerilmekdür (ا ــאض ا ــ ا ــ  ض آ ــ ) Maraż-ı ālī-

dür ażā-yı āliyyede yanī aṣabda yā āletde yanī aḍal olduġı içün men ider 

ażānuñ inḳıbāżını. ل ــ ــ  ــ  ــא وا ــאدة  כــ ا ــ  אب ا ــ ــא ا ــ  א  א ــ  (و ا
ل) ــ ــ ا ــאن  ــ  ــ  ــאض  ــ ا ــ ا ع ا ــ ــ ر ت  ــ ــ  ــ  -Temed ا

düdüñ esbābı teşennüc esbābıdur lākin mādde temeddüdde vākidür līf-i 

aṣab arasında. Andan ṣoñra ol mādde döker şol fetīl telleri arasında erimiş 

yaġ doñduġı gibi, öyleye müşkil olur użvuñ rücūı inḳıbāża noḳṣānsuz 

1 Derkenar: Yanī ḫılṭ-ı leẕẕādan olan bilinür veca-ı leẕẕā ile bürūddan olan anuñ taḳaddümi ile. Böy-

ledür keyfiyyet-i semmiyye olan ve imtilā�ī olan bilinür alāmāt-ı imtilā ile ġayrı daḫi böyledür.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi272

ṭūlda. ( ــ ــ  ب  ــ ــ  ــ او ا اء ا ــ ــ  ــ  ذ و ــ  Yā mūẕī içündür (او 

ki vāḳi olur mebde�-i veterde yā aḍalda, öyleye aṣab ḳaçar ol mūẕīden 

ṭūlen [205b] pes ol ḥāl üzere ḳalur. ــ ــ و  ــ  ــ  ــ ا ــ   (او 
( ــ ــ   Yābis içün ki ḳurıdur aṣabı, öyleye müşkil olur bükülmesi ve 

eksilür arżı ṭūlı degül. 

ة) ــ ) .Aġız egilmekdür (ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ب  ــ ض  ــ ) Bir 

marażdur çekilür anuñçün yüzüñ bir yanı cihet-i ġayr-ı ṭabīiyyeye. ج ــ ) 
( ــ ى ا ــ ــ ا ــ و   ــאء ا ــ ا ــ و   ــ وا א ــ  ــ  ــ و ا  ا
Çıḳar üfürmek ve tükürük bir cānibden ve gökçek olmaz iki şefenüñ bir-

birine ulaşması ve munṭabıḳ olmaz iki göz birbirine. אء او ــ ــא ا א ا ــ  (و 
ــ و  ــ ا ــ  اس و  ــ ــ ا ورة  ــ ــ  ن  כــ אئ  ــ ــאن ا ــא  ق  ــ ــ   
ــ ــכ ا ــאذي  ــכ ا ــ ا ي  ــ ــאء ا ی ا ــ ــ و  אء ا ــ ــ ا د و  ــ ــ   

א) ــ ــ   Laḳvenüñ sebebi yā istirḫādur yā teşennücdür1 farḳ olınur و ر

laḳve-i istirḫā�iyye ile laḳve-i teşennüciyye bunuñ ile ki laḳve-i istirḫā�iyye 

küdūret fi’l-ḥavāss ile olur2 ve yumuşaḳlıḳla cild-i vechde iḥsās olınmaz 

[206a] temeddüd ve müştedd olur istirḫā-i cefn yanī aşaġa göz ḳapaġınuñ 

geñşeyüp ṣarḳması ziyāde olur ve görinür şol perde ki dimāġ üzeredür ki 

muḥāẕīdür laḳve cānibinde olan göze süst ṣarḳmış. ــ ن ا כــ ــ  ــ ا  (و 
( ــ ــ اכ ــ ا א ــ  ــ ا ــ ا ن و  ــ ــ ا د و  ــ ــ  ــ  -Laḳve-i teşennü ا

ciyyede rīḳ eḳall olur temeddüd ile alın derisinde ki bāṭıl ḳılur yitülerini ve 

deri meyl ider3 laḳve-i teşennüciyyede raḳabe cānibine laḳve-i istirḫā�iyye-

den ekŝerdür. ( כ ا Çeñeyi redd itmek el ile şekl-i ṭabī (و رد اīsine müş-

kilrekdür laḳve-i teşennüciyye āsāndur istirḫā�iyyede.4 وف ــ ــ ا ف ا ــ  (و 
( ــ ــ ا ــ رد ا ــכ  ــ  ــ و رد ا ــ اذا  א  Bilinür āfet iren şaḳḳ bunuñ ile 

ki ḳaçan ıṣlāḥ olınsa daḫi redd olınsa şekline āsān olur şaḳḳ-ı āherüñ reddi 

yanī şekl-i ṭabīīsine. 

( ــ ــ .Ditremekdür (ا ــכ ا ــ  כــ  ة ا ــ ــ ا ــ  ث  ــ ض  ــ ) 
ــאل) ــ ا ــ  א Ya او nī maraż ālīdür ḥādiŝ olur ḳuvvet-i muḥarrikenüñ 

1 Derkenar: Zīrā istirḫā olıcaḳ bir cānibde ol cānibüñ esfele meylin iḳtiżā ider öyleye hey�et-i ṭabīiyye 

fāsid olur. Ve teşennüc olıcaḳ bir cānibde ol cānibüñ inciẕābın iḳtiżā ider öyleye fesād hey�ete olur. 

2 Derkenar: Ekŝer olur küdūret şemde ve ẕevḳde olur.

3 Derkenar: Yanī deri eñse cānibine ziyāde mā�il olur. 

4 Derkenar: Bilgil ki laḳve vāḳi olduḳda dört güne dek belki yidi güne dek ilāc itmemek gerek ve altı 

aya dek mümtedd olsa ilāc olınmaz.
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aczinden1 taḥrīk-i aḍal[206b]dan yā ẟebātından ittiṣāl üzere. ــ ) 
( ــ ــ ا ــ ا ــ ا כــ  ــאت ارادي  ــ او  אت اراد ــ  Öyleye muḫteliṭ olur 

ḥarekāt-ı irādiyye yā ẟebāt-ı irādī ŝiḳal-i użvuñ esfele ḥareketi ile. ــכ  (و ذ
وح) ــ ــאم ا ش  ــ ــ ا ــ او ا ع او ا ــ ــ ا ث  ــ ــא  ة כ ــ ــ ا ــא   Bu اacz 

yā żaf-ı ḳuvvet içündür nitekim raşe ḥādiŝ olur feraḥdan ve ġażabdan yā 

ġamdan ki müşevvişdür niẓām-ı rūḥı. אء ــ אب ا ــ ــ  ــ ا א دائــ  ــא   (و ا
( כ ــ ــ  Yā ḥālet-i āletüñ yaramazlıġı içündür ya اذا nī aṣabuñ ḥāli eyü 

olmayup ḳuvvetinden infiāl ḳabūl itmeye ve anuñ ḥālinüñ redā�eti esbāb-ı 

istirḫā� içün ola ḳaçan ol esbāb müstaḥkem olmasa.2 (ــא ــא  ــא  Yā ża (و اf-ı 

ḳuvvet ve redā�et āletüñ ikisi içün bile ola. ــ ــכ وا ــ  ــ  ــ  ض  ــ ــא   (כ
ــא)  Nitekim ārıż olur raşe zehrlü ḥayvān ṣoḳıcaḳ żarar ider ḳuvvete ve 

ālete. (ــאر ــ ا ئ  ــ ــא  ــ  ــ ا Ra (و اşenüñ ġāyetde ṣarbı ṣol cānibden 

başlayandur. [207a] 

ر) ــ ــ .Uyuşmaḳdur (ا ــא  ث  ــ د  ــ ــא  א ــ  ــ ا ــ ا ث  ــ ــ  ) 
ــ כאن ــ اي  ة  ــ ــ او  ــ ا ــ  ــ او  ــ ا ــ  ــ כ ــ  כ وح او  ــ  ا
( ــ ــ ا س  ــ ــ ا ث  ــ ــא  ــ כ ــ ورم او ر ــ  ــ   او İlletdür iḥdāŝ 

ider ḥiss-i lemsīde noḳṣān berd içün ki iḥdāŝ ider ġılaẓı rūḥda yā keyfiy-

yet-i semmiyye içün şol kimse gibi ki anı yılan ṣoḳa yā cevher-i aṣabuñ 

ġılaẓı içün3 yā südde içün ḳanḳı ḫılṭdan olursa olsun yā saḳlamaḳ sebebi 

içün4 veremden yā baġlamaḳdan. Nitekim ḥādiŝ olur ḫader ayaġ üzere 

oturmaḳdan. 

( ــ ــ  ــ ا ــא  ــ  ــא  ت و  ــ ــא ا ك  ــ ــ  ــ  ــ ر ج5  ــ  (ا
İḫtilācuñ sebebi rīḥ-i ġalīẓedür ki ḥareket ider anuñçün aḍalāt ve aña 

mülāṣıḳ olan deri ol rīḥ müteḥallil olsun içün. و اض  ــ ا ه  ــ ــאت   (و 
( ــ א ــ ا رة  כــ ــא  א  Bu marażlaruñ yanī teşennüc ve temeddüd ve ra-

şe ve ḫader ve iḫtilāc [207b] marażlarınuñ alāmetleri ve ilācları meẕkūr-

dur fālicde. ــ ــ و اכ א ــ ا ة  ــ ت ا ــ א ــ  ــ ا ج  ــ  (و اذا دام ا
( ــ ــ ا א א ــ  כ ش و  ــ ز ــכ و ا  Ḳaçan dā�im olsa iḫtilāc geñşek ا

1 Derkenar: Yanī ḳuvvet-i muḥarrike aḍalüñ taḥrīkinden ve ẟebātından āciz ola ale’l-ittiṣāl didügi 

taḥrīke ve ẟebāta ikisine bile ḳayddur. 

2 Derkenar: Zīrā esbāb-ı istirḫā� müstaḥkem olıcaḳ fālic olur raşe olmaz.

3 Derkenar: Öyleye rūḥ nüfūẕ idemez. 

4 Derkenar: Nüfūẕ rūḥā māni olur. 

5 Derkenar: Segirmek. 
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ḳılına użv naṭūllar ile ki ittiḫāẕ olınur bābūnecden ve iklīlü’l-melikden ve 

merzencūşdan ve kimād ḳılınur ḳızmış kepek ile. 1اض ــ ه ا ــ ــ  ــא כאن   (و 
ا او ــ ــ  ــ ا ــ د س  ــ א ص  ــ ــ  ــאء و ان כאن  ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ   
ــ ــ  ــ و  ــ  ــ و  ــ ا ــ د ــאف ا ــאر و  ــאء و ا ــ و ا ع و ا ــ ــ ا  
ــ و ــ ا ی  ــ ــ و  ــ ا ــ  ــכ و  א ر  ــ ــ ا ــאء ا ــ  ــ و   כ و
ــ ــ ا ــ ا ــ  ــ و ر ــ ا ــ و اذا  و و ا ــ م ا ــ ــ و  ــ ا ــ  ار  

( ــ ــ  ــ ان  כــ ا Şol maraż ki bu marażlardan ya و nī fālic ve teşennüc 

ve temeddüd ve laḳve ve raşe ve ḫaderden yübsden ola baīddür recādan 

ve eger bu marażlaruñ ṣāḥibine ḫalāṣ ola cülūs ile olur benefşe yaġında 

ısıcaḳla. [208a] Zīrā tarṭīb ider ve ısıcaḳla te�ŝīr ider yā bişürile ḳabaḳ ve 

bıṭṭīḫ-i Hindī ve ḫıyār ve şinḫıyār ve mużāf ḳılına aña dühn-i benefşe ve 

cülūs itdürile anda ve iddihān ḳılına etmek ile her vaḳt, tā ki tarṭīb ḥāṣıl ola 

ve içürüle arpa ṣuyı ki mübezzir ola aña ısfānāḫ ve yaş kişnīz ile şeker ile ve 

burnuna ṭamzurıla dühn-i benefşe. Zīrā dimāġ tarṭīb olınıcaḳ cümle aṣāb 

tarṭīb olınur ve ġıżā ḳılına et şorbası ve pilic şorbası ṭuzı azcuḳ2 ve lāzım 

ola sükūna ve rāḥata ḳaçan ḳuyruḳ yarılup teşennüc yübsi olan użv üzere 

baġlansa ve terk olınsa ḳoḳıncaya daḳ fā�ide ider ṭūl-i müddet-i ṭarṭībi ile.

(3 ــ اض ا ــ Bunuñ mebāḥiŝi çoḳ olduġı içün ba (اżı eṭibbā müstaḳil 

tedvīn [idüp] fenn-i küḥālet diyü tesmiye itdiler. ( ــ ا ال  ــ ا ــאت  ) 

Aḥvāl-i aynuñ alāmetleri çoḳdur. (ر ــ ــ ا ــ  ال ا ــ ــ ا ل  ــ ) İstid-

lāl olınur aḥvāl-i ayna bir niçe emrden. ( ــ ا ــ  ــא   .Biri lemsdür (ا

( ــ ر ــ ا ــ [208b] ا ــ ا ل  ــ ــא  ــא او  ــא او  ود ــא او  ار ) Ay-

nuñ ḥarāreti yā bürūdeti yā ṣalābeti yā līni delālet ider emzice-i erbaanuñ 

1 Derkenar: اض ه ا  didügi iḫtilācdan ġayrıya işāretdür. Zīrā iḫtilāc yübsden olmaz ve fālic dāḫildür. 

Zīrā anuñ yübsinden olanuñ ilācı yukaruda ẕikr itmedi. 

2 Derkenar: Ṭuzı çoḳ olıcaḳ tecfīf ider. 

3 Derkenar: Bilgil ki Ḥaḳḳ Teālā insānuñ gözini yidi ṭabaḳa ve üç ruṭūbetden ḫalḳ itmişdür ki bu 

tertīb üzeredür: Ṭabaḳa-i ṣulbiyye ve ṭabaḳa-i meşīmiyye ve ṭabaḳa-i şebekiyye ve ruṭūbet-i zücāciyye 

ve ruṭūbet-i celīdiyye ve ṭabaḳa-i ankebūtiyye ve ruṭūbet-i beyżiyye ve ṭabaḳa-i inebiyye ve ṭabaḳa-i 

ḳarniyye ve ṭabaḳa-i mülteḥime. Nitekim şāir dimiş: 

Ḳıṭ�a: 
א    אر  د آ  

ده و  آب     
א و    و  و  ز

ن و  ت و  و    

 Bāṭından itibār olınsa mülteḥime āḫir olur ẓāhirden itibār olınursa evvel olur. Ve bu tafṣīl ki ẕikr 

olındı emrāż-ı ayn mebāḥiẟinde buña eşedd iḥtiyāc vardur ġaflet olınmaya ki ġāyetde mühimdür. 
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birine. Ḥarāret-i melmes1 delālet ider ḥarāret-i mizāc-ı ayna ve bürūdet-i 

melmes delālet ider yübūset-i mizāc-ı ayna ve līn-i melmes delālet ider 

ruṭūbet-i mizāc-ı ayna. ( כــ ا ــ  ــא  א  .İkinci aḥvāl ḥareketdendür (و 

ــא) د او  ــ ــא  ــ و  ــא ا ق  ــ ــ  ارة او  ــ ــא  ) Ḥareket-i ay-

nuñ ḫiffeti ḥarāret içündür mizācında yābis içündür mizācında farḳ ider 

bunlaruñ ortasın lems yanī użv-ı ḥārruñ melmesi ḥārr olur ve użv-ı yābi-

süñ melmesi ṣulb olur ve ḥareket-i aynuñ ŝiḳali berd içündür yā ruṭūbeti 

içün. Bu ikisin daḫi lems farḳ ider yanī użv-ı bāridüñ melmesi ṣulb olur 

ve użv-ı raṭbuñ melmesi yumuşaḳ olur. (ــא و ــ  ــא  א  Üçünci aḥvāl (و 

aynuñ ṭamarlarındandur. (ارة ــ ــא  ر ــאدة و  ة  ــ כ ــא  ؤ ــ و ا ــא  ؤ ) 

Ṭamarlarınuñ boşluġı yübs içündür ve ṭamarlarınuñ ṭoluluġı keŝret-i 

mādde içündür ve ṭamarlarınuñ ẓuhūrı ḥarāret içündür ve ḫafāsı [209a] 
bürūdet içündür. ( ــ ن ا ــ ــא   Dördünci aḥvāl (و راayndan levn-i ayndur 

yanī ṭabaḳa-i mülteḥimenüñ levninüñ iḫtilāfıdur ki emzice ve aḫlāṭuñ 

iḫtilāfına delālet [ider]. دة ــ כ ــ و ا ــאض  اء و ا ــ ة  ــ م و ا ــ ة  ــ א ) 
داء) ــ  Ḥumret dem içün ve ṣufret ṣafrā içündür ve beyāż-ı reṣāṣı balġam 

içün. Zīrā ṭabaḳa-i mülteḥime şeffāfdur ḳaçan balġam ġālib olsa şeffāflıġı 

zā�il olup ḳalay gibi aḳ olur ve ḳaramtıḳ2 olmaḳ sevdā içündür. Nitekim 

alāmāt-ı mizācda beyān olınmışdur. (ــאل ا ــ  א  ــ א Beşinci aḥvāl (و 

ayndan efāldendür. ــ ــ دون ا ــ ا ت  ــ ة ان  ــ ال و ا ــ ــ  ة ا ــ ) 
( ــ ور ــ و כ ــ و כ כــ  א ــאف و  ــ  ــ ر ــ  א وح ا ــ א  Ḳuvvet-i baṣar 

itidāl içündür3 ve ḳuvvet-i bāṣıra eger ḳāṣır olsa baīd olanuñ rü�yetinden 

ḳarīb olandan degül rūḥ-ı bāṣır yanī şuā ḳalīl ve raḳīḳ ve ṣāfdur ve bunuñ 

aksi yanī ḳarīb olanuñ rü�yetinden ḳāṣır ola baīd olandan degül rūḥ-ı 

bāṣıruñ ġılẓeti ve keŝreti ve küdūreti [209b] içündür. Zīrā mesāfe-i baīdde 

ḥareket itmek ile raḳīḳ olur ḳalīl olur ve ṣāf olur, öyleye baīdi eyü görür. 

ــא) ــ  א ــאل  א  ــ אد  Altıncı aḥvāl-i (و ayndan andan aḳanuñ ḥālidür. 

ال) ــ ل  ــ ــ و ا ط  ــ ــ ا ــ و ا ــאف  ــ و ا م ا ــ ) Çapaḳ 

olmamaḳ ve ḳurılıḳ yübs içündür ve çapaḳ ziyāde olmaḳ ruṭūbet içündür 

ve çapaḳ mutedil olmaḳ itidāl içündür ruṭūbetde ve yübūsetde. א ــא  (و 
ــאل) ــאل ا  Yidinci ḥāl infiāldür yanī te�eŝŝürdür. ر ــ د و  ــ א ــ  ــ  א ) 
1 Derkenar: Ḥarāret-i melmes ḳaçan ṭabiiyye olsa ḥarāret mizāc-ı ṭabīīye delālet ider ḳaçan ārıżiyye olsa 

ḥarāret mizāc-ı ārıżīye delālet ider sā�ir aḥvāl daḫi bu ḳıyās üzere.

2 Derkenar: Yanī ḳaraya mā�il olup maşrıḳ olmamaḳ.

3 Derkenar: Yanī ḳarībi ve baīdi ve eşyā-yı ḫafiyyeyi görüp görmekden müte�eẕẕī olmaya.
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ــאس) ا ا ــ ــ  اج و  ــ ــאرة ا ــ  א  Şol ayn ki müntefi ola ṣovuḳ ile ve mu-

tażarrır ola ıssı ile ḥārretü’l-mizācdur ve bu ḳıyās üzere. Nitekim alāmāt-ı 

emzicede beyān olınmışdur. כ ــ א ن  כــ ــ  ــ و  ن ا כــ ــ  ــ  اض ا ــ  (و ا
ة) ــ ــ و ا ــאغ و ا ــאرכאت ا ب ا ــ  Emrāż-ı و اayn gāh olur aṣliyye olur 

yanī ġayrı użvda tabiyyetsüz ḥādiŝ olur ve gāh olur şirket ile yanī użv-ı 

āḫere tabiyyet ile ḥādiŝ olur [210a] ve aḳreb-i müşārekāt-ı dimāġdur ve 

ḥicāblar yanī ḳıḥfdan1 ḫāric olan ḥicāb ve ḳıḥfda dāḫil olan ḥicāb ġalīẓdür 

ve ḥicāb raḳīḳdür ki muḫḫı2 muḥīṭdür ve midedür. ي ــ ا ــ  ل  ــ  (و 
ء) ــ اء و ا ــ ــאل ا ف  ــ א ــא  ا ف ا ــ Delālet ider mi اdīye yanī delālet 

ider şol maraża ki müşāreket-i mide ile olur ḥāl-i aynuñ yanī marażınuñ 

iḫtilāfı mide ḫālī olmaḳ ḥāli ile mālī olmaḳ ḥālinüñ iḫtilāfı sebebi ile yanī 

mide mümtelī olıcaḳ maraż-ı ayn ziyāde ola ve mide ḫālī olıcaḳ maraż-ı 

ayn nāḳıṣ ola. ة ــ ة ا ــ כــ و כ ــ و  ــ ا د  ــ ــאرج  ــא ا ــ ا א ــ ا  (و 
( ــ ر ا ــ ــ  ــ  ئ ا ــ ــאن  ــ  ا ــא ا ــ و ا ــ ا  Ve delālet ider maraż-ı 

ḥicābīye ammā şol maraż ki ḥicāb ḫaricden olur temeddüddür cebhede. 

Zīrā mādde ṭarīḳ-i cebheden nāzil olur ve ḳazınmaḳdur keŝret-i mażar-

ratdur göz ḳapaġında. Zīrā memerr mādde-i ḥāddedür ammā şol maraż ki 

ḥicāb dāḫilden olur aġrı başlamaḳdur gözüñ dibinden. ة ــ م  ــ ــאت ا ) 
( ــ ــ و  ــאن ا ــאق و  ــ و ا وق و ر ــ ــאخ و درور ا  [210b] و اAlāmāt-ı 

dem ḥumret-i ayndur urūḳı dem ile mālī olduġıçün daḫi şişmekdür daḫi 

ṭamarlar ṭolu olmaḳdur ve çapaḳdur ruṭūbet-i dem içün ve ulaşmaḳdur 

ve ḍarabān-ı ṣudġayndür yanī ḥareket-i müstekrehe-i şedīdedür ŝiḳaldür 

aynda. ة و ــ ــ  ــ  ــ د ــ و ر ــאب و  ة و ا ــ ــ ا ة ا ــ اء  ــ ــאت ا  (و 
ــאق) ــ ا  Ve alāmāt-ı ṣafrā ḥumretdür ṣufrete māil daḫi yalıñlanmaḳdur 

ve sancımaḳdur ve gözyaşı ince olmaḳdur ḥiddet ile ve ḳıllet-i iltiṣāḳdur 

yübūset-i ṣafrā içün.3 ( ــ ــ و ــאق و  ــ و ا ــ و  ة  ــ ــ  ــאت ا  Ve (و 

alāmāt-ı balġam şiddet-i ŝiḳaldür balġamuñ bürūdeti ve ruṭūbeti içün göz 

ḳapaġınuñ şişmesidür ve yapışmaḳdur ve ḳıllet-i vecadur bürūdet ḳuv-

vet-i ḥāssayi taḫdīr itdügi içün. ( ــ ــ د دة و  ــ ــ و כ ــ ا داء  ــ ــאت ا  (و 

Ve alāmāt-ı sevdā ŝiḳal eḳaldür ruṭūbet olmaduġı içün ve levn-i ayn ḳa-

ramtıḳ olmaḳdur sevdā sevdāyı mā�il olduġıçün ve gözyaşınuñ ḳılletidür 

1 Derkenar: Ḳıḥf kesr-i ḳāf ile baş çanaġıdur. 

2 Derkenar: Muḫḫ żamm-ı mīmle beynidür.

3 Derkenar: Yapışmaḳ çoḳ olmaya. 
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sevdānuñ yübūseti içün. [211a] م ــ ــ  ــאت  ه ا ــ ــאذ  ــ ا ــאت ا ) 
(  اAlāmāt-ı emzice-i sāzece bu alāmetlerdür adem-i ŝiḳal ile. Zīrā ŝiḳal 

levāzım-ı ḫılṭdan[dur]. 

ر) כــ ) Göz bulanmaḳdur.1 (ا ــ ــ ا ــ  ض  ــ ــ  ــ و  ــ  ) Bu 

tekeddür ḳızmaḳdur ve raṭb olmaḳdur ki ārıż olur göze ve bu tekeddür 

beñzer remede mizācuñ suḫūnetinde ve ruṭūbetinde ve ḥumret-i aynda.

ــאن ــ  כ د  ــ ــ او  ة  ــ ــ  ــ او  אد ــ او  ــ כ אد אب  ــ ــ ا ن  כــ  (و 
( ــ ج ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ و ا ا ــא و  ــ  א ــ و   Olur bu زال 

tekeddür esbāb-ı ẓāhireden ḍarbe gibi ki ḥādiŝ olur göz üzere yā şems gibi 

mübaḫḫiredür yā berd gibi ki keŝāfet virür eger bu tekeddür zā�il olursa 

bi-nefsihi ve perhīz ile. Zā�il olmazsa iḥtiyāc olur ḫafīfe ilāc-ı remedden. 

( ــ ــאر .Tekeddüri taḳdīm eyledi. Zīrā aḳdemdür tekevvünen (ا  (ورم 
اع ــ م ا ــ ــ و  ــכ  ف ذ ــ أس و  ــ ــ ا رة  ــ ــ او  ــ ا ــאدة  ــ  ــ  ــ ا  
ــ ــאخ ا ــ ا  [211b] ــאرج ــ ا ن  כــ ــ  ــ و  ا ــאب ا ــ ا ن  כــ ــ   و 
ــ د  ــ ط ا ــ ــ و  א ــ  ف ا ــ رة و  כــ ــאت ا א رم  ــ ــאدة ا ف  ــ ــ و   ا

ة) ــ ــ ا  Verem-i ḥārdur2 ṭabaḳa-i ẓāhirede ki beyāż-ı ayndur ḥādiŝ olur 

māddeden ki nāzil olur başdan,3 öyleye bilinür başdan nāzil olan başuñ 

ŝiḳali ile ve ṣudāuñ taḳaddümi ile. Ve gāh olur nüzūl-i mādde-i remed 

ḥicāb-ı dāḫilden olur ve gāh olur ḥicāb-ı ḫāricden olur, öyleye sebḳat ider 

şişmek göz ḳapaġına. Ve bilinür mādde-i verem alāmāt-ı meẕkūre ile4 ve 

bilinür remed-i rīḥī ḫiffet ile ve ziyāde temeddüd ile ḳıllet-i ḥumret ile 

bile. ــ ــ  אر ــ ا ــאر و ا ــאن و ا ــ כא א ــאر  ــ כ  ــ  ر ز ا ــ ج  ــ  (ا
ــ  ــ وا ــ  ــ ا ط و ا ــ ــאض ا ــ و ا ــ ا ــ ا ء و ا ــ ة ا ــ ال و כ ــ  ا
ــ ــ  ــא اذا  ــאء و  ــא  ــאم و  ــ ا ــ  ــכ و ا ــ ا אر  כ ــ وه و ا ــ  
ــ ــ و כ  م و ا ــ اث و ا כــ ــ כא ا ــ  א ــ و כ  ــ ا ــ و ا ــ ا  و 

أس ــ ــ [212a] ا ــ و د ــ כא ط ا ــ ــ و  א س و כ  ــ ــ و ا כ ر כא כــ  و 
ــאل ــ  ــאرة  ه و  ــ ــ و כ  م و ا ــ ط ا ــ ــ و  ــאل ا ــכ ا ا و כ ــ ــ  ر ــ ا  
( ــ ــ و ا א ــ  ــ و  א ــ  ــ ا ــא و  ــ ا  İḥtirāz eylesün remed marażı ا

1 Derkenar: Bu remed degüldür verem olmaduġı içün mülteḥimedür.

2 Derkenar: Ḥārdan murād eamdur ḥārr bi’ẕ-ẕāt olına ve ḥārr bi’l-arż olına, öyleye mütenāvil olur 

remed-i balġamiyye ve remed-i rīḥiyye ve sevdāviyye ve terkīb ile olana. 

3 Derkenar: Ol mādde yā demdür yā ṣafrādur yā ikisinden mürekkebdür ki aynda ḥādiŝ olur sū�-i 

mizācdan. 

4 Derkenar: Ki ol alāmāt dāldur vücūd-ı aḫlāṭa ve bu alāmetleri tekeddürden evvel ẕikr eyledi. 
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olan kimesne her göze żarar iden nesneden tütün gibi ve toz gibi ve hevā-

lar1 gibi ki ḫāricdür itidālden ḥarāretde ve bürūdetde ve ruṭūbetde ve yü-

būsetde ve keŝret-i żiyā ve keŝret-i naẓar ŝelce ve ziyāde beyāża ve keŝret-i 

naẓar bir nesneye aña gözin diküp andan gözin ayırmaya ve keŝret-i cimā 

aḍarr eşyādur remede daḫi mestlik çoḳluġı. Ve buncılayındur imtilā ṭaām-

dan ḫuṣūṣā aḫşamda ve ḫuṣūṣā anuñ üzerine uyḳu uyıya ve cemī eṭime-i 

ġalīẓe ve eşribe-i ġalīẓe ve her nesne ki anuñ içün dili yaḳmaḳ ola pırasa 

ve ṣarımsaḳ ve ṣoġan gibi ve her buḫār virici ve keder virici kelem ve mer-

cimek gibi ve her ṭuzlu ve ekşiligi ziyāde olan sirke gibi ve başı yaġlamaḳ 

żarar ider remede ziyāde. Zīrā mesāmmāt-ı re�si sedd idüp ebḫire muḥtebis 

olur. Ve buncılayın żarar ider ṭabīat-ı ḳabża mā�il olmaḳ ve [212b] buncı-

layın çoḳ uyımaḳ ve çoḳ uyanuḳ olmaḳ. Küllīsi bu meẕkūrātuñ żarar ider 

göze ḥāl-i ṣıḥḥatde marażda gibi ve līn-i ṭabīat nāfidür egerçi ḥuḳneler ve 

şāflar ile ise daḫi. ــא ــ او  اب ا ــ ــא او  ر  ــ ــ  اب ا ــ م  ــ ــ כ   (ا
( ــ اب ورد و  ــ ــ او  א اء  ــ ــ ا ــאص ان כא اب ا ــ ــ  ــא  ــא او ا  Yanī 

şerbetler ki nāfidür remede her gün şarāb-ı benefşe luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā 

yā şarāb-ı nīlūfer yā şarāb-ı benefşe ve nīlūfer maan yā ikisinden biri erik 

şarābı ile eger ṣafrā ġālib ise yā gül şarābı daḫi şarāb-ı nīlūfer. ورة ــ ــ   (ا
ــ ــאن  ــא  م כ ــ ه ا ــ ــ و  ــ  ــ  ــ او  ــאزي او ر ــ او  ع او  ــ  

ــאدة ن ا כــ اب ا ان  ــ ه ا ــ א و  ــ وج  ــ ــ ا ه  ــ ــ او  ط و ــ ــ   ا
اح) ــ ف ا ــ ــ ا ــ  ــ  ا  ــ ــ   Yanī ġıdālar ki nāfidür remede ḳabaḳ 

müzevveresi yā mülūḫiyye yanī iri ebegümeci yā ebegümeci yā ricle mü-

zevveresi yā urafadan bişmiş yumurda ṣarısı. Ve żarar ider ermede etlerüñ 

küllīsi [213a] eger ḳorḳulursa żaf ziyāde veca içün yā ġayrı yanī ziyāde 

perhīz içün pilic şorbası yaḫnī ola ve żarar ider ermede şarāb illā meger 

mādde ġalīẓ ola ziyāde, öyleye gāh olur fā�ide ider şarāb-ı ṣāfīden birḳaç 

ḳadeḥ. ــ ــאرج او  א ی  ــ ه او  ــ ــ و ص ا ــ ــ او  אכ ــ ا ــ  ــ ا دو  (ا
ــאدر ــ  ــכ  ــ ان ذ ــ  ن او  ــ ــ ا داوي  ــ ــ و ا ــאدة  ــ ا א ــאرج ان   ا
ــאق) ــ ا ــאل او  ــ ا ي  ــ  Edviye-i müshile maṭbūḫ-ı fākihedür و ا

yā ḳurṣ-ı benefşe yalñuz yā muḳavvī olan eyāric ile yā ḥabbu’l-eyāric ile 

eger mādde ġalīẓ ise ve remed-i sevdāvīye devā-yı müshil ṭabīḫ-i eftīmūn 

yā anuñ ḥabbıdur bunuñ birle ki remed-i sevdāvī ḳalīldür nādirdür. Zīrā 

1 Derkenar: Ve hevā-yı raṭbuñ żararı irḫā iledür ve hevā-yı ḥārr gibi ve hevā-yı yābisüñ żararı keŝāfet 

virmek iledür hevā-yı bārid gibi. 
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sevdā ḳalīl olur dimāġda. Ve remed-i demevī ilācı budur ki mādde istifrāġ 

olına faṣd ile ḳīfālden yā ḥacāmat ḳılına sāḳdan. ــ ــא  ا ــ  ا ــ  دو  (ا
[213b] ــ ــ و  אر ــ  ــ او  ــכ  ــ  ــ  ــא ا ــ כ ــ  ــאض ا ــ  اء  ــ  ا
ــ ــ ا ــאء ورد  ــ  ــ  ــא  א אف  ــ ــ او  אف ا ــ ــ و ا א ــאء  א  ــ ــ   ان 
ــ ــאء ا ت  ــ ــ כ ــאذا ا ــאط  ب ا ــ ــ  ــ  א از ــאء ا ــכ او  ــ ا ــ او اכ ــ   
ــאء و ط ا ــ ــ  אء  ــ ــ ا ــאم ا ــ و ا ــ ا ــא  ــ  ه  ــ ــאر و ــאء   او 
ــאدة س ان ا ــ ــ و ان  ــ  ــ  ــאدة  א ــ  ــ ا ــאن ا ــאر  ــאء ا א ــ  כ א ــכ  ب ذ ــ  
ه و ــ ــאم  ــ ا ــא  ا ف ا ــ اب ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ن כ ــ أس و ا ــ ــ و ا  

א ــ ــ  ــ او  ــ ا ــ  ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ي ا ــ ــ ا ــ  ــא ا  ر
ت ــ אق  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و ان כאن ا ــ ا ــ  ــ  ــ ر ــ  غ او  ــ  ا
ــאء رد او  ــ ــאء ا م او  ــ ــאء ا رد  ــ ر ا ــ ــ او  ــ ا س او  ــ ــ ا ــ   ا
رد) אف ا ــ ــ ا  س و  Edviye-i mevżi اiyye ammā ibtidāda yanī göz 

aġrısı belüricek yumurda aġı belki her bārī ki aġrı duyıla bunuñ ile sākin 

ḳılına yā ḳız südi ile yanī veledi ḳız [214a] olan ḫātūn südi ile1 vācib olur 

südi tezcek yumaḳ ılıcaḳ ṣu ile.2 Zīrā süd çoḳ durıcaḳ mesāmmı sedd ider 

ve ebḫireyi ḥabs ider. Daḫi şiyāf-ı ebyaż yā şiyāf-ı māmīẟā bunlar ezilmiş 

olduġı ḥālde gül ṣuyında ki anda ḳaynamış ola būy toḫmı yā iklīlü’l-melik 

yā ezilmiş olalar rāziyāne ṣuyında ki anda ḳaynanmış ola būy toḫmı ṣuyı 

ile yā yalñuz ısıcaḳ ṣu ile penbe ile ki ol ṣuda ıṣlanmış ola ol penbe ḳonı-

la göz üzere. Ve ḥammām enfa-ı eşyādur taḥlīl içün pāklik şarṭı ile yanī 

dimāġ pāk olmayınca ḥammāma girmemek gerek pāk olıcaḳ girmek gerek 

ve tecrübe olına pāklik kimād ḳılmaḳ ile ıssı ṣu ile. İmdi eger elem aḳab-

larsa mādde henūz nuḍc bulmamışdur.3 Eger ḥads olınursa mādde ġalīẓ 

olup baş ve beden pāk idügi içürüle şarāb-ı ṣırfdan birḳaç ḳadeḥ andan 

ṣoñra ḥammāma girile. Ve gāh olur iḥtiyāc olur remed-i demevīde faṣddan 

ṣoñra ḥacāmata eñse çuḳurunda demi ceẕb itmek içün. Daḫi iḥtiyāc olur 

sülük yapışdurmaġa [214b] alın üstine aġrıyan göz cānibinden, tā ki göz-

den istifrāġ-ı dem ide yā iḥtiyāc olur tuluñ damarlarınuñ faṣdına yā ḳaṭına 

ḳaçan dem andan gelse ayna ve şiryānuñ ḳaṭı baġladuḳdan ṣoñra olur 

1 Derkenar: Ḳız südi raḳīḳ olup mā�iyyeti ekŝer olur.

2 Derkenar: Ṣu bārid olmamaḳ gerek. Zīrā mesāmmı sedd idüp mevāddı ḥabs ider ve ḳatı ıssı olmamaḳ 

gerek ve illā mevāddı irḫā idüp eridür ve tesḫīni ile remedi ziyāde eyler ve yumurda aġı ile ḥimār südi 

daḫi nāfidür ve bu vechle yumaḳ gerek.

3 Derkenar: Tā ki māddeyi terḳīḳ idüp ve nuḍc virüp istidād vire ḥarāret ile taḥlīle. 
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bir tel ibrīşīm ile ḳaçan remed nezleden olsa ki ol nezle simḥāḳdan1 olsa 

yaḳı ḳılına cebhe mercimek unı yā arpa kavudı yā gül toḫmı ile bunlaruñ 

her birisi yoġrula ḳoruḳ ṣuyı yā gül ṣuyı yā mersīn ṣuyı ile ve göz ḳapaġı 

şiyāf olına şiyāf-ı verd ile. ي ــ ــ ا ا و  ــ ــ  ــ ا ن رواد כــ ــ  ــא ا  (و ا
ــ ــ  ــ و اذا دام ا ــ ا אف ا ــ ــ ا ــאن  ر ا ــ ــ و  ــאب ا ــ  ــ  א و  ــ  

ع ــ א ئــ  ارد  ــ اء ا ــ ــ ا ــ  وقھا آ ــ ــ او  ــאت ا ــ  ــ ان  א ــ  اب ا ــ  
ــ و ــ  ــא و  2 و ا ــ ــ ا ــא ا اج و ا ــ ــ ا ل  ــ ــא ا ــ ا  ا
ــאه) ــא ذכ ــ  כ א ــ  ــא ا ه و ا ــ ــ و א ــאل  כ ــ ا ــא כ  Ammā remed-i ر

balġamī anuñ revādii3 olur tebrīd cihetinden eḳall ve münżici4 olur [215a] 
tesḫīn cihetinden aḳvā. Ve fā�ide [ider] remed-i balġamīye būy toḫmı ve 

kettān toḫmı luābını ṭamzurmaḳ andan ṣoñra şiyāf-ı aḥmer-i leyyin, tā ki 

taḥlīl ide baḳiyye-i mevāddı ḳaçan remed dā�im olsa ṣavāb-ı tedbīr ile yanī 

tedbīr ilācı ṣavāb eyleseñ ammā remed zā�il olmasa taḥḳīḳ bil ki ṭabaḳāt-ı 

aynda yā ṭamarlarında āfet vardur ifsād ider ġıdā-yı vāridi, öyleye meded 

iste tūtiyā-yı maġsūle. Zīrā bu tūtiyā zā�il ider āfeti ve ḳavī ḳılur aynı. Bu 

tūtiyā ḫalṭ olmaḳ gerek isfīdāc ile. Ve [i]ḳlīmiyā-yı maġsūle ki ẕehebī ola ve 

nişasta ve ṣamġ ve gāh olur kifāyet ḳılınur ṣabır ile yalñuz iktiḥāl ve ammā 

remed-i rīḥī kimād ḳılına bizüm ẕikr itdügümüz ile yanī luāb-ı ḥulbe yā 

ṭabīḫ-i iklīl yā ıssı ṣu ile. ــאب ــ رادع و  ــכ  ــא  ر  ــ ــאب  ــ ان   (و ا
( ــ ــא  ــ  ب اכ ــ ــאء ردي  ــ ا ــאم  ــ و ا כ ــ و ا ــא  א ــ ا ــ اכ ــ ا  

Bilgil kim luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā müsekkindür vecaı ve rādidür ve luāb-ı 

ḥabb-ı sefercel ekŝerdür inżāc [215b] cihetinden andan kimād itmek ve 

ḥammām tenḳıyeden evvel yanī beden ve baş fużūlden pāk olmadan ya-

ramazdur. Zīrā ceẕb ider göze fużūlı taḥlīl itdüginden ekŝer öyleye veca 

şedīd ve verem aẓīm ve hücūm-ı mevādd īcāb ider. Ve gāh olur ṭabaḳāt-ı 

ayn yarılur. 

( ــ رد ــ :Remed-i māddīdür. Nitekim kendüsi dir (ا م  ــ ــ  ــ  ــ ر ) 
( ــ ــ ا ــ  ــאض   Bu remed اaẓīmdür yanī veremdür mülteḥimede 

1 Derkenar: Simḥāḳ baş çanaġınuñ ṭaşrasında olan perdenüñ ismidür.

2 Derkenar: Bu iki nevdür. Biri gümüşdendür ki ŝüflīdür üstüne gelür biri altundandur ki ŝüflīdür üs-

tüne gelür ve gāh olur baḳırdan ve zücācdan olur ve altundan olanı iḫtiyār itdi. Zīrā elṭafdur ve bunuñ 

içün  didi. Ve ġuslüñ keyfiyyeti budur ki hāvende muḥkem döküp andan ṣuya bıraġup ve taḥrīk 

idüp bade ṣuyı dökülüp tozı bile gidüp üç kerre böyle idüp tamām ṣāfī ḳılup ḳurıyup tekrār döküp 

tūtiyā isfīdāc ile ḫalṭ olınup iḳlīmiyā nişasta ve żamġ ile ḫalṭ olınup istimāl olına. 

3 Derkenar: Yanī revādii ziyāde müberrid olmamaḳ gerek, tā ki balġamuñ ġılẓeti ziyāde olmaya. 

4 Derkenar: Yanī münżici ziyāde musaḫḫan gerekdür.
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ḥadden ziyāde ki şişer bunda beyāż ki ḳarasından yüksek olur ḥattā göz 

yummaġı men ider. ( ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــאن  ي  ــ א ــ   Ve (و اכ

ekŝer ārıż olur verdīnec oġlancuḳlara ruṭūbet-i mizācları ve gözlerinüñ 

żafı içün. ــ א م  ــ اج ا ــ ــ ا ــ  א ی و  ــ ــ ا ــ ا ا ج ا ــ ــ  ــ  ج  ــ  (ا
ــאوراق ــ  ــ و  ــ و  אن ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ  א  و ا
ان) ــ ز ــ  ــ  ــ  ــ  و  ة  ــ כ  Bunuñ اilācı bi-aynihi remed ilācıdur. 

Yanī remed-i ḥārr-ı demevī ilācıdur illā bu verdīnec aḳvādur [216a] öy-

leye mübālaġa olınur iḫrāc-ı demde faṣd ile ḳīfālden ve ḥacāmat ile eñse 

çuḳurından ve sülük yapışdurmaḳ ile cebheye ve faṣd-ı şiryān-ı ṣudġ ile ve 

ḳaṭı ile. Ve żımād ḳılına kişnīz varaḳları ile tebrīd ve taḥlīl içün ve yumur-

da ṣarısı ve azcuḳ zaferān ile. 

ــאت) א  Ḳabarcuḳlar dimekdür, emrāż-ı ṭabaḳa-i ḳarniyyedendür (ا

ve murād şol ṣulu sivilcilerdür ki ṭabaḳa-i ḳarniyyede olur. Nitekim dir:

ــ ــ ار ــ  ــ ا ــאت ا ی  ــ ــ ا ــ  ــ  אئ ــאت  א ــ  ــ ا ض  ــ ــ  ) 
ــאت)  Ārıż olur aynda ṣulu sivilciler ḥabs olınur ṭabaḳāt-ı ḳarniyyenüñ 

birinde ki ol ḳarniyye dört ṭabaḳadur yanī dört ḳabuġı vardur. ــ ــא  ) 
( ــ ن ا כــ ــ  א ــ ا ــ و  ی  ــ ــ  ــ  ــא  د و  ــ ي ا ــ ــ  ن ا ــ ــ  ــ   

Şol sivilci ki ḳarīb ola ḫārice yanī evvelki ḳabuġı altında ola ḥacb eylemez 

levn-i inebiyyeyi öyleye esved görinür. Zīrā ṭabaḳa-i inebiyye gözüñ ḳa-

rasındandur. Şol sivilci ki baīd ola ḫāricden1 yanī üçünci ḳabuġı altında 

ola ol görinür kendü levni [216b] yanī taḥtında olanuñ levni degül ve 

ġālibde bu baīd olan aḳ olur. ــ ــ او  א ن  כــ ــ  ــ و  ــ  אئ ن ا כــ ــ   (و 
( ــ  Gāh olur bu mā�iyye ṭatlu olur gāh olur ṭuzlu olur iti olur ekkāle اכא

olur bunuñ elem virmesi ziyāde olur. (ج ــ Ya (اnī nüfāḫāt ilācı ــאر ــא ا  (ا
( ــ ــ ا ــ  ــאج ا ــאر  כ ــא ا ــ و ا ــ ا دو ــ ا ــ  כ  ammā küçücükleri 

iktifā olınur anda edviye-i müceffife isfīdāc ve tūtiyā ve yumurda ḳabuġı 

gibi ammā büyükleri muḥtāc olur demür ameline yanī neşter ile ṭeşmege, 

tā ki andan mā�iyye çıḳa. 

( ــ ا وح2  ــ ) Ḳurūḥ cemī ṭabaḳāt-ı aynda çıḳar lākin mülteḥime ve 

ḳarniyye ve inebiyyenüñ ġayrından çıḳan ẓāhir olmaz. Ayn-ı rā�iyye3 ve 

1 Derkenar: Bunuñ miŝāli budur ki şol ṣāfī ṣu ki anuñ üzerine żav�-ı şems vāḳi olsa ṣunuñ dibinde olan 

ḳara nesneler görinür.

2 Derkenar: Cem-i ḳarḥadur ve ḳarḥa çıban manāsınadur. 

3 Derkenar: Ammā aynda taġayyür ẓāhir olur ṭabīb anı remed ṣanur. 
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ḳurūḥuñ sebebi aḫlāṭ-ı ḥādde-i muḥteriḳadur ve gāh olur ḍarbeden olur. 

( ــ او  ــ  او  ر  ــ او  ــ  ر ــ  ــא  ا ث  ــ ) Ḳurūḥ ḥādiŝ olur yā remed 

aḳabınca yā büŝūr1 yā ḍarbe yā saḳṭa. ــ ــ  ــ  ار ــ  وح  ــ ا اع  ــ ا  (و 
( ــ ــא و  و ــ  ــ   Ḳarḥalar ki اaynda olur yididür. [217a] Bu yi-

dinüñ dördi saṭḥ-ı ḳarniyyede olur ki tesmiye olınur ḳurūḥ ve ḫuşūnet. 

ــא و ــ  ــ و ا ــא ا א ــא و  א ــ  ــאن و  א ــ  ــ  اد ا ــ ــ  ــ  ــא   (او
ــ و ــ ا ــ ا ــא  ی  ــ داء  ــ ــ ا ــ اכ ن  כــ ــא  א אب و  ــ ــ ا ــא و  א  

ــ ــ و  ــ ا א ــ  ف  ــ ــ  ــא כא ــ و را ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــא   
( ــ -Bu dördüñ evvelkisi şol ḳarḥadur ki gözüñ ḳarası üzeredür müşā ا

bihdür duḫāna ve tesmiye olınur ḳatām yanī ġubār. İkincisi aṣfar olur 

evvelkiden ve eşedd olur amīḳ olup beyāż olmaḳ cihetinden ve tesmiye 

olınur seḥāb diyü seḥāba müşābih olduġı içün sevādda ve beyāżda. Üçün-

cisi ṭavḳ-ı sevdā üzere olur yanī bażı ṭabaḳa-i ḳarniyye ve bażı ṭabaḳa-i 

mülteḥime üzere olur, öyleye görinür ḥadeḳa üzere olan ebyaż ve görinür 

mülteḥime üzere olan aḥmer ve tesmiye olınur iklīlī. Dördünci ke-ennehū 

yüñdür ẓāhir-i ḥadeḳa üzere ve tesmiye olınur ṣūfī ṣūfa mensūb olduġıçün. 

ة) אئــ ــ  Bu yidinüñ [217b] üçi çuḳurdur ya (و nī ṭabaḳa-i ḳarniyyenüñ 

umḳında olur. ا و ــ ــ ا ــא و او ــ  ــא ا א ــ و  ــ  ــ  ــ  ــא   (ا
( ــ ــאن  وح  ــ ــ ا ن  כــ ــ و  ــ و ــא ذات  א  Bu üçüñ biri ḳarḥa-i 

umḳiyye ṭaracuḳdur pākdur çirkden ve ikincisi eḳaldür umḳ cihetinden 

ve geñdür mekān dutmaḳ cihetinden ve üçüncisi şol ḳarḥa ki perdesi olur 

çirklü ve olur ḳurūḥuñ cümle aḳsāmı ile ḍarebān-ı şedīd yanī ḥareket-i 

müstekrehe dem-i şiryānuñ ḥiddeti olduġı içün. ــ אر ة ا ــ ــ ا  (و اذا כא
ــכ ان ــ ذ ــ  ــ و ا اء כאن ا ــ ــ او  ــ ر ــ و ان כא ــ  א ــאء  ــאدة2  א  
اء) ــ ــ  א  Eger çirk çıḳar ṣarḳı ile aḳ olsa veca-ı aẓīmdür. Zīrā delālet 

ider mādde ġalīẓ idügine ḳaçan çıḳan çirk ince yā ṣarı olsa yā ḳaramtıḳ olsa 

veca eḫaff olur. Zīrā nuḍc māddeye delālet ider ve eḫafdur bundan ḳaçan 

çıḳan çirk ḳızıl olsa. (ج ــ Ya (اnī ilāc-ı ḳurūḥ budur ki ــ ــ  ــ ا  (ان כא
( כــ א ــאر و  ــ ا  [218a] ــאم ــ  ya اnī ḳaçan ḳarḥa şol gözde olsa ki ṣaġ 

cānibindedür uyur ḫasta yanī ṣol cānibi üzerine uyısun. Ve bi’l-aks yanī 

eger ḳarḥa olsa şol gözde ki ṣol cānibdedür uyısun ḫasta ṣaġ cānib üzere. 

Zīrā ḳarḥa olan cānibe uyısa mevādd göze münceẕib olur. Eger arḳa üzere 

1 Derkenar: Büẟūr cem-i beŝredür küçücük sivilciye dirler.

2 Derkenar: Rifāde diyü cerāḥat üzere ḳonılan penbe ve baġlanan beze ve ṣarılan nesneye dirler.
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uyısa ḳarḥanuñ aġzı yuḳaru olup mevādd ḫārice aḳmayup aynda muḥ-

tebis olur belki ṭabaḳāt-ı aynı ekl idüp ifnā ider. Ve yüziḳoyun yatmaḳ 

mevāddı ayna döküp ḳarḥayı oñulmaġa ḳomayup żararı müştedd olur.

( ــ ــ ا Ve talṭīf ḳılına tedbīr ya (و nī ġıdā-ı yı ġalīẓ ve mutavassıṭ terk 

olınup müzevvere ve cevāba ḳaṣr olına. اف ــ ــ و ا ار ــ ا ــ ا ت  ــ ــאذا ا ) 
( ــ ــ ا ــ  ة  ــ ــ ا ئــ   Ḳaçan ṭaşılsa ḳarḥa naḳl olına talṭīf tedbīr-

den piliclere ve etrāfa yanī paça ekline ḳuzıdan ve oġlaḳdan, tā ki ḳuvvet 

żaīf olmaya ve ḳarḥa oñulmamaḳ olmaya.1 [218b] اغ ــ ــ ا ة  ــ  (و ا
اغ כ ــ ــ و ا א ــ ا ــא و  ــ ا א ــ و  ــ ا ــ  ــ ا ــאدة ا ــ ا  و 

( ــ אכ ــ ا ــ  ــ  ــאم   اUmde yanī aṣl ilāc ḳurūḥda istifrāġ üzeredür. 

Zīrā ilāc-ı ḳurūḥ oñulmaḳ iledür. Bu daḫi olmaz illā tecfīf ile olur ve ol 

istifrāġ mevādd ile ve naḳl-i mādde ayndan esfele faṣd miŝillü iledür ve ḥa-

cāmat-ı sāḳeyn iledür ve faṣd-ı ṣāfin2 iledür ve istifrāġ müshil ile her azcuḳ 

günler[d]e maṭbūḫ-ı fākihe miŝillü iledür. ــאء ــ  ــ  ــ و ــ ا  (و ان כא
( ــ אر ــ  ــ و   Eger ḳarḥa çirklü olsa pāk ḳılınur bal şerbeti ile ve ḳız ا

südi ile. ( ــ ــ ا ــ او  א אف ا ــ א ــ  ــאك و אن  Eger burada veca (و ان  

olsa remed ile ḳarḥadan şiyāf-ı ebyaż nāfidür. Zīrā teskīn-i veca ider ve 

ḳarḥayı bitürür yā süd ṭamzurmaḳ nāfidür teskīn-i veca ve tecfīf-i ḳarḥa 

içün. אف ــ ــ و ا ر  ــ כ ر و ا ــ כ אف ا ــ ــאت  ــ ا ــ ا ــ ا ــאذا  ) 
( ــ אر ــ  ــכ  ــ ذ ــ و  א Ḳaçan [219a] ḳarḥa pāk ḳılınsa isti اmāl 

olına müceffifāt şiyāf-ı kündür gibi ve nefs-i kündür ve şiyāf-ı neşāstecī ve 

istimāl olınur ẕikr olan şiyāf ḳız südi ile. 

(  Aṣlda ṭabanca urmaġa dirler ve ıṣṭılāḥda budur ki muṣannif ẕikr (ا

ider. ــ ــאح  وق او ا ــ ــ  ــאن  ــ او  ــ  ــאدث  ــ دم  اء  ــ ــ  ــ  ) 
( ــ ــ כא כــ  ــ  ق  ــ  Ṭarfe ḳızıl noḳṭadur mülteḥimede ḳandan ki 

ḥādiŝ olur ḍarbeden yā ḳan ḳaynamaḳdan ki yırtıcı ṭamarları yā ṭamar aġzı 

açılmaḳdan ḥareket-i unfiyye sebebi ile ḳay� gibi. Zīrā ḥareket-i unfiyye 

taḥrīk ider mevāddı başa ve göze, öyleye bunlaruñ ṭamarları dolar, öyleye 

açılur bunuñ sebebi ile aġızları. (ج ــ  Ṭarfenüñ (اilācı ــאم او ــ دم ا ) 
( ــ ــ  د او  ــ  ا ــ  ــ   3 ــ ا  ṭamzurmaḳdur göze gügercin ḳanın ا

yā ügeyikler ḳanın ḳanat yüki altından yanī tāze ḳanat yükini ḳoparup 

1 Derkenar: Zīrā oñulmaḳ ıṣlāḥ-ı mizāc-ı użvla olur ḳuvvet żaīf olıcaḳ ıṣlāḥ bulınmaz.

2 Derkenar: Ṣāfin ayaḳ ṭamarıdur.

3 Derkenar: Cem-i fāḫtedür Arabīde ve Fārsīde müstameldür Türkçe ügeyik dirler.
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dibini göz üzerine ṣıḳup andan göz içine ḳan ṭamzurıla yā bunlardan bi-

rini boġazlayup ḳanı göze ṭamzurıla. وادع ــ ــ ا ــ  ــ  اء  ــ ــ ا ــאن כאن  ) 
ــא) ــ و ا ر ــ ا  Ḳaçan olsa maraż ibtidāda ḫalṭ oluna ḳana [219b] כא

bażı revādi ṭīn-i Ermenī ve ṭīn-i Ḳaymūliyā gibi ammā maraż intihāda 

olsa ḫalṭ olına ḳana muḥallilāt ṭīn-i maḫtūm ve zırnīḫ gibi. 

(1 ــ ــא Fetḥ-i sīn ve fetḥ-i bā ile (ا ــ د وق  ــ ــאج  ض  ــ ــאوة  ) 
( ــ ــ و   ,perdedür و ārıż olur göze saṭḥ-ı mülteḥimede anuñ urūḳı-

nuñ intisācı içün ki dolar ḳan ile ve ḳalḳar ve ḳızarur.2 Bilgil ki muṣannif 

tarīfde müsāmaḥa eyledi. Taḥḳīḳ budur ki sebel şol ġışāvedür ki doḳınur 

ecsām-ı ġayr-ı aṣliyyeden ki şebīh urūḳ-ı aṣliyyeye. ذي ــ כــ  ــ  ه  ــ  (و اכ
( ــ ــ ا اج و  ــ ء و ا ــ א  Sebelüñ ekŝeri gicişmek iledür ṣāḥib-i sebel 

müte�eẕẕī olur żav�-ı şems ve żav�-ı sirāc ile ve küçücük eyler cirmi aynı. 

( ــ ــ ا ــ  ي  ــ  Ḳavī olan sebelden anuñ (و اilācı ḥadīddür yanī de-

mür ile kesmekdür. Keyfiyyeti budur ki ol sebele her ṭarafdan çengālcükler 

iledürüp cümle bir uġurdan çeküp sebeli ḳaldırup ve mıḳrāż ile kesmek 

gerek. אف ــ ــא و ا  [220a] ــ ــאس ا ادة ا ــ ــ  ك  ــ ل  ــ ــ  ب  ــ ــ   (و ا
ــאد) ــ ا ــ و ا ــ ا  Ḫafīf olan sebel içün tecrübe olınur bevl gibi ki ا

anda terk olına Ḳıbrıs baḳırınuñ bürādesi3 bir gün andan ṣoñra iktiḥāl 

olına daḫi şiyāf-ı aḥmer-i leyyin ve şiyāf-ı ḥādd. ب ــ ــ  ــ ا ن  ــ ــאن ا ) 
ــ א روت  ــ ــ و ا ــ  ــ  ــא ز ه و ر ــ אق و ــ ــ ا ــ  אق و  ــ אف ا ــ ــ  ــ   

ب) ــ ــ ا ــ و  ــ ا  Ḳaçan muḳterin olsa sebel ile uyuz bir şey� yoḳdur 

şiyāf-ı summāḳ gibi ve ittiḫāẕ olınur şiyāf-ı summāḳdan yalñuz. Ve gāh 

olur ziyāde ḳılınur bunda ṣamġ ve anzerūt. Taḥḳīḳan bu şiyāf ḳaṭ ider se-

beli ve zā�il ḳılur cerebi. Eger su�āl olınursa remed ve ṭarfe ve sebel ṭabaḳa-i 

mülteḥime emrāżındandur nüfāḫāt ve ḳurūḥ ṭabaḳa-i ḳarniyye emrāżın-

dandur, niçün bunları anlaruñ ortasında īrād eyledi; biz eyidürüz: Nüfāḫāt 

ve ḳurūḥ remed aḳabınca olur. Anuñ içün emrāż-ı ṭabaḳa-i mülteḥime 

aḳabınca īrād eyledi. 

1 Derkenar: Ṣıḥāḥ’da dimiş:  وق ت  כ א  ا אوة כ .و ا داء  ا  

2 Derkenar: Manā ẓāhir tarīf-i muṣannif budur ki aynuñ ṭamarları ḳan ile dolup hücūm idüp bażı eriş 

ve bażı arḳaç gibi olup top doḳınur gibi doḳınup ḥadeḳa üzerine perde ola ammā taḥḳīḳ bu degüldür. 

Nitekim Allāme şerhinde beyān itmişdür.

3 Derkenar: Bürāde törpi ile un gibi dökülen nesneye dirler.
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ة) ــ  Żamm ve sükūn-ı fā ile meşhūrdur1 gözde ṭutaḳ gibi [220b] (ا
bir marażdur. ــ ق ا ــ ــ ا ئ  ــ ــ   2 ــ ــאء ا ــ او ا ــ ا ــאدة   (ز
ة) ــ اء او כ ــ اء او  ــ ن  כــ ــ و  כ ــ ا  Ziyāde-i ġışā�iyyedür ṭabaḳa-i mül-

teḥimede yā şol perdede3 ki mücellildür muḥīṭdür başlar bu ziyāde mūḳ-ı 

insīden ekŝerde. Mūḳ-ı ünsī diyü gözüñ burun cānibinde olan çuḳuruna 

dirler ki Türkçe buña gözüñ bıñarı dirler bu ziyāde ṣaru olur yā ḳızıl olur 

yā ḳaramtıḳ olur māddesinün levni ḥasebince. ــ اכ ــ  ــ  ب  ــ ــ   (و 
ــ غ  ــ ن  ــ ــ כ ــ ا ــ  ــ  ــ  א ــ  כ ــ כא ــאر و  ــ ا ــ و   ا

( ــ א ــ  ئــ  ــ  ــ ا ــ   Gāh olur bu ziyāde ḥareket ider ḥattā و 

örter ekŝer-i aynı ve men ider görmegi ve bir şey� yoḳdur bunuñ ilācında 

ḳoparmaḳ gibi demür ile. Andan ṣoñra ṭamzurıla göze kemmūn ki mażġ 

olınmış ola ṭuz ile ve emr olına marīże taḳlīb-i ḥadeḳa ile, tā ki yapışmaya 

ḳapaġına. ــ ــא  ــכ  ــ ذ ه  ــא اכــ ن و ا ــ א א و ا א ــ و ــ כא ــא ادو و   (و ذכــ
ة) ــ ــא  ــ  ــ  ة اכ ــ ــ ا ــ  ــ ا  Yanī eṭibbā ẕikr itdiler ẓufre içün 

edviye-i nāfia rūşenā gibi ve bāsīliḳūn gibi4 ve ben mekrūh [221a] görü-

rin bunuñ cemīsini. Zīrā celb ider göze mażarratı ẓufreye menfaatinden 

ekŝer. 

ــאن) ــ ا ــ  ــאم و ا -Şol ḥayvānlardur ki ḥādiŝ olur göz ḳapaḳla (ا

rında. İkisinüñ farḳı budur ki ḳamḳāmuñ çoḳ ayaḳları olur. ض ــ ــא  ــ   (اכ
ــ ــ ا ــ ا ــא ا ــ  ــ  ــאدة  ــ  ــ و  א ــ ا ــ ا ــ ا ــ   

( ــ رة  ــ ــא  ــ  ة  ــ ــא  ا ــ   Ekŝer ārıż olur buġdalarda müte-

fennin olup riyāżeti az olanlara. Ve bunuñ sebebi mādde-i balġamiyyedür 

ki müteaffin ola def ider ol māddeyi ṭabīat göz ḳapaġına, öyleye ol mād-

de ḳabūl ider mizācı sebebi ile ḥayāt-ı lāyıḳa, öyleye ḥāṣıl olur anuñ içün 

kehle ṣūreti bu maḳūle ḥayvānātuñ ḥudūŝınuñ bedenüñ ḥimāyetidür ol 

mādde-i afinenüñ mażarratından ve ālem-i kebīrde tevellüd-i ḥayvānātuñ 

ḥikmeti daḫi budur. ــאء ــ و  ــאء ا ــ  ــ ا أس و  ــ ن و ا ــ ــ ا ج  ــ  (ا
(  Pāk ḳılmaḳdur bedeni ve başı fużūl-i اafineden eyāricler ile nuḍcdan 

ṣoñra [221b] ve yumaḳdur göz ḳapaġın deñiz ṣuyı ve ṭuz ṣuyı ile. 

1 Derkenar: Fetḥateyn ile daḫi müstameldür. Anuñçün meşhūr didi.

2 Derkenar: א ا س ا .Ṣıḥāḥ , ا

3 Derkenar: Ve gāh olur bu ziyāde mūḳ-ı vaḥşīden başlar. Mūḳ-ı vaḥşī gözüñ ol bir ṭarafıdur ki aña 

Türkçe gözüñ ḳuyruġı dirler.

4 Derkenar: Her biri bir küḥlden ıssıdur.
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ق) ــ Żamm-ı sīn ile dil ile eẕāya ve sür (اatine dirler ammā ıṣṭılāḥda 

muṣannif ẕikr itdügidür. ــ ــ ا ــ  ــ  ــ اכא ــ رد ــאدة  ــ  ــאن  ــ ا ــ  ) 
ب) ــ ا ــ   Ḳaluñluḳdur göz ḳapaḳlarında mādde-i ġalīẓe-i rediyye-i و 

ekkāleden yanī iti olup civārında olanı ekl idüp ifnā ider ve ḳızarur. Anuñ 

içün göz ḳapaġı ve dökilür kirpik. ( ــ ــאد ا ــ و  ــ ا ــ  ــא ادى ا  Ve (و ر

gāh olur yitişdürür göz ḳapaġınuñ cerāḥatlendürmesine ol mādde-i ġalīẓe 

ekl itdügi içün ve gāh olur yitişdürür fesād-ı ayna mādde ḳapaḳlardan 

tecāvüz idüp ayna sirāyet itdügiçün. ث و ــ ا  ــ ــ و כ ــ  ــ و  ــ   (و 
( Sülāḳdan ba  اżı cedīddür ki üzerine çoḳ zamān geçmiş degüldür 

ve bażı eskidür ki üzerine çoḳ zamān geçmişdür. Ve çoḳ olur ki sülāḳ ḥādiŝ 

olur remed aḳabınca. İmdi remede sū�-i tedbirden iḥtirāz idüp ve sülāḳ 

ilācında isticāl itmek gerekdür. (ج ــ  Sülāḳ (اilācı budur ki أس و ــ ــ ا ) 
ــא ــאء و  ــ ا رد او  ــ ــאء ا خ  ــ س  ــ ــ  ــכ  ــ ذ ــ  ــ ا ن و  ــ  ا
ة) כــ ــאم  ــ ا ــ ورد و   [222a] ــ ــאض   pāk ḳılına baş ve beden و 

münaḳḳiyāt-ı mevādd-ı ġalīẓe ile ve yaḳı ḳılına yeñisine gice mercimek ile 

ki maṭbūḫ ola gül ṣuyı ile yā yaḳı ḳılına baḳlatü’l-ḥamḳā ve hindibā yap-

raġı ve yumurda aġı ve gül yaġı ile ve ḥammāma gire ṣabāḥ taḥlīl-i mādde 

içün ḥarāret-i ḥammām ile ve teskīn-i ḥiddeti içün ruṭūbeti ile. א ا  (و ا
ــ ق  ــ ــאس  ــ  ا و  ــ ــאم כ ــ ا ــ و  ق ا ــ ــ  ــאق و  ــ ا  
ــ ــ כא ــ  ــ  اب  ــ ــ  ــ  ــ در ــ در ان و  ــ ــ ز ــ درا ــ زاج   در

( ــ ــאرج ا ــ  ــ و   Ammā sülāḳ-ı ḳadīm ḥacāmat olınur inecek ا

māddeyi ceẕb itsün içün ḫilāf-ı baīde1 ve faṣd ḳılınur alın ṭamarından 

mādde-i uḫrā münceẕib olmasun içün ve ḥammāma girer çoḳ ve alınur 

nuḥās-ı muḥraḳ nıṣf dirhem zāc üç dirhem zaferān ve biber birer dirhem 

ezilür māzū [222b] şarābı ile ḥattā olur asel-i raḳīḳ gibi ve istimāl olınur 

ḳapaġuñ ḫāricinde yanī ṭılā ḳılına ki cāmidür ḳabżı ve cilāyı ve taḥlīli ve 

men ider ḳarḥanuñ sirāyetini ve def ider māddenüñ fesādını ve red ider 

ḳapaġa dökileni. 

دة) ــ Luġatde ṭolu ma (اnāsınadur. Iṣṭılāḥda ــ ــ  و  ــ  ــ   (ر
دة) ــ ــ ا ــ  ــ ا א  ruṭūbet-i balġamiyyedür ġalīẓ olur daḫi ḥacer gibi 

olur göz ḳapaġınuñ içinde ṭoluya beñzer aḳlıḳda ve berklikde ve şeklde.2 

1 Derkenar: Bu maḥalde vāḳi olan cümel-i ḫaberiyyeler cümel-i inşā�iyye manāsınadur. Yanī lafẓları 

ḫaber manāları inşādur. 

2 Derkenar: Anuñçün berede diyü tesmiye olındı.
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( ــ ــ  ــ  ــ ا روت و  ــ א ــ  ج  ــ -Ṭılā ḳılınur anzerūt daḫi ḥabbe (ا

tü’l-ḫaḍrā ṣamġı ve azacuḳ sirke ile. Bilgil ki bunuñ ile münḥall olmazsa 

ḳapaġı dönderüp neşter ile ḥakk idüp gidermek gerek. 

ة) ــ ــ .İt dirsegi didükleri marażdur (ا ف ا ــ ــ  ــ  ــ   (ورم 
ــ دم) ن  כــ א ــ  א و اכ ــכ ــ  ة  ــ -Uzun veremdür, ẓāhir olur raḳīḳ ucın כא

da kirpik bitdügi yirde arpa gibidür şeklde ve ekŝer ḥudūŝı demden olur.1 

ــ ــ ا ــ د  [223a] اب ــ ــ ا א ــ  ــאرج و  א اغ  ــ ــ و ا ج ا ــ  (ا
( א ــ ــאن او دم ا ر ــאم او دم ا م ا ــ ــ   Bunuñ او ilācı faṣddur ḳīfālden 

daḫi istifrāġdur eyāric ile ve yaḳı ḳılına göz ḳapaġına iç yaġı ile ki erimiş 

ola ve arpa unı ile yā ṭılā ḳılına gügercin ḳanı ile yā erkek ḳumrı ḳanı ile 

yā ṭurġay ḳanı ile. 

אق) ــ ــ و .Kesr-i şīn ve sükūn-ı rā ile (ا ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــאدة   (ز
( ــ ــ ا ــ  כ ــ  ــ و  ــאن و ا ا  ــ ض כ ــ ــ و  ــ כא  Zā�idce 

yaġdur üst ḳapaḳ içinde ol ziyāde-i şaḥm ŝaḳīl eyler ḳapaġı ve ṣarḳmış 

gibi eyler anı yanī gözüñ üst ḳapaġı oñatca açılmaz. Ve ārıż olur şırnāḳ 

çoḳ oġlancuḳlara ve marṭūbu’l-mizāc olanlara ve şol kimseye ki aña remed 

çoḳ ola. (2ــא ــ  ــא  ــ  ــכ  א ــ  ــכ اذا כ ــ ا ) Alāmāt-ı şırnāḳ 

budur ki ḳaçan iki barmaġuñ ile ṣıḳsañ, andan ṣoñra barmaḳlaruñ ayırsañ 

yaġ ḳalḳa iki barmaḳ ortasından yanī ruṭūbeti içün tezcek ḳabūl-i şekl ider 

ammā ġılẓeti [223b] içün ḫaylī zamān yumrıca durup tezcek ḥāl-i ūlāsına 

avdet itmez. ( ــ כא ج    (اİlāc-ı şırnāḳda bir nesne yoḳdur demür 

gibi. Keyfiyyeti budur ki keḥḥāl iki barmaġı ile şırnāḳı olan kimesnenüñ 

gözinüñ üst ḳapaġın aşaġa çeke, tā ki ḳapaḳ gerilüp şırnāḳ yumrılanup 

ẓāhir olup andan ṣoñra üstünden gözüñ ḳapaġı derisin neşter ile yarup ḳatı 

deriñ yarmayup nāziklik ile yarup żarar yitişdürmeyüp ol yarıḳdan şırnāḳ 

yanī ol şaḥm-ı zā�id ẓāhir olup andan ṣoñra kettān bezi ile yapışup ṣaġa ve 

ṣola taḥrīk idüp ve yuḳaruya çeküp bi’l-külliye çıḳup andan ṣoñra neşter 

ile kesüp alāḳasın ḳaṭ ide. ( ــ כ ــ  ــ  ــ ذر  ــ  ــאن  ) Eger bāḳī ḳalursa 

bir şey� döküle anuñ üzerine ṭuz yimek içün bāḳī olanı. ــ ــ  ــ  ــ  ) 
( ــ ــ   Andan ṣoñra vaż olına anuñ üzerine yanī şırnāḳ yirine bez ki 

1 Derkenar: Anuñçün şaīre diyü tesmiye olındı.

2 Derkenar: Şırnāḳ ile sela-i cefn ortasında farḳ budur ki sela ḥareket ider şırnāḳ bir yirde durur ḥareket 

itmez.
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ıṣlanmış ola sirke ile, tā ki ḳanı ḳat ide ve laḥm-ı fāsidi ifnā ide. ــ ــאذا آ ) 
ان) ــ ــא و ز א אف  ــ ــ و  ــא  ــ و  ــ ا دو א  [224a] ــ א ــ   Ḳaçan ا

emīn ḳılınsañ remedden ki ḳaṭ-ı şırnāḳdan ḥādiŝ olur ilāc ḳıl şol devālar 

ile ki müceffifdür ulaşdırıcıdur ḥālbuki ol devālarda ola tūtiyā daḫi şiyāf-ı 

māmīẟā ve zaferān. 

( ــ ــ ا  Bu şol ḳıldur ki başı gözüñ içine egri biter. Göz ḳapaġı (ا

açılup ḳapanduḳça gözi incidür, ḳızdurur ve bunuñ sebebi ile mevādd aña 

münceẕib olur, sebel ḥādiŝ olup göze aḳ düşer. (ــאق ا ــ  ) Bu şar-ı 

münḳalibüñ ilācı ulaşdurmaḳdur. Keyfiyyeti budur ki şar-ı münḳalib 

şar-ı müstaḳīme ulaşdurula edviye-i mülaṣṣıḳa ile ṣaḳız gibi ṣamġ gibi uşaḳ 

gibi. ( כــ  Yā keydür. Keyfiyyeti budur ki evvelā ol egri biten ḳıl yolına (او ا

andan ṣoñra1 bir ucı egri igne muḥkem ḳızdurılup ḳıluñ yiri keylene, tā 

ki ḳıl bitmez ola.2 Zīrā od yaḳduġı yirde ḳıl bitmez. Nitekim şāir dimiş: 

Beyt:  Ḫayāli beyligüñ göñlümde n’eyler

 Çü bitmez oda yanmış yirde ḫod mū

ة) ــ א ــ   Keyfiyyeti budur ki göz ḳapaġınuñ iç [224b] yanından (او ا

bir yurdısı küçücük igne soḳulup ol egri ḳıl anuñ yurdısına geçürülüp göz 

ḳapaġınuñ arḳasından çekilüp çıḳarıla ve eger ol egri ḳılı igne yurdısına 

geçürmek asīr olursa ol igne yurdısına avrat ḳılınuñ iki başı geçürilüp3 ol 

igne göz ḳapaġınuñ içinden ṭaşrasına çıḳarulup ol avrat ḳılı bir ḥalḳa gibi 

olup ve ol egri ḳıl ol ḥalḳa içine ṣoḳulup çekilüp göz ḳapaġınuñ arḳasından 

çıḳarıla. ( ــ א ــ  ــ ا Yā göz ḳapaġı ḳaṣr olına ḳaṭ (او  ile. Keyfiyyeti 

budur ki göz ḳapaġında ḳıl biten mevżi ḳaṭ olınup üzerine oñuldur devā 

ḳonıla. ( ــ א ا ــ  ا Yā yolınmaḳ ki māni (او  ola ḳıl bitmege. Keyfiyyeti 

budur ki ol egri ḳıl yolınup yirine şol edviye ḳonıla ki ḳıl bitmege māni 

olur kirpi ḳanı ve kirpi ödi ve kerkes ödi ve kiçi ödi ve ḥimār ṭırnaġı küli. 

ن) ــ א כ ــא ا ــכ  ــאت ذ Bu meẕkūr olanlaruñ ṣıfātını ya (و nī her biri ne 

keyfiyyet ile olur keḥḥāller bilür. Nitekim şerḥ olındı. Eger su�āl olınur-

sa [225a] muṣannif niçün şar-ı zā�idi ẕikr itmedi; biz eyidürüz ki şar-ı 

1 Derkenar: Ḳapaḳ dönderülüp mülteḥime üzerine ḫamīr-i bārid ḳonup andan ṣoñra. 

2 Derkenar: Ḫamīr-i bārid ḳonuldıġınuñ fā�idesi budur ki keyy ḥarāretinden göze żarar gelmeye ki yan-

dıġından ṣoñra ḫamīri giderüp gözi pāk ideler.

3 Derkenar: Avrat ḳılı iḫtiyār olınduġı mülāyim olduġı içündür.
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münḳalib ile ekŝer ilācda müşārik olduġı içün. Eger su�āl olınursa şar-ı 

münḳalib ile şar-ı zā�idüñ farḳı nedür; biz eyidürüz: Şar-ı münḳalib sā�ir 

kirpikler gibi mevżi-i mutādda biter ḫilāf-ı şar-ı zā�idüñ. Eger su�āl olı-

nursa şar-ı zā�id ve şar-ı münḳalib bitmegüñ sebebi nedür; biz eyidürüz: 

İkisinüñ bile ruṭūbet afinedür ki göz ḳapaḳlarında cem olur. 

( ــ ــ ا ) Bu oldur ki her nesneyi vāḳi ḥāl üzere görmeye yā yaḳın-

dan bir dürlü ıraḳdan bir dürlü göre ki biri vāḳıa muṭābıḳ ola biri olmaya 

yāḫūd hīçbiri vāḳıa muṭābıḳ olmaya yā nefs-i cüŝŝede ḫaṭā ide yā levninde 

ḫaṭā ide. ( ــ اج  ــ ء  ــ ــא  ــ ا ) Żaf-ı baṣaruñ sebebi yā sū�-i mizāc-ı be-

denīdür gerek ẓāhir-i bedende olsun gerek midede olsun.1 ( ــ א د  Yā (او 

sū�-i mizāc-ı dimāġīdür ki gerek nefs-i dimāġda olsun gerek aġşiyede2 ol-

sun. ( ــ א ــ  ــ ا Ya (او nī ṣū�-i mizāc gözde ola ḫāṣṣeten ki rūḥ-ı bāṣırda 

ve anı yili līn-i aṣab-ı [225b] mücevvefde yā ruṭūbātda ve ṭabaḳātda ola 

sū�-i mizāc ki mużaaf-ı baṣardur gerek ām olsun gerek ḫāṣṣ olsun sāẕec 

olur ve māddī olur. Bunlaruñ her birisi alāmetleri ile bilinür lākin yübūset-

den olan müştedd olur açlıḳda ve riyāżetde ve istifrāġda ve şiddet-i ḥārr-ı 

ẓuhrda ruṭūbetden olanuñ żıddıdur. ــ اغ  ــ ط ا ــ ــ  ــ  ــ  ه  ــ  (و اכ
ص ــ ــ  ــ ا ــ ادام ا ض  ــ ــ  وح כ ــ ــ ا اط ر ــ ــ او  אل او  ــ ــאع او ا  
( Ża اf-ı baṣaruñ ekŝeri yübsdendür ki ḥāṣıl olur ziyāde istifrāġ sebebi 

ile ve ol ziyāde istifrāġ ḥāṣıl olur cimādan yā ishālden yā meşaḳḳatden 

ḥareket-i bedeniyye ve ḥareket-i nefsāniyye gibi yā bu żaf-ı baṣar riḳḳat-i 

rūḥuñ ifrāṭından olur. Nitekim ārıż olur şol kimseye ki naẓarı dā�im ḳıla 

ḳurṣ-ı şemse. Zīrā żav-ı şems taḥlīl ider cevher-i rūḥı ḥarāret sebebi ile, 

öyleye rūḥ-ı bāṣır raḳīḳ olur żaīf olur. ــ ــ  ــ  ــ  ــ ان כאن  א ــכ  ف ذ ــ  (و 
ة) ــ אء ا ــ ــ ا ــ  ا  ــ אت و ان כאن כ ــ ــ ا ــ [226a] ا Bilinür bu ya اnī 

ifrāṭ-ı riḳḳat-ı rūḥ bunuñ ile ki eger rūḥ-ı raḳīḳ ḳalīl olursa ḳavī olmaz 

maşrıḳāta naẓar. Zīrā rūḥ ṭaġılur ve müteḥallil olur ve eger rūḥ-ı raḳīḳ 

keŝīr olursa görmez eşyā-yı baīdeyi. Zīrā raḳīḳ olan rūḥ żaīf olur ṭūl-i 

mesāfede, öyleye baīd olan mer�īye kemā-yenbaġī irişmez. ــא اط  ــ  (او 
( כ א ه  ن ا כ  Yā żaf-ı baṣar rūḥuñ ġılẓetinüñ ziyādesinden olur, öyleye 

bunuñ emri bi’l-aks olur. Yanī rūḥ-ı ġalīẓ ḳalīl olsa maşrıḳāta naẓar ḳavī 

olur. Zīrā ziyāde ġılẓeti ḳavī olur. Zīrā ziyāde ġılẓeti nāḳıṣ olur ḥarāret-i 

1 Derkenar: Buña ḳarīne budur ki beden bunda dimāġ ve mide muḳābelesinde ẕikr olınmışdur. 

2 Derkenar: Cem-i ġışādur perde manāsınadur.
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żav� ile lā-cerem mutedil olup kemā-yenbaġī görür. Ve eger rūḥ-ı ġalīẓ 

keŝīr ise eşyā-yı baīdeyi oñat görür ḳarībe degül. Zīrā mesāfe-i baīdede 

raḳīḳ olup laṭīf olup eşyā-yı baīdeye kemā-yenbaġī irişür. اط ــ ن ا כــ ــ   (و 
[226b] ض ــ ــא  ــא כ اط ر ــ وح و ا ــ ة ا ــ ــ  ــא ا د ــאع  א ــ  א ــ ا  ا
( ة  ــ   Tafṣīl bu maḳāmda budur ki sebeb-i ifrāṭ-ı ġılẓet-i rūḥ 

gāh olur ebḫire-i bedeniyye olur ki mürtefi olur ayna ve gāh ruṭūbet nā-

zile olur dimāġdan ayna gāh olur bürūdet mükeŝŝife olur ki keŝāfet virür 

ve gāh olur muṣannif işāret itdügidür ki ictimā şedīddür ve bu ifrāṭ-ı ġılẓet 

ki ḥāṣıldur ictimā sebebi ile yanī ictimā-ı rūḥ sebebi ile mü�eddī olur 

ḥiddet-i rūḥā ve ifrāṭ-ı riḳḳatine. Nitekim ārıż olur maḥbūs olanlara ẓul-

metde müddet-i ṭavīle. Zīrā rūḥ nūrāniyyeti içün ẓulmetden ḳaçar żıddı 

olduġı içün ve müctemi olur dāḫilde ve ḳavī olur lā-cerem ḳuvvetinden 

ḥiddet ve riḳḳat ve leṭāfet bulup nūra ve rūşenāya çıḳıcaḳ müteferriḳ olur. 

Zīrā cins cinsine mā�il olup anuñçün maḥbūs olan ḳarañlıḳ yirden çıḳıcaḳ 

mer�īyātı kemā-yenbaġī göremez. כــ ــ  ــאت اذا  ــ ا ــ  ــכ  ن ذ כــ ــ   (و 
( ــ א  Az olur żaf-ı baṣar ruṭūbātda sebeb ile olur ḳaçan ol ruṭūbāt ṣāfī 

olmasa. Zīrā ruṭūbet-i [227a] zücāciyye ġıdāsı olduġıçün ruṭūbet-i cel[ī]-

diyyenüñ ḳaçan ol ruṭūbet-i zücāciyyede küdūret olsa mü�eddī olur ruṭū-

bet-i cel[ī]diyyenüñ küdūretine ve ruṭūbet-i celīdiyyenüñ küdūreti mü�ed-

dī olur żaf-ı baṣara. Zīrā mer�iyyātuñ ṣūretleri müntaḳış olmaz anda şuā-ı 

ṣāf ẓāhir olmaz. Nitekim şol āyine kim anı paṣ dutmaz ola anda ṣūret mün-

taḳış olmaz ve ruṭūbet-i beyżiyyenüñ küdūreti men ider ruṭūbet-i celīdiy-

yede intiḳāşı. Zīrā ruṭūbet-i celīdiyyenüñ öñindedür. ــ ــ  ن  כــ ــ   (و 
ــאت) Az olur ża اf-ı baṣar ṭabaḳātda yanī ṭabaḳāt-ı ayniyyede sebeb ile 

olur.1 (ــכ ــ ذ ــ   Ẓāhir budur ki murād budur ki ruṭūbātda sebeb (و 

ile ve ṭabaḳātda sebeb ile olan żaf-ı baṣarı bilmek asīrdür dimek.2 Zīrā 

riḳḳat-ı rūḥ ve ġılẓet-i rūḥ içün żaf-ı baṣarı bilmek āsāndur şol alāmāt ile 

ki muṣannif ẕikr eyledi. Ve murād biz ẕikr itdügümüz idügine ḳarīne bu-

dur ki muṣannif riḳḳat-ı rūḥ ve ġılẓet-i rūḥ içün [227b] olan żaf-ı baṣaruñ 

alāmetlerin ẕikr idüp ruṭūbātda sebeb ve ṭabaḳātda sebeb ile żaf-ı baṣaruñ 

alāmetlerin ẕikr itmedi. (ج ــ  (اİlāc-ı żaf-ı baṣar budur ki اج ــ ل ا ــ  (ان 
1 Derkenar: Yanī ṭabaḳāt-ı ayniyye maraż ārıż olup ṭabaḳātuñ mizācına iḫtilāl gelüp żaf-ı baṣar andan 

gelür.

2 Derkenar: Yanī ــכ lafẓı işāret āḫīr ẕikr olınanlaradur mecmū ذaten yāḫūd muṭlaḳen żaf-ı baṣara de-

güldür.
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( ــ ــאغ و ا ى ا ــ ya و nī şol żaf-ı baṣar ki sū�-i mizācdandur anuñ ilācı 

budur ki tadīl olına mizāc eger yābis ise tarṭīb olına eger raṭb ise tecfīf ḳı-

lına ve taḳviyet olına dimāġ me�kūlāt ve meşrūbāt ve ṭılālar ile ve taḳviyet 

olına ayn küḥller ve ṭılālar ile. ــאر و ــ ا ــ  א ــ  ــ ا אل ا ــ  (و ا
ة) ــ ــ ا ــאغ و  ــ ا  Ve ıṭrīfil-i ṣaġīr istimāli nāfidür men itdügi içün 

buḫārı ve pāk itdügi içün dimāġı ve takviyet itdügi içün mideye. و ان כאن) 
ش) ــ ز ــאء ا ــ او  א از ــאء ا ــא  ــ ا ــא ا وح  ــ  Eger rūḥ ġalīẓ olsa ا

ruṭūbāt-ı fażliyye yā ebḫire-i müteṣāide sebebi ile istimāl olına tūtiyā gibi 

mürebbā ola rāziyāne ṣuyı ile. Zīrā tūtiyā müceffifdür ve rāziyāne [228a] 
muraḳḳıḳ-ı rūḥdur ḥiddet-i baṣar virür. Ḥikāyet: Tefsīr-i Şeyḫ’de sūre-i 

Sebbaḥa’da 1 ﴾ى ٰ ــ َ َ َر  َّ ــ َ ي  ِ َّــ ى َوا ّٰ ــ َ َ  َ ــ َ َ ﴿ āyetinüñ tefsīrinde dimiş ki yılan 

bahārda yir altından çıḳıcaḳ gözlerini rāziyāne yapraġına sürer ẓulmet-i 

arżda rūḥında ḥāṣıl olan ġılẓet anuñ sebebi [ile] gider. Bunı Ḥaḳḳ Teālā 

yılanuñ ṭabīatına ilḳā ider yāḫūd tūtiyā mürebbā ola madanūs ṣuyı ile yā 

merzencūş ṣuyı ile. ة ــ ــא  ــ  ا و  ــ ــ  ــ ا ــ  א ــאل  כ ــ ا  (و ادا
( ــ  Yanī dā�imā ḥużaż didükleri tūtiyā ile sürmelenmek fā�ide ider göze 

muḥkem ve ḥıfẓ ider ḳuvveti müddet-i ṭavīle. ــ א ــ ا ــ ا دو ــ ا  (و 
ــ ــ  ــ و  ــ و  ــ ا ــ ا اة  ــ ن  ــ ــאن و  ز ق ا ــ ــ ان  ــ ا  
ــ ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ ا ــ ا ــ  ــאن ا ــאرة ا ــא  ــאل و ا  

د) ــ ــ כאن ا ــא  ــ و כ ــ و  ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ  -Edvi ا

ye-i mutediledendür ki nāfidür żaf-ı baṣara yaḳmaḳ [228b] iki cevzi ḳa-

buḳları ile ve yaḳmaḳ otuz çekirdegi helīlec-i aṣfardan ve saḥḳ olınup ve 

üzerine ilḳā olına bir miŝḳāl fülfül ammā iḥrāḳ olınmış olmaya. Ve buncı-

layındur yanī edviye-i mutedile-i nāfiadandur mayḫoş enār ṣıḳındısı ki 

ḳaynadıla, tā ki nıṣfı ḳala ve ḫalṭ olına aña nıṣfı asel,2 andan ṣoñra bir ṣırça 

ẓarf yā çīnī ẓarf içinde ḳılınup aġzı muḥkem berk ḳılınup ve güneşde dura 

şiddet-i ḥarda iki ay, andan ṣoñra süzile ve anda ḳılına azcuḳ fülfül daḫi 

ṣabır ne deñlü ki eski ola eyü olur. Bilgil kim bu devālaruñ nāfi olduġı 

ḳabż ve taḥlīl içündür ḳabżı içün baṣarı ḳavī ḳılur ve nevāzili men ider ve 

taḥlīli içün fużūlı def ider ki ol fużūl mużaafdur mużaaf gidicek ḳuvvet 

ẓāhir olur. ( ــ א ــ  ــ ا ــ  ــאء ا Ya (و nī ṣoġan ṣuyı ile asel nāfidür żaf-ı 

baṣara cilā virür talṭīf ve taḳṭī itdügi içün. ــא و א و  ــ ــא  ــ دائ ــאول ا  (و 

1 “Yaratıp düzene koyan, takdir edip hidayeti gösteren O’dur.” A‘lâ, 87/2-3. 

2 Derkenar: Ammā asel ocaḳda ḳarışdurılmaya.
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ا) ــ ــ  ــ ا ى و  ــ ــא   Şalġam yimek1 dā�imā biryān ve çig [229a] ve 

bişmiş ṣuda ḳavī ider aynı ve iti ider baṣarı muḥkem. ــ ــ  א م ا ــ  (و 
ا) ی ا  Ya  ا و nī efī yılanlaruñ etini bişürüp yimek ṣıḥḥat-ı 

aynı ḥıfẓ ider ve baṣarı ḳavī eyler muḥkem. ــ ــ ا م  ــ أس כ  ــ ــ ا  (و 
( ــא ــ  א  Başı ṭaramaḳ her gün fā�ide ider baṣara ḫuṣūṣā pīrlere. Zīrā 

fużūl ve mevāddı ayndan ve re�sden ceẕb ider cānib-i cilde ḳılı çeküp elem 

virdügi içün menbitlerde. Ve pīrlere nāfi olduġınuñ sırrı budur ki pīrlerüñ 

żaf-ı baṣarı fużūl-ı balġamiyye içündür ṭaraḳ ceẕb idüp taḥlīl eyleyüp def 

ider. (אن ــ ــא  ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ و  א ــאء ا ــ ا א  ــ  Ṣuda (و ا

yüzmek ki ol ṣu bārid ve ṣāfī ola2 ve gözi açmaḳ ṣuda fā�ide ider baṣara 

ḫuṣūṣā yigitlere ve nāfi olduġı cilā virüp çirki redd itdügi içündür. Ve yi-

gitlere nāfi olduġınuñ sırrı budur ki yigitlerüñ żaf-ı baṣarı ḥarāretden ve 

yübūsetden[229b]dür mā�-i bārid bunları zā�il ḳılur. ء و ــ ــ ا ــ ا  (و 
ــכאء) ــא و ا م  ــ ــא ا ــכ و   Żarar ider baṣara imtilā me�kūlātdan ve ا

meşrūbātdan daḫi mest olmaḳ. Zīrā imtilādur şarābdan ḫuṣūṣā uyımaḳ 

imtilā ve sekr üzere. Ve żarar ider baṣara aġlamaḳ. Murād çoḳ aġlamaḳdur. 

Zīrā az aġlamaḳ fā�ide ider taḥlīl idüp ve bażı ruṭūbāt gözyaşı ile çıḳduġı 

içün ammā çoḳ aġlamaḳ mevāddı celb ider ayna. س ــ م כא ــ כــ ا ــא   (و כ 
اغ) ــ ــא و ا ــ ا ــ و  א ــ و ا ــאع و ا ــ ا  Ve żarar ider baṣara و ادا

cimāı dā�im itmek ve faṣdı dā�im itmek ve ḥacāmatı dā�im itmek ḫuṣūṣā 

ḳafādan ve istifrāġı dā�im itmek.3 ( ــ ــ ا א ة و כ  ــ ــ ا ذي  ــ א  (و כ 

Ve żarar ider baṣara her fem-i mideyi inciden ve her ṭabīatı baġlayup ḳa-

bża mā�il iden gerek devā olsun gerek ġıdā olsun.4 ن ا אذروج و ا  (و ا
( ــ ج ا ــ ــ اول  رة  כــ אء ا ــ ــ ا ــ و   Ve żarar [230a] ider baṣara و ا

madanūs ve zeytūn ki köynemiş ola daḫi ṭoraḳ otı yanī bunları ekl itmek 

ve żarar ider baṣara şol nesneler ki remed ilācınuñ evvelinde ẕikr olınmış-

dur.5 

ت) א Gerek mevcūd olsun gerek ma (اdūm olsun anuñçün muṣannif 

dir: ( ــ ــ ا ي  ــ ان  ــ אل ذات ا ــ ــ ا ) Bu ḫayālāt şekllerdür ki levnler ṣāḥi-

1 Derkenar: Şalġam taḳviyet-i baṣar itdügi bi’l-ḫāṣṣiyyedür.

2 Derkenar: Mā�-i ṣāfī didi. Zīrā mā�-i kedir eczā�-i arżiyye ile muḫāliṭ olduġı içün mükeddirdür.

3 Derkenar: Zīrā hem istifrāġdur hem ceẕb-i ġıdā-yı ayndur. 

4 Derkenar: Her nesneden ki mide müteeẕẕī ola baṣar müte�eẕẕī olur müşāreket içün.

5 Derkenar: Yanī duḫān ve ġubār ve itidālden ḫāric hevālar nitekim beyān olınmışdur. 
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bidür yanī levnli şekllerdür ki görinür yir ile gök ortasında. ة ــ ــא  א ا ــ  (و 
ن ــ ــא ا ــ  ــ   ــ ا ائ ة ا ــ ــ و ا ــ ا د  ــ ــאء ا ــ ا ا  ــ ــ   ا
ــאر) ة ا ــ اس و  ــ ــ ا ــ  ن  כــ  Ḫayālātuñ sebebi yā ḳuvvet-i baṣardur 

ziyāde öyleye iḥsās ider ẕerrāt-ı mevcūdeyi yanī ġayrılar pencereden giren 

şuā-ı şemsde iḥsās ider ḳaviyyü’l-baṣar olan hevāda iḥsās ider. Daḫi iḥsās 

ider ebḫire-i ġıdā�iyyeyi ki andan ḫālī olmaz bedenler lākin ẓāhir olmaz illā 

ḳaviyyü’l-ḥiss olana, öyleye bu ḫayālāt selāmet-i ḥavāss ve ḳuvvet-i ebṣār 

ile olur, öyleye emrāżdan olmaz ammā emrāż [230b] ẕikr olunduġı yirde 

īrād olunduġı teşvīş virdügi içündür aḥyānen. ــאت او ــ ا ــ  ــא   (و ا
ــ כ د  ــ ــ او  ري او ر ــ ــ  ــאر  ــ آ ــ ا ث  ــ ــאن  ــאت  ــ ا ــא  ــאت ا  ا

א و ــכא ئــ ا ــ  ي  ــ אف  ــ ــא ا א ــאر  ــ ا ــ و  ــא  ــ   
ــ داد  ــ ــ و   ــ و  ــ ا ــ و  ادا   ــ ــ  ــ ا ــ  א  ــ ــ   

(  Ḫayālātuñ sebebi yā sebeb içündür ruṭūbāt-ı اaynda yā ṭabaḳātında 

ammā ṭabaḳāt-ı aynda sebeb ḥādiŝ olmaḳ iledür ṭabaḳa-i ḳarniyye üzere 

eŝerler cüderīden1 ve remedden. Zīrā ḳarḥa oñulduḳdan ṣoñra perde ḥā-

diŝ olur şuā ḫurūcına māni olur yā eŝerlerdür bürūddan ki mükeŝŝifdür 

lā-cerem ṭabaḳa-i ḳarniyye eczāsınuñ bażına keŝāfet virür şuā ḫurūcına 

māni olur. Öyleye muḥāẕātında olan mubṣırātuñ rü�yetini men ider ẓā-

hir olmaz ol eŝerler ḥisse ṣaġīr olduġı içün yanī ḫāricden naẓar iden yā 

marīż kendüsi āyineye naẓar eylese ol eŝerleri [231a] göremez2 ve ol eŝer-

ler men ider görmegi ibṭāl itdügi içün eşfāfı3 ol eŝerler yirinden. Öyleye 

görür ol eŝerlerüñ şeklleri hey�eti üzere ve nisbeti üzere mevḳi-i şebḥden 

sevād yanī ol āŝār müŝelleŝ midür murabba mıdur öyleye görür ve şebḥ-i 

mer�ī üzere yā ṣaġında yā ṣolında yā altında yā üstinde. Öyleye bir sevād 

görür yā şebḥ-i mer�ī baīd olursa ol sevādı baīd görür eger şebḥ ḳarīb 

olursa ol sevādı ḳarīb görür ve ol sevād-ı mer�ī müteġayyir olmaz hey�etde 

ve nisbetde. Zīrā bu ḥālet aynuñ kendüsinde ẟābitdür ḫilāf şol ḫayālüñ ki 

ḳuvvet-i baṣardandur. Zīrā ol ḫayāl hebānuñ ve ebḫirenüñ taġayyüri ile 

müteġayyir olur ve żaīf olmaz baṣar ḫilāf-ı nüzūl-i mā’dan olanuñ ḫayālüñ. 

Zīrā baṣar anda yevmen fe-yevmen żaīf olur, tā ki ṣu inüp amā eyler daḫi 

bade nāḳıṣ ve zā�id olmaz ġıdālar ḥasebince ḫilāf şol ḫayālüñ ki ebḫire-i 

1 Derkenar: Cüderī çiçek.

2 Derkenar: Egerçi görmedügin görür bilür ammā bu ilm fi’l-ḥaḳīḳa ol eŝerleri görmek degüldür.

3 Derkenar: Eşfāf riḳḳat manāsınadur ve yıldıramaḳ manāsınadur.
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aġdiyeden olur. Zīrā ol ḫayāl ebḫire-i aġdiye ḥasebince ziyāde ve nāḳıṣ 

olur. اء ــ ض  ــ اج  ــ  [231b] ء ــ ــא او  ــ ذا ــ  ــא  א ــאت1  ــ ا ــא   (و ا
א) ــ ــ  ــ  ــאرد ر ــא   Ammā ruṭūbāt-ı aynda sebeb yā sebeb içündür 

ruṭūbātuñ ẕātında yanī sū�-i mizāc ẕātī ola yā sū�-i mizāc içündür ki ārıż 

olur ruṭūbātdan eczā içün. Öyle sū�-i mizāc ki bāriddür raṭbdur muġayyir-

dür eczānuñ şefīfini. ــ ــ  ــ ا א ــ  ائ ــ  ث  ــ ــא  א ــ  ارة  ــ  (او 
אف) ــ م ا ــ ــ  ــ   Yā ḥarāret içündür ki ġaleyān īcāb ider ruṭūbātda כא

ki ḥādiŝ olur ol ġaleyāndan ecsām-ı hevā�iyye ki muḫāliṭ olur ruṭūbete 

ki olur ol ruṭūbet ki hevāyla muḫteliṭdür köpük gibi adem-i eşfāfda.2 او) 
אف) ــ ــ ا ــ  כ ــאع  ــ  د و  ــ ة  ــ  Yā şiddet-i berd ve yübs içündür ki 

cem idicidür ruṭūbeti ve keŝāfet viricidür aña zā�il ḳılur eşfāfı, öyleye ol 

eczā�-i mütekāẟife hey�eti ve nisbeti üzere ḫayāl görür mevḳi-i şebḥden. و) 
ــ ــ و  ان او ا ــ ــ او ا ــ ا ــ  ــא  כــ כ ــ  ــ  ــ وارد  ــא   ا

ــכ) ــ ذ ــ  א  Yā sebeb içündür ki vārid[232a]dür ruṭūbāta ḫāricden.3 

Ol sebebden bażı ġayr-ı mütemekkindür yanī ḳarārı beḳāsı yoḳdur. Ni-

tekim ḥāṣıl olur ġıdālardan yā buḥrāndan yā ġażabdan. Zīrā bunlaruñ her 

birinden buḫār taṣāud ider ammā beḳāsı yoḳdur tezcek müteḥallil olur ve 

bu ḫayālüñ ḥāli müḫtelifdür sebebüñ iḫtilāfı ḥasebince. ر ــ כــ  ــ   (و 
ــ ــאوز  ــא  ــ و  א ــ و ا ورة ا ــ כــ رج  ــ ي  ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــאء  ول ا ــ  

ــאء) ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ ا ت  ــא ــ ا ت  ــ ــ ا ــ  Ve ol sebebden ba اżı 

mütemekkindür yanī ḳarārı ve beḳāsı vardur ve ḳorḳıdur yanī bildürür 

nüzūl-i māyı ayna. Ve ol sebebdür ki tedrīc ile olur baṣaruñ küdūretinde 

ve żaīf ḳılmaḳlıġında tā ṣu ininceye dek az tecāvüz ider. Bu sebeb ile olan 

ḫayāl altı ayı yanī altı aydan berüde yā altı ay tamāmında ṣu iner amā 

eyler. Fe-emmā şol kimesne ki aña ḫayālāt müstemirr ola altı lākin aynı 

ṣaḥīḥa ola emīn olur ṣudan. Ve buncılayındur şol ḫayālāt ki zā�il olur ve 

avdet ḳılur yanī münẕir-i mā degüldür ve buncılayındur mütemekkin 

olup ammā baṣarı żaīf itmeyen. (ج ــ Ya (اnī ilāc-ı ḫayālāt ة ــ ــ  ــא כאن  ) 
( ــ ــ ا ــ   şol ḫayāl [232b] ki ḳuvvet-i ḥisdendür tedbīr taġlīẓ olına ا

yanī ġıdāsı ḥissi gevden ḳılur nesne ḳılına baş gibi herīse gibi. Daḫi ḥiss 

1 Derkenar: אت א  ا ḳavline ma اṭūfdur.

2 Derkenar: Zīrā ġaleyān taḥrīk ider hevāyı ve ruṭūbeti, öyleye bu ikisi muḫteliṭ olurlar. 

3 Derkenar: Tafṣīl-i kelām budur ki şol sebeb ki ruṭūbātda ola yā ruṭūbātuñ kendü cevherinde olur yā 

sebeb ḫāric olur. Ḫāric olan daḫi yā arażı ġayr-ı mütemekkin olur ki ḥāṣıl olup tezcek müteḥallil olur 

ol buḫārāt cinsindendür ġıdālardan yā buḥrāndan yā ġażabdan olan ki tezcek müteḥallil olur.
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taḫdīr olına yanī ġıdāsı ḥissi uyışdurur nesne ḳılına mārūl gibi ḫaşḫāş gibi, 

tā ki ḥiss-i ḳuvveti ve ẕekāsı üzere ḳalmaya. Ammā şol ḫayāl ki cüderī ve 

remed[de]n perde ḳalmaḳ ile ola gāh olur zā�il olur. Ve şol ḫayāl ki berd-i 

mükeŝŝifdendür ilācı tesḫīn ve talṭīfdür. Ve şol ḫayāl ki ḥarāret iḥdāŝ itdü-

gi ġaleyāndandur ilācı tebrīddür. Ve şol ḫayāl ki bürūddan ve yübsdendür 

ilācı tesḫīndür tarṭībdür. ــ ــ  ة  ــ ــ ا ة  ــ ــאرات ا ــ  אن  ــא   (و 
ــאرج) א ی  ــ ــ  ــ او ا ــאرج  ــאرج او ا Şol ḫayāl ki buḫārāt-ı mi اde-

den nāşī olur pāk ḳılınur mide ḥabb-ı eyāric miŝillü ile yā eyāricüñ nefsi 

ile yā ıṭrīfil-i muḳavvī ile. ر ــ ــ ا ــ  ــאل  כ ــ ا ــאن  ت  ــא ــ ا  (و او
ــאء) א  Ḫayālātuñ evlāsı keḥḥāl ilācına ihtimām itmege şol ḫayāldür ki ṣu 

inmegi bildürür yanī şol ḫayāl ki ṣu inmek alāmetidür keḥḥāl anuñ ilā-

cında ihtimām itmek gerekdür. أس ــ ــ ا ــ  ءة ا  ــ ــאل ا כ ــ ا  (و  
ة) ــ İsti و اmāl olınmaya küḥller ki cilā viricidür illā başı ve mideyi pāk 

itdükden ṣoñra yanī evvelā başı ve mideyi pāk idüp andan ṣoñra [233a] 
küḥl istimāl itmek gerek. Tenḳiye itmezden evvel küḥl istimāl idicek żarar 

ider. Zīrā mevāddı ceẕb ider ayna, öyleye tezcek ṣu iner. ــאت ــא ا  (و ا
( ــ ــ ا ــאء ا ــ ا ــא  ــא  כ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــאن   Ammā 

aṭūsāt1 egerçi fā�ide ider şol ḫayālāta ki münẕir-i mā’dur lākin ḫaṭardan 

ḫālī olmaz ḳavī taḥrīk olınduġı içün mevāddı, öyleye gāh olur taḥrīk ider 

aṭūsāt mā’yı ayna eger ḳable’l-tenḳıye olursa. ــכ و وح  ــ ا  ــ ــאرج   (و ا
ــאرا) ــא כ ن  ــ ــ  ــ ا ــכ و   Eyāric-i fayḳarā memdūḥdur ḫayālāt כ

içün yanī bunlaruñ defi içün. Ve buncılayındur ḥabbü’ẕ-ẕeheb. Bu ikisi 

istimāl olınur büyük ḥablar, tā ki midede çoḳ eklenmek ile başdan fużūlı 

ceẕb ideler. ( ــ ــאء و  ــ ا ــ   2 ــ כ ر ا ــ ــאل  כ ــ ا  Dinildi küḥl itmek (و 

ketem toḫmı ile emīn ider nüzūl-i mā’dan ve ṣıḥḥat virür nüzūlinden ṣoñ-

ra.3 ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــאرا  اء و ا ــ ــ و ا ــ כ ــ ا ــ  ــ ان   (و 
ــאل) اء ا ــ ــ ا ئ  ــ ــ  ا ا ــ اכــ و  ــ و ا ا اق و ا ــ ــאب ا ي و ا ــ  Ve و ا

lāyıḳdur iḳbāl ḳılınmaḳ tecfīf-i ayna sürmelenmek [233b] ile tecfīf ider 

küḥller ile ve ġıdālenmek ile yanī iḳtiṣār itmek ile ġıdālarda ḳavurma ve 

tava biryān ve kebāb miŝillü ile. Ve ictināb olına şorbalardan ve ŝerīdlerden 

ve yimişlerden ve bu tedbīrleri berī ḳılur ibtidā-i mā’dan. Zīrā müceffifdür. 

1 Derkenar: Aṭūsāt yuḳaruda beyān olınmışdur.

2 Derkenar: Ketem fetḥateyn iledür.

3 Derkenar: İḫtilāf olındı bezr-i ketemde. Ṣaḥīḥ budur ki çivit toḫmıdur. 
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ــאء) ــ .Lisān-ı nāsda göze ṣu inmek didükleridür (ا ــ  ــ  ــ ر ) 
( ــ ــ ا ــאق و ا ــ ا ــ  1 ا ــ ــ ا  Bu ruṭūbet-i ġarībe-i zā�idedür 

muḥtebis olur ŝaḳb-ı inebīde ṭabaḳāt-ı ḳarniyye ile ruṭūbet-i beyżiyye 

ortasında, öyleye ḫurūc-ı şuāa ve nüfūẕ-ı eşbāḥa māni olur.2 ــ ر  ــ  (و 
ر) כــ ا ــ  ا ــ  رة  כــ ا ت  ــא  Bildürür ṣuyı ẕikr olınan ḫayāller ki ا

vech-i meẕkūr üzere ola yanī tedrīc ile baṣarı żaīf ḳılup küdūret vire. Ve 

bilgil kim ḥāl-i mā� muḫtelif olsa kemā ve keyfā muṣannif keyfā iḫtilāfa 

işāret idüp dir: ــ ــ و ا ــ ا دو א ــא زال  ــ ر ئ  ــ ــ ا א ــ ا  (و ا
ت) א ر  ا כ  Raḳīḳ ki ṣāfīdür, andan ibtidā olınur gāh olur zā�il olur ا

edviye-i müceffife ile ve şol tedbīr ile ki meẕkūrdur ḫayālātda yanī tecfīf 

ola iktiḥāl ve iġtidā birle. Ḥikāyet: Şeyḫ dimiş: Ben gördüm bir kimesneyi 

taḥṣīlde ve ilmde aña mürācaat olınur idi. Bu maraż anda vāḳi olup ken-

dü nefsine [234a] ilāc eyledi istifrāġlar ile ve perhīz ile ve taḳlīl-i ġıdā ile 

ve şorbalardan ve muraṭṭıbātdan ictināb idüp ve biryānlara ve ḳaliyyelere 

ḳaṣr itmek ile. Ve talṭīf ider küḥller istimāl itmek ile, tā ki baṣarı avdet ey-

ledi avd-ı ṣāliḥ ile. (ح ــ ــ  ــ ا ــא ا ــ ر כ  ــ  Müstaḥkem olan mā�-i (و ا

raḳīḳ ṣāfīden gāh olur muḥtāc olur mīl urmaġa.3 Ve bilgil kim şol ṣu ki mīl 

ḳabūl ider ol raḳīḳ ve ṣāfī olandur ki setr itmeye żav�-ı şemi ve şemsi. و) 
( ــ ء  ــ ــ  ــ  زرق و ا ر و ا כــ ــ ا ــא ا  Ammā mā�-i ġalīẓ ki bulanuḳ ola ا

ve gök ola yā kireç gibi ola ṣıḥḥat yoḳdur aña yanī ḳābil-i ilāc degüldür 

ne mīl ile ne tedbīr ile. ( ــ ــ ا ــ  ــ כ ا ــא כאن   Ve gāh olur ṣu (و ر

ŝaḳbe-i inebiyyenüñ cümlesinde olur, öyleye amā īcāb ider. ــ ــא כאن   (و ر
ات ــ ــ ا ه  ــ ــ  ــאق ا ــ  ة او  ــ ــ او  ــ او  ق او ا ــ ــ  ــא  ــ  א  
( ــ ــ ا ــ  ــ  ر  ــ  Gāh olur ṣu vāḳi olur ŝaḳbe-i inebiyyenüñ bir 

cānibinde yuḳaru cānibinde yā aşaġa cānibinde yā ṣaġında yā ṣolında yā 

çaḳ ortasında, öyleye örter mubṣırātdan nisbeti miḳdārı mevżi-i şebḥden 

ol ṣu ḥā�il olduġı mubṣırdan bir ḳara çuḳur görinür. [234b] Ve bilgil kim 

muṣannif emrāż-ı ayndan bażı marażları ẕikr itmedi. Biri ḥiveldür ki ol 

aynuñ zevālidür mevżiinden bir cānibe. Böyle olıcaḳ biri iki görür laḳve 

1 Derkenar: Ŝaḳb delik manāsınadur. 

2 Derkenar: Cālīnūs dimiş: Bu maraż ḥādiŝ olur ruṭūbet-i beyżiyye ġılẓetinden ammā mevāddı budur 

ki ḳaçan ruṭūbet-i ġarībe vārid olsa ruṭūbet-i beyżiyyeye andan ṣayaruz ŝaḳba-i inebiyyeye ṭabaḳa-i 

ḳarniyye ardında durur. Pes anuñ kelāmı daḫi muṣannif ẕikr itdügidür. Öyleye muṣannifüñ ruṭūbet-i 

ġarībe didügi Cālīnūs ḳavlinden iḥtirāz degüldür.

3 Derkenar: Ḳadḥ-ı keḥḥāl mīl urmaġa dirler ve mıḳdaḥa ol āletüñ nefsine dirler.
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gibi. Aḥvel mevlūd olanuñ ilācı ṭufūliyyetde olur ki beşikde ṭıfl yatup 

ḳarşusında çıraḳ ḳoyalar aña baḳmaḳ ile aynı doġrulur. Ve buncılayın be-

şikde gözi ḳarşusında ḳızıl nesne aṣalar. Ve şol ḥivel ki ṣoñradan ārıż olur 

anuñ ilācı istirḫā ve teşennüc ilācıdur. Ve biri �aşādur ki gice görmez ḫalḳ 

dilinde buña şeb-kūr dirler. Bunuñ sebebi ruṭūbetdür ki rūḥı ġalīẓ ider. 

Ve ekŝer bu maraż ḳara gözlülere ārıż olur. Ve bunuñ ilācı faṣddur eger 

ġalebe-i demden ise ve istifrāġdur ḥabb-ı eyāric ile ve gāh olur istifrāġ ḳı-

lınur maḥmūde ve ḫāye-i ḳunduz ile. Ve biri ceherdür ki gündüz görmez. 

Bunuñ sebebi rūḥuñ riḳḳati ve ḳılletidür ki gündüz perākende olup gice 

müctemi olur. Anuñçün gündüz görmez gice görür ve bunuñ ilācı tarṭīb 

ve taḳviyet-i ayndur ve demi ġalīẓ ḳılmaḳdur aġdiye-i ġalīẓa ekl itmek ile. 

Nitekim tedbīr-i ẕekā-yı ḥisde ẕikr olınmışdur. 

[235a] Şerḥ-i Mūcez iki cild ḳılınmaḳ münāsib görülüp cild-i ŝānī em-

rāż-ı enfden ibtidā ḳılınmaḳ vech görüldi vechde ayna ẓāhir olup muḳad-

dem vech olduġı içün.

ن ا  אب1  כ  כ ا
اوى داء وا   כ    ا

وري  א ا   ا ا
א  א כ א و د ي  ا

אل  כ   ا   ا
ا ا    رزق  

ة  ر  ا  وا
א  א و   ا   

م  ن د ا و آ ا 
א  א  و ا   

ــא  ــ و د ــ  ــ ا ّ ا ــ ا ــ ر א ء  ــ ــ و  ب כא ــ ــ ذ ــ  ّ ان  ــ ا ــ  و ار
ــ ــ و כא כא

1 Derkenar: אز ا אب   ا כ ق ا ح ا و ا ول   .اي ا ا





[CİLD-İ �ĀNĪ]

[236b]1 ( ــ اض ا ــ  Eger su�āl olınursa şeyḫ emrāż-ı (اayndan ṣoñra 

emrāż-ı üẕni ẕikr eyledi, muṣannif niçün emrāż-ı ayndan ṣoñra emrāż-ı 

enfi ẕikr idüp emrāż-ı üẕni te�ḫīr eyledi; biz eyidürüz: Şeyḫ semüñ şerefine 

naẓar eyledi şemme nisbet. Öyleye użv-ı eşrefüñ emrāżını taḳdīm eyledi 

ammā muṣannif enfüñ ayna ḳurbın mülāḥaẓa idüp anuñ emrāżı aḳabınca 

ẕikr eyledi. Ve bilgil ki burnuñ bir niçe fā�idesi vardur: Biri idrāk-ı revāyiḥ-i 

ṭayyibe vü ḫabīŝedür ve biri ālet-i istinşāḳ-ı hevā olmaḳ içündür ki anuñ 

ile tadīl-i rūḥ ḳılına ve biri def-i fużūl-i dimāġdur aġsırmaḳ ile ve sümkür-

mek ile ve biri ḥüsn-i ṣūret-i insāndur ki burnı olmayan ġāyetde ḳabīḥdür 

ve biri dimāġdan nāzil olan fażalāt ayün-i nāsdan mestūr olmaḳdur. Ve 

teşrīḥ-i enfde ġarāyib ḥikmetler vardur. Cümleden biri budur ki burundan 

dimāġa yol vardur. Anuñçün [237a] revāyiḥden dimāġ müte�eŝŝir olur. 

Ve biri budur ki burundan gözlere yollar vardur. Anuñçün revāyiḥ-i ḥār-

reden gözler müte�eŝŝir olur. ( ــ ــ و  ــאن ا ) Ḳoḳulamaḳ noḳṣānıdur 

ve anuñ buṭlānıdur. ــאغ م ا ــ ــ  ــ  ــ  ــאذج او  ــאرد  اج  ــ ء  ــ ــא  ــ ا  (و 
( ــ ائ ا  Bunuñ her birinüñ sebebi yā sū�-i mizāc-ı bārid-i sāẕecdür2 yā او 

balġam ile biledür muḳaddem-i dimāġda yā zā�ideteynde.3 İmdi sū�-i mizāc-ı

bārid eger ziyāde olursa buṭlān-ı şemm īcāb ider eger ziyāde olmazsa 

noḳṣānın īcāb ider. Zīrā şān-ı bürūdet öyledür. ــאع א ف  ــ ض و  ــ ة  ــ  (او 
م) ــכ ــ ا ــ  ــ و  ــ  ج  ــ א  Yā süddedür ārıż olur mıṣfātda4 ve sebeb-i 

südde yā ḫılṭ-ı lezicdür yā rīḥ-i ġalīẓdür yā demdür yā sereṭāndur5 yā zā�i-

dāt bitmekdür. Ve bilinür südde burundan çıḳıcaḳ fużūlüñ imtināı ile 

yanī burundan sümük ve sā�ir fużūl çıḳmaḳ mümteni ola ŝiḳal ile muḳad-

dem-i dimāġda ve ġunne ile [237b] kelāmda yanī sözi geñizi içinden söy-

leye. (ج ــ Ya (اnī ilāc-ı noḳṣān-ı şemm ve buṭlān-ı şemm اج ــ ا ــ  ) 
אر و ــ ــאء ا ــ  ــ  ــאرح  ــאرج او ا ــ ا ــ  ــאدي  ــ ا ــאغ  اغ ا ــ  و ا
ن ــ ه او  ــ دوس و ــ اب ا ــ دوس و  ــ ــאرج او ا א ی  ــ ــ ا ــ ا  

1 Burada ikinci cilde geçilirken 1 varak boş bırakılmıştır.

2 Derkenar: Sū�-i mizāc-ı sāẕec gāh olur ki ḥādiŝ olur yaramaz hevālardan yā edviye-i müstameleden. 

3 Derkenar: Zā�ideteynden murād dimāġ öñinde burun delükleri muḳābelesinde olan meme başı gibi 

olan yumrıca etlerdür ki ḳuvvet-i şāmme anlarda ḳonılmışdur.

4 Derkenar: Mıṣfāt şol delikli kemikdür ki Ḥaḳḳ Teālā anı delikli kiçe gibi ḫalḳ idüp zā�ideteyn öñinde 

vaż itmişdür.

5 Derkenar: Sereṭān verem-i sevdāvīdür ki yengec hey�eti gibi olur. Anuñçün sereṭān dirler.
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כאم) ــ ــ ا ه  ــ כ ــ  ة  ــ ــ  ــא כאن  ــא  ــ و ا א ــ   tadīl-i mizāc-ı bārid-i 

sāẕecdür yanī edviye-i ḥārre ile tadīl itmek gerek ve istifrāġdur māddeden 

sū�-i mizāc-ı māddīde ḥabbü’l-eyāric miŝlü ile yā eyāricüñ nefsi ile ḥabb 

ḳılına rāziyāne ṣuyı1 ile mā�da nuḍc bulduḳdan ṣoñra ve istimāl olınur 

ıṭrīfil-i muḳavvī yā eyāric yā usṭūḫūdūs tenḳiye-i dimāġ içün māddeden ve 

dimāġuñ taḳviyeti içün yā şarāb-ı usṭūḫūdūs yalñuz eger mādde bāride-i 

ṣırfa ise yā şarāb-ı līmūn ile eger mādde-i bāride ṣafrā ile maḫlūṭ ise. Am-

mā şol noḳṣān-ı şemm ve buṭlān-ı şemm ki süddeden nāşī olur anuñ ilācı 

[238a] ẕikr iderüz biz zükāmda. ــאر א و ا اذ ــ ــ و ا ــ ا ــ  כ ــ ا ا  (ا
ــא) ــ ادراכ  Yanī yaramaz ḳoḳu idrāk eylemek burunda ve yaramaz ḳoḳu-

dan leẕẕet almaḳ eyü ḳoḳudan teleẕẕüẕ itmemek nitekim cual didükleri 

böcek öyledür ve yaramaz ḳoḳu idrākine ḳaṣr itmek yanī bunı idrāk idüp 

eyü ḳoḳıyı idrāk itmemek bunlar üç marażdur āfāt-ı şemde dāḫillerdür. 

( ــ ائ م او ا ــ ــאغ و ا م ا ــ ــ  ــ  ــ  ــכ  ــ ذ ) Bunuñ sebebi mü-

teaffin ḫılṭ olmaḳdur muḳaddem-i dimāġda yā burnuñ nihāyetinde yā 

zā�ideteynde. Öyleye burnuñ içi ṭolar ol ḫılṭ-ı müteaffinüñ rāyiḥasından 

lā-cerem rāyiḥa-i kerīhe idrāk iderüz ve rāyiḥa-i kerīhe yoḳ iken ve ol ḫılṭ-ı 

müteaffin dā�im olduġı içün ṭabīat anuñ idrākine me�lūf olup rāyiḥa-i 

kerīheden teleẕẕüẕ ider ve ol ḫılṭ-ı müteaffin ġālib olduġı içün anuñ rā-

yiḥası ġayrı revāyiḥe ġālib olup rāyiḥa-i ṭayyibeyi idrāk idemeyüp ancaḳ 

rāyiḥa-i kerīheyi [238b] idrāk ider. ( ــ ــ  ه  ــ Ve ol ḫılṭ-ı müte (و اכaffi-

nüñ ekŝeri balġamdandur. Zīrā bu üç mevżide yanī dimāġ ve ḫayşūm ve 

zā�ideteynde balġam ġālibdür. ( ــ ــ ا ــ  وح  ــ -Yā bunuñ sebebi mü (او 

teaffin ḳarḥalardur burunda anlardan rāyiḥa-i kerīhe ṣuūd ider ḳuvvet-i 

şāmmeye. Öyleye ḳuvvet-i şāmme anı idrāk ider ve aña mutād olup andan 

teleẕẕüẕ ider ve ġālib olduġı içün ġayrı rāyiḥayı idrāk itmez. ــ ــאر   (او 
( ــ ا ــ  ــ  ة او ا ــ ــ ا  Yā sebebi buḫār-ı müteaffindür ki taṣāud 

ider mideden yā nevāḥī riyeden.2 Öyleye idrāk ider buḫār-ı müteaffinüñ 

rāyiḥasını taṣāud itdügi içün ḫılṭ-ı müteaffinden.3 ــ כ ت  ــ ــ   (و اي را
ــכ) ا  ــ  ــ  ــא   Ve ḳanḳı rāyiḥa ki nüfūẕ ide ol yirlere mütekeyyif 

olur ol rāyiḥa-i kerīhe ile öyleye idrāk itmez illā ol rīḥ-i kerīhi. ــא ر  (و 

1 Derkenar: Rāziyāne ṣuyı muḥallildür aḫlāṭ-ı ġalīẓeyi ve cilā virür ruṭūbāt-ı ayna. 

2 Derkenar: Riye öykendür. 

3 Derkenar: Yā anlarda olan ḳarḥalardan ve ḫılṭlardan ki müteaffin olup rāyiḥa-i kerīhe ḥādiŝ olur.
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رة) ــ رة כא ــ ــ ا ا ــ ا  Gāh olur teleẕẕüẕ ider murdār ḳoḳudan ādem ا

necesi gibi. [239a] (ج ــ Ya (اnī rāyiḥa-i kerīhe idrākinüñ ilācı ــאغ ــ ا ) 
ــא) אذכ  tenḳiye-i dimāġdur müteaffin ḫılṭdan bizüm ẕikr itdügümüz ile.1 

ــא) ــ  ــ و  ــ ا ا رك ا ــ ــ ان  ــכ ا ــ ا -Ve misk ḳo[ḳ]latmaḳ (و 

dur tā rāyiḥa-i ṭayyibeyi idrāk ide ve anuñ ile istilẕāẕ ide. 2אت ــ ــ ا  (و 
ــאء ــ  ــ  ــ و ورد و  ــ و  ــ و  ــ  ــ  ــ و  ل ا ــ ا  ــ ــכ  ــ  א  ا
اب) ــ א ــ او  ــ ا ــ ان  س و  ــאء ا ــ او  Se اūṭāt-ı nāfiadandur 

rāyiḥa-i kerīheye muḥkem ḥimārlar bevli ve fetīle suddan ve ṣabırdan ve 

sünbülden ve gülden ve ḳaranfilden ḫamīr ḳılına madanūs ṣuyı yā mersīn 

ṣuyı ile ve lāyıḳdur burun evvelā ġasl olına şarāb ile.3 ــ ــ ا ا  (دوام ادراك ا
ــ ل و را ــ ــ ا ــ ا ــאدة را ــאت ا ــ ا رك  ــ ــ  ــא و  ــ ادراכ ــאر   و ا

ت) ــ ــ ا ل  ــ ــ  ــאك  ن  כــ ــכ و   Devām-ı idrāk-i rāyiḥa-i ṭayyibe4 ا

daḫi iḳtiṣār5 anuñ idrāki üzere gāh olur idrāk [239b] olınur ḥummeyāt-ı 

ḥāddede yaş ṭopraḳ rāyiḥası6 yā misk rāyiḥası ḥālbuki anda bir nesne yoḳ 

bunlardan delālet ider mevte. Eger su�āl olınursa rāyiḥa-i kerīhe idrākinde 

א اذ  didi, bunda niçün anı ẕikr itmedi; biz eyidürüz: Rāyiḥa-i kerīhe7 و ا

ile istilẕāẕ marażdur rāyiḥa-i ṭayyibe ile istilẕāẕ maraż degüldür. (ج ــ  (ا
Yanī ancaḳ rāyiḥa-i ṭayyibe idrākinüñ ilācı ــ ــ  ــ ا ا رك ا ا ــ ــ   (اذا 
( ــ ر ــ ان  ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــאغ  -ḳaçan idrāk itmese illā rāyiḥa-i ṭayyi ا

beyi tenḳiye ḳılına dimāġ andan ḳoḳdurula ḫāye-i ḳunduz tā anı idrāk ide. 

(8 ــ ــאف ا ) Yanī burunda sümük ruṭūbeti olmaya. Bunuñ maraż ol-

duġı teneffüse żarar itdügi içündür. ــאت ا ــ  ــא  כ ــ  ارة  ــ ــא  ا ــ  ) 
ف ــ ة و  ــ ارة  ــ ــ  ــ  ج  ــ ــ  ــ او  ض  ــ ــא  ط כ ــ ــ  ــ او   ا
( ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  ــכ   Cefāf-ı enfüñ sebebi yā ḥarāret-i müfriṭadur ذ

dimāġda yā cümle bedende nitekim olur [240a] ḥummeyāt-ı muḥrıḳalar-

da yā yübs-i müfriṭdür dimāġda yā cemī bedende nitekim ārıż olur dıḳḳ 

1 Derkenar: Eyāric ve ḥablar gibi ki noḳṣān-ı şemm ilācında ẕikr olınmışdur.

2 Derkenar: Seūṭ iderken aġzın ṣu ile doldurmaḳ gerek, tā ki aġza inmeyüp içerüye gitmeye çalıḳ ḳoyun 

yatmış ola başı ardına ṣarḳmış ola, tā ki suūd-ı enfüñ alāsına vara.

3 Derkenar: Zīrā şarāb aḫlāṭı tarṭīb ve terḳīḳ ider ve fetḥ-i mecārī ider ve ażāyı tenḳiye ider fużūldan ve 

evsāḫdan. Pes ḳabūl-i devāya istidād tām gelür.

4 Derkenar: Rāyiḥa-i ṭayyibeli nesne yoḳ iken. 

5 Derkenar: Rāyiḥa-i kerīheli nesne var iken. 

6 Derkenar: Zīrā ruṭūbet zā�il olup türābiyye ḳılur.

7 kerīhe: Metinde bu kelime yerine sehven ṭayyibe yazılmıştır.

8 Derkenar: Burun ḳuruluġı.
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olanlara yā ḫılṭ-ı lezicdür ki eŝer ider anda ḥarāret-i yesīre.1 Bilinür bu cefāf 

ki ḫılṭ-ı lezicden olur yā bilinür bu ḫılṭ-ı lezic andan burunda cem olan ile. 

ج) ــ  Cefāf-ı enfüñ (اilācı ــ ع او د ــ ــ او ا ــ ا ــ  ارة او  ــ ــ  ــא כאن  ) 
غ ــ ج  ــ ــ  ــ  ــא כאن  ر و  ــ א ــ  ارة  ــ ــ  ي  ــ ــ ا ــא  ــ  ــ  ــ و   ا
ارا) ــ ــ  ــא  ــאغ  ــ ا  ḥarāret-i müfriṭadan yā yübs-i müfriṭadan olan و 

cefāf-ı aynuñ ilācı benefşe yaġı yā ḳabaḳ yaġı yā nīlūfer yaġıdur. Ve gāh 

olur ki ḳılınur bu yaġlar ile ḥarāretden olanda azcuḳ kāfūr tekẟīr-i tebrīd 

içün. Ve ḫılṭ-ı lezicden olan cefāf-ı aynuñ ilācı istifrāġ ḳılınmaḳdur ve 

dimāġ tenḳiye olınmaḳdur bildigüñ ile nice kerre.2 

( ــ وح ا ــ ) Burun ḳarḥaları bundan bażı yaşdur ki anda ḳan ve iriñ 

ve ṣaru ṣu aḳar ve bażı [240b] yābisdür ki andan çirk aḳmaz lākin üstinde 

perde olur. Bunlardan her biri ẓāhir-i enfde olur, bāṭın-ı enfde olur. ج  (ا
ــאق) ــ ا ــ ز ــ  ــ ورد ا ــ  اج او  ــ ــ ا א  ــ ــ ا ــא ا  Ḳurūḥ-ı ا

ayndan ammā raṭba seyyāle ilācı isfīdāc merhemidür yā helīlec-i mesḥūḳ-

dur gül yaġı ile ki zeyt-i infāḳdan3 ittiḫāẕ olınmış. ــ ــ ا ــ  א ــא ا  (و ا
ــ م و  ــ ك ا ــ اء و  ــ ح ا ــ ــ ا ا  ــ ــא  ر  ــ ــאب  ا او  ــ ــ او כ ــ ا ــ   

ي ــ כ ــאح او ا ــ او ا ــ ا د  ــ ــ ا ــא  ــאدة و  ة ا ــ ــכ ا ــ و   ا
ــאم) ــ ا ــ  ــכ  א ــ  א ة ا ــ כ ــכ او ا א ــא  ر  ــ  Ammā yābise او ا

ilācı benefşe yaġıdur aḳ bal mūmı ile yā kitre ile yā luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā 

ile bu yanī ilāc bu iki ḳarḥadan nāfi olur ıṣlāḥ-ı ġıdā ile ve etler terki ile 

ve telyīn-i ṭabīat ile ve teskīn-i ebḫire-i ḥārre ile ve meni ile ṣuūddan 

burna ayva yā elma yā emrūd miŝillü [241a] ile yā bezr-i ḳatūnā şeker ile 

yā ḳurı kişnīz istimāl olına bunlardan her ḳanḳısı olursa ṭaāmdan ṣoñra. 

ــאدة ــא و ا ن  ــ אن ا اغ ان  ــ ة و ا ــ ــ ا א ــאل و  ــ ا ــ  ــאج ا ــ   (و 
( ــ ــ ا ــאب ا ة ا ــ  Ve gāh muḥtāc olur faṣd-ı ḳīfāle tenḳiye-i re�s içün כ

mādde-i ḳurūḥdan ve muḥtāc olur eñse çuḳurından ḥacāmata māddeyi 

cihet-i ḫilāfa ceẕb itmek içün ve muḥtāc olur istifrāġa müshilāt ile eger 

beden mümtelī ise aḫlāṭdan ki muḥdeẟdür mādde ḳurūhı ve eger mādde 

çoḳ dökülürse burna. Eger su�āl olınursa muṣannif niçün ḥikke-i enfi ẕikr 

eylemedi emrāż-ı enf ẕikr itdügi bu maḥalde, şeyḫ ḫod ẕikr itmiş idi; biz 

eyidürüz: Ḥikke-i enfüñ sebebi gāh buḫārāt-ı ḥādde olur gāh nezleler olur 

1 Derkenar: Yanī azcuḳ ḥarāret tecfīf ider.

2 Derkenar: Yanī nuḍc virüp tenḳiye-i dimāġ idenler ile.

3 Derkenar: Yeşil zeytūn yaġına zeyt-i infāḳ dirler.
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gāh beŝreler olur gāh alāmāt-ı cüderī olur gāh ḥareket ruāf içün olur. 

Muṣannif bunları ilācları ile maḥallerinde ẕikr eyledi. Bu maḥalde īcāz 

ḳaṣd eyledi. 

ــאف) Ya (اnī burun ḳanamaḳ: [241b] اط ــ ــ ا ــ ا  ــ   ا ــ  ) 
ــ ــ ا اذا ا وق و   ــ ــ  ــ  ء  ــ ــ ا ــ  ة و  ــ ط ا ــ ف  ــ  و 

( ــ ــ  ــ כאن  ــ و زوال  ط  ــ ــ  ن  ــ ــא و ا א ــ ا ــ  Ru اāfdan 

bażı buḥrānīdür.1 Yanī ṭabīat mādde-i marażı eyyām-ı marażda def ider 

bu ruāfı kesmemek gerek. Zīrā mādde-i maraż çıḳmaz żarar ziyāde olup 

ṭabīat maġlūb olur illā meger ifrāṭ ola ve ḳuvvet-i suḳūṭı ḫavfı ola ol vaḳt 

ruāfı ḳaṭ itmek gerek. Ve ruāfdan bażı imtilā-i dem şiddetindendür2 ki 

ṭamarları aḳıdur keŝret-i kemmiyyeti ve redā�et-i keyfiyyeti içün bu ruāfı 

daḫi kesmemek3 illā meger beñiz mutedil ola intifāḫından imtilā-i demevī 

sebebi ile ve levn mutedil ola ziyāde ḥumretinden ve ŝiḳal zā�il ola ki iḥsās 

olınur idi bu vaḳtlerde ruāfı kesmek cā�izdür. כ ــ وق ا ــ ــאر ا ــ ا ــ   (و 
( ائ و   Ve ru و اāfdan bażı urūḳ-ı şebekiyyenüñ4 ve anda olan 

şerā�īn açılmasından olur, bu ruāfuñ ilācı müşkil olur. [242a] ــ ه  ــ  (و اכ
ــאن) ط  ــ ــ او  ــ او   Bu ruāf-ı şebekīnüñ ekŝeri ḍarbeden yā başı üze-

re düşmeden yā ḳanuñ ziyāde ḳaynamasından olur ki ṭamar yarılur. ) 
( ــ ــאب و  ح و ا ــ اع  ــ  Ġaleyāndan olan ruāfdan evvel olur ṣudā-ı ḳavī 

ve şiddet-i ḥarāret ve ḥurḳat. א ــ ــ ا ــ  א א  ــ ــ و ا و ــ ا ق  ــ  (و 
( ــ ــא ا ا و ر ــ ن  כــ  Farḳ olınur ruāf-ı verīdī ile ruāf-ı şiryānī bunuñ ile 

ki ruāf-ı şiryānī ṣıçramaḳ ile olur ve raḳīḳ aşḳar olur. Zīrā dem-i şiryān 

dem-i ḳalbdendür ve ol hażm-ı ḳalbi te�ŝīri ile ince olup rengi ṣarıraḳ olur. 

( ــ א ــ ا دو Ya (و اnī ruāfı ḳaṭ iden devālar ( ــ א ــא  ) ol edviyeden bażı 

ḳābıżdur ki ruāfı ḳāṭ ider urūḳı ḳabż idüp aġızların dutduġı içün א א  (כא
( ــ س و ا ــ ــאر و ا  .ṭaş mūmiyā ve gülnār ve mercimek ve māzū gibi و ا

1 Derkenar: Ruāf çoḳ çıḳıcaḳ levn ṣaru olursa ṣafrā ġalebesi alāmetidür ve eger ḳalay rengi gibi olursa 

balġam ġalebe alāmetidür ve eger ḳaramtıḳ olursa sevdā ġālib olmaḳ alāmetidür.

2 Derkenar: Bunuñ alāmeti ḥumret-i levnüñ şiddeti ve ŝiḳalüñ keŝreti ve ruāf ile ḫiffetüñ ḥuṣūlidür.

3 Derkenar: Bu vaḳtde ruāfı kesicek emrāż-ı imtilā�iyye ḥādiŝ olur ġaşy ve ṣar ve sekte-i demeviyye gibi 

gāh olur mevt ḥādiŝ füc�eten. Zīrā mādde-i imtilā�iyye munṣab olur feżā-yı ḳalbe ve mümtelī olur 

tecvīfi. Pes īcāb ider mevti. Buña mevt-i esved dirler.

4 Derkenar: Urūḳ-ı şebeke dimāġda baṭn-ı evsaṭuñ ve baṭn-ı mu�aḫḫaruñ altında olur ki şebeke yanī aġ 

gibi doḳunmış olur ḫurde ṭamarlardan ve şerāyīnden. Anuñçün urūḳ-ı şebekiyye dirler ve bunlaruñ 

ortası cirm adedi ile dolmışdur ve żafı ḥıfẓ içün. Ve urūḳ-ı şebekiyyenüñ fā�idesi dimāġa ṣuūd iden 

rūḥ-ı ḥayvānīnüñ tadīlidür. ﴾ َ ــ ِ ِ א َ ْ ُ ا ــ َ ْ ُ اَ ّٰ ــאَرَك ا َ َ َ ﴿ (“Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı 

ne yücedir!” Mü’minûn, 23/14).
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Bunları muḥkem saḥḳ idüp burna ḳoyalar. [242b] (ة ــ دة  ــ ــא   Ol (و 

edviyeden bażı müberriddür ṭoñdurucıdur ki ruāfı ḳaṭ ider demi tebrīd 

ve taġlīẓ itdügiçün ــאن ــאرة  و  ــ  ا ــאرة  و  ر  ــ כא ا و  ــ  ا و  ن  ــ  (כא
( ــ  efyūn ve bezr-i benc ve kāfūr ve mārūl اuṣāresi ve lisānü’l-ḥamel 

uṣāresi gibi. ( ــ ــא  Ol edviyeden ba (و żı yapışdurıcıdur ــ و ــאر ا  (כ
ر) כ אق ا  degirmen unı gibi ve günlük dögülmeden elek ile elenüp çıḳan د

toz gibi. ( ــ ــא כאو Ol edviyeden ba (و żı keyy idicidür (اج ــ  taḥḳīḳan (כא

zāc keyy ider. Lākin anuñ istimālinde ḫaṭar vardur. Zīrā ol keyy olınan 

yir gāh olur ki düşüp andan ṣoñra ruāf munḳaṭı olmayup helāke mü�eddī 

olur. ( ــ א א ــ  א ــא  Ol edviyeden ba (و żı ruāf[ı] ḳāṭıdur bi’l-ḫāṣṣiyye 

ــאع) ــאذروج و ا ــאء ا ت و  ــ כ ــ ا ــאر و  ــאرة روث ا  ḥimār tezegi (כuṣāresi 

ve örümcek aġı ve madanūs ṣuyı ve nana ṣuyı gibi. ( ــ כ ــ ا دو Ya (و اnī 

ruāfı ḳaṭ iden [243a] edviye ki mürekkebe ola ẕikr olan edviye-i müf-

rededen ــ ــ و  ــאر ا ــא  ر  ــ ــ و  ــ ا ــ  ت  ــ כ ــ ا ــ  ــ  ) 
( ــ ــא ا  fetīledür örümcek aġından bandurula mürekkebe ve ṣaçıla anuñ 

üzerine degirmen tozı ṭoldurula bunuñ ile burun gül ṣuyı ile ve azcuḳ sirke 

ile yuduḳdan ṣoñra. (ى ــ Ya (اnī fetīle-i uḫrā ــאر ــ و  ــאر ا ــ  ن دا ــ  (ا
ت ــ כ ــ ا ــ  ــאر و  ــאرة روث ا ــ  ــ  ــ در ــ  ــ כ وا ــ   و 
( ــ ــא ا ــ   efyūn bir dānek degirmen tozı ve gülnār ve māzū ve her و 

birinden nıṣf dirhem ḫamīr ḳılına ḥimār tezegi uṣāresi ile ve ḳarışdurula 

örümcek aġı ile ve ṭoldurula bunuñ ile burun gül ṣuyı ile. Ve azcuḳ sirke ile 

yuduḳdan ṣoñra (ر ــ א ل و  ــ ــאء ورد و  ــ  ــ ا  eline bulaşdurula gül (و 

ṣuyı ve ṣandal ve kāfūr ḳanı tebrīd idüp ġalīẓ ḳılup ḥareketden ve urūḳa 

nüfūẕdan men eylesün içün. ــ ــ ا ــאف  ــ ان כאن ا כ ــ ا ــ  א ــ ا  (و 
ــ ــאف  ــאل ان כאن ا ــ ا ــ  א ــ ا ل و  ــ ــאء ورد و  ــ  כ د ا ــ  [243b] و 

ــאر) Şīşeler yapışdurıla ciger üzerine eger ru اāf ṣag cānibden ise ve şīşeler 

yapışdurula ṭalaḳ üzere eger ruāf ṣol cānibden ise demi ceẕb itmek içün 

ṭaraf-ı ḫilāfa ve şīşeler1 iki ṭarafa yapışdurula eger ruāf iki cānibden ise.

ــא) ــ و  ــ ا ــכ  ــ و כ א ة  ــ ــ ا ــ  ــ ا  Şīşe yapışdurmaḳ (و 

eñse çuḳurı üzere nāfidür buncılayındur ḫuṣyetini2 çekmek ve ṣıḳmaḳ, tā 

ki dem aşaġa meyl ide. م ــ د ا ــ ــ  ــ ا ــ ان  ــ ا ــ د ــ  ــ ا ــא ا  (و ر
ــאف) ــ ا Gāh olur iḥtiyāc olur faṣd-ı daḳīḳa ya و nī delügi azcuḳ ola 

1 Derkenar: Muṣannif bunı ẕikr itmedi muḳāyese ile malūm olduġına binā�en.

2 Derkenar: Ḥātūnlaruñ memelerin çekeler.
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tā şuña dek ki bayıla. Öyleye ḳan bārid olur ve ruāf munḳaṭı olur kim-

senüñ ḳanı ile kendünüñ adını kāġıda yazalar kendüsi aña naẓar ide. Ve 

ruāf vāḳi olan kimsenüñ ḳanı ṣaġ cānibinden aḳarsa ṣol budın baġlayalar 

ve eger ṣol [244a] ṭarafından aḳarsa ṣaġ budın baġlayalar veya kendüyi iki 

ḳolından aṣalar ve eger ṣarup sirkeyi bir güldāna ḳoyalar ḫāyelerin anuñ 

içine ḳoyup bir pāre dura fi’l-ḥāl ruāf munḳaṭı ola. 

( ــ כאم و ا ــ Ba (اżılar zükām şol māddeye didiler ki başdan burna ine ve 

nezle aña didiler ki boġaza ine ve bu ikisi bażılar ḳatında emrāż-ı dimāġdan-

dur ammā şeyḫ ve muṣannif ḳatında emrāż-ı enfden. ة ــ ــא  ــאر  ــאت ا ) 
ــ ــ ا ــאب و  ــ و ا ــ و  ار ــ و  ــאئ و ر ع ا ــ ــ و  ــ و ا ة ا ــ ل و  ــ א  

ة) ة و ا  Ḥārr olan nezlenüñ اalāmeti nüzūl idenüñ tezligidür ṣafrāviy-

yeti içün ve yüzüñ ve gözüñ ḳızıllıġıdur yā dem olduġıçün yā şiddet-i ḥarāret 

içün ve aḳan nesnenüñ göyündürmesidür ve riḳḳatidür ve ḥarāretidür ve 

sancımasıdur ve ḳızdurmasıdur ve tükürük ṣarılıġa yā ḳızıllıġa mā�il olmaḳ-

dur. [244b] אض د ا و  ــאئ و  و د ا و  ودة ا אرد  אت ا  (و 
( ــ ــ ا وث  ــ ــאع  ــ و ا א  Ve bārid olanuñ alāmeti aḳan nesnenüñ 

bürūdeti ve ġılẓeti ve burnuñ gicişmesidür ve alnuñ çekilmesidür ve sümkür-

düginüñ aḳlıġıdur1 ve ḥummā ḥādiŝ olmaḳ ile müntefi olmaḳdur.2 (ج ــ  (ا
Nezle ve zükām sebebde ve ilācda mütteḥidlerdür. ــ ــ  ج ا ــ ــ  ض  ــ  (ا
ــ ــ و  ــ כא ــ ا اغ ا ــ ــאرة و ا ــ ا ــ  א ــאدة  ــ ا ــא  ــ ا ر  ــ  ا

(  Ġaraż اilāc-ı nezlede umūr-ı sitteye ḳaṣddur. Ol umūr-ı sittenüñ birisi 

taḳlīl-i māddedür faṣd ile ḥārrede ve istifrāġ-ı ḥılṭdur ki mūcibdür nezleyi3 

balġam gibi yanī nezle-i bāridede ve ṣafrā gibi ḥārrede ve telyīn-i ṭabīatdur.4 

ع و ــ ــ כא ــאردة ا ــ ا ــ و ا א ــאم ا א ــאرة  ــ ا ــ  اج כא ــ ــ ا ــא  א  (و 
ق א אردة  ــ  ا ــ و ا ز و ا א כאن  ا אخ و ا ا א ــ  ا و ا
د و ــ ة ا ــ  [245a] ــ ــ ا ــ ا ــא ا ــאروس و ر ــ و ا ــ ا א ــ و ا  ا

כ و ا و ا ا ن و  ا אرة ا כא و ا  ا و ا ا
ــאء) ــאن زر ــ  ــ  ورا  ــ  Ol umūr-ı sittenüñ ikincisi tadīl-i mizācdur tebrīd 

1 Derkenar: Su�āl olınursa niçün bunda tükürük aḳlıġı dimedi ḥārr olanda didügi gibi, cevāb virürüz: 

Ḥārr olan raḳīḳ olur nüzūli ve ḫurūcı āsān olur. Ammā bārid olan ġalīẓ olur sümkürmege muḥtāc olur.

2 Derkenar: Zīrā ḥarāret-i ḥummā fużūl-ı ġalīẓeyi eridür taḥlīl ider. Öyleye ṭabīata muīn olur.

3 Derkenar: Muṣannif balġamı taḫṣīṣ bi’ẕ-ẕikr eyledi. Zīrā ekŝer sebeb-i nezle ve zükām imtilā-yı re�sdür 

mevādd-ı balġamiyyeden. 

4 Derkenar: Mevādd esfele meyl itsün içün.
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gibi nezle-i ḥārrede ılıcaḳ ḥammām ile1 ve daḫi aġdiye-i bāride-i raṭba ile 

ḳabaḳ ve ebegümecinüñ irisi ve ısfānāḫ ve semüz ot gibi her ḳanḳısı olursa 

bişürile bādām yaġı ile ve baġlamaḳdur göbegi ve maḳad ḥalḳasını2 ve eṭrāfı 

bādām yaġı ile ve benefşe yaġı ile ve ḳızdurmaḳdur nezle-i bāridede ḳızmış 

ḫırḳalar ile ve ḳızmış kepek ile3 ve ḳızmış ṭarı ile. Ve gāh olur iḥtiyāc olur ṭu-

za ki ḳızmış ola şiddet-i bürūd ve ruṭūbet içün daḫi aġdiye-i ḥārre-i laṭīfe ile 

bal ve helyūn gibi daḫi ḳoḳa misk ve anber ve çörek otı ki ḳavrulmış ola4 ve 

ṣarılmış ola kettān bezine ki gök ola. ــאء אش و  ــ اب ا ــ ن  ــ ــ ا ــא  א  (و 
אش ــ ــ ا  [245b] ــ ــכ ا ــאردة و כ ــ ا ــ  ــ  ــאرة و  ــ ا ــ   ا
ــאردة) ــ ا ــאرا  ــאرة و  ــ ا ــאردا  س  ــ ــאب و ا  Ol umūr-ı sittenüñ üçüncisi و ا

faṣd[da]n bāḳī ḳalan māddenüñ seyelānını mendür şarāb-ı ḫaşḫāş ile ve ar-

pa ṣuyı ile ḥārrede ve mūglā-yı ḥulv ile bāridde. Ve buncılayındur mażmaża 

ṭabīḫ-i ḫaşḫāş ve unnāb ve mercimek ile bārid olduġı ḥālde ḥārrede ve ḥārr 

olduġı ḥālde bāridde. אش ــ ــ ا ــ  א ــאرة  ــא ا ــאدة ا ام ا ــ ــ  ــא   (و را
ــ او ــכ ا س او ا ــ ق ا ــ ب  ــ ــא و ا و اب ا ــ ــ  ــ  א ــאرة  ــא ا  و ا
( ــ ــ ا ن ا ــ اب ا ــ  Ol umūr-ı sittenüñ dördüncisi ḳıvām-ı mādde-

nüñ tadīlidür ammā mādde-i ḥārre tadīl olınur talṭīf ile şarāb-ı zūfā ile daḫi 

cüllāb ırḳ-ı sūs ile yā sikencübīn-i unṣulī yā şarāb-ı līmūn ki az ola ekşisi. 

ــאت א ــ  ــ ا ــ ا ــ ا ــ  ل ا ــ ــא  ــ כ א ــ  ــ  ــאدة ا ــ ا א א ا ــ א  (و 
ــא) ــ و  ــ ا ــא   Ol [246a] umūr-ı sittenüñ beşincisi māddeyi mā�il 

ḳılmaḳdur cihet-i muḫālife. Nitekim nezleyi mā�il ḳılınur boġazdan burna 

aġsırdıcılar ile ḳorḳu içün öykene ve ḳaṣabasına.  א  ان א   אد  (و 
ــ ز و  ــ ــ ا ــ و د ن ا ــ ــ و  ــאء ا ء و  ــ א ــאء ا ــ  ر  ــ ــאء ا א ــ   ا

אل) ــ ــ ا  Ol umūr-ı sittenüñ altıncısı tedbīridür şol nesnenüñ ki ḳorḳu-

lur nezleye tābi olmasından ażā-yı ṣadrda sebel gibi. Bunuñ tedbīri budur 

ki baḳla ṣuyı ve arpa ṣuyı miŝillü ile ve macūn-ı benefşe ve bādām yaġı ve 

ḥabb-ı suāl miŝillü iledür.5 ــ ا و  ــ ــאر  ــאردة  ــ ا ــ اول ا ــאم  ــ ان ا  (و ا

1 Derkenar: Yanī ṣuyı ılıcaḳ ola bārid olmaya. Zīrā mā�-i bārid taġlīẓi ve mesāmmı sedd itdügi ve ḥarā-

reti ḥabs itdügi içün süḫūnet īcāb ider bi’l-araż. 

2 Derkenar: Sürm żamm-ı sīn-i mühmele ve sükūn-ı rā-yı mühmele ile doġru baġırsaġuñ ucıdur ki 

maḳaduñ ḥalḳası ve içi yanıdur. 

3 Derkenar: Yanī kepege ṭuz ḫalṭ olına.

4 Derkenar: Çörek otı ḳavrulmış olıcaḳ ḳoḳusı ẓāhir olur ve kettān bezinüñ araluḳları açuḳ olur ḳoḳu 

belürmege āsān olur ve gök renk ḥarāret virür ve ḳoḳu belürdür yāḫūd bi’l-ḫāṣṣiyyedür.

5 Derkenar: Bunlar tarṭīb iderler ve boġazı ve gögsi yumuşadurlar ve ḥiddet-i māddeyi teskīn iderler. 

Öyleye tükürmek ile ḫurūcı āsān olur.
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ــ א ــ  ــ ا ــ  و ــ ا ــאر  ــאس  ــא و ا ــ  א ــאرة  ــ ا ــ ا ــ و  א ــא   آ
اء و ــ ــ ا ــ و  ــ  א ــ ا ــ  ن ا ــ ــ و  ــאء ا ــ و  ــ ا ــא   

ــ כ وا ــ ا م  ــ ــ و ا ء و ا ــ ــאب ا ــאر و ا م ا ــ ــ  א م  ــ اب و ا ــ  ا
(  Sen bil kim ḥammām [246b] nezle-i bāridenüñ evvelinde1 żārdur  ا

ḳaṭā ve āḫirinde nāfidür2 ve nezle-i ḥārreda nāfi3 muṭlaḳā ve aġsırmaḳ 

żārdur evvelde men itdügiçün nuḍcı nāfidür muṭlaḳā nuḍcdan ṣoñra 

ve arpa ṣuyı ve benefşe macūnı eyü cāmidür tükürmegi4 ve taḳlīl-i ġıdā 

ve taḳlīl-i şarāb ve taḳlīl-i nevm ḫuṣūṣā nevm-i nehār ve ictināb imtilā-yı 

ṭaāmdan ve ictināb tuḫmelerden ve ictināb yimek üzere uyımaḳdan vācib 

nezlede. ــ ــ ا ــאر و ا כאم ا ــ د ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  ــאر ا  (و 
ــ ة  ــ ــ ا א ــ ا ــ  ــ  ــ ز ــ  ق  ــ ــ ا ــא  ــאد  ــ ا ــ ا ع  ــ  ا

ــאل) -Ve sirke buḫārı degirmen ṭaşından ki ḳızdurılmış ola5 zükām-ı ḥār ا

ruñ süddelerin açar ve çörek otı ki ḳavrulmış ola ve ṣarup sirkede ıṣlanmış 

ola bir gün bir gice ve dögülmiş ola azcuḳ eski zeytūn yaġı ile anı burna 

ḳomaḳ süddeyi fi’l-ḥāl açar. Kitāb-ı Ḫavāṣ’da dimiş: Zükām olan kimesne 

ḳaçan ḳatır tezegini ḳoḳlayup [247a] ve üzerine tükürüp yola bıraḳsa kim 

ki anı adımlasa zükām aña intiḳāl ider. 

( ــ ــ و ا אن و ا ــ ــ و ا اض ا ــ  Diş eti ve dişler ve iki ṭudaḳ ve aġız (ا

marażları. ــאم ــאد ا ــ  از  ــ ــא ا ر ا ــ א ــ  א  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ) 
ــאء ــ و ا כ و ا ــ א כא א ــ ــ ا ــא او  ــא  ة ا ــ ــ ا اب  ــ  و ا
א) א אد ا Her kim seve ya ا او nī dileye dişleri ṣıḥḥatinüñ ḥıfẓı-

nı anuñ üzerine olsun bir niçe nesne biri iḥtirāz fesād-ı ṭaāmdan ve fesād-ı 

şarābdan6 midede ve fesād-ı ṭaām ve şarāb yā kendü cevherlerinden olur 

bādincān ve müteġayyir olmış ṣu gibi yā sürat-i intiḳāli içün balıḳ gibi ki 

fesāda serīü’l-istihāle ṭaāmdur ve süd gibi ki fesāda serīü’l-istihāle şarāb-

dur ve ṣıḥnā-i7 Mıṣriyye gibi yā ṭaāmuñ ve şarābuñ istimālinüñ fesādı 

1 Derkenar: Zīrā mādde nuḍc bulmış degüldür ḥammām tamām taḥlīl idemez belki taḥrīk ider ve laṭīfin 

iḫrāc idüp keŝīfi ḳalur. 

2 Derkenar: Nuḍc bulduġıçün.

3 Derkenar: Zīrā māddesi ḥarāret-i ḥammām ile nuḍc bulup çıḳar. 

4 Derkenar: Aġızdan çıḳan gerek ḫılṭ gerek dem olsun eṭibbā ıṣṭılāḥında nefẟ dirler.

5 Derkenar: Degirmen ṭaşı ḳaba olup mesāmmı çoḳ olduġıçün anda çoḳ ebḫire muḥtebis olur. Ḳız-

durıcaḳ ebḫirenüñ ḥarāreti ziyāde olur ḳaçan sirke dökülse ol buḫārlar ḳuvvet ile çıḳup zükāmı açup 

mevādd dökülür anuñ üzerine burnını dutıcaḳ. 

6 Derkenar: Şarābdan murād içilür nesnedür her nenüñ gibi meşrūb olursa olsun.

7 Derkenar: Kesr-i ṣād ile ve medd ve ḳaṣr ile balıḳdan iderler bir ṭaāmdur ki fesāda serīü’l-istihāledür. 
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içündür. Meŝelā ṭaāmuñ evvel ġalīẓin ṣoñra laṭīfin yise yā ṣuyı aç iken çoḳ 

içse yā ṭaām [247b] üzerine çoḳ içse. ــא ــ و  ة ا ــ ــ כ از  ــ ــא ا א  (و 
( ــ א ــא .İkincisi iḥtirāzdur çoḳ ḳusmaḳdan ḫuṣūṣā ekşi ḳusmaḳ ا א  (و 
( ــ א ــ ا ــ و ا ا ة كا ــ ــא ا כــ و  אء ا ــ ــכ ا ــ  از  ــ  Üçüncisi ا

iḥtirāzdur çiynenür nesneleri çiynemekden ḫuṣūṣā ṭatlu ola ḳarāżiye1 di-

dükleri ḥelvā gibi ve ḳurı encīr gibi. ــ ــאت و כ  از  ا א ا  (و را
ــ א ــאرد و כ  ــ ا ــא  ارة و  ــ ــ ا ــאر و כ  ــ ا ــא  د و  ــ  ا

اث) כــ ــ כא א א אن  ــ  Dördüncisi iḥtirāzdur diş ḳamaşdıran nesnelerden ا

ḫām yimişler gibi ve her ḳatı ṣovuḳ nesneden ḫuṣūṣā ıssı aḳabınca ve her 

ıssı nesneden ḫuṣūṣā ṣovuḳ aḳabınca ve her dişlere bi’l-ḫāṣṣiyye żarar iden 

nesneden pırasa gibi.2 (ز ــ ز و ا ــ אن כא ــ א אء  ــ ــ ا ــ  از  ــ א ا ــ א  (و 

Beşincisi iḥtirāzdur diş ile nesneler ṣımaḳdan bādām gibi ve ceviz gibi.

אن) ــ ــ ا ــ و  ــ ا אء  ــ ــ ا ــ   [248a] אن ــ ــ ا ــ  א ان  ــ אد  (و 

Altıncısı dā�im ḳıla dişi arasını pāk ziyāde itmeksüz ki żarar ide diş etine ve 

oynada dişleri.3 4 ــ ــ  ــאب ا ــ ذ ــ و   ال   ــ א اك  ــ אل ا ــ א ا ــא  (و 
ة) ــ א ة ا ــ ازل و ا ــ ــאء  אن  ــ Yidincisi misvāk isti اmālidür itidāl ile 

ki żarar itmeye ve erişmeye dişlerüñ yalabıması gitmege, tā ki dişler ḥāżır-

lana başdan nevāzile ve mideden ṣuūd iden buḫārlara.5 ــ ا ــ  ا  (و 
ــא و אن و  ــ ــ ا اك  ــ ن و ا ــ راك و ا א ــ  ارة  ــ ــ ا ــ  ــא  اك  ــ  
( ــ כ ــ ا ــ و  ــ و  ــ ا ر6 و  ــ ي ا ــ  Efḍal-i ḫaşebeler sivāk içün 

şol nesnedür ki anda acılıḳ ile ḳabż ola erāk ve zeytūn gibi misvāk dişlere 

cilā virür ve ḳavī ḳılur ve diş üstinde kireç gibi olan ve vesaḫa fā�ide ider 

ve aġız ḳoḳusın gökçek ider. م ــ ــ ا  [248b] אن ــ ــ ا ــ  ــא ان  א  (و 
ــכ ــ و ا ــ ا ــ ا ــ ان ا אرد ــ ا ــ او د ــ ا ــ ا رد ان ا ــ ــ ا ــ د  
( ــ ء و  ــ ــ  ــ اכ ــ و ا ــכ او ــ و ا א ــ  א  Sekizincisi ādet itmekdür 

dişleri yaġlamaġı uyḳu vaḳtinde gül yaġı ile eger iḥtiyāc olursa tebrīde yā 

sünbül-i Rūmī yaġı ile iḥtiyāc olursa tesḫīne. Ovmaḳ bal ile nāfidür şeker 

evlādur bāl ekŝerdür cilā cihetinden. ــ ــ  אن ان  ــ ــ ا ــ  ــא   (و 

1 Derkenar: Rūm diyārında ṣābūnī didükleri ḥelvādur. İki miŝāl īrād eyledi: Biri ṣınāī, biri ṭabīīdür. 

Her biri hem çiynenür hem ṭatlu olana miŝāldür.

2 Derkenar: Eger su�āl olınursa bir żıḍḍ bir żıdduñ żarar itdügin ıṣlāḥ ider, bunda neden żarar ziyāde 

olur; biz eyidürüz: Ol derecede müsāvī olıcaḳ ve biri bunuñ aḳabınca vürūdı tedrīc ile olıcaḳdur.

3 Derkenar: Yanī ḫulāl ile diş arasın pāk ide ammā dişüñ etine żarar getürmeye, tā ki dişler arıḳlanmaya.

4 Derkenar: Ẓalm fetḥ-i ẓā-yı muceme ve sükūn-ı lām-ı mühmele dişlerüñ leṭāfetine ve ṭarāvetine dirler.

5 Derkenar: Yanī ḳābil ola. 

6 Derkenar: Ġumūr cem-i ġamrdur. Ġamr diş arasında olan etlere dirler ki yumrıca bitmişdür.
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ــ ــכ ا אن و כ ــ ــ ا ــ و א ــ  ــ  ع  ــ ــ ا ــ ا ــ  اب  ــ ــ  ــ   ا
ق) ــ ــ  ــא و  ــ  ــ ا  Dişler ṣıḥḥatini ḥıfẓ idendendür mażmaża eyle-

mek ayda iki kerre şol şarāb ile ki anda ḳaynamış ola südligen köki. Öyleye 

anuñ ṣāḥibine irmez diş aġrısı. Buncılayın dişler ṣıḥḥatini ḥıfẓ ider ṭuz bal 

ile gerek ṭuz muḥarrik olsun gerek olmasun.1 

אن) ــ ــ ا ) Żaf-ı esnāndan murād bunda budur ki dişler āfāt ve ża-

rar ḳabūline müteḥammil [249a] olup tezcek żarar ider ola. ــ ا ــ ا ) 
ن ــ ــא و  א ــאر و ا رد و ا ــ ــ و زر ا א ــ  ــ ا ــ ا را ــ ا ــ و ا  כא
אن) ر ــ Ża اf-ı esnāna fā�ide ider ḳābıżlar māzū gibi ki muḥarriḳ olup 

sirke ile söyündürüle ve milḥ-i derānī ki ḳavrulmış olup söyündürülmiş 

ola sirke ile ve gül dügmesi yanī açılmaduḳ gül2 ve gülnār ve ṭaş mūmiyā 

ve sūrīncān sefūfı. Ve bunuñ ṣanatı budur ki iki vaḳiyye enār ḳabı ve bir 

vaḳiyye gülnār köki ve bir vaḳiyye şebb ve bir vaḳiyye māzū ve bunlar saḥḳ 

olup barmaḳ ile dişe sürtüle.3 ( ــ א אق  ــ س و ا ــאء ا رد و  ــ ــאء ا ــ   (و ا

Mażmaża gül ṣuyı ve mersīn ṣuyı ve summāḳ ile nāfidür. 

אن) ــ Dişde ḳurd ḥādiŝ olur ruṭūbāt-ı balġamiyye-i müte (دود اaffi-

neden ḳurd şekline istidād geldügi Mübdi�-i Feyyāż aña ḳurd ṣūretin 

ve ḥayāt virür. Zīrā Feyyāż’da buḫl yoḳdur maḥallüñ istidādına göre 

[249b] feyż ider. ( ــ اث او ا כــ ــ و ا ر ا ــ ــ  א ا ــ ) Diş ḳurdını 

düşürür buḫūr ḳılmaḳ bezr-i benc ile yā pırasa toḫmı yā ṣoġan toḫmı yā 

her biri yalñuz yā mecmūı. Keyfiyyeti budur ki bunları dökeler ve ma-

cūn ideler ve her ḥabb bir dirhem buḫūr itmelü olıcaḳ bir huni bulalar 

lüle olan ucını ḳurd olan diş üzerine ḳoyalar açuḳ ṭarafın ḳur[d] cānibine 

dutalar ol ḥablardan ḳur[d] üzerine ḳoyalar, tā ki buḫārı dişe irişüp ḳurdı 

düşüre. 

س) ــ Fetḥ-i ḍād ve sükūn-ı rā ile diş ḳamaşmaḳ ma (اnāsınadur. ــ ) 
ــא כאن ة و ر ــ ــ ا ــ  א ــאرج او  ــ  ــ وارد  ــ او  ــ او  ــ  ــא   ا
( ــ ا ــ   Bunuñ sebebi irilik virür nesnedür ḳabżı ile yā ekşiligi ile yā 

1 Derkenar: Ṭuzuñ iḥrāḳı böyledür ki saḥḳ idüp bade demür ile ḳızdurup asel ile ḫalṭ idüp funduḳ 

ḳadarca alup bir bez içine ḳoyup anuñ ile dişi sürtüp bade gül yaġı ile dişi pāk ideler.

2 Derkenar: Açılmaduḳ gül dügmeye beñzer. Anuñçün zerrü’l-verd didi. 

3 Derkenar: Bunuñ bir nüsḫası daḫi vardur. Bunda ẕikr olınan Şeyḫ ẕikr itdügidür ve muḫtaṣar ve 

müfīddür. 
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kekreligi ile.1 Bu muḫaşşin yā ḫāricden vārid ola yā mideden ṣuūd ide ve 

gāh olur ḳay� aḳabınca2 olur. ز ــ ــ او ا ــכ ا ــאء او  ــ ا ــ ا ج  ــ  (ا
( ــ א ــ  ــ ا א ــ  ــ و ا ــ ا ــ  ــ [250a] و ا אر ز و ا ــ -Bu او ا

nuñ ilācı baḳla-i ḥamḳā3 çiynemekdür yā aġac ṣamġını çiynemekdür ve 

ceviz ve bādām ve Hindistān cevizi çiynemekdür ve ṭuz şedīdü’n-nefdür ve 

mażmaża ṣaġılmış süd ile nāfidür. Eger su�āl olınursa diş ḳamaşmaḳ eger 

bürūdetden olursa baḳlatu’l-ḥamḳā çiynemek nāfi olmaz, eger ḥarāretden 

olursa ṭuz ve ṣamġ ve ceviz ve nārcīl nāfi olmaz; biz eyidürüz: Diş ḳamaş-

maḳ bürūdetden olur ḥāmıż ve ḳābıż ve afıṣ yimekden olduġı gibi. Lākin 

nāfi olur baḳlatu’l-ḥamḳā çiynemek lezic olduġı içün ve melāset iḥdāŝ it-

dügi içün ki żıdd-ı ḫuşūnetdür ki sebeb-i ḳarībdür. Ve buncılayın ṭuz nāfi 

olur. Zīrā ḫuşūnet izāle itmek ile ḥarāret iḥdāŝ ider.

(4 ــ ا ــ ا  ,Diş dibinüñ etleri ki andan ḳan çıḳar ola (اilācı budur ki 

muṣannif ẕikr ider ــ ــ و  ــ  ــ  ــ  א ــ  ق ا ــ ــ ا ــ ا ــ  ) 
ــ [250b] زر ورد) -Fā�ide ider buña şebb ki muḥraḳ ola ve söyündürül ا

miş ola sirke ile yanī ḥarḳ tamām olıcaḳ üzerine sirke döküp söyündürüle 

ve iki ol ḳadar ṭuz ile ve cümlesi ḳadar gül ile dügmesi yanī açılmaduḳ 

gül ile bunlaruñ mecmusı saḥḳ olınup diş etine sürtülüp et berk olup ḳan 

kesilür. 

( ــ ا ــ  ــאن  ) Diş dibi etinüñ noḳṣānı ruṭūbet-i fāsideden olur ki 

müfsid-i demdür. Öyleye ġıżā�iyyet az olur laḥm ḳalīl olur. و ر  ــ כ ــ  ) 
( ــ ــ  و  س   ــ ــ و ا ا ج و دم ا و כ  زراو 
Alına günlük ve zerāvend5 ki degirmi ola ve ḫūn-ı siyāvşān ve burçaḳ ve 

gök sūsen köki bunları saḥḳ idüp sikencübīn-i unṣulī ile ḫamīr eylenüp 

istimāl olına yanī diş etlerine sürtüle. 

1 Derkenar: Ḳābıż ve ḥāmıż ve afıṣ olan nesneler dişüñ saṭḥı iri idüp melāsetini giderür ammā ḥāmıż 

olan laṭīf ve serī olup diş üstinde eklenmese ḳamaşdurmaz sirke gibi. 

2 Derkenar: Ḳaçan ekşi nesne ḳusa. 

3 Derkenar: Baḳla-i ḥamḳā semüz ot didükleridür. Bunuñ tesmiyesinde tafṣīl yuḳaruda beyān olınmış-

dur.

4 Derkenar: Bunuñ ẕikri emrāż-ı esnāndan evvel gerek idi yāḫūd emrāż-ı esnān beyān olınup andan 

ṣoñra bunı ẕikr itmek gerek idi tevsīṭ itdüginüñ vechi ẓāhir degüldür.

5 Derkenar: Zerāvend iki ḳısmdur. Biri uzun biri degirmidür. Buña ilāc olan ḳısm-ı ŝānīdür. Anuñçün 

zerāvend-i müdaḥrec didi. Demü’l-aḫaveyn Arabī ve ḫūn-ı siyāvşān Fārsīdür ḳardeş ḳanı didükleri 

darudur. Ẕikr olan edviye miḳdārda berāber olmaḳ gerekdür. 
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( ــ ا אء  ــ ــ .Diş etinüñ geñşekligi ruṭūbet-i fāsideden olur (ا  (ا
ط و ــ ــ  ــאج ا ي  ــ ــ ا כ אن و ا ــ ــ ا ــ  ــאه  ــא ذכ ــ  ــ  כ ــ   [251a] 
( ــ ــכ ا ــ ذ ــ  א ــאل دم   Bundan ḳalīlde kifāyet bizüm ẕikr itdügümüz ار

żaf-ı esnānda yanī ḳavābıż ve bundan keŝīr-i ḳavī muḥtāc olur nişter ur-

maġa ve dem-i ṣāliḥ irsāline yanī def-i marażda kāfī olan ḳanı ḳomaġa, 

andan ṣoñra ol tedbīre yanī ḳavābıż ḳaynatduḳları ṣu ile mażmaża itmege. 

Zīrā istirḫā-yı liŝe ruṭūbet-i fāsidenüñ keŝretinden olur anuñ definde ev-

velā istifrāġ ŝāniyen edviye-i müceffife ṣuyı ile mażmaża gerekdür. 

אن) ــ ا ــ  Veca (و ārıż olur dişlere. Zīrā ḥassāsdur ġayrı kökler gibi 

degüldür. Ve sebeb-i veca yā dişlerüñ kendüsinde olur yā köki olan aṣabda 

olur yā diş etinde olur. Bunları temyīz ḫaylī müşkildür.1 Anuñçün muṣan-

nif tafṣīl ider. ــ ــ  ــא ان כא ــא و  ذ ــ  ــ و כאن ا ــ ا ــ ورم  ــ   (ان و
ــ ــ و ان כא ــ  ــ  ــ ا ئــ   ــא  اد ا ــ ــאب [251b] ا ة  ــ ــ  ــכ ر  ذ

ــ ان כאن א ــ و  ــ ا ئــ  ــ و  ــ  א ــ  ل ا ــ ــ  ا  ــ ــ  ــ ا ــ و ا  

ــא ــאدة  ــ ا ــא  ــ  ــ  ــ  ــ و ا ــ ا ــ  ر  ــ ــ ا ــ  ــא و ان כאن ا  

אرد א אر   א א  ا و  א  اج ا  ء ا ف   ا ا و    و 
ــ א داء و ا ــ م او ا ــ اء او ا ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ  ل  ــ ــ  ن ا ــ ــ و  א  و 

א) ــ ــא و  ورام  ه و ا ــ ــ و  ــ ا  Eger bulunsa aġrı ile diş etinde şiş 

ve degmek anı incidür olsa ve ḫuṣūṣā andan evvel yanī şişden yā vecadan 

evvel diş eti yumuşaḳ olup mevādd inmege ḳābil olsa bu taḳdīrce fā�ide 

itmez diş çıḳarmaḳ. Zīrā sebeb-i veca diş etinüñ şişidür diş çıḳmaḳ ile ol 

veca zā�il ve nāḳıṣ olmaz belki ziyāde olur. Zīrā ḳal elem virür ve elem 

gelen użv żaīf olup mevādd aña munṣab olur. [252a] Anuñçün muṣannif 

didi belki żarar ider. Ve eger diş eti ṣaḥīḥa olsa ve aġrı iḥsās olınsa çekil-

miş dişüñ ṭūlinde aġrı dişdedür etinde degüldür bu taḳdīrce fā�ide ider 

diş çıḳarmaḳ. Ve ḫuṣūṣā diş delinmiş ola bu taḳdīrce delālet ẓāhir ve nef 

aḳvā olur. Ve eger veca diş arasında etlerde olsa sebeb-i veca şol aṣabda 

olur ki dişüñ kökindedür bu taḳdīrce gāh olur ḳal fā�ide ider şol sebeb ile 

ki mādde yol bulur taḥlīle ve gāh olur ḳal fā�ide itmez. Zīrā mādde-i uḫrā 

münceẕib olur ve bilinür sū� ki veca viricidür dişe ve etine muvāfıḳ olan 

ve muḫālif olan eşyā-yı ḥārre ve bāride ile öyleye ḥārr olan müntefi olur 

bārid ile ve bārid olan müntefi olur ḥārr ile. Ve dişüñ levni delālet ider 

1 Derkenar: Gāh olur bir kişinüñ diş eti aġrur ol dişi aġrur ṣanur.
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ġālib olana mevāddan ṣufreti ṣafrāya ve ḥumreti deme ve sevādı sevdāya 

delālet ider. Eger su�āl olınursa niçün beyāżı balġama delālet itmez; biz 

eyidürüz: Dişüñ levni [252b] aṣlda beyāżdur. Pes beyāż ile balġama istidlāl 

olınmaz ve sū�-i mizāc-ı yābis oynadur dişi ve inceldür. Ve bilinür şişler 

levni ile ve yapışması ile. İmdi lems-i ḥārr ṣufret ile ṣafrāya delālet ider ve 

ḥumret ile deme delālet ider ve lems-i bārid ḳaramtıḳlıḳ ile sevdāya delālet 

ider. (ج ــ Veca (ا-ı esnān ve aña mülāṣıḳ olan liŝe ve aṣabuñ ilācı ــא ورم  (ا
ــ א ــאء ا ي او  ــ ع ا ــ ــ ا اء  ــ اغ ا ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــאر  ــ  א ــ   ا

ــאء ــ  ــ و  ــ ا ا ــאئ ا رد و  ــ ر ا ــ ــ  כ ــ  ــ  אכ ــ ا ــ او  א  
ــ ــ  ــכ ا ــאر  ــאء ا א ــ  ة و ا ــ א  א ــ כــ ا اء و  ــ ــ ا ا  ــ س   ا

( ــ אر ــ כא ــ و  כــ و ا ــ ا رد  ــ ــ ا ــאت  ــ ا  ammā 

diş eti veremi anuñ ekŝeri ḥārdur vācib olur anda faṣd yanī eger demevī 

ise. Ve istifrāġ-ı ṣafrā ammā faṣd vācib olduġı ẓāhirdür ammā istifrāġ-ı ṣafrā 

vācib [253a] olduġı. Anuñçündür ki ḥareket-i dem müvellid-i ṣafrādur 

bi’l-istihāle ve yalñuz istifrāġ-ı ṣafrā ḳılınur eger verem ṣafrāvī ise. Ve is-

tifrāġ-ı ṣafrā naḳū-ı muḳavvī ile olur ki yuḳaruda mürekkebātda beyān 

olınmışdur. Yā mā�-i rümmānīn ile olur helīlec-i aṣfar ile yā maṭbūḫ-ı fā-

kihe ile. Andan ṣoñra baṣdurula şiş gül dügmesi ile yanī açılmaduḳ gül ile 

ki dögülmiş1 ola ve baṣdurula sā�ir ḳavābıż-ı malūme ile enār ḳabı ve māzū 

ve gülnār gibi ve mażmaża ide mersīn ṣuyı ile. Bu ibtidādadur red-i mād-

de-i ḥārre itsün içün ve olsun bunlaruñ istimāli ılıcaḳla. Zīrā bārid olıcaḳ 

māddeyi taġlīẓ ider ḳatı ḥārr olıcaḳ mādde-i āḫeri ceẕb ider. Andan ṣoñra 

yanī ibtidādan ṣoñra istimāl olınur nuḍc virür nesneler yaġı gibi ṣaḳız ile 

ve sünbül ile bir nesne yoḳdur ḫıyārşenber gibi ḥārr olan veremlere nuḍc 

virmekde. ــאرا ــ  ــ ا ــ   [253b] ــ ــ ا ــ  ــאرد  א ــ  ــ ا ــא ا  (و ا
ــ و ر ا ــ ــ  ــ  ــ  ــא و ا ــאر ا ــ  א ــכ  ــ ان ذ ــאر  ــ ا ــ ا  او 
א ــ ف  ــ اب ا ــ א ــ  ــ ا ــא  ــא و ر א ــ  ــ  ــ  ــאن و اذ ن  ــ  כ
כــ א ا  ــ ــא  د  ــ א و ان כאن ا ــ ــאق ا ــ و  ــאق ا ــא و ا א ــ  ي ا ــ ــאن   
ــ ــ ا ــ و  א ــ ا ــ ا ئــ  ــ  ــ  ط  ــ ــ  ــ و  ــ ا ــ  ــ   

( ــ ــכ ا ــאذا ورم  ــ  ــ ا ــאدة ا ب ا ــ ــ  ــאورس  ــ و ا א א ــ و  א א  

Ammā veca-ı sinnī yanī dişüñ kendüsinde olan veca andan bārid olana 

fā�ide ider ıṣırmaḳ yumurda ṣarusını ıssı iken yā ıṣırmaḳ etmegi ıssı iken. 

1 Derkenar: Şiş üzerine ḳoyup barmaḳ ile baṣmaḳ gerek.
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Bunuñ birle bu nāfidür ḥārr olana bārid gibi. Zīrā şān-ı ḥarāret teskīn-i 

evcādur. Eger su�āl olınursa niçün ıṣırmaġı bunlara taḫṣiṣ eyledi, her ḥārr 

olanı ıṣırmaḳ dimedi; biz eyidürüz: İki nesne içün. Biri bu kim bunlaruñ 

her birinüñ ḥarāretleri ḥarāret-i insāniyyeye [254a] mülāyimdür. Anuñçün 

bunlar ḥarāret-i ġarīziyyeyi ḳavī ḳılur ve mażmaża muġlā ile bezr-i ricleden1 

ve kemmūn-ı Kirmānī’den ve Mekke ayrıġından azcuḳ āḳırḳarḥā ile. Ve gāh 

olur fā�ide ider şarāb-ı ṣırf2 ile mażmaża ıssı iken. Ve mażmaża olınan nesne 

aġızda çoḳ durmaḳ gerek, tā ki te�ŝīri ziyāde ola. Ḳaçan veca ḳavī olsa bir 

ḥayẟiyyet ile ki mażmaża kifāyet itmeye felūniyā nāfidür dişe bulaşdurmaḳ 

ile yaymak ile. Zīrā muḫaddirdür içinde efyūn ve bezr-i benc olduġı içün ve 

tiryāk-ı kebīr ki tāze ola nāfidür. Zīrā bu tāze iken taḫmīri tamām olmayup 

ve efyūna anuñ muṣliḥleri ile inkisār gelmedin taḫdīri aḳvā olur ve tiryāk-ı 

berşaŝā3 nāfidür taḫdīri ziyāde olduġı içün efyūnı ve bezr-i benci çoḳ olduġı 

içün. Ve eger berd-i mevca ḳavī olsa ziyāde yanī edviye ile izāle olmasa keyy 

ḳılmaḳ dişi nāfidür çuvaldız ile ki ḳızdurulmış ola. Ve ṣoḳalar anı ḳamış lüle 

yanī masura içine, tā ki etini yaḳmaya [254b] ve dişüñ eṭrāfını yanī bāḳī 

dişler ḫamīr ile örtüle, tā ki çuvaldız ġayr dişlere degmeye. Ve kimād ḳılına 

diş veca-ı rīḥīde4 kepek ve bābūnec ve ṭarı ile ḳızmış iken, tā ki māddeyi ceẕb 

ide çeñeye. Ḳaçan çeñe şişe veca sākin olur. رد و ــ ــאء ا ــ  א ــאر  ــא ا  (و ا
ــ ة ا ــ ــ  ــא ا ر و ر ــ ــ כא ــ  ــא ز אق و زر ورد و ر ــ ــ  ــ  ــא ز ــ و ر ــ   ا

ج) ــ ــאء ا ــ ا ــא  ن و ر ــ ــ ا ــ  ــ  Ammā veca ا-ı sinnī ki ḥārr ola fā�ide 

ider aña mażmaża gül ṣuyı ve sirke ile ılıcaḳ olduḳları ḥālde. Gāh olur ziyā-

de ḳılınur anda summāḳ ve gül dügmesi ziyāde tebrīd ve mevādd munṣab 

olmaġı red ve men içün. Ve gāh ziyāde ḳılınur anda kāfūr şiddet-i ḥarāret 

olıcaḳ. Gāh olur iḥtiyāc olur şiddet-i veca içün azcuḳ efyūna ki bez içinde 

ḳoyup anda ḳonıla. Ve gāh olur fā�ide ider ḳarlu ṣu yanī bunuñ ile mażmaża 

taḫdīri ve tebrīdi ḳavī olsun içün. ــ ــ و כ ــ [255a] ا ــ و د א ــ  א ــא ا  (و ا
ــא) ــכ ا ــ  ــ ا כ ــ ا ــ ا ــ  ص اذا و ــ ــאم ا  Ammā veca-ı sinnī 

ki yābis ola fā�ide ider tereyaġ benefşe yaġı ve yeşil kertekele cigeri ḳaçan 

1 Derkenar: Ricle pirpirim didükleri otdur ki bażı diyārda semüz ot dirler.

2 Derkenar: Yanī ṣu ḳatılmamış ola.

3 Derkenar: Berşaẟā bir ḥekīm ismidür ki bu terkībi ol īcād eyleyüp anuñ ismi ile tesmiye olınmış ve 

felūniyā daḫi bir ḥekīmüñ ismidür ki iḫtirā eyledügi terkīb anuñ ismi ile tesmiye olınmışdur.

4 Derkenar: Muṣannif veca-ı rīḥ alāmetin ẕikr itmeden ilācını beyān eyledi. Anuñ alāmeti oldur ki 

veca bir yirden bir yire intiḳāl ider. Daḫi nefs-i veca ḫiffet üzere olur.
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ḳonılsa diş üstine ki yinmiş ve aġrılı sākin ḳılur vecaını. Cālīnūs böyle dimiş 

bi’l-ḫāṣṣiyyedür. ( ــ ــ ا اط  ــ ــ ا ــ  ــאه  ــא ذכ ــ  א ــ  ــא ا  Ammā (و ا

veca-ı aṣabī yanī sebeb-i veca dişüñ aṣabında olan gerek ḥārr olsun gerek 

bārid olsun gerek rīḥī olsun bunuñ ilācı mażmażadur bizüm ẕikr itdügümüz 

eşyā-yı ḥārre ve bāride ile ifrāṭsuz tebrīdde ve tesḫīnde. Zīrā aṣab bāriddür 

mutażarrır olur eşyā-yı bāride ile ve aṣab ḥassās olduġıçün müteḥammil de-

güldür ḳavī devāyı. 

( ــ ــ و .Fetḥ-i bā vü ḫā ile aġız ḳoḳusıdur (ا ــ ا ــא  ــ ا ن ا כــ ــ  ) 
ف ــ ة و  ــ ــ او ا ــ ا ــ  ــ او  ــ  ــ و  כ ف  ــ ــ و  ــ ا ــא او  ف  ــ  
ــ ة ا ــ כ ــ  ة و ا ــ ــ [255b] ا ــ و  ة ا ــ ــ و כ ارة ا ــ ــ  اوي  ــ  ا

ــא ــ כ ن  ــ ــ ا ن  כــ ــ  ــא و  ا ــ و  ــ ا ن  כــ ــ  ــ و  ــ ا ــ و  ــ ا  و د
( ــ אئ ــאت ا ــ ا  Gāh olur ufūnetden olur yā diş etinde. Ve bilinür bu 

diş etinüñ geñşekligi1 ile sebeb-i taaffün ġalebe-i ḥarāret-i ġarībedür çün 

teneffüs vaḳtinde hevā aña mürūr ider anuñ keyfiyyeti ile mütekeyyif olup 

müteaffin olur yā ufūnet dişüñ kendü nefsinde ola. Ve bilinür bu dişüñ 

yinmesi ile mādde-i ufūnetüñ yaramazlıġından ve taġayyür-i levni ile yā 

ufūnet saṭḥ-ı femde ola yā ḥarāret-i ġarībe içün yā sū -i mizācı içün yā 

ufūnet midede ola ḫılṭ-ı müteaffin içün. Ve bilinür ṣafrāvī olan mideden 

olan baḫarda aġzuñ acılıġı ile ve ṣusuzluḳ keŝreti ile ve iştihā ḳılleti ile. Ve 

bilinür balġamī olan tükürük keŝreti ile dil aġızdan çıḳmaḳ ile2 yā aġız 

ṭatsuzluġı ile. Ve gāh olur ufūnet öyken ḳarḥasından yā anuñ ḳaṣabası 

ḳarḥasından olur. Gāh olur [256a] ufūnet bedenüñ cümlesinden olur. Ni-

tekim ḥummeyāt-ı vebā�iyyede cemī aḫlāṭ müteaffin olduġıçün. (ج ــ  (ا
Aġız ḳoḳusınınuñ ilācı ــ ــאذا  ــ  ــ ا ــ  واءه ا ــ ــ  ــ ا ــא כאن  ) 
ــא ــ  ــ و  ــ ا ــ  א ــ  ــ  ي  ــ ــ  ــ  ن  ــ ــ  ــ  אن د ــ  ا
( ــ ــ  אء ا ــ ــ ا ــאه  ــא  ا و כ  ــ  şol baḫar ki diş etinde olan ufūnetden 

olur anuñ devāsı mażmażadur ḫall-i unṣul ile ḳaçan dişler pāk ola mādde-i 

ufūnetden diş etine sürtile ḳaly3 ki terkīb olınmış ola ḫall-i unṣul ile ki ol 

1 Derkenar: Diş etinüñ geñşekligi ruṭūbāt-ı afinenüñ keŝretinden ve ol bunı teşerrüb itdügindendür.

2 Derkenar: Delāa dāl-ı mühmele ile dil aġızdan çıḳmaġa dirler ve ẕāl-ı muceme ile aġzuñ ṭatsuzluġına 

dirler ki leẕẕete māyil ola. İmdi evvelki vech itibārı ile taḳdīr mużāfa iḥtiyāc olur ve bażı nüsḫada 

delāatu’l-lisān vāki olmış bu nüsḫa aḥsendür.

3 Derkenar: Ḳaly Arabīdür Fārsīsi şuḫārdur bunuñ ittiḫāẕınuñ ṭarīḳi budur ki uşnānı ki aña Türkçe 

çoġan dirler anı yaḳmaḳ gerek ki anuñ küli altında ḳaly ḥāṣıl olur ki buña Türkçe kelger dirler cā-

meşūrlar bunuñ ile bez yurlar.
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unṣul biryān olınmış ola1 ve ol ḳaly ḳamış içinde sürtüle, tā ki bāḳī dişlere 

degmeye. Taḥḳīḳan bu yanī ḳaly ki macūn bi-ḫallü’l-unṣul ola ufūneti 

zā�il ider ve eyü et bitürür ve her nesne ki biz didük istirḫā-yı liŝede fā�ide 

ider aġız ḳoḳusına. ح ــ א כــ  ــ  ــ و ان  ــ כא ــ  ــ  ــ ا ي  ــ ــא ا  (و ا
א) א ان כאن ا  א و  ا  Ammā şol baḫar ki dişden [256b] olur hīç 

nesne yoḳdur çıḳarmaḳ gibi yanī ol diş ki yinmiş ve müteaffin olmışdur 

çıḳarulmaḳ gerek. Eger çıḳarmaḳ mümkin olmaz ise mizācını ıṣlāḥ itmek 

gerek, tā ki yinmesi ve fesādı ziyāde olmaya. Ve pāk ḳılmaḳ gerek eczā�-i 

afineden cilā idenler ile yā ḳazımaḳ gerek demür ile yā törpülemek gerek 

ege ile ve taḳviyet itmek gerek eger sebeb żaf-ı esnān ise. ي و ــ ــא ا  (و ا
ــ א ع ا ــ ــ و ا ــ  ــ  ــאن  ــ  ــ ا اوي  ــ א ــ  ــ ا ــ  ي  ــ  ا

ــאء اء  ــ غ ا ــ ــ  ــאر  خ و ا ــ ــ و ا ــא ا ــ ا ــכ و  א ــכ  ــ כ ذ  او ا
( ــ אכ ــ ا ي او  ــ ع ا ــ ــ او ا א ــ  א Ammā şol baḫar ki mi اdeden 

ve saṭḥ-ı femden yanī bunlardan olan ufūnetden olur ṣafrāvīye fā�ide ider 

zerdālū yanī yaş zerdālū yimek eger bulınmaz ise ıṣlanmışı. Daḫi naḳū-ı 

ḥāmıż istifrāġ-ı ṣafrā itdügiçün nāfidür yā arpa sevīḳi tebrīd itdügiçün. Bu 

naḳūlar ve sevīḳ [257a] şeker ile istimāl olına ve fā�ide ider buña ḳarpuz 

ve şeftālū ve ḫıyār. Andan ṣoñra yanī bu baḫarlara eger bu ilāc fā�ide itmez 

ise istifrāġ olına ṣafrā mā�-i rümmānīn ve helīlec ile yā naḳū-ı muḳavvī 

yā maṭbūḫ-ı fākihe ile. ــ او ــכ ا ن او ا ــ اب ا ــ ــ  ــא ا  (و ا
ــ ــאرج و  א ي  ــ ــ  ــאرج او ا ــ ا ا او  ــ ــאرج  א ــ  اغ ا ــ ــ ا ــ  א  ا

אل ــ ق و ا ــ ك ا ــ ي و  ــ ــ و ا ــ ا ــאر  ــ و ا אכ ك ا ــ ــ  ــא  א ــ ا  ا
( ــ א زة  ــ م ا ــ ــ כ  وع ا ــ ــ ا א س  Ammā şol baḫar ki mi ورق اdede 

olan ufūnetden olur ki balġamī ola fā�ide ider aña şarāb-ı līmūn yā siken-

cübīn-i sefercelī yā rümmānī. Zīrā bunlar muḳaṭṭıāt-ı balġamdur ve muṣ-

lıḥāt-ı mevādd-ı ufūnetdür. Andan ṣoñra yanī bu baḫarlara eger bu devā 

fā�ide itmez ise istifrāġ olına balġam eyāric-i fayḳarā ile yā ḥabbu’l-eyāric 

yā ıṭrīfil-i muḳavvī bi’l-eyāric ile ve ādet idine ıṭrīfili bir [257b] niçe gün. 

Zīrā mideyi ḳavī ider ruṭūbetini zā�il ider ve buḫārı men ider ve ḥarāret-i 

muaffineyi sākin ider yimişler terki ile. Zīrā yaş yimişler balġamı ziyā-

de ider ve tezcek müteaffin olur keŝret-i mā�iyyeti içün ve balġama afine 

münḳalib olur ve iḳtiṣār ile laḥmdan ḳavurmaya ve biryāna yanī ancaḳ 

1 Derkenar: Zīrā biryān olmayan unṣul żarar ider ḥiddeti olduġıçün.
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bunları yiye ve şorbayı terk eyleye, tā ki tevlīd-i balġam ḳalīl olup ruṭūbet 

ziyāde olmaya ve mersīn yapraġı1 dögilüp çekirdegi çıḳmış ḳurı üzüm ile ki 

ol daḫi dögilmiş ola her gün bir dāne cevz ḳadar yimek nāfidür. Ve baḫar 

midīye nāfidür ḳay� itmek māddeyi iḫrāc itdügiçün. Ve aġız ḳoḳusın def 

iden mücerrebātdandur yatıcaḳ turp yimek ve buña mücerrebātdandur ṣa-

bāḥ ūd-ı ḫāmı ṭuz ile yimek ve buña mücerrebātdandur bir dirhem kelem 

toḫmı ve bir dirhem keşür toḫmı ve bir dirhem ṣaḳız ve bir pāre ūd-ı ḫām 

dögülüp macūn ḳılınup üç günde bir dirhem yimek. Ve bilgil kim aġzı 

ḳoḳusı [258a] aġızda ve dilde çıḳan çıbanlardan daḫi olur. Muṣannif anı 

ve ilācını ẕikr itmedi. Zīrā aġızda ve dilde çıḳan çıbanlar ḳulā dirler anı 

ve ilācını beyān ider. 

Nitekim dir: (ع ــ  Bu dört ḳısmdur. Muṣannif her bir ḳısmınuñ (اilā-

cın tafṣīl ider. ( ــ א ــ  ن ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــא ا  Ammā aḳ olup (ا

balġamī olanuñ2 ilācı budur ki ṭuzlu zeytūn şorbası nāfidür. Zīrā ruṭūbeti 

ve ṣaru ṣuyı tecfīf ider mülūḥatı ve ufūneti içün ve ḳarḥaları men ider 

intişārdan ḳabżı içün. ( ــ א ــא  א ا و  ورد  زر  ــ  ــאر  ا Ya (و nī buncılayın 

gülnār ve gül dügmesi ile ve aḳāḳıyā ile nāfidür. Zīrā bunlarda ḳabż ve

tecfīf ve taḳviyet vardur. Öyleye mevāddı inṣibābdan men ider ve ruṭūbet-i 

balġamī maḥv ider mizācı maraża ġālib iderler. Eger su�āl olınursa niçün 

balġamī olanı ẕikrde taḳdīm eyledi; biz eyidür[üz]: Ekŝer ḳulā balġamdan 

mütevellid olur. ــ و ــ ا ــ [258b] ا ــ  ا ه ا ــ ي  ــ ــ ا ــא ا  (و ا
( ــ א ة ا ــ כ אق و ا ــ  Ammā ḳızıl olup demevī olanuñ اilācı bu ẕikr olan 

ḳābıżlardur helīlec-i aṣfar ve summāḳ ve ḳurı kişnīz ile. Zīrā bunlarda ziyā-

de tebrīd vardur. ( ــ ــ ا כ اوي3 ا ــ ــא ا Ya (اnī ammā ṣaru olup ṣafrāvī 

olup keŝīrü’t-telehhüb olanuñ ilācı ــ א ــ  ر  ــ כא ا و  ــאر  ا و  אق  ــ א ) 
(  summāḳ ve gülnār ve kāfūrdur. Ve bunuñ içün ḫāṣṣiyye-i acībe var-

dur yanī ḳulā-ı ṣafrāvīnüñ definde. (داوي ــ د ا ــ ــ ا ــכ  -Ve buncı (و כ

layın ḫāṣṣiyye-i acībe vardur esved olup sevdāvī olanuñ definde. ــאرة  (و 
( ــ א م  ــ Ḳoruḳ ṣuyı ḳabżı ve tebrīdi içün nāfi اdür ḳulā-ı ṣafrāvī ve 

ḳulā-ı sevdāvīde. ة ــ ــ ا א ــ  ــאل  ــ ا ــ  اغ و ا ــ ــ ا ــ ا ــא ا  (و ر

1 Derkenar: İstimāl ide yanī mersīn yapraġı. 

2 Derkenar: Ḳulā-ı balġamī oldur ki balġam-ı māliḥden mütevellid olup mülūḥatından ḳarḥa iḥdāŝ ide.

3 Derkenar: İbāret-i muṣannif اوي ــ ــ ا ــא ا  gerek idi, tā ki levn ile istidlāle tenbīh olaydı. Nitekim ا

ġayrısında levni ẕikr itmiş idi. 
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ــאروك) ــ ا ــ او  ــ ا  Gāh olur iḥtiyāc olur istifrāġ-ı ḫılṭa maṭbūḫ-ı او 

helīlec-i muḳavvī gibi [259a] ṣafrāvī ḳulāda maṭbūḫ-ı eftīmūn gibi sev-

dāvīde. Ve iḥtiyāc olur faṣda ḳīfālden. Ammā demevīde iḥtiyāc olduġı ẓā-

hirdür ammā ġayrıda iḥtiyāc olduġı faṣd istifrāġ-ı küllī olduġı içündür. An-

dan ṣoñra yanī istifrāġ ve faṣd olunduḳdan ṣoñra iḥtiyāc olur eñse çuḳurı 

yā eñek altı ḥacāmatına yā cehārrek faṣdına. Bunuñ küllīsi ceẕb-i mādde 

ve iḫrācı içündür. ــ ــ و ا ــ ا ئــ  ــא و  א ــא  ع  ــ ــא כאن ا  (و ر
ــא) א א ن  ــ ــ ا ى  ــ ــאر و ا ــ כא  Gāh olur ḳulā ḫabīŝ ve ve deriñ 

olur. Bu taḳdīrce fā�ide ider buña şebb ve māzū ve saḥḳ olınmış olduḳları 

ḥālde toz gibi ammā şebb nāfi olduġı keyy idüp iḥrāḳ itdügiçündür ammā 

māzū nāfi olduġı ḳabż idüp tecfīf itdügiçündür ve aḳvādur bu mecmūdan 

feldefiyūn aḳāḳıyā ile. Zīrā feldefiyūn yaramaz eti yir ve ruṭūbāt-ı ḫabīŝeyi 

fānī ider ve aḳāḳıyā ḳābıż ve müceffifdür. ج ــ داوي [259b] כ ــ ج ا ــ  (و 
اوي) ــ Ḳulā ا-ı sevdāvī ilācı ḳulā-ı ṣafrāvī ilācı gibidür. Zīrā ḳulā-ı sev-

dāvī iḥtirāḳ-ı ḫılṭdan olur. Öyleye lā-büddür tebrīd-i ḳavīden ṣafrāda keyy 

gibi. Ḫuṣūṣā sevdā ki ṣafrādan muḥteriḳa ola bu taḳdīrce tebrīd-i ḳavīye 

muḥtāc olur. (ــאردة ــ ا دة و ا ــ ــ ا ــאت و ا א اج  ــ ل ا ــ ــ ان   (و 

Vācib olur mizāc tadīl olınmaḳ her nev-i ḳulāda naḳūāt-ı bāride ile ve 

eşribe-i müberride ile şarāb-ı līmūn ve şarāb-ı rümmān ve şarāb-ı ġūre gibi 

daḫi aġdiye-i bāride ile. Zīrā ḳulā ufūnet-i aḫlāṭdan olur be-her taḳdīr 

tebrīde ḥācet vardur ḫuṣūṣā ṣafrāvī ve sevdāvī ve demevī olanlarda ــ ــ  ) 
م)  etleri terk itmek ile. Zīrā etlerden çoḳ dem mütevellid olur. Öyleye ا

ḳarḥa ziyāde olur użv-ı defden āciz olduġı içün. 

א) אن و   Dişleri çıḳarmaḳ ve paralamaḳ ammā bu mebḥaŝüñ ( ا

ẕikri veca-ı esnān ẕikr olınduġı maḥalde [260a] gerek idi. Zīrā veca-ı es-

nānuñ āḫir ilācı çıḳarmaḳ ve paralamaḳdur. Nitekim bu faḳīr bir diş aġ-

rısında dimiş idüm: 

Beyt: Ey Sürūrī derd-i dendāna çü çāre bulmaduñ

 Çāresi yoḳ bir belādur bu hemān çekmek gerek

Ve çekmek ẓāhirdür, ṣanata muḥtāc olan paralamaḳdur. Anuñçün anı 

beyān ider. ( ــ אت  ــא ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــ  ع  ــ ــ ا ) Südligen 

südi ḫamīr ḳılına un ile ve vaż olına diş üzerine bir niçe sāat dişi paralar. 
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( ــ א ــ  ي  ــ ع ا ــ ــ ا  Aġaç ḳurbaġasınuñ1 yaġı dişi paralayıcı ve (و 

çıḳarıcıdur ammā ṣaḥīḥ dişleri ṣaḳınmaḳ gerek. 

ــאب) ن ا ــ ) Tükürük aḳmaḳ aġızdan uyanıḳ iken yā uyḳuda yā iki-

sinde bile (ة ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ و  ارة و ر ــ ن  כــ ) olur ḥarāret içün ve 

ruṭūbet içün ḫuṣūṣā fem-i midede. Zīrā mide ġıdā bişürücidür. Öyleye 

ruṭūbet ġıdā�iyyeden ḫālī olmaz. Pes midenüñ ḥarāreti ruṭūbātı eridür 

[260b] ve aġza çıḳarur. Ve bu ḳısm ḥarāret ve ruṭūbet alāmetleri ile bi-

linür. ( ــ ودة و  ــ ن  כــ  Ve olur bürūdet ve balġam içün. Ve bu ḳısm (و 

bürūdet ve balġam alāmetleri ile bilinür. (ود ــ ن  כــ  .Ve olur ḳurd içün (و 

( ــ א ــ  ــ  א ــ  و ــ ا א  Bu ḳısm muḫālif olur iki evvelki ḳısmlara (و 

bunuñ ile ki maḫṣūṣ olur giceye. Zīrā ḳurd gice ḥareket ider. Anuñ ḥareke-

tinden fażalāt ve ruṭūbāt-ı balġamiyye ḥareket ider aġza. (ج ــ  Seyelān-ı (ا

luābuñ ilācı ــ و א ــ  ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا ة  ــ ــ ا اج و  ــ ــ ا ) 
م) ــ ة כ  כــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ در ــא  אل ا ــ כ ا ــ ــ ا دو ــ ا  tadīl-i 

mizācdur ḥārr ise tebrīd ḳılına bārid ise tesḫīn olına ve mide tenḳiye ḳı-

lına balġamdan heftede iki kerre ḳay� ile ıṭrīfil balġamī olanda nihāyetdür 

nefde. Edviye-i müşterekeden cemī aḳsāmına menfaatde istimāl hindibā 

bir dirhem ṭuz ile ki ḳırılmış ola yanī ziyāde dögülmiş olmaya aġzına bı-

raġup yiye [261a] ṣabāḥ her günde. Eger su�āl olınursa niçün milḥ-i cerīş 

ola didi; biz eyidürüz: Zīrā ziyāde saḥḳ olınacaḳ ḳuvveti bāṭıl olur ve mide 

içün istimāl olınan devālara ziyāde saḥḳ olınmamaḳ gerek, tā ki midede 

çoḳ durup te�ŝīri ziyāde ola. 

( ــ ا ــ  ) Ṭudaḳ yarılmaḳ çoḳ vāḳi olur. Sebebi yā ḥarāretdür ki 

ruṭūbātı neşf ider öyleye sebeb-i ittiṣāl eczā�-i şefe zā�il olur yā yübūsetdür 

ki müferriḳ-i ittiṣāldür. Nitekim balçıḳ ḳurısa paralanur şefe ḫod nāzik-

dür hevā-yı ḥārr ü bārid mülāsıḳasından ḫālī degüldür. ــ ا ــ ا ــ  ) 
ــאء و ــ ا ــאدث  ــ ا ــכ ا ــאن و כ א ــ  ــ و  ــ ا ا  ــ כ ــאك ا ــ و ا  ا
( ــ ــ ا ة  ــ ة و ا ــ ــ ا ــא و  ر  ــ ــאب  ــכא و  ــאر اذا د  Fā�ide ider ا

teşaḳḳuḳ-ı şefeye cemī ḳavābıż-i müceffife. Ammā ḳavābıż fā�ide itdügi 

paralanan yirüñ iki cānibin bir yire cem itdügi içün ammā müceffif fā�i-

de itdügi anda vārid olan demi aḳd itdügi içündür ki laḥm mütevellid 

1 Derkenar: Aġaç ḳurbaġasından murād yeşilce ḳurbaġadur ki aġaçlarda ve otlarda olur bir aġacdan bir 

aġaca ṣıçrar. Ḳaçan bir ḥayvān otlarken anı yise dişleri dökülür.
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[261b] ola māzū ve mürdāseng ve isfīdāc gibi. Ve fā�ide ider kitreyi aġızda 

dutmaḳ ve dil ile döndermek. Zīrā kitre yapışdurıcı ve ṣuvayıcıdur. Ve 

buncılayın fā�ide ider köpük ki ḳıŝŝā ve ḫıyārı birbirine sürtmekden ḥadiẟ 

olur. Zīrā yübūset zā�il olup ictimā ḥāṣıl olur. Ve fā�ide ider luāb-ı bezr-i 

ḳaṭūnā. Zīrā telyīn ider ve ṣıvaşdurur. Ve fā�ide ider göbegi ve maḳadı yaġ-

lamaḳ benefşe yaġı ile. Zīrā tarṭīb ider. Öyleye yübūset ve ḥarāret zā�il olur 

ve ol iki mevżi yaġlanmaḳ ile mevādd anlara münceẕib olur. 

( ــ  Ṭudaḳ şişmek diş eti şi[ş]mek gibidür. Anuñçün muṣannif (اورام ا

dir: ( ــ ج اورام ا ــ ــ  א ــ  ــ  א ــ ا غ ا ــ ) İstifrāġ olınur ḫılṭ-ı ġālib 

faṣd ile ve ishāl ile. Andan ṣoñra ilāc olınur evrām-ı liŝe ilācı ile. Ammā 

edviye-i mevżiiyye bunda aḳvā gerek ḥużaż ve helīlec zirr-i verd ve cevz-i 

serv gibi. 

( ــ ا اض  ــ  Emrāż-ı vechi emrāż-ı şefe ve emrāż-ı lisān ortasında (ا

[262a] getürmegüñ vechi yoḳdur. 

ا) א Ekŝer eṭibbā bunı envā (ا-ı sersāmdan1 add itdiler mādde ittiḥā-

dından ġalaṭ itdiler. ــ و ــ ا اوي  ــ ــ دم  ــאر  ــ ورم  ف  ــ ــ ا ــ  ) 
( א  ا و  ا  Māşerā ıṭlāḳ olınur رörf-i2 ṭıbbīde verem-i ḥārre 

dem-i ṣafrāvīden ḥādiŝ olur ki yüzi bürür gāh olur gözi örter ve ḥummā lā-

zıme olur. (ج ــ  Māşerā (اilācı ــ ی او  ــ ع ا ــ א اء  ــ اغ ا ــ ــ و ا  (ا
( ــ او ــ ا ــ ا ــ و  אر ق ا ــ ــ او  א ــ  א ــאء ا ــ او  אכ  faṣddur ا

ḳīfālden ve ırḳ-ı cebheden ve burun delikleri ṭamarından ve dil altındaġı 

iki ṭamardan ve istifrāġ-ı ṣafrādur naḳū-ı muḳavvī bi’l-usṭūḫūdūs ile yā 

maṭbūḫ-ı fākihe ile yā mā�-i rümmānīn ve helīlec ile yā luūḳ-ı ḫıyārşenber 

ile yalñuz. Daḫi tedbīr ḥummā-yı ṣafrāviyyedür yanī tebrīd ve tarṭībdür 

aġdiye ve eşribe ile. 

אم) ــ אد ــ .Emrāż-ı vechden biri budur (ا ــ  ــ ا ض  ــ ــ  ة  ــ ــ  ) 
ــא ــאرج و ر ــ  ق و ا ــ ــ  ك ا ــ ــאد  ــ دم  ــ  ام و  ــ ــ [262b] ا اء  ــ ــ ا ــאل   
وح) ــ ــ   Bu ḥumret-i müfriṭadur ki כאن ārıż olur vechde şebīhdür cüẕām 

başlayan kimesne ḥāline ve mütevellid olur iti ḳandan ki müteḥarrik olur 

1 Derkenar: Sersām şol veremdür ki ḥucubda yā dimāġda olur māşerā ẓāhir-i cildde olur. İmdi ikisi bir 

degüldür.

2 Derkenar: Örfde dimek ile iḥtirāz eyledi luġatdan. Zīrā luġat-ı Süryānī’de verem-i ḥārra dirler ḳanḳı 

mevżide olursa olsun. Ve örfden murād müte�aḫḫirīn itibār eyledügi örf-i ḫāṣdur. Zīrā bażı eṭibbā 

ḳatında bir niçe maraża daḫi ıṭlāḳ olınur. 
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yuḳaruya ve ṭaşraya ve gāh olur anuñ ile ḳarḥalar olur. (ج ــ  Bādişnām (ا

ilācı ــכ א ج  ــא ــ و ا ه و  ــ ق و  ــ ــ ا ــ ا م  ــ ــ ا ــ و   (ا
( ــ ــ  ــאء ا ــ  ف ا ــ ــ و ا א  faṣddur. Daḫi tenḳiye-i demdür ḫılṭ-ı 

muḥteriḳden ḥabb-ı eftīmūn yā maṭbūḫı ile. Daḫi anuñ tebrīdi ve tarṭībi-

dür ve şāhterec sikencübīn ile nāfidür. Zīrā şāhtere ḫılṭ-ı ġalīẓ-i sevdāvīyi 

iḫrāc ider ve sikencübīn demi tebrīd ider sefūf-ı müshil mā�ü’l-cübn ile 

eyüdür. 

ــאن) اض ا ــ  Emrāż-ı şefe ve emrāż-ı lisān emrāż-ı femdendür. Zīrā ol (ا

ikisi bundandur her birinüñ marażın müstaḳil maraż add idüp tertībde 

müşevveş īrād itmek bī-vechdür. 

ــאن) ق ا ــ ) Dil yarılmaḳ ḥādiŝ [263a] olur ḥarāretden ve yübūsetden 

ki bunlar dimāġda olalar ve lisān ḥadd-i nefsinde yumuşaḳ ve sünger gibi 

göz gözdür çün ḥarāret ve yübūset ziyāde ola şuḳūḳı ẓāhir olur ḳaçan ekşi 

ve ṭuzlu ve iti nesne ṭatsa müte�ellim olur. ــ او ــ ا ــא  ر  ــ ــאك  ــ ا ) 
( ــ כאرع ا ــא اء  ــ ا و ا ــ ــ او כ ر ا ــ  Anuñ ilācı bezr-i ḳaṭūnā yā ay-

va çekirdegi yā kitre dutmaḳdur aġızda daḫi ġıdālenmekdür paçalar ile ki 

buġday ile bişe ziyāde tarṭīb içün. 

אن) אف ا ) Dil ḳurıluġı iki ḳısmdur. Biri ḥaḳīḳīdür biri ġayr-ı ḥaḳīḳī-

dür. Muṣannif her birini beyān ider. Ammā ḥaḳīḳī olan ارة و ــ ــ  ــא כאن  ) 
( ــ ــאت ا ــ ا ــא  ــ כ  ol cefāf-ı lisān ki ḥarāretden ve yübsden olur 

nitekim ḥummeyāt-ı muḥrıḳada ilācı budur ki ( ــ ــ ا ــאب  ــ  ) 

siline dil ayva çekirdegi luābı ile ( ــכ ــ و ا ــאء ا ) nīlūfer ṣuyı ile eger 

raṭb bulunursa yā naḳūı [263b] ile ve sükker ile. ر ــ ــ  ــ  ــ  ز ــא  ر  (و 
( ــ ــ او ر  Gāh olur anda ziyāde ḳılınur ḳabaḳ çekirdegi içi yā baḳla-

tu’l-ḥamḳā tebrīd ve tarṭīb ziyāde olmaḳ içün. ــ ر ا ــ ــ  ــ   (و ا
( ــ א ــ  ــאء ا  Daḫi mażmaża ḥalīb-i bezr-i baḳla ile yā ḳarpuz ṣuyı ile او 

nāfidür. (ــאء ــאر و ا א ــכ  -Buncılayın mażmaża ḫıyār ve şinḫıyār ṣu (و כ

yı ile nāfidür yāḫūd bunlaruñ ḥalīb-i bezri ile mażmaża nāfidür. Ammā 

cefāf-ı lisānuñ ġayr-ı ḥaḳīḳī olanı budur ki muṣannif ẕikr ider ــ ــא כאن   (و 
( ــ ــ ا و ف  ــ ج و  ــ ــ   yanī şol cefāf-ı lisān ki ḫılṭ-ı balġamī-i lezicden 

olur ki dil anı içmez ve anuñ ile ıṣlanmaz ve ruṭūbet-i luābiyye nüfūẕına 

māni olur lā-cerem lisān ḳurı ḳalur. Ve bilinür bu tükürük yapışḳanlıġı ile 
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bunuñ ilācın beyān ider. ــ و ــאء  ــ او  ــ  ــ  ف  ــ ــ  ــכ  ) 
( ــכ  Delk ḳılınur dil sögüd aġacınuñ ince budaġı1 ile [264a] ki ol buṭaḳ 

ṭaldurulur sikencübīnde yā ḳavun ṣuyına ve sükkere, tā ki cirm-i lisāndan 

ol ḫılṭ-ı lezic zā�il ola. 

ــאء) ــ و ا ــ و ا ــאن و  אء ا ــ  Dil geñşekligi ve aġırlıġı ve ḥarf-i (ا

tā’yı ve ḥarf-i fā’yı oñat telaffuẓ itmemek ف ــ ــ و  ــ د ــ ر ــכ  ن ذ כــ ــ  ) 
( ــ ار ــאن و  ة ا ــ  olur bu ruṭūbet-i demeviyyeden. Ve bilinür bu ḥum-

ret-i lisāndan ve ḥarāretinden. ــ و ــ ا ــ  ــ  ــ ر ــ ر ن  כــ ــ   (و 
ت) ــ ــ ا ــ  ــ اכ ا א ــאع  ــ و ا ة ا ــ כ ف  ــ  Ve olur ruṭūbet-i raḳīḳa-i 

balġamiyyeden ki irḫā ider aṣabı. Ve bilinür bu tükürük çoḳluġından ve 

ḳavābıż ile intifā ekŝerdür muḥallilāt ile intifādan.2 ــאغ כ ا ــ ن  כــ ــ   (و 
( ــ א -Ve olur dimāġ şirketinden nitekim olur līŝerġusda yā fālic sebe او ا

bi ile. (ج ــ  Bu marażlaruñ (اilācı ــאرج ــאرج او ا ــ ا أس  ــ ن و ا ــ ــ ا ) 
ــא) אز  beden ve baş pāk ḳılına ḥabb-ı eyāric yā eyāric-i lūġāẕiyā ile. و) 
ــ כ ــ ا ــ و  ــ  ــ وج  ــ  ــ  ــ  ــ   [264b] ــ ــ ا دو  ا

א) א ــ و   دل و ا Edviye-i mevżi و اiyye ḫall-i unṣuldur ki anda 

bişürile azcuḳ egir istimāl olına mażmaża vechi ile yanī mażmaża olına bu-

nuñ ile tenḳiye ḳılınduḳdan ṣoñra ve ḳaynadıla kebere ve ḫardal ve güyegi 

otı ve azcuḳ āḳırḳarḥā bunuñ ile daḫi mażmaża ḳılına. ــכ ــכ  ــ ذ ــ   (و 
ــאدر) ــ  ــא  ــ  ــ او  ــאن   Gāh olur fā�ide ider lisānı delk itmek ا

ḳaymaġı alınmış ekşi süd ile yā maṣl ile ki bunlarda azcuḳ nūşādır ola. 

Maṣl oldur ki ekşi südi ḳaynadalar, tā ki ġalīẓ ola ve bir pāre ṭuz ḳoyalar 

ve güneşde ḳoyalar, tā ki ḥumūżatı müştedd ola. ــ و ــ ا ــ  ي  ــ  (و ا
ــאح ــ و  א اכــ ا ــאه ا م و  ــ ــאب כא ــ ا ــ  ــ  ــ ا ا א ــ   ا
( ــ א ــ  א ــ و ا ذ  İstirḫā-yı demevīde vācibdür faṣd ḳīfālden ve اurūḳ-ı 

lisāndan. Daḫi mażmaża ekşiler ile ki muḳaṭṭıdur ruṭūbātı taḥlīl [265a] 
ile luābı ḳoruḳ gibi ve ḳabż ider yimişler ṣuları gibi ekşi enār ve ekşi turunc 

ve ekşi elma gibi iẕḫir gibi daḫi ṭabāşīr nāfidür. ــכ ــ د ــאء כ ــ اذا ا  (و ا
ــ و אل ا ــ ة ا ــ ــאن כ ــ ا ــא  ــ و ر م ا ــכ ــ ا ــ  ــ و ا ــ و  ــא   
( ــ ــאب ا כ ــכ و ا ــ ذ ــ  ــ ا כ ــ ا  Ṣabī ḳaçan kelāmı eklense ġalebe-i 

ruṭūbātdan lisānı delk olına bal ile ve ṭuz ile. Ve cebr ḳılına kelām-ı faṣīḥ 

1 Derkenar: Sögüd budaġı ve anuñ küçücügi iḫtiyār olınduġınuñ sebebi budur ki sögüd melāseti ve 

mülāyemeti içün yaramaz ḫılṭı ḳazır ve lisāna żarar itmez. 

2 Derkenar: Zīrā muḥallilāt egerçi mevāddı taḥlīl ider ammā ḥarāreti içün mevādd-ı āḫeri ceẕb ider.
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üzere yanī kelām-ı belīġ tekellüm itdürüle. Gāh olur lisānı ıṭlāḳ ider yanī 

dili cārī ḳılur keŝret-i istimāl-i belāġat daḫi belāġatde taṣnīf ḳılınan kitāb-

ları ezberlemek daḫi Kitāb-ı Azīz yanī Ḳur�ān ezberlemek. Zīrā eblaġ-ı 

küll-i kelām-ı belīġdür ve Ḳur�ān’a ıṭlāḳ-ı lisān ḫāṣṣiyyetdür. 

ذن) اض ا ــ  Ḳulaḳ bir (اużvdur ki Ḥaḳḳ Teālā anı sem içün ḫalḳ ey-

lemişdür ve aña ḥüsn içün ve bażı āfāta māni olmaḳ içün ammā vuṣūl-i 

ṣavta ḥā�il olmamaḳ içün ṣadef şeklinde ḳapaḳ eylemişdür. Ve delügini 

[265b] egri ḫalḳ itmişdür, tā ki żarar ider nesne defaten anda girmeye. Ve 

içerüsin bir meydān ḳılmışdur ki aṣab ile döşenmişdür ol aṣabda idrāk-ı 

aṣvāt ḫāṣṣasın ḳomışdur.1 Ve içi hevāyla ṭoludur ḳaçan ṣavt ile mütekeyyif 

olan hevā temevvüc iderek anda varsa nice ṣavt ise idrāk ider. Ve her użvuñ 

bir niçe bir dürlü marażı olduġı gibi bunuñ daḫi emrāżı vardur. 

Cümleden biri (ش  muṣannif bunuñ ile ḳulaḳ ṣaġırluġın murād itdi (ا

yā fesād-ı ḫilḳat ile yā buṭlān-ı semā ile yā noḳṣānı ile.2 Anuñçün didi ) 
ل) ــ ــ زائــ او  ــ او  ي ا ــ ــ ا ق  ــ ــאء  ــ  ــא  ن ا כــ ــ   ṭareşüñ 

bażı ḫalḳīdür ki olur yā perdeden ki maḫluḳdur mecrā-yı ṭabīī üzere yā 

laḥm-ı zā�id[d]en yā sigilden. Öyleye ṣavt-ı hevāyī ṣımāḫa girmez ve aṣab-ı 

[266a] mefrūşa irmez. ــ ــ او دود او  ــ و ي  ــ ــ ا ة  ــ ــא  ــאرض ا ــ   (و 
כــ ــ  ــ و ان  ط ذ ــ ــאدة و ا ــאت  ــ  ــ  ــ  ــ ا ــאن כאن  ــ او ورم   

( ــ ن  כــ ــ ا ان  ــ ا ــ  ــ  ــ ا  Ṭareşüñ bażı ārıżdur yanī ṣoñ-

radan olur yā südde içün mecrāda kīrden yā ḳurd içün ḳulaḳda ḥādiŝ olur 

mādde-i afine-i balġamiyyeden yā ḫılṭ-ı ġalīẓ içün yā şiş içün ki bunlar 

mecrāyı sedd idüp ṣavt-ı hevā�nuñ vuṣūline māni olurlar. Eger verem 

aṣabda olursa ol ekŝeriyā ḥārdur, ḥādiŝ olur andan yanī ol verem-i ḥārdan 

ḥummeyāt-ı ḥādde. Pes ufūnet andan ḳalbe sirāyet itdügiçün müşāreket 

olduġıçün ikisi mā-beyninde şiryān vāsıṭası ile daḫi ḥādiŝ olur iḫtilāṭ-ı 

ẕihn dimāġuñ ol aṣab ile müşāreketi olduġıçün. Eger ol verem aṣabda ol-

mayup ḳulaḳ delüginüñ aġzına ḳarīb yirlerde olursa ḥummā lāzıme olmaz 

dimāġa [266b] ḳarīb olmayup ve aṣabuñ müşāreketi olmaduġı içün illā 

ḥummā-yı yevm ol veca sebebi ile. د ــ اة او  ــ ــ او  ــ כ אر אب  ــ ــ ا  (او 

1 Ve içerüsin bir meydān ḳılmışdur ki aṣab ile döşenmişdür ol aṣabda idrāk-ı aṣvāt ḫāṣṣasın ḳomışdur: 

Bu kısım esas nüsha olarak kabul edilen Ayasofya nüshasında sehven olsa gerek iki defa yazılmıştır.

2 Derkenar: Vaḳr fetḥ-i vāv ve sükūn-ı ḳāf ile ḳulaḳ ziyāde aġır olmaġa dirler. Ve ṭareş fetḥateyn ile ḳulaḳ 

bir miḳdār ṣaġır olmaġa dirler ḳütüb-i luġatda böyledür ammā muṣannif manā-yı eamm murād itdi.
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ذن) אل  ا  Yā esbāb-ı ḫāriceden ola ki sedd ide mecrāyı ḳum gibi yā دم 

çekirdek gibi yā ḳan ṭoñmaḳ gibi ki ol ḳan aḳa ve ḳulaġa gire ṭoña. ــא  (و ا
( ــ ــ ا اج  ــ ء  ــ ــ   Şimdiye [de]k beyān olınan esbāb ṭareş mecrāyı 

sedd itdükleri içün idi. Şimden girü anı beyān ider ki ṭareş mecrāda emr 

içün olmaya belki aṣabda emr içün ola mecrāyı sedd itmek ile olmaya 

belki aṣabda sū�-i mizācdan ola. Ve aṣabuñ sū�-i mizācı gāh sāẕec olur gāh 

māddī olur. Māddī olan daḫi gāh balġamī gāh sevdāvī gāh ṣafrāvī gāh rīḥī 

olur. (د ــ ا ــ  ه  ــ اכ  Ekŝer sū�-i mizāc (و aṣab-ı berddür. Zīrā aṣab bāri-

dü’l-mizācdur ve dimāġ bāridü’l-mizācuñ ḳurbındadur. Öyleye bürūdet-

den tezcek müte�eŝŝir olur itidāden çıḳar. (ــאغ ا כ  ــ ــא  ا  Yā şirket-i (و 

dimāġ iledür yanī ṭareş dimāġda [267a] āfet içündür. ــ م ا ــ ــ  ل  ــ  (و 
( ــא ــאل ا ــ ا  Şirket-i dimāġ içün olana delālet ider taḳaddüm-i āfet 

efāl-i nefsāniyyede ki dimāġdan nāşī olur āfet-i ḥiss ve ḥareket gibi.  و) 
ه) ــ ــאع  ا ــ  ا Ṭareş-i mizācīye delālet ider żıddı ile intifā ا devā�-i 

ḥārr ile intifā gibi ( ــ ــ  ) ŝıḳlet olmamaḳ ile. Ammā bu ṣū�-i mizāc-ı 

sāẕecde ve rīḥīdedür ḳaçan sū�-i mizāc-ı māddī olsa ŝıḳlet daḫi olur.  و) 
( ــ ود اכאل و د ــ -Delālet ider şol ṭaşraki ḳurd[d]an olur yinmek ve ḳıcıḳ ا

lanmaḳ. (א א ــ م ا ــ ت و  ــ ذ ا ــ م  ــ ــ و  د ا ــ ــ ا  Delālet ider şol (و 

ṭaşraki süddelerden olur ḳulaḳda ŝıḳlet ve ṣavt nüfūẕ itmemek gerek ve 

süddeler esbābınuñ taḳaddümi verem ve vesaḫ ve reml ve nevāt gibi. ــ  (و 
( ــ ا ــ  ان او د ــ ــ  ن  כــ  Gāh olur ṭareş buḥrāndan olur ammā buḥrān 

geçicek zā�il olur yā def-i buḥrānīden olur yanī ṭabīat mādde-i marażı 

ḳulaġa def itdüginden olur bunuñ zevāli daḫi āsāndur. ــ א ا  ــ כ  (و 
ش) ث   [267b] اوي אل ا Çoḳ vāḳi ا olur ishāl-i ṣafrāvī münḳaṭı 

olur ṭareş ḥādiŝ olur. Zīrā mādde-i ṣafrāviyye ḫiffeti içün taṣāud ider ve 

ḥiddeti içün aṣaba nüfūẕ ider.1 ــאت ــ ا ن  כــ ــ  ــ و  ــ ا ن  כــ ــ   (و 
( כــ א ر  ــ  Gāh olur ṭareş ḳay� aḳabında mevādd fevḳa meyl idüp bażı 

ḳulaġa indügi içün ve gāh olur ḥummālar aḳabında olur ve nükse delālet 

ider. (ج ــ  Ṭareşüñ (اilācı ــא ــ  א ــאل ز ــאن  ــאرض  ــא ا ــ و ا ء  ــ ــ  ــ  ــא ا  (ا
اء) ــ  ammā ḫılḳī olan yanī perde ve laḥm-ı zā�id ve ve sigil ile olan anuñ-

çün oñulmaḳ yoḳdur ammā ārıż olan eger zamānı ṭavīl ise az olur oñul-

maḳ yanī ṣıḥḥat. ــאرة و ــאن ا د ــ ا ــ  ــ  د و  ــ ــ  ــ ان כאن  ــ ا  (و ا

1 Derkenar: Su�āl olınursa neden göze taṣāud itmeye; biz eyidürüz: Ṭabīat-ı üẕn-i ḫālıḳī ile anı men 

eyler. 
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ــאر) ــ ا ــ او د ــ ا ــאن او د ــ ا ــ او د ــ ا ــא د  Şol ṭareş ki ḳarī-

bü’l-ahd yanī ārıż olalı çoḳ zamān olmaya eger bürūd[d]an ve balġamdan 

ise aña fā�ide ider cemī ıssı yaġlar ḫuṣūṣā turp yaġı yā belesān yaġı [268a] 
yā ḳusṭ yaġı yā defni yaġı. ( ــ ــ  ــ  א ــ  ز ا ــ ــ ا  Acı bādām yaġı (و 

içün ḫāṣṣiyye-i nef-i aẓīm vardur. ( ــ ــ او ا ــ  ــ  ج  ــ -Yā şır (و 

laġun ki anda bişürile ḥanẓal gibi yā köki. ــ ــ او  ــ ا اب  ــ ــאرة ا  (او 
( ــ ــ  ــ   Yā uṣāre-i seẕāb asel ile yā ḫāye-i ḳunduz ṭoraḳ otı yaġı 

ile ve ḫuṣūṣā ḳaçan ola anda ġalīẓ yiller. Zīrā seẕāb ve cünd-i bīdester ve 

şibt aẓīmü’n-nefdür taḥlīl-i riyāḥda ve bu yaġlar ki ẕikr olındı fā�ide ider 

ḳulaġa ṭamzurmaḳ ile beden tenḳiye olınup yā re�s tenḳiye ḳılınup ve naṭūl 

istimāl olınduḳdan ṣoñra. ( ــ Ya (اnī şol şerbetler ki nāfi olur ṭareş-i 

bāridde ــ ــ ورد  ــ  ــ  ــ و  א ــכ و  ــ ا دوس و اכ ــ اب ا ــ ) 
( ــ ــ  ا ــ  כא ان  ــ  ــ   şarāb-ı usṭūḫūdūs içile ıssı ṣu ile yā او 

muġlā-yı ḥulv ile yā muġlā ḳılına usṭūḫūdūsdan ve iklīlü’l-melikden ve 

bābūnecden ve ḫaṭmīden süzüle verd-i mürebbā1 üzere yā benefşe-i mü-

rebbā [268b] üzere eger ṭabīat dutḳun yanī ḳabża mā�il ise. (ل ــ ) Ṭareşi 

olanuñ başı üzere ḳılına ــ ــאر  ــ و ورق ا ــ و  א ــ و  א ــכ و  ــ ا  (ا
( ــ ــ  ــאره و  ــ  כــ  ــ و  ــ   iklīlü’l-melik ve bābādya ve kepek ve و 

ḫaṭmī ve tefni yapraġı ḳaynadula ve naṭūl ḳılına bunuñ ile ve başın aşaġa 

duta buḫārına ve yaḳı ḳılına posası ile. ( ــ ل  ــ ت ا ــ ــ و  ــאح ا  (و ا

Ḳatı çaġırmaḳ ve ṭabllar āvāzı fā�ide ider ṭareş-i bāride ve balġamīye. و) 
ــא) ــא ذכ ــ  غ ا ــ  İstifrāġ olına balġam bizüm ẕikr itdügümüz ḥablar ve 

eyāricler ile. ــ اء  ــ ــ ا ت او ا ــ اء او دم  ــ ارة2  ــ ــ   (و ان כאن 
( ــ אכ -Eger ṭareş ḥarāret-i ṣafrādan yā demden olursa faṣd ḳılına yā is ا

tifrāġ-ı ṣafrā ḳılına maṭbūḫ-ı fākihe ile. Muṣannif ḥarāret-i ṣafrā ve ḥarā-

ret-i dem ilācını beyān eyleyüp ḥarāret-i sāẕece ilācını beyān itmedi. Zīrā 

anuñ ilācı bu ẕikr idecegi eşribeden malūm olur. ( Ya (اnī şol şerbet-

ler ki ṭareş-i ḥārra ilāc olur gerek māddī olsun gerek sāẕec olsun [269a] 
ــא) ر  ــ ــ و  ــ و  ــ او  ــ و ا ــאص و ا اب ا ــ ) erik şarābı ve 

nīlūfer şarābı ve benefşe şarābı yā nīlūfer şarābı ve benefşe şarābı ve bezr-i 

ḳaṭūnā luābı eger ṭabīat dutḳun yani ḳabża mā�il ise. و م  ــ ا ك  ــ  (و 

1 Derkenar: Verd-i mürebbā didükleri gülbeşeker didükleridür.

2 Derkenar: Ḥarāret lafẓı ṣafrā lafẓına mużāfdur. Bażı nüsḫada ṣafrādan ḥarf-i vāv yā lafẓ-ı او vāḳi oldı 

ṣaḥīḥ degüldür. 
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ز ــ ــ ا ــ  ع  ــ ــאزي او ا ــ و ا ــ او ا אخ او ا א ــ ــ ا ــ  ــאر   ا
( -Etler terk olına ve iḳtiṣār ḳılına ısfānāḫ yā baḳlatu’l-ḥamḳā yā ebegü ا

meci irisi yā ḫurdesi yā ḳabaḳ bunlar būrānī ḳılına ṭatlu bādām yaġı ile. و) 
ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ ورد  ــ او د ز ا ــ ــ ا ع او د ــ ــ ا ــ د ذن  ــ ا ــ   

( ــ  Ṭamzurıla ḳulaġa ḳabaḳ yaġı yā ṭatlu bādām yaġı yā gül yaġı ki anda 

ḳaynamış ola azcuḳ sirke ḥattā fānī ola. Eger su�āl olınursa sirke ḫod aḍarr-ı 

eşyādur, aṣaba anı gül yaġına ḳoyup bile ḳaynadup tā fānī olınca ḳaynat-

maġuñ fā�idesi nedür; biz eyidürüz: Sirke aḍarr-ı eşyā olduġıçün aṣaba

azcuḳ diyüp ve fānī olınca ḳaynamaḳ didi. Ammā fā�idesi budur ki ẕihni 

tenfīẕ ider ve tebrīdini taḳviyet [269b] ider. Zīrā dühnde ḳuvvet-i müber-

ride-i müneffiẕesi bāḳī ḳalur. ــ ــא  א אف  ــ ــ او  ــאرة ا ــ  ــ ا ــא ا  (و ر
( ــ אر ــ  ــ او   Gāh olur iḥtiyāc olur mārūl ṣuyı ṭamzurmaġa yā şiyāf-ı 

māmīẟāya benefşe yaġı ile yā ḳız südi ile. ــ ــ  ــא  ــ  ن  כــ ــ ان   (و 
ا) ــ א ذن  Vācib olur cemī ا ḳulaġa ṭamzurılanda ılıcaḳ olmaḳ. ــ ــא כאن   (و 
ا) ــ را  ــ ــ  ــ  ود ا ــ ــ ا ــ ادو ــאه  ــא ذכ  Şol ṭareş ki ḳurddan دود 

olur anuñ ilācı bizüm ẕikr itdügümüzdür ṣudā-ı dūdī devālarında ki ol 

devālar ḫafīfe olalar istimāl olına ṭamzurmaḳ ile ılıcaḳ. Eger su�āl olınursa 

niçün ılıcaḳ olmaḳ vācibdür didi; biz eyidürüz: Zīrā ḳulaḳ zekiyyü’l-ḥisdür 

ve dimāġa ḳarībdür devā-yı ḳavīye müteḥammil degüldür. Anuñçün edvi-

ye-i ḫafīfe ile ḳayd eyledi. ــ ا ــ و ا اؤه  ــ ــ  ــאء او  ــ  ة  ــ ــ  ــא כאن   (و 
ــכ) ــ  ــ ا א  Şol ṭareş ki süddeden ola perdeden yā laḥm-i zā�idden 

anuñ devāsı ḳaṭdur ve iḫrācdur anı şol ālet ile [270a] ki anuñ içün düzül-

mişdür. ــאرا و ــ  ذن  ــ ا ــ  ــ ا ز ا ــ ــ ا ــ د ــ  ــ  ة و ــ ــא כאن   (و 
ــאرة) رض ا ــ ا ــאم  ة و  כــ ــאم  ــ ا  Şol ṭareş ki südde içün ola vesaḫdan 

fā�ide ider ṭamzurmaḳ acı bādām yaġı ki cebelī ola ḳulaġa gicede ıssı olduġı 

ḥālde, tā ki ḳulaḳ içinde olan vesaḫ eriyüp ḥarāret ile aḳup ṭaşra çıḳa. 

وي1) ــ ــ و ا ــ .Ḳulaḳ gümlemek ve çiñlemek (ا ي  ــ اء ا ــ ك ا ــ ــ  ) 
ــאرج) ــ ا א ــאخ כ ــ ا ــ   Bunuñ sebebi ḳulaḳ delüginde olan ا

hevānuñ ḥareketidür anı ḳulaḳ iḥsās ider ṣavt-ı ḫāricī iḥsās itdügi. ــא כאن ) 
ــ ــ دل  ــאر ا ــכ  ــאدة  ــ  ى  ــ ي   ــ ــ ا رك ا ــ ــ  ــ  ة ا ــ  

اس) ــ ا ــאء  و  ــאغ  ا ــ   Şol ṭanīn ki ḳuvvet-i ḥiss içündür ḥattā id-

1 Derkenar: İki nesne ẕikr eyledi ki biri ṭanīn ve biri devīdür. Ammā bu ikisine rāci olan żamīri müfred 

īrād eyledi. Zīrā bu iki müteḳāribān kim belki mütteḥidāndur ki ikisi bir marażdur. 
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rāk-i ḫafī olan temevvüci ki ḫālī olınmaz, andan ādeten buḫār-ı aġdiyenüñ 

taḥrīki gibi delālet ider buña selāmet-i dimāġ daḫi ṣafā-yı ḥavāss. Öyleye 

bu fi’l-ḥaḳīḳa marażından degüldür. [270b] ــ ــאغ כא ــ ا ــ  ــא כאن   (و 
رة) ــ כــ اس  ــ Şol ṭanīn ki ża اf-ı dimāġdandur ḥavāss anuñ küdre olur. 

Eger su�āl olınursa dimāġ-ı żaīf azcuḳ temevvüci nice idrāk ider bunuñ 

idrākine ḫod ḳuvvet-i dimāġ gerek, zīrā ḫafī olanı żaīf idrāk idemez; biz 

eyidürüz: İdrāk infiāl ve ḳabūl-i eŝerdür bir nesne żaīf olsa azcuḳ nesne-

den münfail olur ammā bu muḳaddime küllī degüldür. Bażı mevādda 

taḫallüf ile itirāż olınmaya. Nitekim baṣar-ı żaīf ḫaṭṭ-ı raḳīḳi idrāk itmez. 

أس ــ ــ ا ور  ــ ــא  א כאت  ــ ــ  ــאغ  ــ ا ة  ــ ة  ــ ة כ ــ ــאح و ا ــא כאن   (و 
ــא) ة  ــ ــאدة ا ــ ا ــ  ــ   Şol ṭanīn ki riyāḥ içün yā ebḫire-i keŝīre içün 

ola ol ebḫire-i keŝīre ki mütevellid olur dimāġda iḥsās ḳılınur ḥarekāt gūyā 

başda devr ider ġalebe-i mādde alāmeti ile ki ol mādde ḳoparıcıdur ve 

riyāḥı ve ebḫireyi balġam gibi meŝelā. ــ ة  ــ ة  ــ ــאح او ا ــ ر ــא כאن   (و 
أس) ــ ــ ا ــ  ء  ــ اء و ا ــ ــ ا ــ  ة ا ــ  Şol ṭanīn ki riyāḥdan yā ا

ebḫireden ola [271a] ki ol ebḫire taṣāud ide mideden re�se muḫtelif olur 

açlıḳ ve toḳluḳ iḫtilāfı ile ḫiffet-i re�s ile.1 ب ــ ــאن  اء  ــ ة ا ــ ــא כאن   (و 
ط) ــ ع  ــ م  ــ ــ  ــאت دل  Şol ṭanīn ki şiddet-i cū ا içün ola yanī ruṭū-

bāt mużṭaribe ola ṭabīat ġıdālenmek istedügi içün öyleye ol ruṭūbatuñ 

ḳaynaması āvāzı ẓāhir olup ḳulaḳ delüginde olan hevā mütemevvic olup 

ḳuvvet-i sāmia anı idrāk ider delālet ider buña taḳaddüm-i cū-i mufriṭ 

yanī evvelā ziyāde açlıḳ olmaḳ. (ج ــ Ya (اnī ṭanīnüñ ilācı budur ki ــ ) 
ارا) ــ ــאه  ــא ذכ ة  ــ أس و ا ــ ن و ا ــ  beden tenḳiye ḳılına evvelā, tā ki fużūl ا

başa ṣuūd itmeye. Andan ṣoñra tenḳiye olına eger [ri]yāḥı müvellid olan 

mādde başda ise ve mide tenḳiye ḳılına eger mādde midede ise bizüm 

ẕikr itdügümüz ile nice kerre. ــ و ــ ا ــאغ و  ي ا ــ ــ و  ــ ا  (و 
ــאه) אذכ ة  ــ ة ا ــ ــ ا  Ḥiss taġlīẓ olına ḳuvvet-i ḥisden olan ṭanīn-

de [271b] ve dimāġ taḳviyet olına żaf-ı dimāġdan olanda ve ṭabīat telyīn 

ḳılına mevādd esfele meyl itsün içün ve ebḫire-i müteṣāide ḥabs olına bi-

züm ẕikr itdügümüz ile nice kerre. ــ א ن  ــ ــ ا دوس  ــ اب ا ــ  (و 
ــ ــ د ــאغ  ي ا ــ ــ و  א ة  ــ כ ا ــ ــא اذا כאن  ــ و  ــ ا ــ و ا א  

ــאح و ــ و ا כאت כא ــ ــ ا اف و  ــ ــכ ا ــ و  א ــ ا غ ا ــ س و   ا

1 Derkenar: Yanī gāh olur hīç olmaz gāh olur az olur ve gāh olur çoḳ olur.
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ــא) ات כ ــ ء و ا ــ ــאم و ا ــאرة و ا ــ ا  Ve şarāb-ı usṭūḫūdūs şarāb-ı ا

līmūn ile ṭanīn-i dimāġīye nāfidür. Zīrā bunlar ile tenḳiye-i dimāġ olur 

mevāddan ve mevāddı ḳaṭ olur ve ıṭrīfil-i ṣaġīr ḫuṣūṣā ḳaçan şirket-i mide 

ile olsa nāfidür. Zīrā ruṭūbet-i dimāġı tecfīf ider ve taṣāuda ebḫireyi men 

ider. Ve taḳviyet ḳılına dimāġ mersīn yaġı miŝillü ile ve istifrāġ ḳılına ḫılṭ-ı 

ġālib ki mūcibdür ṭanīni ve delk olına eṭrāf-ı mevāddı eṭrāfa ceẕb itsün 

içün. Ve ictināb ḳılına muḥarrikāt ḳay� gibi zīrā mevāddı [272a] taḥrīk 

ider yuḳaruya. Ve çaġırmaḳ gibi zīrā mevāddı taḥrīk ider ve tesḫīn ider 

ḥaṣr-ı nefes içün. Ve şems-i ḥārre gibi zīrā mevāddı tesḫīn ider suḫūneti 

ile re�se taṣāud ider. Ve ḥammām gibi zīrā bu daḫi şems gibidür ve gāh 

olur bunuñ tesḫīni ile bażı mevādd ḳulaġa aḳar. Ve imtilā gibi zīrā bunuñ 

sebebi ile ebḫire re�se taṣāud ider. Ve mübaḫḫirāt gibi küllīsi ṣarımsaḳ ve 

ṣoġan ve pırasa ve şarāb-ı keŝīr gibi. ( ــ وا ول  ــ ان و  ــ ــ ا ــכ  ث ذ ــ ــ   (و 

Gāh olur ṭanīn ḥādiŝ olur buḥrāndan ve zā�il olur anuñ zevāli ile. ــ  (و 
ــ א ــ כ ا ــ  ن ا כــ ــ ان  ــכ  אل  ــ ــאد ا אل  ــ ــאع ا ــ ا ث  ــ  

( ــ  Gāh olur ṭanīn ḥādiŝ olur inḳıṭā-ı ishālden. Öyleye ishāl iāde olınur 

yanī müshilāt virilür, tā ki ṭanīn īcāb iden mādde mündefi ola. Anuñçün 

vācibdür ṭabīat-ı leyyine olmaḳ her ṣınıfında. 

ذن) ــ ا -Ḳulaḳ aġrısı bir marażdur ammā sebebi birḳaç [272b] var (و

dur. ــ ــא  ــא כ ــא  ــאل او  ق ا ــ ــא  ــאدي و ا ــאذج او ا اج ا ــ ء ا ــ ــא  ــ ا ) 
ورام)  Ḳulaḳ aġrısınuñ sebebi yā sū�-i mizāc-ı sāẕecdür nitekim hevā-yı ا

ḥārdan yā hevā-yı bāridden olur yā sū�-i mizāc-ı māddīdür yā teferruḳ-ı 

ittiṣāldur yā ikisi biledür. Yanī sū�-i mizāc ve teferruḳ-ı ittiṣāl maandur 

nitekim veremlerde. (אن ــ ــ  א ــ  אئــ و  ــאر  ــא  رم ا ــ  Verem yā ḥārr ola (و ا

içerüye bata yanī ḳulaḳ içinde olan aṣabda ola. Bu verem ḳātildür ḫuṣūṣā 

yigitleri mizāclarında ḥarāret ziyade olduġıçün. ( ــ ــ ا ــאرج و  -Yā ve (او 

rem ḳulaḳ delüginden ḫāric ola. Bu eslemdür dimāġdan baīd olduġıçün. 

( ــ ــ ا ــ و ا א ف  ــ ــאرد و   Yā verem bāriddür ve bilinür bu ŝiḳal (او ورم 

ile daḫi ḥummā-yı ḫafīfe ile. ــ ــ او ر ــ او  ــ  ن  כــ ــ  ــאل  ق ا ــ  (و 
ة) ــ  Ve teferruḳ-ı ittiṣāl gāh olur ḍarbeden yā düşmekden olur yā yilden 

[273a] ki çekicidür. (ــאل ــ و ا ــ  ن  כــ ــ  Veca (و ا-ı üẕn ki rīḥī ola 

yanī rīḥ sebebi ola ol ḫiffet ile ve intiḳāl ile olur. Yanī aġrı ziyāde olmaz ve 

bir yirde durmaz bir yirden bir yire intiḳāl ider. (ج ــ  Ḳulaḳ aġrısınuñ (ا
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ilācı budur ki (اج ــ ل ا ــ ) mizāc tadīl olına sū�-i mizācda ــאن د א ــאر  ــא ا  (ا
ر) ــ כא ــא او ا א אف  ــ ــ  ــ ا ــאردة כ  ammā ḥārr olan bārid dühnler ile ا

yanī ḳulaġa ṭamzurıla benefşe yaġı gibi şiyāf-ı māmīẟā ile yā kāfūr ile eger 

ḥarāret ziyāde ise ( ــ ــ ا ــאر او د ع او ا ــ ــאرة ا  yā ḳabaḳ (او uṣāresi yā 

nīlūfer yaġı. (ــא ــכ و ذن  ــ ا ــאذي  ــאر و  ــאء ا א ــ  ــ   Gāh olur (و 

naṭūl ḳılınur mā�-i ḥārr ile ve ḳulaḳ berāber dutılur mā�-i ḥārra. Öyleye 

vecaı sākin olur. (ــאن ــאن او ا ــאر او ا ــ او ا ــ او ا א ــ ا ــאرد  ــא ا  (و ا

Ammā bārid olan bābādya yaġı [273b] ile yā sūsen yaġı yā tefni yaġı yā 

belesān yaġı yā bān1 yaġı. ( ــ ــאورس  ا او  ــ  א א ــ  כ א ــ  ا ــא  ا  (و 

Ammā veca-ı rīḥī ilācı kimād ḳılmaḳdur kepek ile yā ṭarı ile ḳızdurılmış 

olduġı ḥālde. (ل ــ ) Bu yuḳaruda malūm olmışdur. ــ ــאرد  ــ و ا ) 
ــאع אش و ا ــ ر ا ــ ج و  ــ ــאر و ورق ا م و ورق ا ــ ــ و ا א ــכ و ا ــ ا  اכ

ــ ــ ا خ  ــ م ا ــ ــ و ا ــ  ــאره و  ــ  כــ  ــא و  ــ  ه او  ــ ــאم כ   و ا
אرد) א  و ا  Veca-ı rīḥī ve bārid içün iklīlü’l-melik ṭabīḫi ve bābādya 

ve ḳovan çiçegi ve tefni yapraġı ve turunc yapraġı ve ḫaşḫāş ḳabuġı2 ve na-

ne ve marsama bunlaruñ küllīsi yā bażı ve başı aşaġa duta buḫārına ve yaḳı 

ḳılına posası ile ve ṣarımsaḳ ki bişmiş ola zeytūn yaġında nāfidür veca-ı 

rīḥīye ve bāride. Keyfiyyeti budur ki muḥkem ḳaynaduḳdan ṣoñra süzeler 

andan birḳaç ḳaṭre aġrıyan ḳulaġa ṭamzuralar. ــ אئــ  ــאر ا א رم  ــ ــא ا  (و ا
ــאب رد  ــ ــ ا ــ د اء  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ز  ــ ــ ا ــ او [274a] د ــ ا  ا
( ــ ــ  ــ  ــ ا א ــ  ــ ا ــאن ا ــאن  ر  ــ ــאب  ــ او   Ammā verem ا

ki ḥārr-ı ġā�iṣ ola fā�ide ider süd ki tāze ṣaġılmış ola ḫātūn memesinden yā 

bādām yaġı ki anda ḳaynamış ola azcuḳ sirke3 ibtidāda, andan ṣoñra gül 

yaġı ḥulbe luābı ile yā kettān toḫmı luābı ile ḳaçan aġrı müştedd olsa 

semen-i atīḳ müsekkindür vecaı. ــ ــאرد  ج ا ــ ــ  ــאه  ــא ذכ ــאرد  ــא ا  (و ا
اء) ــ  ا Ammā veca  ا-ı bārid ilācı bizüm ẕikr itdügümüzdür 

sū�-i mizāc-ı bāridden olan veca ilācında taḳlīl-i tesḫīn ile ibtidāda. Zīrā 

keŝret-i tesḫīn mādde-i keŝīre iḥdāŝ ider. اغ و ــ ــ و ا م ا ــ ــ  ا  ــ ) 
( ــ ــ ا  Bu tedbīr istimāl olına evcā-ı üẕnde faṣd taḳaddümi ile yanī 

evvelā faṣd ḳılına evcā-ı ḥārre-i māddiyyede. Daḫi istifrāġ taḳaddümi ile 

1 Derkenar: Ilġun aġacı gibi bir aġacdur. 

2 Derkenar: Ḫaşḫāş ḳabuġı egerçi bāriddür lākin fā�ide ider taḫdīri içün.

3 Derkenar: Sirke tenfīẕ içündür ve çoḳ ḳaynamaḳ gerek, tā ki fānī ola. Nitekim yuḳaruda tafṣīl olın-

mışdur.



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 329

yanī evvelā münāsib olan istifrāġ ḳılına evcā-ı bāride-i māddiyye[274b]de 

ve telyīn-i ṭabīat taḳaddümi ile. Yanī ḳable’l-müshil ṭabīat telyīn olına. و) 
ــ اب  ــ ــ  ــא  ر  ــ ــאب  ــ  ــאص و ا اب ا ــ ل  ــ א ب  ــ م  ــ ــ כ   

اب ــ ــ  ــ  دوس او  ــ اب ا ــ ــאر او  ــ ا ــ  اب  ــ ــכ او  ع  ــ  او 
ــאرد) ا ــ  ــ  ن  ــ او  ن  ــ  Her günde içile tadīl-i mizāc ider nesne 

erik şarābı ve nīlūfer şarābı gibi luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā ile benefşe yaġı ile yā 

naḳū-ı ḥulv yā ḥāmıż-ı sükker ile yā şarāb-ı benefşe ile veca-ı ḥārrede sāẕec 

olsun māddī olsun yā şarāb-ı usṭūḫūdūs yā muġlā-yı ḥulv şarāb-ı līmūn ile 

macūn-ı benefşe ile veca-ı bāridde. Eger su�āl olınursa muġlā-yı ḥulv ḥā-

mıż ile içilmez ve niçün şarāb-ı līmūn ile didi, şarāb-ı līmūn veca-ı bāridde 

münāsib degüldür ḫuṣūṣā aṣabda ola; biz eyidürüz: Muṣannifüñ  اب  

didügi şarāb-ı usṭūḫūdūsa ḳayd[d]ur ol bile olıcaḳ hemān aṭşı teskīn ider 

żarar itmez. (ا ــ ف  ــ اب  ــ ب  ــ  [275a] ــאرد ــ و ا ئ ا ــ ــא  Veca (و -ı 

rīḥi ve bāridi def idüp ṣıḥḥat virenlerdendür şarāb-ı ṣāfī içmek ılıcaḳ. و) 
دا) ــ א او  ــ ا  ــ א ذن  ــ ا ــ  א כــ   Olsun ḳulaġa ṭamzurılan ılıcaḳ gerek 

musaḫḫin olsun gerek müberrid olsun ḥadd-i nefsinde. و م  ــ ا ك  ــ  (و 
( ــ ــ ا ــ ا ن و  ــ ــא و ا אخ و ا א ــ ل כא ــ ــ و ا او ــ ا ــ   Ve 

terk olınsun etler ve ḳaṣr olınsun müzevvereler1 ve otlar ısfānāḫ ve hindibā 

gibi veca-ı ḥārrede helyūn ve urafadan yumurda ṣarusı gibi veca-ı bāridde 

bażılar yumurda ṣarusın cemīinden dirler. 

ذن) وح ا ــ ) Ḳulaḳ ḳarḥaları yā ẓāhir ola yā ġayr-ı ẓāhir ola. Ẓāhir olan 

yunur sirke ile ṣu ile yā sirken[cü]bīn ile ṣu ile ve ġayr-ı ẓāhir olan yā tāze ola 

yā eski ola. Muṣannif her birinüñ ilācın beyān ider. ــא א אف  ــ اءة  ــ ــא ا  (ا
ن) ــ א אج او ا ــ ــ ا ــ او  א م  ــ ــאء ا ــ و  א  Ammā tāze olan ki 

daḫi użva żaf-ı [275b] keŝīr getürmiş olmaya ve laḥmdan ve ġayrıdan naḳṣ 

itmiş olmaya ilācı şiyāf-ı māmīẟādur sirke ile yā ḳoruḳ ṣuyı iledür bal ile yā 

merhem-i isfīdācdur yā merhem-i bāsilīḳūndur. ــ ف  ــ ــ و  ــ ا ــא ا  (و ا
ان) ــ ــ ا ــא ا ــאج  ــ  ــ و  ــא و כ ج  ــ ــא   Ammā eski olup zamān geçmiş 

olan ve bilinür bu andan çıḳan iriñüñ yaramaz ḳoḳusı ile ve keŝreti ile ilācı 

budur ki bunda iḥtiyāc olur ḳaṭrāna bal ile ḫalṭ olınmaḳ ile. 

ذن) ــ ا ان  ــ ل ا ــ  Gāh olur ḳulaġa siñek ve kehle ve pire ve ḳarınca (د

ve ḳaṣaç didükleri cānver girer. 

1 Derkenar: Müzevvere her ġıdā-yı marīże dirler ki anda et olmaya. 
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ــא) ود  ــ ا ــ   .Ḳur[d] ḥādiŝ olmaḳ ḳulaḳda ḥareketinden bilinür (و 

Gāh olur bażı ḳurd ḳulaḳdan çıḳar başı ḳara kendüsi aḳ ve bażı ḳaramtıḳ. 

Bunlaruñ ilācı budur ki ــ ــאل  ــ ا ان  ــ כــ ا ــכ  ان  ــ ذن ا ــ ا ــ  ) 
ــאص خ او ورق ا ــ ــאء ورق ا ت و  ــ ــ  ــ ا ــאم  א و  ــ ــ  ــ ا ــ او   
ود) ــ ــ ا ــ ادو ه  כــ ــא   ṭamzurıla [276a] ḳulaġa ḳaṭrān. Öyleye sākin و כ 

ḳılur ḥareket-i ḥayvānı fi’l-ḥāl andan ṣoñra ḳatl ider yā ṭamzurıla ḳulaġa 

zeytūn yaġı ḳızmış olup ve uyḳu uyına güneşde.1 Öyleye ölür ḥayvān ve 

ḳurd. Ve ṭamzurıla şeftālū yapraġı ṣuyı yā erik yapraġı ve her nesne ki biz 

ẕikr iderüz edviye-i dūdda. 

ذن) ــ ا ــאء  ل ا ــ Ekŝer ġusl iderken vāḳi (د olur. ــ ــ  ــ و ض  ــ ) 
دي ــ د  ــ ذن  ــ ا ــ  ــ اد א ــ  ــ  ــכ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ــאن  ــא ورم   و ر

ــ ذن  ــ ا ــאر  ــ ا ــאذا  ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ  ــ   
ء) ــ ار ا ــ ــאء  ج ا ــ ــ   دĀrıż olur bundan veca-ı şedīd. Gāh olur 

şişe ḳulaġuñ içi mevādd aña münceẕib olduġı içün şiddet-i vecadan. Eger 

fā�ide itmez ise hezz ve taḥrīk2 yanī ol ḳulaġını yüz yaṣduġı üzere ḳoyup 

tekrār tekrār taḥrīk idüp ṣu çıḳmaz ise ve eger fā�ide itmezse ḥicl yanī bir 

ayaġ üzere durup ṣıçramaḳ ve elinüñ ayasın ḳulaġına [276b] dutup ve 

başını ol ṭarafa mā�il ḳılmaḳ yanī eger bunlar ile ṣu çıḳmazsa idḫāl olına 

ḳulaġa ūd-ı berdī3 bir ḳarış miḳdārı ve ol bir ṭarafına ṣarılmış ola penbe ki 

zeytūn yaġına bandurulmış ola, andan ṣoñra ol ṭarafı yaḳıla fetīl gibi ḳaçan 

ūd ḳulaġa yaḳīn gele çekesin ūdı defaten. Öyleye ṣu çıḳar. Zīrā ūduñ yiri 

ḫālī ḳalmaḳ lāzım gelür ḫalā ḫod cā�iz degüldür. Pes ṣu anda çıḳmaḳ lāzım 

olur. ــ ارا  ــ ــ  ج و  ــ ــ  ذن  ــ ا ــ  ان  ــ ر ف ا ــ ــכ  ــ ذ ى  ــ  (و ا
( א אء  ي  ا  Aḳvādur bundan ercüvān4 yüni. Zīrā anuñ ḫāṣṣasıdur 

ṣuyı neşf itmek doldurula andan ḳulaḳ andan çıḳarıla ṣıḳıla niçe kerre, 

ḥattā ṣuyı cümle istīnāf ide. 

( ــ ا اض  ــ  Ḥā-yı mühmele ile boġazlıġı ve boġaz didükleridür ki (ا

dilcik anda olur. 

1 Derkenar: Uyḳu ilāc olduġı ḥarāret-i ẓāhire ile ḥarāret-i bāṭıne cem olsun içündür. Ekŝer nüsḫada אم  

vāḳi olmışdur. Manāsı güneşde durġurula dimekdür. Yanī bir miḳdār zamān gün olduġı yirde dura. 

2 Derkenar: Hezz ve taḥrīk lafẓān-ı müterādifāndur. İkisi bile ẕikr olınduġı taḥrīküñ şiddetine ve keŝre-

tine delālet içündür ve illā birinüñ ẕikri birin muġnīdür.

3 Derkenar: Ūd-ı berdī Mıṣr diyārında biter ve bunuñ amelin ider ṭoraḳ otı ve rāziyāne ḳurıyıcaḳ.

4 Derkenar: Ercüvān bir nev balıḳdur, yüñinden seccāde iderler.
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ــאق) -Boġazda şiş olup nefesi tamām alımamaḳ ve nesne yudama (ا

maḳ1 yā bunlar zaḥmet ile [277a] olmaḳdur. Anuñ içün muṣannif dir:

א) ــ ــ او  ــ او ا ــאع ا ــ ا ) Nefesüñ yā belüñ imtināı yā bunlaruñ 

taassüridür. Yanī teneffüs yā bel ziyāde müşkil ola yā bir miḳdār asīr ola. 

ــ ــ  ــא و  ــ  ام  ــ ــ  ــ ا ــ ا ة  ــ ــ زوال  ض  ــ ــא  ــ כ ا ــא   (ا
ــאء) ــ ا م  ــ ــ ا ــא  ــ ا  Ḫunāḳ ṭarlıḳ içün olur. Nitekim و ārıż olur 

oñurḳa zā�il olduḳda boyundan oña ol oñurḳanuñ yiri çuḳur olur ve anuñ 

yirine yapışmaḳ veca virür ve men ider uyutmaġı eñse üzerine yatıcaḳ. و) 
ــא و א ــ  ن ا כــ ــא  א ة  ــ ــ  ــא  ــכ כ ــ ا ت  ــ כــ  ة ا ــ ــ ا ــא   ا
( ــ אب  ــ م ا ــ رم و  ــ ــאت ا م  ــ ــ  ــאر  ــאء ا ع ا ــ ــ  ــ و ا ــ ا  Yā 

aczi içündür ālāt-ı teneffüs ve belüñ ḳuvvet-i muḥarrikesinüñ taḥrīkden. 

Nitekim ālāt ḳatı ḳurıduḳda öyleye aġız ḳurı olur ve āsān olur bel ve tenef-

füs ıssı ṣu yutmaḳ ile verem alāmātınuñ [277b] ademi ile ve esbāb-ı mü-

ceffifenüñ taḳaddümi ile. ــ ــ  د ا ــ ــ او  א ــ  ــאول ادو ــ  ن  כــ ــא   (و כ
ة) ــ  Nitekim olur ḳuvvet-i muḥarrikenüñ اaczi edviye-i ḫānıḳanuñ 

tenāvüli ḳatında ḥandeḳūḳ gibi yā midede süd doñulduḳda. Zīrā doñıcaḳ 

keyfiyyet-i semmiyye ḥādiŝ olup ḳuvvet-i muḥarrike āciz olur. رم ــ ــא   (و ا
ــ ــ  ا ــא ا ــ و ا ــ ا ــ و  ــ  ــ  אر ــא ا ة ا ــ ــ  ت ا ــ ــ ا  

( ــ ــ ا ــ  ــ ا ن ا כــ ــא  ــ ردي و  ا و  ــ ــ   Yā verem içündür اaḍalāt-

da ki ḥancerenüñdür ol on altıdur. Ammā aḍalāt-ı ḫāricede olan verem 

ẓāhir olur ḥisse yanī ḥiss-i baṣara ve ḥiss-i lemse muḳaddem-i unḳda. Ve 

adalāt-ı ḫāricede olan verem eslemdür aḍalāt-ı dāḫilede olandan. Ammā 

verem ki aḍalāt-ı nefesi tażyīḳ ider ziyāde ve bu yaramazdur ve bu ikisinde 

yanī aḍalāt-ı ḫāricede ve aḍalāt-ı dāḫilede olan veremde nefes müşkilrek-

dür belden muḫrec nefese mużāyaḳa [278a] ziyāde olduġıçün. ــ ــא   (و ا
( ــ ــ ا ن ا כــ ــא  ــ و  ا ــ او ا אر ــ ا א ي ا ــ ت ا ــ  Yā verem aḍalāt-ı 

merīde ola2 ki ālīdür ḫāricdür yā dāḫildür ve bunuñ ikisinde bile bel müş-

kilrekdür nefesden. وداج و ــ ا ــ و  ــאن ا ن ا כــ رم  ــ ــ ا ي  ــ ــ ا  (و 
ى) ــ ا ــ  ا و  د  ــ  Demevīde veremden yanī ḳandan olan ḫunāḳda dil 

ḳızıl olur ve boyun ṭamarları ṭolu olur ve çekilügelür ve veca ḳavī olur ḳan 

ziyāde olup teferruḳ-ı ittiṣāl itdügi içündür. ــאب و ن ا כــ اوي  ــ ــ ا  (و 

1 Derkenar: Cemī ḫunāḳlarda nefes ve yutmaḳ asīr olur ammā eger sebeb ḥancerede olursa nefesde 

ṭarlıḳ ziyāde olur eger sebeb merīde olursa yutmaḳda ṭarlıḳ ziyāde olur.

2 Derkenar: Aḍalāt-ı merī āliye ile ḳayd olındı. Zīrā sāfilinde verem ḥādiŝ olup teneffüse māni olmaz.
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ــאت) כــ ا ــא  رم  ــ כــ ا ــ  ــ و  ارة  ــ ــאن و  ة  ــ ــ و   Ve ṣafrāvī-

de yanī ṣafrādan olan ḫunāḳda ḳatı ḳızmaḳ ve ṣancımaḳ ve dil ṣaruluġı ve 

aġız acılıġı olur. Gāh olur verem yanī ḫunāḳ ikisinden bile mürekkeb olur 

alāmāt daḫi müterekkib olur. ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ او د ن  כــ ــ  ــ ا  (و 
( ــ و و  ــ   Balġamīde yanī balġamdan olan ḫunāḳda ṭuzluluḳ olur 

[278b] yā aġızda ṭatsuzluḳ olur yā dil çıḳmaḳ olur ve ṣusuzluḳ az olur ve 

aġrı az olur. ــאدرا و ن ا  כــ ــ و   ــ او  ــ او  ن  כــ داوي  ــ ــ ا  (و 
( ــ א ه ا ــ Sevdāvīde ya اכnī sevdādan olan ḫunāḳda yā ekşilik yā kekrelik 

olur aġızda sevdāvī ḫunāḳ olmaz illā nādiren olur ve ekŝer ḫunāḳ-ı sevdāvī 

intiḳālīdür verem-i ḥārdan ḳaçan laṭīfi müteḥallil olsa keŝīfi bāḳī ḳalur 

ṣulben. (ــ ردي ــאن و  ــ ا ــ و ذ ــ ا ــ  وم  ــ א ــאق  ــ ا ــ  כ  Ḫunāḳ-ı (و ا

kelbī didükleri oldur ki anda dā�im ola aġız açmaḳ ve dil çıḳarmaḳ.1 Bu 

ḫunāḳ-ı kelbī yaramazdur. ــ ــ  ــ  א دت  ــ ق و ا ــ ــ ا ــ و  (و اذا ا
ــ ق  ــ ــ ا د و اذا از ــ ــא و ا ــ  ــ و  ا دت ا ــ ــ و  ــ  ــכ اذا  ــ و כ  

( ــ  Ḳaçan yaşıl olsa ḫunāḳ olan kimsenüñ yüzi ve ḳararsa gözlerinüñ 

yuḳarusı ol meyyitdür yanī meyyit olmaḳ muḳarrerdür. Buncılayın mey-

yitdür [279a] ḳaçan nabż sāḳıṭ olsa ve eṭrāfı ṣovısa ve dili yoġun olsa ve 

ḳararsa ve ḳaçan ḫunāḳ olan köpüklense recā olınmaz. (ج ــ  Ḫunāḳuñ (ا

ilācı ــאن و ــ ا ي  ــ ق ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا اغ ا ــ ــ و ا א ــ  اء  ــ ) 
ــ و א اف  ــ ــכ ا א و  ــ ــא و  ــ ا א ــ و  ــ ا ــ و ا א ــ  ــ ا  
א) ــ  başlana anda faṣd ile ḳīfālden ḳaçan demden ve dem ile ġayruñ 

iḫtilāṭından olsa ve istifrāġ ḳılına ḫılṭ ki mūcibdür ḫunāḳı ḳanḳı ḫılṭ olur-

sa olsun ve faṣd olına şol ṭamar ki dil altındadur buña isticāl gerekdür ve 

telyīn olına ṭabīat şāflar ve ḫuḳne-i leyyineler ile ve ḥacāmat ḳılına iki in-

cik ve baġlana ve eṭrāf ḳazına ṭaş ile ve ḳızdurula mevādd aşaġaya mün-

ceẕib olmaḳ içün. ( ــ اب Ḫunāḳ içün olan eşribe (ا ــ ــ  ــ  اب ا ــ ) 
ــ א ــאء ا ــ او  ــ ا ــא او  ر  ــ ــאب  ــ  ــ و  ت او  ــ ــאص او ا  ا
ــ ــא  ــ [279b] و  ز ا ــ ــ ا ــ و د اب  ــ ــ  ــאء ا ــ او  اب  ــ  
ــ ــ ا ــ  ــא  ــ او  ــ ا ــא  ــ و  ن و  ــ اب  ــ داوي او  ــ ــ و ا  ا
ــ ه ا ــ ــ  ر  ــ ــאن ا ــאء  ــ و  ــאة ا ا ــ  ــ  ــ ا ــ  ــא  ــ כ  א  و 

( ــ ــכ  א  şarāb-ı benefşe şarāb-ı iccāṣ ile telyīn içün yā dud şarābı ile او 

red içün yā şarāb-ı benefşe ve şarāb-ı nīlūfer tebrīd ve red ve taḳviyet içün 

1 Derkenar: Bu ḫunāḳa ḫunāḳ-ı kelbī dirler aġız açmaḳda ve dil çıḳarmaḳda kelbe müşābehet olduġı-

çün.
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luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā ile tarṭīb ve teshīl-i nefes içün yā ayva çekirdegi luābı 

ile inżāc içün yā mā�-i rümmānīn şarāb-ı benefşe ile yā arpa ṣuyı şarāb-ı 

benefşe ve ṭatlu bādām yaġı ile ve ḫuṣūṣā şol ḫunāḳda ki ālāt-ı teneffüsde 

yübsden ola ve şol ḫunāḳda ki sevdāvī olā yā şarāb-ı līmūn ve şarāb-ı be-

nefşe ḫuṣūṣā ḫunāḳ-ı balġamīde yā balġam ġālib olanda. Zīrā şarāb-ı līmūn 

balġamı ḳaṭ ider ve benefşe iḫrāc ider telyīn ile ve bi’l-cümle her şerbet ki 

istimāl olınur ḥummāda boġaz riāyeti ile1 ve lisān-ı ŝevr ṣuyı bu eşribenüñ 

bażı yā sükker ile eyüdür. ــאت ا ــ  ا ــ  ا ــאدات  ا ــ   [280a] غ  ــ ــאذا  ) 
ــ اب  ــ ــ  ــ  س او  ــ ق ا ــ ــאء  ــ  اب  ــ س او  ــ ــ ا א ب  ــ  כא

( ــ א ــ  ــ ا כــ  ــ  Ḳaçan fāriġ olınsa rādi ان ātdan intiḳāl olına müley-

yināt-ı ḫāliṣeye cüllāb gibi buyan dibi ile yā şarāb-ı benefşe ırḳ-ı sūs ṣuyı 

ile yā muġlā-yı ḥulv şarāb-ı benefşe ile eger ḥummādan māni olmazsa. 

Zīrā bu münżicler ḥarāret virdügi içün ḥummāda memnūdur. ( ــ  (ا
Ḫunāḳda ġıdālaruñ aḥkāmı ــ ــאء ا ــ  ــ  ــ  ــ او  اء  ــ ــ ا ) 
ع او ــ ــ او  אخ او  א ــ א ة  ــ ــ ا ــ و  ــאن ا ــאذا  ــ  اب ا ــ ــכ او  א  
( ــ ــ او ــ  ــ  ج ا ــ ــא  ــ و כ  ز ا ــ ــ ا ــאزي   terk olınsun ġıdā iki 

gün yā üç gün, andan ṣoñra istimāl olınsun cev-āb sükker ile yā şarāb-ı 

nīlūfer ile ḳaçan geñez olsa yutmaḳ ve ṣādıḳ olsa iştihā ısfānāḫ yā mülūḫiy-

ye yā ḳabaḳ yā ebegümeci ṭatlu bādām yaġı ile. Ve her nesne ki muḥtāc 

[280b] ḳılmaz çiynemege ol evlādur tā ḥarekātdan aḍalāt müte�ellim ol-

mayup mevādd münceẕib olmaya. ( ــ ــ ا دو Mevżi (ا-i maraża ḳonı-

lan devālar ب ــ ت او  ــ ب ا ــ ة  ــ כ ــאء ا رد او  ــ ــאء ا ت  ــ ب ا ــ وادع  ــ א ــא او   (ا
ــ א م  ــ ــ  א ــאس او ر ــאء ر אق او  ــ ة و زر ورد و  ــ س و כ ــ ــ  ــ  ز او  ــ  ا

ــא ر و  ــ ــ כא ــ  ــא ز ا و ر ــ ــאر و כ אق و زر ورد و  ــ ــ  ــ  ــ و  اب  ــ  
ــ ــ  ــ  ــ او  ــ ا ــאت כא ــ ا ــ  ــ او  ــ  اوي و  ــ ــ ا  
ــ ت او  ــ ب ا ــ ــ  ــ  ت او  ــ ب  ــ ــכ او  س  ــ ق  ــ ــ و  א ــא و  ة  ــ  و

ان) ــ ــ و ز ــ  ت  ــ ــ او رب ا ز  ــ ــ  ــ و د ــ  ــ  אر  ammā evvelā ا

ḳonılan rādilerdür ḳızıl tūt rubbı2 gibi gülāb ile yā yaş kişnīz ṣuyı rubbı tut 

ile yā rubb-ı cevz3 ile yā mercimek muġlāsı ḳurı kişnīz ile ve zirr-i verd ve 

summāḳ ile yā rībās ṣuyı yā mā�-i [281a] rümmānīn ḳıvāma getürürler 

ḳaynamaḳ ile şarāb-ı benefşe ile. Yanī bunlar ile ġarġara ide ve ḥabb ḳılına 

1 Derkenar: Yanī boġaza żararlu olmaya. 

2 Derkenar: Ḳızıl tut rubbı böyle olur ki yaş ḳızıl tutı ṣıḳalar ve çıḳan ṣuyını ḳaynadalar ḥattā asel ḳıvā-

mında ola.

3 Derkenar: Ceviz rubbı böyle olur ki ḳozuñ yaşıl ḳabını ṣıḳalar ve uṣāresin ḳaynadalar ḥattā ġalīẓ ola.
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summāḳ ve zirr-i verd ve gülnār ve kitreden. Ve gāh olur ziyāde ḳılınur 

bunda kāfūr ḫuṣūṣā ṣafrāvīde yanī ḥabb dil altında dutıla ḥattā eriye ve iki 

günden yā üç günden ṣoñra istimāl olına münżicāt tāze ṣıḳılmış süd gibi 

yā muġlā gibi encīrden ve bersiyāvşāndan ve kepekden ve buyan dibinden 

şeker ile yā tut rubbı ile. Yanī bunlar ile ġarġara ide yā muġlā-yı ḥulv tut 

rubbı ile yā lübb-ı ḫıyārşenber ile tāze süd ile ve ṭatlu bādām yaġı ile yā tut 

rubbı ile azcuḳ mürr ile ve zaferān ile. ــ א ــ  א ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ا  (و 
( ــ ــכ כ و ــ ذ  Boyna ṭavḳ eyleyüp baġlamaḳ şol iplügi ki anuñ ile efīler 

boġulmış ola1 ġāyetdür ḫunāḳa nefde her vaḳtda. ئــ ــ ا ــ ز ــכ   (و כ
( ــ Buncılayın ġāyetdür ḫunāḳa nef اde yalamaḳ ḳurduñ aḳ necesini.

رة) כــ ــ ا ــ ا ــאم  ــ اכ [281b] ا ــ  כ ــ ا  Yā kelbüñ necesini (و ز

ki kemikler yimekden ola eşribe-i meẕkūrenüñ bażı ile.2 ــ ــ ا ــכ   (و כ
ــאرج) ــ  ــכ   Buncılayın ġāyetdür ḫunāḳa nefde boynı bulaşdurmaḳ zibl 

ile ḫāricden. (ــכ ــ  ا ــ  Oġlancuḳ necāseti daḫi böyledür.3 (و 

ه) כ ــ ــ  ــ  ا ــ  ــ  ا ر  ــ ــ  ا ــ  Ṭa (و āmlandurulsın ṣabīye 

bāḳılā haẓm idebildügi ḳadar, tā ki yaramaz ḳoḳu az ola, istikrāh ḳılınmaya.

ــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ ا ي و  ــ اوي ا ــ ــ ا ــ  ن ا כــ ــ ان   (و 
( ــ داوي اכ ــ ــ ا  Vācibdür ḫunāḳ-ı ṣafrāvīde tebrīd aḳvā olmaḳ zīrā ṣafrā 

ḥārdur. Ve balġamīde ażaf olmaḳ zīrā balġam bāriddür. Ve tarṭīb ve telyīn 

sevdāvīde ekŝer olmaḳ zīrā sevdā yābisdür.4 ــ ــא  ــ  ن  כــ ــ ان   (و 
ا) ــ ة  ــ او  א  ــ  Vācibdür cemī istimāl olınan gerek içmek ile gerek 

ġarġara ile ılıcaḳ ola. ــ ــ  ــ  א ــ ا ــ [282a] و و כ ــ و ا ــכ ا  (و د
( ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــא  ــ   Ve iki ayaḳların ve ayaların ovmaḳ ve ḳuru ا

şīşe ḳomaḳ eñse üzerine teneffüse ve yutmaġa muīn olur mevāddı ceẕb 

itdügi içün. 5 Bilgil kim ḫunāḳa nāfi olan mücerrebātdandur bir miḳdār 

mercimek ki yunmış olmaya ve bir miḳdār enār ḳabı ve cü�ice şebb ve bir 

1 Derkenar: Bir iplük ki anuñ ile efīler boġmış olsalar ne ḳadar çoḳ efī boġmış olsalar nefi ziyāde olur 

ol efīler boġulan ipi ḫunāḳ olan kimsenüñ boynına baġlasalar küllī fā�ide ider bīmār-ḫānelerde iderler 

ve bunuñ vechi ẓāhir degül bi’l-ḫāṣṣiyyedür. 

2 Derkenar: Bunuñ keyfiyyeti budur ki kelbi baġlarlar ḳatı aç ve ṣusuz olur, andan ṣoñra ṭuzlu ṣu virürler 

ḥattā içi pāk olur, andan ṣoñra üç gün paça kemügin virürler, tā ki zibli aḳ olur, maḫnūḳa anı yaladur-

lar, şifā bulur.

3 Derkenar: Oġlancuḳ necesini alurlar ḳurıdurlar, maḫnūḳa ẓarāfet ile yaladup yidürürler, nāfi olur 

bi’l-ḫāṣṣiyye. 

4 Derkenar: Eger su�āl olınursa balġam bārid olduġı içün balġamīde tebrīd ażaf olmaḳ degül hīç ol-

mamaḳ gerek idi; biz eyidürüz: Bu maraż teneffüse maḥall olduġı içün ufūnetden ḫālī degüldür. Pes 

tebrīdden lāzımdur.

5 Derkenar: Yanī eñseden ḳurı şīşe çekmek ḫuṣūṣā ikinci oñurḳadan nāfidür.
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miḳdār ḳızıl gül bu cümleyi sirke ile ḳaynadup ġarġara iderler ammā gül 

ṣoñra ḳonıla ki nāzikdür tā eriyüp maḥv olmaya. 

ــאة) אء ا ــ  .Türkçe boġaza diş inmek ve dilcik inmek didükleridür (ا

Bu maraż nezleden ārıż olur ruṭūbeti ile ve fā�ide ider buña cümle ḳavā-

bıż-ı müceffife gerek bāride gerek ḥārre. Anuñçün muṣannif dir: ــ ــ  ) 
( ــ اء اورام ا ــ رة ا כــ ــ ا ا ــ ا  Fā�ide ider buña cemī ẕikr olınan 

ġarġara ibtidā-yı evrām-ı ḥalḳ içün. 

( ــ ا ــ  ) Yanī nefes ṭarlıġıdur ki hevā-yı mürevviḥ-i müneffiẕ vā-

si bulınmaya. ن כــ ــ  اء او  ــ د  ــ ــ  ــ  כא ــאق او  אب ا ــ ــ ا ن  כــ ) 
ــ א ة د ــ ــ او  ــאن ا د ــאر و ا ــאء ا אل ا ــ א ــ  ــ و  ــאف ا ــ   [282b] 
ــ ــ  ــ او  ر  ــ ــ ا ــ او  א א ــאس  داو و ا ــ اج و  ــ ارة  ــ ــ  ن  כــ  

( ــ ــ ا ــאب  ــ  ــא  כ ــאن  ــ  ــא او ــאب و  ــ او ا -Olur bu ḍīḳu’n-ne ا

fes ḫunāḳ esbābınuñ cemīsi içün1 yā keŝāfet-i2 riye ve ḳaṣaba içün hevā-

nuñ bürūdetinden yāḫūd yübs-i mizācdan olur. Nitekim aḫırduḳda vāḳi 

olur ve tekāŝüf ve yübsüñ her biri ile olur aġız ḳuruluġı ve ḫiffet olur ıssı 

ṣu istimāli ile. Zīrā ıssı ṣu yübūseti ve tekāŝüfi izāle ider. Daḫi iddihān-ı 

muraṭṭıbe istimāli ile benefşe yaġı ve ḳabaḳ yaġı gibi yā olur ḍīḳ-i nefes 

ebḫire-i duḫāniyye içün ki re�se taṣāud iderken öykene yübūset ve keŝāfet 

virür. Öyleye menfeẕde mużāyaḳa olur. Ve bu ḍīḳu’n-nefes ḥarāret-i mizāc 

ile ve sevdāviyye ile olur ve duḫāniyyeti iḥsās ile olur yāḫūd ḍīḳ-ı ṣadr içün 

ḫilḳaten [283a] yā āfet içün olur aṣab-ı muḥarrikede yā ḥicābda. Bu ikisi 

yanī āfet fi’l-aṣab ve āfet fi’l-ḥicāb evlādur ġıdā olınmaḳ usr-ı nefes bā-

bında ḍīḳu’n-nefesden degül.3 (ج ــ  Ḍīḳu’n-nefesüñ (اilācı אب ــ ــא כאن  ) 
س او ــ ق ا ــ ب  ــ ــ او  ــאر  ــ  د  ــ ــא כאن  ــ و  ه  ــ ــא  ــ ذכ ــאق   ا

ــ ــ  ــא כאن  ــ و  ا  ــ ــאث و כ ــ  ــ  ــאن  ــ ا ــ او د ــ ا ر  ــ ــ ا  د
ــאء ــ  ــ  א ة د ــ ــ ا ــא כאن  د و  ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــ ا ــאت ا א ــאن و ا د א  

ــ ــ  ن  ــ ــ او ا ن او  ــ ــ ا غ  ــ ــ و  م ا ــ ــא و  א ــכ ا א ــ   ا
ــ و اط و כ  ــ א ــ  א ــאب כ  ــ ا ــ  א ــאت ا א ــ  ل ا ــ ــ  ــכ   و 
ــ א ــכ  א ر  ــ ــאن ا ــאء  ــ و  س و ا ــ داء כא ــ ــ ا ــא  ــ و כ  ــ ا ــ  א  

א ــ ــא و  ــאن ا ــ ا אכ ــ ا ــ  ــ و  א ر  ــ ــאن ا ــאء  ــ  ــאن ا اب ا ــ  و 

1 Derkenar: Gerek verem gerek zevāl-i fıḳra gerek ġayr.

2 Derkenar: Mütekāẟif olıcaḳ temeddüde ḳābil olmayup teneffüsde mużāyaḳa olur. 

3 Derkenar: Zīrā ḍīḳu’n-nefes mecrāda ṭarlıḳ içün olur aṣabda āfet ve ḥicābda āfet mecrāda mużāyaḳa 

īcāb itmez. 
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( ــ ــכ  א ز  ــ ــכ و ا ــ ا  şol ḍīḳu’n-nefes ki esbāb-ı ḫunāḳ [283b] و 

içün olur biz ẕikr itdük anuñ tedbīrini ḫunāḳda. Ve şol ḍīḳu’n-nefes ki 

berd içün olur ilācı muġlā-yı ḥulv-ı ḥārdur sükker ile yā cüllābdur buyan 

dibi ile ve ṣadrı baġlamaḳdur sūsen yaġı ile azcuḳ muġāŝ ile ve azcuḳ kitre 

ile ḳızmış olduġı ḥālde. Ve şol ḍīḳu’n-nefes ki yübsden olur ilācı yaġlar ve 

raṭb luāblardur ki mutedil olalar ḥarda ve berdde. Ve şol ḍīḳu’n-nefes ki 

ebḫire-i duḫāniyyeden olur ilācı budur ki arpa ṣuyı içürüle sükker ile bir 

nice gün tebrīd ve tarṭīb ve cilā-yı mādde içün. Ve lāzımdur perhīz mü-

vellidāt-ı sevdā ve mübaḫḫirātdan. Ve istifrāġ ḳılına mādde-i sevdāviyye 

maṭbūḫ-ı eftīmūn ile ve anuñ ḥabbı ile yā eftīmūn tāze süd ile ve sükker 

ile. Andan ṣoñra ḳalb tadīl olına müferriḥāt-ı yāḳūtiyye ile ve ictināb ile 

her ḳatı ekşi nesneden ve iti ve ḳatı ṭuzlu olandan ve her [284a] sevdā tev-

līd idenden mercimek ve baṣdurma gibi ve lisān-ı ŝevr ṣuyı ile nihāyetdür 

nefde. Ve fā�ide ider ḍīḳu’n-nefese yimişlerden ṭatlu enār gerek çig gerek 

biryān1 ve şeker ḳamışı ve bādām sükker ile eyüdür cilā ve telyīn ve tarṭīb-i 

ṣadr itdügi içün. 

( ــ ) Fetḥ-i rā ve sükūn-ı bā ile (ا ــ ا ــ  ــ  ــ  ا ــ  ــ  ) bu 

usr-ı nefesdür müşābih olur yorġun kimesnenüñ nefesine.2 ــ ــא  ــ ا ) 
ــאس ــ و ا ــ و  ــ  ــ  ــ اول ا ــ  ن ا כــ ــ  ــ ا ــ  ــא  ــ ا ــ   
وق و ــ ــ ا ــא  ر و ا ــ ــ ا ــ  ن ا כــ ــ  اء ا ــ ــ ا ــ  ــא  ــאك و ا ــ  ــאدة وا  
ن כــ أس  ــ ــ ا ــ  ن  כــ ــ  ــאك و  ــ  ــאدة  ن ا כــ ــ  ــאق و  ــ ا ــא ادي ا  ر
ــאء ــ ا ة  ــ ــאح و ا ــא  ــ و ا ــא د אد ــאغ و  ــ ا ــ  د ا ــ ــ و و ــאت ا ــ   
ة ــ ــ כ ــא  ب و ا ــ א ــ  ا אل ا ــ ــ ا ن  ــכ ــ و  ــ  ن  כــ ــ  ا ــ   ا
ــ ا ــא  داء و ا ــ ــאت ا ــ و  ــ  ــאن [284b] و  ــ  ــ  א ــאر ا  ا

ا) ــ א ة  ــ ــ ا ن  כــ اء و  ــ ار ا ــ א ول  ــ اء  ــ ــא  ئ ة  ــ  Sebeb-i rebv ا

yā ḫılṭ-ı ġalīẓdür ki yapışıcıdur yā öyken ḳaṣabasında ola öyleye ḍīḳ olur 

ol nefesde ṣavtuñ terdīdi ile ve burun ötmesi ile ve andadurur mādde iḥsās 

itmek ile. Yā ol yapışıcı olan ḫılṭ-ı ġalīẓ öyken eczāsınuñ ortalarında ol 

öyleye ŝiḳal ṣadrda olur öyken anda olduġıçün. Yā ol yapışıcı olan ḫılṭ-ı 

ġalīẓ urūḳ-ı şiryāniyyede ola. Gāh olur bu ḳısm mü�eddī olur iḫtināḳ-ı 

1 Derkenar: Enār biryān olmaġuñ keyfiyyeti budur ki enārı ḫamīr ile bürüyeler tennūra yā fırına ḳoyalar, 

tā ki bişe. 

2 Derkenar: Yanī tez tez ve ṣıḳ ṣıḳ ve muḫtelif ṣolımaḳdur gerek ṭarlıḳ olsun gerek olmasun. Öyleye rebv 

eamdur ḍīḳu’n-nefesden. Bażılar ikisin birdür didiler.
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ḳalbe ol ḫılṭ men itdügiçün nüfūẕ-ı hevāyı. Ve gāh olur mādde yanī ḫılṭ-ı 

ġalīẓ-i lāḥıc mütevellid yanī ḥādiŝ1 olur ol mevżilerde. Ve gāh olur mād-

de munṣab olur başdan ol mevżilere öyleye rebv ile olur nezle alāmetleri 

dimāġda āfet iledür.2 Bu defa ḥādiŝ olur yā rebv rīḥler ve buḫārlar içündür 

yanī sebebi bunlaruñ [285a] vücūdīdur ażā-yı nefesde muzāḥame virici 

olduġı ḥālde nefese öyleye rebv ḫiffet ile olur. Ve sükūn ile olur neffāḫ nes-

neleri az yimek ile bögrülce ve baḳla ve sā�ir ḥubūb gibi. Yā rebv buḫār-ı 

duḫānī keŝreti sebebi ile olur öyleye tābi olur ḫafaḳān daḫi żaf-ı ḳalb daḫi 

alāmāt-ı sevdā. Yā rebv midenüñ muzāḥamasından olur imtilāsı içün ġıdā 

ile öyleye rebv zā�il olur ġıdānuñ inmesi ile mideden ve ŝiḳal-i mide ẓāhir 

olur. (ج ــ  Rebvüñ (اilācı ــאرج א ــא او  אذ ــאرج  ــאرج او ا ــ ا ــאدة  اغ ا ــ  (ا
داوي) ــ ــ ا ن  ــ ــ ا ــ و  ــ ا ه  ــ ا و ــ  istifrāġ-ı māddedür ḥabb-ı 

eyāric ile yā eyāric-i lūġāẕiyā ile yā eyāric-i fayḳarā ile yalñuz yanī ġayrı 

eşribe żamm olınmazsuz rebv-i balġamīde yā istifrāġ olına ḥabb-ı eftīmūn 

ile rebv-i sevdāvīde. ( ــ ق Rebv içün şerbetler (ا ــ ب  ــ ــאج  م  ــ  (כ 
אن ــ ــ و  ــא و  ة  ــ س [285b] و ــ ق ا ــ ــ  ــ  ر او  ــ ــאن ا ــאء  س او  ــ  ا
( ــ ــאء ا ــכ او  ــ  ــ  א ــ  ــ  ــא ز ر و ر ــ ــאن ا  her gün nuḍc içün و 

cüllāb ırḳ-ı sūsı ile ḳaynamış ola yā lisān-ı ŝevr ṣuyı ile yā muġlā ola ırḳ-ı 

sūsdan ve bersiyāvşāndan ve encīrden ve sebistāndan ve lisān-ı ŝevrden. 

Gāh olur ziyāde ḳılınur kepek maḥalli sükker ile yā mā�-i asel ile.3 (  (ا
Rebv içün ġıdālar ــ ــאء ا ــ  ــכ  א ــ  ــאء ا ء او  ــ א ــאء ا ول  ــאم ا ــ ا ) 
م ــ ــא ا ــכ و  ــ ا ــ او  ار اق ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــכ او  א ــ او  א  
( ــ ا ــאم ا ــאرارات او ا א ر  ــ ــ ا وج ا ــ ــ ا  evvelki günlerde bāḳılā 

ṣuyı yā noḫūd ṣuyı sükker ile andan ṣoñra arpa ṣuyı bal ile yā sükker ile 

yā asel daḫi azcuḳ etmek, andan ṣoñra piliçler şorbaları ve ḫurūs şorbası 

ḫuṣūṣā yaşlı ola, andan ṣoñra piliç ḳavurması ıssı otlar ile gügercin yavrusı 

ki uçmaġa ḳalḳar ola. ــ و   [286a] ا  ــ ــ  ا ــ  اغ  ــ ا ــ   (و 
ر) ــ ــאء ا  İstifrāġdan ṣoñra fā�ide ider ḳusmaḳ çıḳarduġı içün mādde-i ا

ġalīẓeyi ve ḳızdurduġı içün4 ażā-yı ṣadrı. ( ــ اءة ا ــ ــ ا ــ  ) Andan 

1 Derkenar: Sū�-i mizāc olduġıçün.

2 Derkenar: Ŝıḳlet-i dimāġ ve temeddüd ve ṣudā gibi.

3 Derkenar: İbāret-i metn ــ ا ــאء   olıcaḳ ḥarf-i cerr ile manā bu ẕikr olınan olur. Ammā ḳaçan

ــ ا ــאء   olıcaḳ ḥarf-i cersüz mecrūr olıcaḳ manā bu ẕikr olınan olur. Ammā merfū olıcaḳ ــ  ا
lafẓına maṭūf olur.

4 Derkenar: Taḥrīki içün.
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ṣoñra istimāl olına ḳırā�at-ı cehriyye, tā ki ḳusmaḳdan bāḳī ḳalan maddeyi 

taḥlīl ide. ي ــ א ــא  ور ل  ــ אت  و ــ ــ ا ــכ  ــ ذ ــ  ب ا ــ ــאت و ا  (و ا
( ــ ــ  ــ  ــ و  ــ ا ــ ا א ــא  ــ   Luūḳlar ve ḥablar ki aġızda dutu-

lur enfadur rebvde meşrūbātdan ṭūl-i mürūrı olduġıçün bunlaruñ merīye. 

Öyleye sızar bunlardan ḳaṣabaya vāṣıl olan ol sızan nesne ḳuvvet üzere 

olduġı ḥālde hażm olmaduġı içün. ( ــ כ ــ ا ــ  ــ  א ى  ــ ــ و ا ــכ اכ  (و ذ

Bu sızmaḳ ile vāṣıl olan ekŝerdür ve aḳvādur cihet-i kebidden ḳaṣabaya 

vāṣıl olandan. Bu eḳall ve ażafdur mideye ve kebide ve urūḳa yapışduġı 

içün ve hażm olduġı içün. ــ ــא   [286b] ــ دو ــאت و ا ــ ا ــ  ــא   (و ا
ي) ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ و  ــ و  ــאج و  ء و ا ــ  İstimāl ḳılınur 

luūḳlardan ve devālardan rebv içün şol nesneler ki anda cilā ve nuḍc vir-

mek mevādda ve teftīḥ ola mecrāları ve telyīn ola ṭabīatı ve tenḳiye ola tü-

kürmek ile ve talṭīf ola tecfīf ḳavīsüz. ــ ــ ا ــ  ــכ ا اب ا ــ  (و 
( ــ ــ  ق ا ــ  Şarāb-ı sikencübīn-ı و unṣulī ne gökçek mulaṭṭıfdur ve 

luūḳ-ı unṣulī aẓīmü’n-nefdür. Zīrā anda cilā ve talṭīf ve tenḳiye ve taḳtī 

vardur. ( ــ ز  ــ ــ  ــאن و د ر  ــ ــ  ــ و د ة  ــ ــאت ا ــ ا Eyü lu (و ūḳlar-

dandur bal ve kettān toḫmı unı ve ṭatlu bādām yaġı. ــ و ــ و  ز   (آ 
ــא) ة  ــ س و ــ ق ا ــ ــ  ــ  ب  ــ ــ  ــ  א ــא  ــ زو ــ و  ــ  ــ و   Bir 

dürlü daḫi ḳabı ṣoyulmış bādām ve fustuḳ ve encīr ve köknar içi ve azcuḳ 

ḳurı zūfā ḫamīr ḳılına cüllāb ile ki anda ḳaynamış ola ırḳ-ı [287a] sūs daḫi 

bersiyāvşān. ــ ــאء ا ر او  ــ ــאن ا ــאء  ا  ــ ــ و  ــאن ا ق ا ــ داوي  ــ  (و 
( ــ א ــכ  א ر  ــ ــאن ا ــאء  ــ  ــ و ادا א  Rebv-i sevdāvī içün imlīsī enār luūḳı 

ve anuñ şarābı lisānü’ŝ-ŝevr ṣuyı ile yā arpa ṣuyı sükker ile ve lisānü’ŝ-ŝevr 

ṣuyını dā�im istimāl itmek sükker ile ġāyetdür bu sevdāvī nefinde. ــ  (و 
ن دواؤه כــ ي  ــ ء ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــ ا ق ا ــ ء ا ــ ــ  ــ ا  
( ــ  Gāh olur ḍīḳ-ı nefes olur اırḳ-ı aẓīm imtilāsından ol ırḳ-ı aẓīm 

ṣulb üzere mümteddür ki aña şiryān-ı aẓīm dirler anuñ imtilāsı imtilā-yı 

demevī içündür. Öyleye anuñ devāsı faṣd olur.1 ارة ــ ط  ــ ــ  ــ  ن ر כــ ــ   (و 
ر) ــ כא ــ ا ج ا ــ ــא ا دة و ر ــ ورات ا ــ ــאت و ا ــ و ا א ــ  ــ و دواؤه ا  

Gāh olur rebv olur ḥarāret-i zā�ide[287b]nüñ ifrāṭ olduġından. Bunuñ 

devāsı olur tebrīd-i eşribe-i müberride ve naḳūāt-ı müberride ve müzev-

verāt-ı müberride ile. Gāh olur muḥtāc ḳılur kāfūra farṭ-ı ḥarāret içün. 

1 Derkenar: Öyleye öykene muzāḥame eyler inbisāṭda. Bunuñ alāmeti ġalebe-i dem alāmetidür.
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ــאب) ــ ا ) Bu maraża intiṣābu’n-nefes daḫi dirler vech-i tesmiyesi 

tarīfinden malūm olur. ــ ــא1 ا ــ و  ــאب ا א ــ ا  ــ  ــ ا א ــ ان  ) 
ق) ــ  Bu marażdur oldur ki nefes müyesser olmaya bunuñ ṣāḥibine illā 

boynını yuḳaru ḳaldurmaḳ ile ve çekmek ile yuḳaruya. و ي  ــ ا ــ  ) 
ــ او ورم) ــאدة  ــ   Öyleye açılur mecrā-yı nefes. Ve bu marażuñ sebebi 

mādde-i ġalīẓedür mecārīde2 yā veremdür anda. ( ــ ــ כא  Ve bunuñ (و 

ilācı rebv ilācı gibidür. (ــא ــא و  אئ ر ر  ــ ــ ا ــאن ا د ب ا ــ ــ ان    (و 

Vācib olur dühnler ḳarīb olmamaḳ ṣadra irḫā ve tarṭīb itdügi içün dehenler 

aḍalātı ki öyleye mecrā-yı nefese mużāyaḳa olur. 

ت) ــ ــ ا ) Āvāz dutulmaḳ ــ ــא  אذכ ــ  ــ  د و  ــ ــ   [288a] ــאכאن ) 
( ــ  bürūddan ḥancereye ḫuşūnet virdügi içün ve balġamdan olan āvāzı ا

ıṣlanmış nāydan çıḳar gibi itdügi içün. İlācı bunuñ bizüm ẕikr itdügü-

müzdür rebvde. ( ــ א אل ا ــ ــ ا ه  כــ ــא  ــאح  ة  ــ ارة و כ ــ ــ  ــא כאن   Ve (و 

ḥarāretden olan ḥancerenüñ melāsetin giderdügi içün ve çoḳ çaġırmaḳdan 

olan ālāt-ı teneffüsi yorġurup ve ḥarāret virüp melāseti giderdügi içün ilācı 

bizüm ẕikr idecegümüzdür suāl-i yābisde. ــ ة  ــ ــכ و ا א ــ  ــ ا  (و 
( ــ  Fā�ide ider buña tereyaġ sükker ile tarṭīb ve telyīn itdügi içün ve ا

fā�ide ider ġarġara benefşe yaġı ile tarṭīb ve irḫā itdügi içün. אء ــ ــ ا  (و 
ــאر و ــ ا ــ و  א ــ ا ــ  ة ا  ــ כ ــאح ا ــ ا از  ــ ت ا ــ ــ ا ــ  א  ا
ــאن) Eşyā-yı nāfi اdandur ḥıfẓ-ı ṣavt içün iḥtirāz çoḳ çaġırmaḳdan illā 

[288b] tedrīc ile ve iḥtirāz tozdan ve tütünden. ي ــ ــ و  ــ و  א  (و כ 
( ــ ــא ا ــכ  ن او ا ــ اب ا ــ ــ  ــ  ــ  ط ا ــ ــ ا اذا ا  ا
Daḫi iḥtirāz her tozludan ve her itiden ve ekşiligi ḳavī olandan. Zīrā bunlar 

ḥancereye ḫuşūnet virür illā meger balġam ziyāde ṣavta żarar ider. Öyle-

ye nāfi olur ekşiler şarāb-ı līmūn gibi yā sikencübīn ḫuṣūṣā sikencübīn-i 

unṣulī. ــ ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ و ا א ــ اכ ا ــ  כ  (و 
ــ ــ و  ا ــ و ا ــכ ا ــכ و  ــ ا س و  ــ ق ا ــ אن و  ــ ــאن و ا כ ر ا ــ  و 
ــ ــ ا ــאت و  א ــ ا ع و  ــ ره و ا ــ ــאر و  ــא و ا ر ا ــ ا و  ــ כ ــא و ا ــ و ا  ا

( ــ  Çoḳ itsün ḥāfıẓ-ı ṣavt bāḳılā yimegi ve encīr ve köknar ve ḳuru ا

üzüm ve ḫurmā ve ṣamġ ve ḥıltīt ve kettān toḫmı ve sebistān ve ırḳ-ı sūs 

ve şeker ḳamışı ve meneviş çiynemek ve çam ṣaḳızı [289a] ve ḫall-i unṣul 

1 Derkenar: Anuñçün bunuñ ṣāḥibi boynını aşaġa dutmaġa ḳādir olımaz.

2 Derkenar: Yā istirḫā-yı aḍalātdur ki nüzūl ider mecrāya ve anı ṭaraldur. 
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ve nişasta ve kitre ve bezr-i ḳıŝŝā ve ḫıyār ve bezr-i ḫıyār ve ḳabaḳ çekirdegi 

ve cemī luāblar ve urafadan yumurda ṣarusı. 

אل) Öksürük ki ḥareketdür öykenden ve ṣadrdan ve ḥicābdan def (ا-i 

mūẕī içün öykenden ve aña muttaṣıl olandan ṭarīḳ-i femden. Lā-cerem 

öksürük ṣadra aġsırmaḳ gibidür dimāġa. Ve öksürük iki ḳısmdur. Biri raṭb-

dur ki tükürmek ile balġam gibi çıḳar biri yābisdür ki andan nesne çıḳmaz. 

ــ ــ ا ــא ا ــ و ر ج ا ــ ــ  ــאه  ــא ذכ ر  ــ ــאب ا د ا ــ ــ او  ــ  ــ  ــא כאن  ) 
( ــ א ــ  ــ ا ق  ــ ــאق و   Şol su�āl ki balġam-ı ġalīẓden yā bāridden ا

ola ki ṣadra irişe1 ilāc bizüm ẕikr itdügümüzdür ilāc-ı rebvde. Ve gāh olur 

iḥtiyāc olur tiryāḳ-ı kebīre yā erbaaya yā meŝrūdīṭūsa. Ve luūḳ-ı baṣal-i 

unṣul ġāyetdür nefde. اب ــ ــ  ــאء ا ــ  ــ  ــ  ارة او  ــ ــ  ــא כאن   (و 
ا ــ ــ  ــ  ــ ا ن [289b] و ا ــ ــ و  ز ا ــ ــ ا ــ او د ــ ا ــ و د  ا

( ا ــ ــ و  ــאن ا ق ا ــ Şol su و āl ki ḥarāretden yā yübsden olur fā�ide 

ider anda arpa ṣuyı şarāb-ı benefsec ile ve dühn-i benefşe yā ṭatlu bādām 

yaġı ve macūn-ı benefşe eblaġdur anuñ şarābından ve fā�ide ider luūḳ-ı 

rümmān-ı ḥulv ve anuñ şarābı.2 ر ــ ــאر و  ر  ــ ــא و  ر  ــ ــ  ــ  ــ  ــ   (و 
ــ ــ در ــ ر ــ כ وا س  ــ ــא و رب ا ا و  ــ ــ כ ــ در ــ  وا אش  ــ ع و  ــ  

( ــ ارة  ــ ــ  ــ ان כאن  ر  ــ ــ  ــ  ــא ز ــ و ر ــאن  اب ر ــ ــ  ــ  ــ   Ve 

ḥabb ki ittiḫāẕ olınur bezr-i ḳıŝŝā ve bezr-i ḫıyār ve bezr-i ḳar içinden 

ve ḫaşḫāşdan her birinden bir dirhem kitre ve nişasta ve rubbu’s-sūs her 

birinden rub dirhem yoġrula yumuşaḳ itdükden ṣoñra ṭatlu enār şarābı 

ile. Ve gāh olur ziyāde ḳılınur bunda bezr-i baḳla. Eger su�āl ile ḥarāret-i 

ḳaviyye var ise pes bundan ḥablar ide ve aġızda dutalar ve tükürügün yu-

dalar, tā ki ḳuvvet-i devā tedrīc ile ālāt-ı teneffüse ve ṣadra [290a] tereşşüḥ 

ide. ( ــ Su (اāl vāḳi olan kimesnenüñ ġıdāları او ــאزی  او  ع  ــ ورة  ــ ) 
( ــ ــ  ــ  ــאء او  ــ ا ــ او  א ــ  ــ او   ḳabaḳ müzevveresi yā 

ebegümeci yā mülūḫiyye yā baḳla-i Yemāniyye yā baḳla-i ḥamḳā suāl-i 

ḥārda yā urafadan yumurda ṣarusı suāl-i bāridede. ــ ا ــ  ــ  اذا   (و 
( ــ ــ ا ــ  ــא  ــ  -Ḳaçan sümürse ḳızmış yumurda ṣarusını çigle fā�i ا

de ider fi’l-ḥāl. ( ــ א ــ  ا رب  Bekmez3 nihāyetdedür nef (و de cilāsı ve 

1 Derkenar: Ṣadra iren berd gerek hevā-yı bāridden olsun gerek mā�da bāridden olsun. 

2 Derkenar: Luūḳ-ı rümmān böyle olur ki imlīsī enāruñ uṣāresin ḳaynadalar, tā ki nıṣfı ḳala, andan 

ṣoñra aña şeker żamm ideler nıṣfı miḳdārı.

3 Derkenar: Rubbu’l-ineb ve dıbs bekmez dimekdür.
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taḳviyeti ve tesḫīni içün. ــ א  ــ ــ او ا א כאرع  ــא م  ــ ــ ا ــ ا  (و ان ا
رة) כــ ل ا ــ  Eger iḥtiyāc olsa etlere paçalar buġday ile yā erişte buḳūl-i ا

meẕkūrenüñ bażısı ile ــ ــא د כــ د ة و  ــ ع  ــ ــכ و  ــאء و  ــ  اء  ــ  (و 
ز) ــ ve ḥalvā nişastadan ve sükkerden ve ḳabaḳdan eyüdür su اāl-i ḥārr ve 

yābisde ve olsun ol ḥalvānuñ yaġı bādām yaġı. ــ ــ  אل  ــ ــ ا ــא כאن   (و 
اب ــ ــ  ــ ا ــ  ول ا ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ــאت ا א ــאدة  ــאل [290b] ا  
س ــ ــכ  ــ ذ ــאت و  א ة  ــ א ــ و  ــ ا ــאء ا ــ  ــ ا ــ  אش ا ــ  ا
אئــ و ــ  ــ و  ة  ــ ــ  אش  ــ ــאزي و  ــ و  אن و  ــ ــאب و   و 
( ــ ــ  ــאء ا ــ  ــ ا ــא  Şol su رāl ki nezleden olur ki başdan nüzūl 

ider meyl itdürülür mādde muaṭṭısāt ile enfe cünd-i bīdester ve kündüs 

ḳoḳulamaḳ gibi ve ḥabs ḳılınur mādde öyken ḳaṣabasına nüzūlden şarāb-ı 

ḫaşḫāş ile ki ittiḫāẕ olına ḫaşḫāş ḳabuġından arpa ṣuyı ile ki müdebbir1 ola. 

Meŝelā unnāb ve sebistān ve ḫaṭmī toḫmı ile ḳaynamış ola daḫi ġarġara ile 

muġalliẓāt-ı mādde ile. Bu ġarġaradandur mercimek ve sebistān ve ḫaṭmī 

ve ebegümeci ve ḫaşḫāş ḳabuġı ile ḳaynadıla ve mażmaża ḳılına ṣuyı ile 

taġlīẓ içün mevāddı, tā ki ġalīẓ olup nüzūl itmeye. ــ ــ ذات ا ــא כאن   (و 
ض) ــ ــ ا ــ  ج ا ــ ــ   [291a] ــאرכאت ــ ا ــכ  ــ ذ ــ او  כ  او ورم ا
Şol suāl ki ẕātü’l-cenbden olur yā verem-i kebidden olur ve bundan ġayrı 

ażā-yı müşārekeden olur anuñ ilācı maraż-ı aṣlī ilācıdur. Zīrā ol maraż-ı 

aṣlī zā�il olıcaḳ andan olan suāl def olur. اب ــ אل  ــ אل ا ــ ــ ا ن  ــ  (و اذا ا
( ــ ــאن ا ل او ا ــ ــ او ا ــאن ا س او ا Ḳaçan muḳterin olsa su اāl 

ile ishāl ilāc[ı] mersīn şarābı yā imlīsī enār şarābı yā ṣandal şarābı yā ṭatlu 

enār şarābıdur. ( ــ ــ  ــ ا ي  ــ ــא ا غ و ا ــ ــ ا İsti (و māl olına 

ṣamġlar ve nişasta ishāl ile olan suālüñ ḥabbında ekşi olduḳları ḥālde tā 

ḳabżı ziyāde olalar ruṭūbeti gitmek ile. 

م) ــ ــ ا ) Ḳan tükürmek: ــ ــא  ــא כאن  ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــ  ــא כאن  ) 
ــ כ ة او ا ــ ي او ا ــ ــ ا ــ  ــא  ئ ــא כאن  ــ و  ــ ا ــ  ــא  ــא כאن  أس و  ــ  ا

( ــ ــ ا ــ  د ا ــ ــא و ق  ــ  Şol nefŝ-i dem ki tükürmek [291b] vechi و 

ile ola aġızdandur ve eger ḳıġırmaḳ vechi ile ola başdandur ve eger aḥ aḥ 

dimek vechi ile ola ḳaṣabadandur ve eger ḳusmaḳ vechi ile ola merīden 

yā mideden yā cigerdendür farḳ olınur bu üç użvda āfetüñ vücūdı ile.

ــכאن ــ  ــ  ى  ــ אل ا ــ ــא כאن ا ر و כ ــ ــ او ا ــ او ا ــ ا ــ  א  ــ ــא כאن   (و 

1 Derkenar: Müdebbir aña dirler ki münāsib olan nesneler ile ḳaynadıla.
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( ــ ــ ز ــ  د  ــ اد و ا ــ ــ ا ــ ا ن ا כــ ــ و  -Ve şol nefŝ-i dem ki öksür ا

mek vechi ile ola ol ḳaṣabadan yā öykenden yā ṣadrdandur ve her bārī ki 

suāl aḳvā ola nefŝ-i dem mekān-ı ebaddandur. Anuñçün ṭabīat şiddet-i 

ḥarekete muḥtāc olur ve ḫāric olan ḳaralıġa ve doñmaḳlıġa emyel olur 

köpük azlıġı ile iḫtilāṭ-ı hevā olmaduġı içün ġalīẓ daḫi cāmid olduġıçün. 

Öyleye nefŝ-i dem ṣadrdan olur sevāda ve cümūda emyel olup ve köpük 

eḳall olur. [292a] (ــא ن ز כــ ــ  ــ ا ي  ــ  Ol nefŝ-i dem ki öykendendür (و ا

köpükli olur keŝret-i iḫtilāṭı içün hevāya. ــ ن כ כــ ق  ــ اع  ــ ــ ا ي  ــ  (و ا
ــ و و ــ  ا ــאس ا ــ ا ــ  ــ  ن  כــ ق  ــ ــ  ــאح  ــ ا ي  ــ ــ و ا  او د
ــא و ن  כــ כ  ــ ــ  ي  ــ ــ و ا ــ  رم و  ــ ــאت ا ــ  ن  כــ ــ ورم  ــ  ا  ا
ــ ن  כــ ــ  ــ ا ي  ــ ــ و ا אء  ــ ــאول ا ــאدة او  ازل  ــ م  ــ ر و  ــ ــ  ــא   

( ــ א ــאء  ب  ــ م  ــ ب و  ــ و כــ  Şol nefŝ-i dem ki ṭamar çatlamaḳdan olur ol 

çoḳ ve defaten olur. Şol nefŝ-i dem ki ṭamaruñ aġızcuġı açılmaḳdan olur 

ol azcuḳ azcuḳ olur rāiḥa idrāk itmek ile anuñ ḫurūcı ile imtilā-yı urūḳ 

def olduġıçün. Şol nefŝ-i dem ki sızar veremden nitekim ẕātü’l-cenb ve 

ẕātu’r-riye marażlarında olur bu nefŝ olur verem alāmetleri ile ve azcuḳ 

azcuḳ. Şol nefŝ-i dem ki yinmekden olur ol olur iriñli ve ṣaru ṣulı ḳabuḳ-

lar ile ve olur nevāzil-i [292b] ḥādde taḳaddümi ile yā iti nesneler yimek 

ile. Ve şol nefŝ-i dem ki sülükden olur ol olur ġam ile ve göñül ṭarlıġı ile 

ve sülüklü ṣudan içmek taḳaddümi ile. م و ــכ ة ا ــ ــ כ ــ ان  ج  ــ  (ا
ــ و ا ــ ا אء ا ــ ــ ا ــ ا ــ و ا א ــ ا ب و ا ــ ــאع و ا ــ و ا ــאح و ا  ا
ــ و א ــ  ــ ا ــ و ا א ــ و  ــ و כ  כ ــאت כא אت و ا ــ اب ا ــ  ا
( ــ ــ ا ــ و  ره  ــ ــ  ــ  א ــ و  و ــ  ــ  ــ ا ــ و  א ــ  ــא ا  ا
Vācibdür ictināb itmek keŝret-i kelāmdan ve çaġırmaḳdan ve göñül ṭar-

lıġından yanī ġamdan ve cimādan ve ṣıçramaḳdan ve nefes-i ālīden yanī 

āh diyüp nefesini yuḳaru çekmekden. Zīrā bunlar demi muḥarriklerdür 

ḥareket-i bedeniyye yā ḥareket-i nefsāniyye sebebi ile. Daḫi ictināb vācib-

dür ḳızıl yalabıḳ nesnelere naẓardan. Zīrā naẓar ile ẕihnde ṣūret-i ḥumret 

ḳarār ider. Öyleye demüñ ḥareketine bāiẟ olur. Zīrā taṣavvurāt-ı vehmiyye 

gāh olur ḥālet-i bedeniyye ḥudūŝına sebeb olur. [293a] Nitekim ekşi nes-

neler taḫayyül itmek ile diş ḳamaşur. Ve ictināb vācibdür keŝret-i şarābdan 

daḫi musaḫḫinātdan daḫi müfettiḥātdan. Zīrā bunlar muḥarriklerdür de-

mi kerefs gibi. Ve vācibdür ictināb her iti ve ṭuzlu nesneden. Zīrā bunlar 
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taḥrīk-i dem ve tefrīḳ-i ittiṣāl ve teftīḥ-i fem-i ırḳ iderler ve eski penīrden 

ṭuzı ve tesḫīni ziyāde olduġı içün. Ammā tāze penīr nāfidür sedd idüp ve 

lüzūceti ile berk itdügi içün. Ve istimāl-i faṣd ḳılına nefŝ-i deme mutād 

olına ḥādiŝ olmazdan evvel ḫuṣūṣā ṣadrı ṭar olana ve ḫuṣūṣā bahārda. ــאذا ) 
ــ ازل  ــ ــ ا ــא و  ا  ــ ــא  ــ و ا א ــא כא ــ ا ــ  م  ــ ــ ا ث  ــ  

( ــ ــ  ــ و  ــ دم ا אش  ــ اب  ــ ر  ــ  Ḳaçan ḥādiŝ olsa nefŝ-i dem ا

faṣd olına esāfil-i bedenden ırḳ-ı ṣāfin ve ırḳ-ı nesā gibi demi aşaġa ceẕb 

itmek içün. Ammā faṣd ṭarcuḳ ola tā dem çoḳ çıḳmayup ḳuvvet żaīf ve 

maraż ḳavī olmaya. Ve men [293b] olına nevāzil-i ṣadrdan şarāb-ı ḫaşḫāş 

sebebi ile dem-i aḫaveyn ve ṣamġ-ı Arabī ile. ــ ك  ــ ــ ا א واء ا ــ  (و ا
ــ כ ــ  ــ  ــ و  ــא و دم ا 1 و כ ــ ــאن ا ــאء  ــאر  اب ا ــ ــאف   ا

م و ــ ــ ا ارة  ــ ط  ــ ــאن و  ــ  ر ان כאن  ــ ة כא ــ ــ  ــ  ــא ز ــ و ر ــ در ــ   وا
ا) ــ ــא  ــ  אن ا ن ان  ــ ــ ا اط  ــ ــ  ج ا ــ ــא ا Devā�-i nāfi ر ve müşterek 

cemī aṣnāfa şarāb-ı encibārdur siñürli yapraḳ ṣuyı ile daḫi kehrübā ve de-

mü’l-aḫaveyn ve ṣamġ-ı Arabī her birinden bu üçüñ nıṣf dirhem. Ve gāh 

ziyāde ḳılınur şaīre-i kāfūr eger nefŝ-i dem ġaleyān ile ve ziyāde ḥarāret 

ile ise demden. Gāh olur farṭ-ı ḥarāret muḥtāc ḳılur bir ḳīrāṭ efyūna eger 

emr aẓīm ise ziyāde. Yanī marażda şiddet var ise bunuñ ile ḳayd eyledi. 

Zīrā żarūret olmayıcaḳ efyūn istimāl itmemek gerek. Zīrā efyūn bürūdeti 

ġālib olduġı içün ḥarāret-i ġarīziyyeyi söyündürür ammā ḳuvvet-i bürūdeti 

ve ziyāde taġlīẓi olduġı [294a] içün fā�ide ider demi tecmīd idüp ḫurūca 

māni olduġı içün. ــ ا 2 و  ــ ــא و  ــ و כ ــאر و دم ا ــ ا ــ  ق  ــ  (و 
ــא ــ  ــ و  ــאن ا اب ر ــ ــ  ــ و  ــ و  ــ در ن ر ــ ــ ا ــ در ــ  وا  
( ــ ا ــאن  ــאء  ــאء  ا ض  ــ ب  ــ Ve lu و ūḳ ki ittiḫāẕ olınur encibārdan 

ve dem-i aḫaveynden ve kehrübādan ve büssedden ve ṭurŝūŝlardan her 

birinden bir miŝḳāl kitre ve nişasta ve ṣamġ-ı Arabī her birinden bir dir-

hem efyūn rub dirhem yumuşaḳ ḳılına ve yoġrula imlīsī enār şarābı ile ve 

istimāl olına la[ū]ḳ vechi ile ve içile ṣu yirine lisānü’l-ḥamel ṣuyı. Ammā 

ṣu içilmedügi zīrā tarṭībi içün teferruḳ-ı ittiṣālüñ bitişmesine māni olur. 

Ammā lisān-ı ḥamel istimāl olınduġı aṭşı teskīn idüp ve dem menfeẕini 

bitişdürdügi içündür. ــא و ــ و כ ــ دم ا ــ ذر  ــ  ــ  ــ  اء  ــ  (و ا
( א ة  -Nefŝ-i dem marażında ġıdā urafadan yumurda ṣarusıdur ki üze כ

1 Derkenar: אن ا  lafẓınuñ manāsı ḳuzı dili dimekdür. Ammā murād siñürli yapraḳ dimekdür.

2 Derkenar: Büssed cevāhirdendür.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi344

rine ekilmiş ola dem-i aḫaveyn ve kehrübā ve ḳurı [294b] kişnīz. Bu ġıdā 

iḫtiyār olınduġınuñ sebebi budur ki yumurda ṣarusı keŝīrü’l-ġıdādur ve 

bitişdürücidür ve urafadan olan serīü’l-inhiżāmdur ve bu edviye ekildügi 

bitişdürmege taḳviyet idüp tebrīd ve tecfīf ile ḳaṭ-ı dem itmek içündür. او) 
ــ ــ ا ان  م وا ــ ك ا ــ ــ ان  ة و زر ورد  ــ ــ و כ ــאن ا ــאر و  א ي  ــ ــ   

( ــ ــאف ا اط  ــ -Yā oġlaḳ etidür ki bişmiş ola encibār ile ve lisānü’l-ḥa ا

mel ile ve kişnīz ile ve zirr-i verd ile bunuñ birle ki terk-i luḥūm vācibdür 

nefŝ-i dem marażında ḫuṣūṣā imtilāyīde illā meger ifrāṭ vāḳi ola ḳan git-

mesi, tā ki żafdan ḳorḳula ol vaḳt cā�iz olur luḥūm ile ġıdālendürmek. و) 
ب ــ ــ و  اء  ــ ــאء  ــ ا ــ و ا ــאم و اכ ــ ا ــ  ك ا ــ ــ  ء ا ــ ــ ا ــ  ــא ا  ر
ة) ــ כ א ــ  ــאن ا ــ و  א ــכ  א ــא  אر  Ve gāh olur iḥtiyāc olur imtilāyīde 

terk-i aġdiyeye üç gün ve daḫi çoḳ ve baḳla-i ḥamḳā eyü ġıdādur ve anuñ 

uṣāresin içmek sükker [295a] ile nāfidür ve lisānü’l-ḥamel kişnīz ile taġlīẓ 

ve tebrīd ve tecfīf içün. ــ ــאن ا س و  ــ ــאب و  ــ  ــ  ــ  ــ و  ــאء ا  (او 
( ــ ــ دم ا  Yā arpa ṣuyı ki anda bişmiş ola و ذر unnāb ve mercimek ve 

lisānü’l-ḥamel ve tebrīd ve taġlīẓ ziyāde olmaḳ içün ve ekilmiş ola üzerine 

demü’l-aḫaveyn bitişdürmekde ziyāde olsun içün. 

( ــ Cem (ا-i alaḳadur. Alaḳa sülükdür ki ṣularda olur. ــ ــ  א  (ا
( ــ  Boġaza yapışıcı dimekdür. Bunı nefŝ-i dem marażınuñ اaḳabınca 

īrād eyledi. Zīrā anuñ esbābındandur. ــא ــ ا ــ  ــאه ا ــ ا از  ــ ــ ا ) 
ام) ــ ــ وراء  ب ا  ــ ــ  ــ  א  Vācib olur iḥtirāz şol ṣulardan ki ẓann olur 

sülügi olması öyleye içilmeye illā bez perde ardından. ــ ــא و  ــ  ــ  ــאن  ) 
ــ ــא  ض  ــ ــאم  ل ا ــ ــ  ت  ــ ــ כ א ــ  ــ و  ــא  ــא  ز  ــ  

ب) ــ ــ و  ــ و  -Ḳaçan sülük bilinmese ve andan iḥtirāz olınmasa kü دم ر

çücük olduġı içün ve yapışsa [295b] boġaza büyük olur ṭūl-i eyyām ile ve 

ārıż olur andan nefŝ-i dem-i raḳīḳ. Zīrā sülük emdügi ḳanı ḳusar ve ārıż 

olur andan ġam ve göñül ıżṭırābı. (ج ــ  Boġaza giden sülük çıḳarmaġuñ (ا

ilācı ق ان ــ ــ  ــ  כ א ــ او  א ت  ــ ــ ا ت  ــ ــאن  ــ  ــ ا א ــ  ــ ا ) 
ــ ــ ا ــ و  ــאء ا ــ او  ــ  ــ  دل  ــ ــ و ا א ــ  ــ  ــ  ــ و ان   

ة ــ כ ا  ــ ــ  ــאم  ــ ا ــאم و ا ــ ا ــ اد ــ  ــאن  ــ  ــ ا ــאن  دل و  ــ  و ا
ت ــ א ــ  ــא  ــ  ــא ا ك ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ب  ــ ــ  ب  כــ ــ ا ــאب   ا
ــאن ر ا ــ ــ  ــ  م  ــ ــ ا א  ــ ــ  ــ  ــאن  א  ــ ــ  ــא  ــ و ر א  
( ــ ــ  ــא و دم ا ــאر و  ــ  ــ ا ــ  אق و  ــ ــאر و ا  aġız açıla و ا
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güneşe muḳābil eger sülük ẓāhir olursa baṣara aḫẕ olına barmaḳ ile yā kel-

beteyn ile1 ṣaḳınmaḳ ile ezilmekden ve eger ẓāhir olmaz ise baṣara ġarġara 

ḳılına sirke ve ḫardal ile [296a] azcuḳ ṭuz ile yā ġarġara ḳılına ṣoġan ṣuyı2 

ile yā saḥḳ olına kişnīz ve ḫardal ve üfürile aġza.3 Eger düşmezse ḥam-

māma ḳoyıla ve uzun ḳılına ḥammāmda durmaḳ yanī ḥammāmda çoḳ 

otura giymiş olduġı ḥālde çoḳ ḳaftānlar tā tasalanmaḳ müştedd ola, andan 

ṣoñra aġza yaḳın ḳılına bir pāre ḳar tā ıssıdan incinüp bürūdete meyl idüp 

ḥareket ide. Sülük aña gāh olur yaḳın olur el ile alınur gāh olur kendüsi 

bi-nefsihā çıḳar. Eger sülük düşdükden ṣoñra ḳan tükürmek bāḳī ḳalursa 

ġarġara ḳılına enār ḳabuġı ve cülnār ve summāḳ ḳaynamış ṣu ile ve üfürile 

boġaza cülnār ve nişasta ve demü’l-aḫaveyn saḥḳ olınmış olduḳları ḥālde, 

tā ki tecfīf idüp bitişdüre.  

ك) ــ ا او  ــ   Emrāż-ı ḥalḳ esbābındandur loḳma yā diken gibi ki (ا

( ــ ــ ا ــ  ) yapışur boġaza. ــאر و כ ــ ا ــאء و اכ ا ب ا ــ ج  ــ ــ   (ان 
ــ ــ  ــ  ة  ــ ــ כ  [296b] ــ ــ  ات  ــ ــ  ــ ا ــ  ــאم و  ــ ا ــ اد  ا

( ــ ــ  ــ  א ــאوز ا ــאذا  ــ  ــ  ــ ر ــ  א ــ  ــ   Eger çıḳmazsa ṣu او 

içmek ile yā büyük loḳmalar yimek ile ve ḳusmaḳ ile ḥammāma ḳoyıla ve 

içürüle zeytūn yaġından nice kerre, andan ṣoñra yutdurula büyük loḳma 

ṣıġır etinden yā ḳurı encīrden ki baġlanmış ola iplük ile, ḳaçan tecāvüz itse 

her biri bunlaruñ yapışan loḳmayı yā dikeni çekile sürat ile öyleye çıḳar. 

ــ ــאء  ــא ا ب  ــ ــ  א ــאوزت ا ــאذا  ــ  ــ و  ــ  ــ ا ــאه ان  ــא ا  (و 
( ــ ب  ــ  Bizüm iḫtirā itdügümüzdendür4 baġlanmaḳ sünger iplige ve 

yudula ḳaçan tecāvüz itse yapışanı. Anuñ üzerine ṣu içile, tā ki büyük ola, 

andan ṣoñra ceẕb olına sürat ile. Bilgil ki ṣuya ġarḳ olmaḳ ḥalḳ ve riye 

emrāżınuñ esbābındandur. Anuñçün anı daḫi īrād eyledi. 

ــאء) ــ ا ق  ــ ــ  ــ  ) Ṣuya ġarḳ olan kimesnenüñ tedbīri ــא ــ  ) 
ي ــ ــ و  ــ  ــ  ــ  ــ   [297a] ــ اب  ــ ب  ــ ــ  ــאء  ج ا ــ ــ   
( ــ ــ ا  aṣalar başı aşaġa ḥattā ṣu çıḳa, andan ṣoñra içürile şarāb-ı si-

kencübīn ki anda ḳaynamış ol azcuḳ fülfül ve ġıdā itdürile buġday ḥarīresi.5 

1 Derkenar: Sülük boġazına yaḳın yirden dutalar, tā ki ḳırılup başı içerüde ḳalmaya ki yiri şişüp ve zeh-

rinden ġaşy olmaya. 

2 Derkenar: Bunlar ile ġarġara ḳılınıcaḳ sülük incinüp ṣalıvirüp düşer.

3 Derkenar: Tā ki bunlardan incinüp düşe.

4 Derkenar: Eñseye ve iki kürek ortasına yumruḳ ile urmaḳ ve ṣu içmek meşhūr ilācdur.

5 Derkenar: Tā ki ḥabs-ı nefesden olan ufūneti ve ṣudan olan ruṭūbātı def ü taḥlīl ide.
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( ر و ا اض ا -Gögüs ve öyken marażları bilgil ki bunlaruñ mizāc (ا

larınuñ alāmetleri ile marażları teşḫīṣ olınur. Anuñçün alāmetlerin beyān 

idüp dir: (ــא ا ــאت  ) Gerek alāmāt ārıża olsun gerek aṣliyye olsun 

ــאرد) ــ ا א ا  ــ ــ و ا ار ــ و  ــ ا ارة  ــ ــאت ا ) ḥarāret alāmet-

leri nefesüñ büyüklügidür, daḫi ḥarāretidür ve müteneffisüñ rāḥatligidür 

nesīm-i bārid ile. (ــאر اء ا ــ א ــאع  ــ و ا ــ ا ودة  ــ ــאت ا ) Bürūdet 

alāmetleri nefesüñ küçücüklügidür daḫi hevā-yı ḥārr ile fā�idelendigidür.1 

ل) ــ ــ ا ت و  ــ ــ ا ــ  ــאت ا ) Yübūset alāmetleri ṣavtuñ ḫuşū-

neti ve ḳıllet-i fużūldur. Yanī balġam ve tükürük az olduġıdur. ــאت ) 
[297b] (ل ــ ة ا ــ ة و כ ــ ــ ا  Ruṭūbet اalāmetleri teneffüs itmekde 

ḫırlamaḳdur ve keŝret-i fużūldur. (ــאدة ــ ا ــ د  Ṣadrda ve riyede ŝıḳlet (و ا

delīl-i māddedür. ( ــ ــ ا ــ د ــ ا ــאل  İntiḳāl-i veca (و ا bir mevżiden 

bir mevżie ḫiffet ile delīl-i rīḥdür. ــאدة ب ا ــ ــ  אل د ــ ــ ا ــ  א ــ   (و ا
ــא) ــ  ي د ــ א -Fużūl tükürmek azcuḳ öksürmek ile delīl-i ḳurb-ı mād و 

dedür ve fużūl tükürmek ḳavī öksürmek ile delīl-i bud-ı māddedür. 

( ــ ) .Emrāż-ı ṣadrdandur (ذات ا ــ ــא ذات .Emrāż-ı riyedendür (ذات ا  (ا
( ــ ــ  א ــ  اء او  ــ ــ دم او  ــאر  رم  ــ ــ  Ammā ẕāt-ı riye ya اnī öyken 

aġrısı verem-i ḥārdur bi’ẕ-ẕāt ki ḥādiŝ olur demden yā ṣafrādan yā ḥārdur 

bi’l-araż ki ḥādiŝ olur balġam-ı māliḥ-i müteaffinden. Muṣannif bu ma-

rażuñ tarīfini beyān itdükden ṣoñra alāmātını ẕikr ider. ر ــ ــ ا ــ  ــ  ) 
ــ ــאع ا  ــאع ا ــ و ا ــ ا ر ا ــ ــ ا ــ  ــ  ارة و و ــ ــ و  ــ   و 

ة ــ ــ ا ــא  ــ ا ــא  ــ  ــא  ار ــ و ا ــאخ ا ــאدة و ا  [298a] ــ ــ و   ا
( ــ ــ ا ــ و  ــאخ ا אت و ا ــ ــ و  ــ   Lāzım olur buña ŝiḳal ṣadrda و 

ve ḍīḳ-i nefes ve ḥarāret ve ve veca ki mümtedd olur ṣadrdan oñurḳaya ve 

yatmaḳ imtināı illā arḳa üzere daḫi ḥummā-yı ḥādde daḫi yañaḳ şişmek ve 

ḳızarmaḳ aña taṣaud iden buḫārlar sebebi ile ve lāzım olur nabż-ı mevcī 

ve sübāt ve göz şişmek ve ḳapaḳ ġalīẓ olmaḳ. ــ ــאم و  ــ ا ــ  ــ  א ــ   (و 
ــאوز ــאن  ــאم  ــ ا ــ ا כــ و  ــ ا ــ  ــ ا ــ و  ــ ذات ا ــ ا ــ  ــ و   
( ــ ــ و ا ــ ا ــ ا ع ا ــ  Bu ẕāt-ı riye marażı ḳātildür yidi günde. Gāh ا

olur dört günde helāk ider ve gāh olur müteḥallil olur ve müntaḳil olur 

ẕātü’l-cenbe. Bu eslemdür aksinden. Yanī ẕātü’l-cenb ẕātü’r-riyeye intiḳāl 

1 Derkenar: Bunda nefesüñ bürūdeti dimedi. Zīrā nefes elbette ḥārr olur bārid olmaz ammā ḥarāretde 

mütefāvit olur.



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 347

ḳılmaḳdan gāh olur intiḳāl ḳılur sersāma eger bir hefteyi giçse intiḳāl ider 

sill marażına [298b] ve iriñlenmege. ــ ــ و ا ة ا ــ כ ي  ــ ــאرق ا ــ   (و ا
ارة) ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا אت و  ــ  Verem-i balġamī ẕāt-ı riyeden muḫālif و ا

olur demevī olan ẕāt-ı riyeye tükürük ve ŝıḳlet ve sübāt keŝreti ile ve ḥum-

ret ḳılleti ve ḥarāret żafı ile. (א ــא ــ و  ــ  ــ و  ــא ذات ا  Ammā (و ا

ẕātü’l-cenb buña tesmiye olınur şevṣa ve birsām manāları ıssı verem dimek 

olur. Nitekim muṣannif dir: ــאب ــ او ا א ت ا ــ ــ ا ــא  ــאر ا ــ ورم   (و 
ت ــ ــאرج او ا ــאب ا ــ ا ــא  ــ و ا א ــ ا ــ و  א ــאب ا ــ ا ــא  ــ و ا  ا
ــ ــ  ن  כــ ــא  اوي و  ــ اء او دم  ــ ــ  כ ــ ا ــ  אد ــ و  ــ ا ــ  ــ  אر  ا

ــכ) ــ ذ ــ و  ا ا ــ ــ  א ــ  ف ذات ا ــ  Bu ẕātü’l-cenb verem-i ḥār-

dur1 yā aḍalāt-ı bāṭınede yā ḥicābda ki eyegiler içidür yā şol ḥicābda ki 

mānidür ālāt-ı nefes ile ālāt-ı ġıdā ortasında.2 Buña ẕātü’l-cenb-i ḫāliṣ dir-

ler. Bu cümle[299a]den müşkilidür yā ḥicāb-ı ḫāricdedür yā aḍalāt-ı ḫāri-

cededür. Öyleye bu ẓāhir olur ḥiss-i baṣara ve lemse. Bunuñ māddesi 

ekŝerde ṣafrādur yā dem-i ṣafrāvīdür. Az olur ki balġamdan olur ẕātü’l-cenb 

ekŝer ṣafrādan ve dem-i ṣafrāvīden olur berkligi içün bu mevżiüñ yanī 

ẕātü’l-cenb olduġı yirüñ ve geñşekligi içün ẕātü’r-riye olduġı yirüñ.  و) 
אل ــ ــאري و  ــ  ــאس و  ــ  ن ا ــ  א ــ  ــ و و ــ ا ــ  ــאدة  ــ   
( ــ ــ  اء  ــ ــ ا ــ  א  Ẕātü’l-cenbe lāzım olur ḥummā-yı ḥādde ḳarīb ol-

duġıçün ḳalbe3 ve lāzım olur veca ki sancıcıdur. Zīrā użv-ı ḥassāsdur lāzım 

olur nabż-ı minşārī ve suāl-i yābis ibtidāda andan ṣoñra nefŝ ile. و اذا כאن) 
ــ ــ  ــ  ــ رد ا אن  ــ و ان  א ت ا ــ ــ ا رم  ــ א ــ  ــ ا ــ  اد ا ــ  ا

ي) ــ اوي ا ــ ــ ا ــ  ــ و ا ي اכ ــ ــ ا د  ــ ن ا כــ ــ و  א ت ا ــ  Eger ا

vecauñ iştidādı teneffüs ḳatında [299b] olursa verem aḍalāt-ı bāsiṭadadur 

ve eger vecauñ iştidādı nefesüñ reddi ḳatında olursa verem aḍalāt-ı ḳā-

bıżadadur ve eger vecauñ iştidādı nefesüñ reddi ve temeddüd-i demevī 

olan ẕātü’l-cenbde ekŝer olur ve sancımaḳ ṣafrāvīde olur. ل ــ ــ  ن ا ــ  (و 
כــ ــ  د ان  ــ ــא و ا א ــ  اوي و ا ــ ــ  ي و ا ــ ــ د א ــאدة  ــ ا  

داوي) ــ ــאن  א ده  ــ ــא  ــאرج  ــ   Levn-i nefŝ delālet ider māddiyye ḳızıl 

demevīdür ṣarı ṣafrāvīdür ḳızıla mā�il ṣarı ikisinüñ ictimāı içündür ḳara 

1 Derkenar: Verem-i ḥārdur bi’ẕ-ẕāt yā bi’l-araż ufūnet-i şedīdesi içün.

2 Derkenar: Bilgil ki ṣadr mürekkebdür on dört eyegiden. Her iki kemügüñ ortası aḍalātdur basṭ u ḳabż 

içün ve eyegülerüñ perdeleri vardur içerüden ve ṭaşradan. 

3 Derkenar: Muṣannif ــ  ḳavli ile talīl ider ḥummānuñ vücūdına ve ḥiddetine yanī yalñuz birine 

degül cümlesine illetdür.
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olan eger ḫāricden ḳarardur nesne yoḳ ise tütün gibi sevdāvīdür. اد ــ  (و ا
ــאدة) ــ ا ل  ــ ــ  ــ ا ا  Ve ḥummā nevbetlerinüñ iştidādı delālet ider 

māddeye eger rib gibi ise mādde sevdāviyyedür ve eger ġıbb gibi ise mādde 

ṣafrāviyyedür ve eger her gün ise mādde balġamiyyedür eger iştidād-ı nev-

bet ẓāhir olmazsa mādde demeviyyedür. ــ ــא  ــ  ــ  ــ ار ــ  ــ   (و اذا 
اء ــ ف ا ــ ــ و  ــ ا ــא آل ا ــ  ــ ار ــ  ــ ا ــ  ــ و اذا  ــ [300a] و   
( ــ ــ و ا ن ا ــכ ــ  א اض و  ــ ة ا ــ ــ   Ḳaçan mādde-i ẕātü’l-cenb ا

münḥal olmasa on dört günde taḥḳīḳan mādde cem olur ve iriñlenür1 

ḳaçan iriñ pāk olmasa ḳırḳ günde rāci olur sille.2 Ve bilinür ibtidā-yı cem 

şiddet-i arāż ile yanī ḥummā ve veca ve seher ve suāl ve ḫuşūnet-i lisān ve 

aṭş gibi ve bilinür cemüñ tamāmı sükūn-ı ḥummā ve veca ile. ــאر  (و ا
ــאدة) ع ا ــ ــ  ة  ــ ــ  ض  ــ ــא  ــ و ر ــ و  اض ا ــ ــ و ا א وث  ــ  

Ve bilinür deşilmek ditredici ḥummā ḥudūŝı ile ve nabżuñ yaṣṣılıġı ve te-

mevvüci ile. Ve gāh ārıż olur ḥummā-yı şedīde māddenüñ ḥiddeti sebebi 

ile. ( ــ ــכ  ــ  ة  ــ دة و ا ــ ــאت  ــ  ــ  אئ ــאت  ــ   Ḳaçan (و اذا 

ārıż olsa ḳorḳunç alāmetler ḳuvvet-i veca ve şiddet-i ḥummā ve keŝret-i 

suāl gibi eyü alāmetlerden ṣoñra ḥālbuki ḳuvvet ḳaviyye ola bu yanī 

alāmāt-ı [300b] meẕkūre cem içün yanī iriñ cem olduġı içündür. و ادل) 
( ــ ــ و ا ــ ذات ا ــ  ــ ا ــ  ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ ا אء  ــ  ا
Ziyāde delālet idici nuḍca ve vaḳta ve selāmete ve helāke nefŝdür ẕāt-ı ri-

yede ve ẕātü’l-cenbde.3 ــ ــ ا ــ ا ــ و  زه و ا ــ ــ و ا ــ ا ــ ا  (و ا
ان ــ ــ و ا ا ــ ا ــ  ــ ا ول  ــ ا ــ  ــ ا ــ و اذا  ــ  و ي   ــ ي ا ــ  ا
ن ــ ــא و  ــ ا ــ  ــ  ا ــ ا ــ  ــ  ــ و  ا ــ او ا א ــ ا ــ  ــא و ان  ــ ا  

ــ ــ  ــ  ــ ا ــ و ان  ــ و ا ب ا ــ ــ  ــ  ــ  ا ــ او ا ــאدي  ــ ا  
ــ ــא  ــ و כאن  ــ ا ت و اذا ا ــ ــ ا ــא د ــ ردائ ــ و  ض  ــ א اض  ــ  ا

ــ و ــ و ا ــ ا دي  ــ ــ ا ة و ا ــ ــ ا ــ  اض و ا ــ اد ا ــ ــ ا ــ   
د او ــ ــ  ــאدة و ا ــ ا ــ  ــ و ا ــא ا د و  ــ ج و ا ــ ــ ا  ا
اق) ــ  Efḍal-i nefŝ āsānrek [301a] olanıdur çıḳmaḳda ve çoḳ olanıdur ا

miḳdārda ve ziyāde nuḍc bulanı aḳ ve ṭayrıncaḳ ve berāber olanıdur ki 

1 Derkenar: Mādde-i veremiyyenüñ nihāyeti yā müteḥallil olup gitmek yā cem olup iriñlenmekdür.

2 Derkenar: Ki öyken marażıdur.

3 Derkenar: Nefŝ eyü ise nuḍca ve selāmete delālet ider nefŝ yoḳ ise yā az ise yā raḳīḳ ise ibtidāya delālet 

ider ve ġılẓeti ve keŝreti ve ṣufreti vaḳt-i tezeyyüde delālet ider ve sühūlet ḫurūcı nuḍc ile ve keŝreti 

vaḳt-i intihāya delālet ider ve noḳṣānı vaḳt-i inḥiṭāṭa delālet ider yaramazlıġı helāka delālet ider. Anuñ-

çün tafṣīl idüp dir ــ ــ ا .ilā-āḫirihi و ا
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anda yelmeşiklik olmaya. Ḳaçan nefŝ yevm-i evvelde ḥāṣıl olsa nuḍcı ümīd 

ideyin yevm-i rābide ve buḥrānı yevm-i sābide. Ve eger nefŝ ḥāṣıl ola 

yevm-i ŝāliŝde yā yevm-i rābide nuḍc olmazsa yevm-i rābide olur yevm-i 

sābide ve buḥrān olur on birinde yā on dörtde nefŝüñ ve nuḍcuñ ḳurbı 

sebebi ile. Ve eger müte�aḫḫir olsa nefŝ selāmet-i arāż ile yanī dört güni 

giçse maraż ṭavīldür. Zīrā ḳuvvetüñ żafına ve māddenüñ eyülügine delālet 

ider. Öyleye maraż ṭavīl olur ammā arāżuñ yaramazlıġı ile delīl-i mevtdür. 

Zīrā ḳuvvetüñ żafı ve māddenüñ ḳuvveti helāka irişdürür. Ḳaçan istimāl 

olınsa nefŝ ve göynümiş olsa ḳorḳma iştidād-ı arāżdan ve itimād ḳıl ḳuv-

vete. Ve nefŝ-i redī ḳızıl olan ve ṣaru olan ve aḳ olup yelmeşik olandur ve 

ḳara olandur ḫuṣūṣā yaramaz ḳoḳan ve degirmi [301b] olan māddenüñ 

ġılẓeti içündür ve yeşil olandur ṭoñduġı içün eger rāyiḥa yoḳ ise yā iḥtirāḳ 

içün eger rāyiḥa var ise. (ج ــ  Ẕātü’r-riye ve ẕātü’l-cenb marażlarınuñ (ا

ilācı ــ ــ و  א ــ ا اغ ا ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــ و ا ات ا ــ ك  ــ ــ ا  (ا
ــ ــאدة ا כــ ا ــא  ــאف  ــ  ت  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و ا ــ ا ــ و ا א ــ   ا

( ــ  tedbīr-i müşterek ẕātü’r-riye ve ẕātü’l-cenb içün faṣddur ve istifrāġ-ı ا

ḫılṭ-ı ġālibdür ve telyīn-i ṭabīatdür şāflar ile ve ḥuḳne-i leyyine ile ve ḥuḳ-

neler ḫayrludur müshillerden. Zīrā ḳorḳulur nüshillerden māddeyi ḳalbe 

ḥareket itmekden. ( ــ ــאج و Bu marażlara şerbetler (ا ــ و ا ــ  ــא   (כ 
ــ ــ ان  ــ و  ــ ا ــאء ا ــ او  اب ا ــ ــ  ــאء ا ــ כ ــ  ــ  ــ و   

ق ــ ــ و  ــאزي و ا ر ا ــ אن و  ــ ــאب و ا ــ ا ــ او  ــ ا א ــ  ــאء ا  
ــאت ــ او ــ و  ــ   [302a] ا ــ א ــ و  ة ا ــ ــ  دا  ــ ــ  اب ا ــ س  ــ  ا
ــ ه او  ــ ــ و اب  ــ ــ  ــאء  ر  ــ ــ  ــ  س  ــ ق ا ــ ــאء  ــ  اد ا ــ  ا

ــאن اب ا ــ ــכ و  ــ و  ر  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  دا و  ــ ــ  اب  ــ  
ــאب اب ا ــ ــ او  ــ  ــאب  ــ  ــ و  اب  ــ ر او  ــ ــאن ا ــאء  ــ   ا
אب אش و  ــ אب او    אش و ا ــ اب ا ــ אدة ر   و ا و ان כאن ا
س اب ا ــ ا  ــ ــ ردي  ط و  ــ אل  ــ ــכ ا ــ ذ ــאن כאن  ــ  ــ ا ــ  אن  ــ  و 
ــ ــכ  ــ و ا ــאء ا س و  اب ا ــ ــ  ــ ا ــאء ا ل و  ــ ــ و ا  و ا

ف ــ اء و  ــ ط ا ــ ــאص  اب ا ــ ــ  ــאج ا ــ  ــ و  ــ  ارة او ا ــ اط ا ــ  ا
ــ ــ  اء و  ــ ــ  ــ   و ــ  اب ا ــ ــא و  ة ا ــ ــ ا א ا ــ  ا

( ــ ــ و ا  her şerbetdür ki anda telyīn ve nuḍc virmek ve nefŝ iḥdāŝ ا

itmek ve tenḳiye ola arpa ṣuyı gibi şarāb-ı benefşe ile [302b] yā arpa ṣuyı 

ki müdebbir ola. Ol oldur ki ḫılṭ-ı mā�-i şaīr ḳılına muġlā-yı ḥulv ile yā 

maṭbūḫ-ı unnāb ve sebistān ve ebegümeci toḫmı ve ḫaṭmī ve buyan dibi 
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şarāb-ı benefşe ile bārid olduġı ḥālde aṭşuñ ḳuvveti ḳatında1 ılıcaḳ olduġı 

ḥālde aṭşuñ ademi ḳatında aṭşuñ iştidādı vaḳtlarında mā�-i ırḳ-ı sūs ki 

anda müstaḥleb ola ḫıyār toḫmı şarāb-ı benefşe üzerine yalñuz yā şarāb-ı 

nīlūfer ile bārid olduġı ḥālde. Ve istimāl olına bunuñ ile iştidād-ı aṭşda 

mażmaża2 ḥalīb-i bezr-i baḳla ve sükker ile yā imlīsī enār şarābı lisān-ı ŝevr 

ṣuyı ile yā şarāb-ı benefşe ile ve şarāb-ı nīlūfer ayva çekirdegi luābı ile yā 

şarāb-ı unnāb ve şarāb-ı nīlūfer. Ve eger mādde raḳīḳ ise ki nefŝ ile def 

olmaya şarāb-ı ḫaşḫāş ve şarāb-ı unnāb yā muġlā ḫaşḫāşdan ve unnābdan 

ve sebistāndan bażı eşribe üzerine. Ve eger olsa bunuñ ile yanī aṭş ile ziyā-

de ishāl ve bu yaramaz[303a]dur ḳatı öyleye mersīn şarābı ve imlīsī enār 

şarābı ve ṣandal şarābı ve mā�-i şaīr muḥammaṣ mersīn şarābı ile ve ḳarpuz 

ṣuyı ve sükker ḥarāretüñ yā aṭşuñ ziyādesinde eyüdür. Gāh olur iḥtiyāc 

olur erik şarābına ṣafrā çoḳluġı içün ve ṭatlu şerbetler ṣafrāya dönmek ḫav-

fı içün ve şarāb-ı nīlūfer ḥalāveti ile ṣafrāya dönmez ve ol talṭīf ḳılmaḳda ve 

söyündürmekde şedīddür. ــ ــאب  ــ او  ــ ا ــכ او  א ــ  ــאء ا ــ   (ا
ــאزي אخ او  א ــ ز او ا ــ ــ  ــ او  اب ا ــ ــכ او  א ــ  ــאرد  ــאء  ــ  وس  ــ  

ــ ــ و  ة ا ــ ــ  ــ  ــ ا א وج  ــ ــ  ــ و  ة  ــ ــ ا ــ ان כא  او 
ــ ة  ــ ــ ا ض ا ــ ــאت ا א ــ  ــא  א ــ  ــ ا ــ ا ــ  ة  ــ א ــ   ان 

( ــ ــ ا ر  ــ ــ ان  ــ  ــאدة  ــ ا כ اء  ــ ــ ا כ ــ و  א ــכ  ــ و ذ  Bu ا

marażlarda ġıdālar arpa ṣuyıdur sükker ile yā eşribe-i [303b] meẕkūrenüñ 

bażı ile yā etmek içidür ki ıṣlanmış ola mā�-i bāridde ezilmiş ola sükker ile 

yā şarāb-ı nīlūfer ile yā bādām ḥarīresidür yā ısfānāḫ yā ḫubbāzā yā 

mülūḫiyyedür3 eger iştihā ḳavī ise yā biliç şorbasıdur ḳabuġı çıḳmış arpa 

ile żafuñ şiddeti ḳatında. Ve vācibdür ihtimām itmek ḳuvvete bu iki ma-

rażda ġayrı marażlardan ziyāde ḥācetleri olduġı içün marażuñ zaḥmeti ile 

ḳuvvete nefŝ itdürmek üzere bu maḳṣūd ḥāṣıl olur ġıdālendürmek ile 

tekẟīr-i ġıdā māddeyi tekẟīr ider öyleye żarar ider. İmdi vācib olur taḳdīr 

itmek ġıdāyı ehemm olmaḳ ḥasebi ile.4 ــ اء  ــ ــ ا ــאد  ــ  ــ ا دو  (ا
( ــ ــ ا ــאن و  ر כ ــ ــ و  ــ  ــאد  ه  ــ ــ  ــ  ــ  ل و د ــ ــ   ا
İbtidāda şem-i ebyaż-ı maġsūl yanī kāfūrī bal mūmı ve benefşe yaġı ısı-

1 Derkenar: Ve’l-ḥāṣıl aṭş ziyāde olduḳça müberridātı ziyāde itmek gerek teskīn-i aṭş içün.

2 Derkenar: Bunuñ ile mażmaża didi, bunı içmek dimedi. Zīrā inżācı ve tenfīŝi ve telyīni men ider ve 

sükker ile bile olduġı anuñçündür, sükker anuñ bürūdetini ve ḳabżını ve keŝāfetini naḳṣ ider.

3 Derkenar: Ki bunları būrānī ideler.

4 Derkenar: Yanī eger ḳuvvet żaīf olsa taġdiye ekŝer gerek. Eger żaīf degül ise çoḳ ġıdāya ḥācet yoḳdur.
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caḳla ve andan ṣoñra żımād ki nuḍc virür ḫaṭmī ve kettān toḫmı ve ṣaru 

bal mūmı.1 אش ــ ر  ــ ــאر و  ع و  ــ ــא و  ر  ــ  [304a] ــ ــאن  ــ ا ــ  ــ   (ا
ــאن اب ر ــ ــ  ــ  ــ در س  ــ ــ رب  ــ درا ــ  ز  ــ ــ  ــ در ــ  وا  
ق و ــ ــ כא ــ و  ــאن ا اب ر ــ ــ  ــ  ار כ ــ ــ  ــ ا دو ه ا ــ ــאف  ــ او   ا
( ــ  Dil altına ḳonıla ḫıyār ve ḳabaḳ ve şinḫıyār çekirdegi içi ve ḫaşḫāş 

toḫmı her birinden bir dirhem ḳabuġı çıḳmış bādām üç dirhem rubb-ı sūs 

nıṣf dirhem ḫamīr ḳılına imlīsī enār şarābı ile ve ḳılına ulūḳ gibi ve istimāl 

olına. ــ ــ  ــא  ــ در ــ  ــ  אر ــ  ــ  ــאل ا ــ  ــ  ــ ا دو  (ا
( ــ ز  ــ ــ  ــ د ــ در ــ و  اب ا ــ ــא   Edviye ki müshile-i mevāddur در

kemāl-i nuḍcdan ṣoñra lübb-ı ḫıyārşenber on beş dirhem otuz dirhem 

şarāb-ı benefşe ile ve nıṣf dirhem ṭatlu bādām yaġı. ــאر ــאص כ ــ ا ع  ــ ــ   (آ
ــ ــ  ات ز ــ ــ ز ــ  ــ  ــ ز ــ  ــ  ــ  ــ כ وا ــ  ــאب و  ــ   

ــא ــ در ــ و  אر ــ  ــ  ــ درا ــ  ــ  ــ  ات  ــ ــ ز  [304b] 
( ــ ــ او  ــ  אر ض ا ــ ــ او  اب ا ــ  Naḳu2 iri erikden beş 

aded unnāb ve zerdālū her birinden on beş dāne benefşe çiçegi yidi dāne 

süzile3 beş dirhem lübb-ı ḫıyārşenber ve yigirmi dirhem şarāb-ı benefşe 

üzere yā ḫıyārşenber avḍı terencübīn yā şirḫışt ola. ــ ــאب  אن و  ــ ــ   (آ
ــ ــ  ــ درا ــ  ــ כ وا א  ــ ــ و  ــ  ــ ز ــאر  ــאص כ ــ ا ــ  ــ   כ وا

( ــ ــ  אر ق ا ــ ــ و  اب ا ــ ــא  ــ در ــ  ــ   Sebistān ve و unnāb 

her birinden yigirmi dāne iri erik beş dāne benefşe çiçegi ve sinā-i Mekkī 

her birinden altı dirhem ḳaynadıla ve süzile otuz dirhem şarāb-ı benefşe 

üzerine ve luūḳ-ı ḫıyārşenber eyüdür. ــ ــאب و ا ــ ا ــ  رم  ــ ــ ا ــאذا  ) 
ــ ــ و  ن [305a] ا ــ ــ  ــ  ــאن  אو ــ و ا ــ ا ــ و ا א  و ا

( ــ ــכ  ــ ا ــאص  ــכ و ا א ــ  א ــ  א  Ḳaçan verem göynise fā�ide ider ا

maṭbūḫ-ı unnāb ve encīr ve kepek ve ḳabuġı çıḳmış arpa ve bersiyāvşān4 

ki süzülmiş ola macūn-ı benefşe üzere ve kepek ḥarīresi nāfidür sükker ile 

ve şeker ḳamışı emmek eyüdür.5 ب ــ ــאم ا א ــ  ــ ا ــ و زا ــ ا ــאذا  ) 
ر) ــ أس و ا ــ ــ ا ــ  از  ــ ــ ا ــ  א  Ḳaçan اillet göynise ve ḥummā zā�il 

olsa ḥammām gibi ṣuyı leẕīẕ ola ḳatı ıssı olmaya eyüdür iḥtirāz ile keşf-i 

re�sden ve keşf-i ṣadrdan. ــ ــאم  ــ اذا  ــ  ــאن  ــ  ــ ا ارم  ــ ــ ا ف ا ــ  (و 

1 Derkenar: Şem-i aḥmerden murād aḳ olmayan bal mūmıdur ki Türkçe dilde aña ṣaru bal mūmı dirler.

2 Derkenar: Naḳū yuḳaruda beyān olınmışdur. 

3 Derkenar: Ve süzilmek yuḳaruda tafṣīl ḳılınmışdur.

4 Derkenar: Bunlar veremi deşmek içündür.

5 Derkenar: Bunlar telyīn ve tenḳiye içündür.
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ــ ــ او  ــ  א ــאي  ر  ــ ــ ا ــ  ــאء و  ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ ا א  ا
رم) ــ Ve bilinür veremli cānib riyeden ve mevżi ا-i ẕātü’l-cenb şunuñ ile ki 

ŝiḳal iḥsās olına ḳaçan uyısa cānib-i āḫer üzere. Ve bilinür ṣu ile ve balçıḳ 

ile ıṣlanmış bez ḳomaḳ ile ṣadr üzerine ḳanḳı cānib [305b] evvel ḳurursa 

verem andadur. 

( ــ ب  ا .Emrāż-ı ṣadrdandur (ا ــא  د  ــ  ــ ا ــ  ــ  ) 
ة) ــ ــ ا  Bu cerāḥatdur öykende buña lāzım olur ḥummā-yı dıḳḳiyye و 

ḳalbe ḳarīb olduġı içün1 daḫi lāzım olur buña iriñ tükürmek. ــא ق  ــ  (و 
ــ א  ــ ة و  ــ ــ ا ــ  ــא اذا و ــא و  ــ را א و  ار ــ א ــ  ــ ا  و 

ــאء)  Farḳ olınur iriñ ile balġam degirmiligi ile ve ḳoḳusınuñ yaramazlıġı ا

ile ḫuṣūṣā ḳor üzerine ḳoyıcaḳ daḫi çökmesi ile ṣuda bir miḳdār durıcaḳ.

( ــ ــ اذا  ــ او ذات ا ــ ذات ا ــא  א ــכ ا ن ذ כــ ــ   Gāhī sill intiḳālī (و 

olur ẕātü’l-cenbden ve ẕātü’r-riyeden ḳaçan iriñlense. Nitekim ẕikr olındı. 

( ــ ــ اכא ن  כــ ــ  ن .Gāhī sill nezle-i ekkāle içün olur öykeni yir (و  כــ ــ   (و 
ي) ــ ــ دم ز ــ  ــאدم و  ــאل  ق ا ــ ــ   Gāhī sill öykende teferruḳ-ı ittiṣāl-

den olur ki evvel ola ve bu [306a] silden evvel köpükli ḳan tükürmek olur.

ه) ــ ن ا ــ ــ  ــ  ــא  ــ ا ج  ــ כ  ــ ئ و ا ــ ــא  ا  ــ ــ  اء  ــ -Muḥ (و ا

kem olmayan silden az olur oñılur ve muḥkem olana ilāc olmaz ammā te-

laṭṭuf olınur meslūla, tā ki āsān ola emri marażuñ zaḥmetinden ve mevtden. 

م ــ ــ כ  ــ ان  ا ــ ا ــא  وج  ــ ــ  ــא و ان כאن  א ــ ز ــאدة  ــ ا ت  ــ ي  ــ  (و ا
ــכ و ر و ا ــ ــאن ا ــאء  ــאرة  אت و  א ــ ف ا ــ אش و  ــ اب  ــ را  ــ ــ  ــאء   
ــ ح ا ــ ــאء و ا ــאن ا ــכ ا אت و כ א ــ ف ا ــ ــכ و  א  2 ــ ــ  ــאن ا  ا
ــאت ب و ا ــ אل ا ــ כאرع و ا ــ و ا ار ــאج و ا ي و ا ــ م ا ــ ــ  ــא   و 
כ ــ ــ  ي  ــ ــ ا ــ ا אر  כ ــ ــכ ا ئ ذ ــ ــ  ــ ا ا و  ــ ــכ  ــא  אل و  ــ  
ــ رة  כــ ــאت ا א ورك3  ــ ــ  ــ  ــ  ــאن او ا  ــ ــ  כ  ــ ــ ان  ــ و  א  

ــאن اب ا ــ ــ  ــ  ر ا ــ ــ  ئــ   [306b] ارة ــ ــ ا ــ و ان ا  ذات ا
ــ כ  ــ اء ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــ و כאن  ــא  ر و  ــ כא א ي  ــ ــא  ــ و ر  ا
ــ ــ ا ــאن و ا ــאرت ا ــאت و  ــאء ا ع و اذا  ــ ــכ و  ــ  ــאر و  ــאء ا ــ ا  
ــ א و אل ا ــ ــ ا ــ و כ ــא ا ــ و اذا  ــ  ــ  ت ا ــ ــ و ا ة ا ــ ــ   و 

1 Eger su�āl olınursa muṣannif evā�il-i kitābda bunı mürekkebdür ḥummā-yı dıḳḳiyyeden ve öykende 

ḳarḥadan didi, bunda ancaḳ öykende ḳarḥada ḥummā-yı dıḳḳiyye aña lāzımdur didi; biz eyidürüz: 

Yuḳaruda ẕikr itdügi kendünüñ muḫtārıdur bunda ẕikr itdügi sā�ir eṭibbānuñ ḳavlidür.

2 İbāret-i ṣaḥīḥa mevṣūfedür ve evā�ile bunı mevṣūfe diyen rā�-i mühmele ile ġalaṭ itmişdür aña iltifāt 

olınmaya.

3 Lafẓ-ı ورك  mechūl-i tedārikdür.
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( ت  א ــ  ا   Şol nesne ki anuñ ile و اādet cārī olmışdur bizüm 

zamānumuzda meslūl ilācında egerçi anda bir pāre ḫurūc vardur vācib-

den içürülmekdür her gün arpa ṣuyı ki mübezzer ola şarāb-ı ḫaşḫāş ile ve 

yengeçler sefūfı.1 Ve gāh içürülür meslūle lisān-ı ŝevr ṣuyı ve sükker ve dişi 

ḥimār südleri mevṣūfe2 olduḳları ḥālde sükker ile ve sefūf-ı sereṭānāt ile. 

Ve buncılayın içürülür ḫātūnlar südleri ve ıṣlāḥ-ı aġdiyedür3 ve ġıdāları 

ḳılmaḳdur oġlaḳ ve tavuḳ etlerinden yā pilicler yā paçalar daḫi istimāl-i 

ḥubūb [307a] ve luūḳlar ki suāl içündür ve ḳatı sükker idenden. Ve di-

nildi ṣıḥḥat virür sill marażına çoḳ ekl itmek tāze gülengübīnden ḥattā ekl 

olına etmek ile. Ve lāyıḳdur ki ekl olına bundan muḥkem eger ḍīḳ-ı nefes 

īcāb iderse tedārik ḳılına luūḳlar ile ki ẕikr olınmışdur ẕātü’l-cenbde. Eger 

ḥarāret yalıñlanursa söyündürüle bezr-i baḳla miŝillü ile şarāb-ı rümmān 

üzerine. Ve gāh olur muḳavvī ḳılınur kāfūr ile. Ve benüm tecrübe ḳılduḳ-

larumdandur ve ḫafīf ḳılur meslūllere emrlerin balıḳ tutḳalı ezile ıssı ṣuda 

ve ṭatlu ḳılına sükker ile ve azcuḳ azcuḳ içile. Ḳaçan tuluñ derileri yapışsa 

kemüklerine ve gözler ṣoġulsa ve yüz toz renkli olsa ve ḳurısa ḳarın derisi 

ve çekilse alın ol meyyitdür.4 Ḳaçan ḳıl dökülse ve ishāl-i ẕevebānī çoġalsa 

nefŝüñ rāyiḥa-i kerīhesi müştedd olsa mevt müteveccihdür. 

( اض ا  Ḳalb daḫi riye birbirine ḳarīb olduġı içün emrāż-ı [307b] (ا
riye aḳabınca emrāż-ı ḳalbi getürdi. Ve ḳalbüñ emzice-i cibiliyye-i ṣıḥḥiy-

yesi ve emzice-i ārıżiyye-i marażiyyesi vardur ve her birinüñ alāmātı var-

dur muṣannif anları ẕikr ider. ( ــ ــ ا ــאت ا ) Cibiliyye olanı taḳdīm 

eyledi. Zīrā vücūd[d]a muḳaddem ve nefsinde eşrefdür. (ارة ــ ا ــאت  ) 

Bunı taḳdīm eyledi şerefi içün. ــאغ ــ و ا ــ ا ــ  כــ  ــ  ر ان  ــ ــ ا ) 
ر) ــ ــאرة و ا ــ و ا ــ ا ــאء و  دة ا ــ ــ و ــ و ا ــ ا ه و  ــ ة  ــ  و כ

Ṣadruñ vüsatidür eger ol vüsat ṣadr-ı bünye ve dimāġ-ı iẓamī sebebi 

1 Derkenar: Bunuñ ṣanatı oldur ki ırmaḳlar yengeçlerin dutalar hemān ṣudan çıḳduġı dişlerin ve ayaḳla-

rın ḳoparalar ve içlerin yaralar ve kül ve ṭuz ile yuyalar pāk ideler, andan yaşını sileler bir çölmek içine 

ḳoyalar aġzın sıvayalar ve bir tennūr yā fırın içine ḳoyalar bir gün bir gice dura, andan çıḳup dökeler 

bundan on dirhem ve ṣamġ-ı Arabī ve ṭīn-i Ḳıbrısī ve ḫaşḫāş-ı ebyaż ve esved her birinden beş dirhem 

ve kitre üç dirhem bunlar daḫi dögilüp iki dirhem istimāl olına ḳısraḳ süd[i] ile yā şarāb-ı unnāb ile 

yā şarāb-ı ḫaşḫāş ile.

2 Derkenar: Yanī ḫātūnda olan ṣıfāt ile mevṣūfe ola meŝelā doġuralı dört ay beş ay geçmiş ola.

3 Derkenar: İbāret-i metnde ح didügi ma و اṭūfdur  ان didügi ḳavline.

4 Derkenar: Yanī ḥükm-i meyyitdedür ki mevt zamānı aḳrebdür.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi354

ile degül ise1 daḫi ṣadruñ ḳılı çoḳluġıdur2 daḫi nefesüñ iẓamıdur daḫi

nabżuñ iẓamıdur daḫi recā eylügidür3 ve ümīd geñligidür daḫi şecāatdur 

daḫi tehevvür4 yanī maḫūf emrlere iḳdāmdur. (ودة ــ ــאت ا ) Ḥarāretüñ 

ẕıddı olduġı içün taḳīb eyledi. ( ــ ــ .Ḳorḳmaḳdur (ا ر ان  ــ ــ ا  (و 
أس) ــ ا  [308a] ــ  כــ   Ve ṣadruñ ṭarlıġıdur eger baş küçücüklüginden 

degül ise.5 ( ) .Daḫi ḳıl azlıġıdur (و  ا אت ا ) Ruṭūbet-i ḳalbüñ 

alāmetleri ة ــ ــא و כ אئ ــ ا ــא و  ــ زوا ت و  ــא ــ ا ــ و  ــ ا ) 
ت) ــ nabżuñ ya اnī şiryānuñ yumuşaḳlıġıdur daḫi infiālātuñ süratidür 

ġażab ve feraḥ gibi daḫi sürat-i zevālleri ve tezcek bozulmalarıdur6 daḫi 

keŝret-i fażalātdur bevl ve ġā�iṭ ve araḳ gibi. ( אت ا כ  اد ذ  Bu (و ا

meẕkūrlaruñ żıdları alāmāt-ı yübūsetdür.7 ــ כ ــ  כ ــ ا ــאت ا  (و 
ــאت)  Emzice-i mürekkebenüñ اalāmetleri alāmet-i müfredenüñ terkī-

bidür. ( אت ا ا Ya (و nī marażiyye olan  אب و א אر  א ا  (ا
ــא و ا ــ و  ــ و ا ــ ا ي و  ــ ف ا ــ ــאء  ــ ا ــ  ــאرد اכ اء ا ــ ــכ ا  
ــאوة) ارة و  ب و   ammā  و כalāmāt-ı mizāc-ı ḥārr iltihābdur ve aṭşdur 

ki anı [308b] sākin ḳılur hevā-yı bārid mā�-i bāridden ekŝer ḫilāf-ı aṭş-ı 

midīnüñ daḫi sürat-i nabż ve sürat-i nefes ve bunlaruñ tevātüridür daḫi 

ġam daḫi ıżṭırāb daḫi ḥarāret daḫi ḳasāvet yanī şefḳatsüzlükdür. אرد א ا  (و ا
( ــ ــ و  ــ و ر ــא و ر ــא و  אو ــ و  ــ و ا ــ ا  Ammā alāmāt-ı 

mizāc-ı bārid nabżuñ ve nefesüñ küçücüklügi ve tefāvütleri ve giçlikleri-

dür ve raḥmet ve riḳḳat ve ḫavfdur. ــא ــ و ا ــ  ــ  ــ ا ــ  א ــא ا  (و ا
ــכ) ــ ذ כــ  א ــ   Ammā اalāmāt-ı mizāc-ı yābis nabżuñ ṣalābetidür 

līnden ṣoñra. Ammā alāmāt-ı mizāc-ı raṭb bunuñ aksidür. اج ا    (و 
( ــ א ــא  ه  ــ ــאده و  ــא   Ve muvāfıḳ olur her mizāca anuñ żıddı ve żarar 

ider aña münāsib olan.8 ( ــ ــ ا دو Ya (اnī aṣl ve ḳavī olan zīrā bunlara 

münḥaṣır degüldür. ــ و ــאن و ا ــ و ا د و ا ــ ــכ و ا א ــאرة  ــא ا  (ا
1 Derkenar: Yanī siat-ı ṣadr bu iki sebeb içün degül ise ḥarāret-i ḳalbe alāmetdür.

2 Derkenar: Zīrā keŝret-i şar keŝret-i buḫār-ı duḫāniyyedendür ve anuñ keŝreti keŝret-i ḥarāretdendür. 

İmdi keŝret-i şar alāmāt-ı ḥarāretdür.

3 Derkenar: Yanī eyü nesneler recā ider ve fikri vāsi ola. 

4 Derkenar: Şecāat memdūḥ ammā tehevvür meẕmūmdur.

5 Derkenar: Muṣannif alāmāt-ı bürūdetde ṣıġar-ı nefesi ve nabżı ẕikr itmedi alāmāt-ı ḥarāretde bunla-

ruñ iẓamını ẕikr itdügi gibi. Zīrā bunlaruñ ṣıġarı ḥarāret ile daḫi olur ḳaçan tevātür yā sürat ile olsa. 

Öyleye bürūdete alāmet itdükleri ẓāhir degüldür. 

6 Derkenar: Zīrā muḳteżā-yı ruṭūbet sürat-i ḳabūl-i şekl ve sürat-i terkdür. 

7 Derkenar: Yanī ṣalābet-i nabż ve buṭū �-ı infiālāt ve buṭū�-ı zevāli ve ḳıllet-i fażalāt.

8 Derkenar: Muṣannifüñ bu ẕikr itdügi ḳāide-i külliyyedür. Bunı ــ ــ ا ــ ا  ile ḳayd itmek me-

bḥaŝ ḳarīnesi iledür. Pes ıṭlāḳ evlādur. 
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[309a] ( ــ ان و ا ــ  Ammā edviye-i ḥārre misk ve اūd-ı ḫām ve anber 

ve behmen-i ebyażdur ve ibrīşim ve zaferān ve ḳaranfildür. ــאردة ا ــא  ا  (و 
ــאح) ة و ا ــ כ ــ و ا א رد و ا ــ ل و ا ــ ــ و ا ر و ا ــ כא א  Ammā edviye-i 

bāride kāfūrdur ve büssed ve ṣandal ve gül ve ṭabāşīr ve kişnīz ve elmadur. 

ت) ــ א وزج و ا ــ ــ و ا ر و ا ــ ــאن ا ال  ــ ــ ا ــ  ــא ا  Ammā edviye-i (و ا

ḳalbiyye ki itidāle ḳarīb ola lisān-ı ŝevrdür daḫi altun ve pīrūze ve yāḳūt-

dur. ( ــ ــאردة و ا ــאرة و ا ــ ا א ــאت ا ــ ا א ــאت ا כ ــ ا -Mürek (و 

kebāt-ı nāfidandur müferriḥāt-ı yāḳūtiyye-i ḥārre ve bāride ve mutedile. 

ــאن)  :Fetaḥāt ile yürek oynamaḳdur. Anuñ içün muṣannif dir (ا

ت) ــ ا ط او ــ ــ و ان ا ــ ا ط او ــ ــאن ا ذي  ــ ــ ا ــ  ــ  ض  ــ ج  ــ  (ا
Ḥareketdür ārıż olur ḳalbe, tā ki def ide anuñ sebebi ile mūẕī olanı. Eger 

ḫafaḳān ziyāde olsa ġaşy yanī bayılmaḳ īcāb ider. Eger ġaşy [309b] ziyāde 

olsa mevt īcāb ider.1 ط ــ ام כא ــ ــ  אد ــאدي  ــאذج او  اج  ــ ء  ــ ــא  ــ ا  (و 
ــ ــ ا ــ  ــ  ــ د ــ ا ــ او دم  א ة ا ــ ــ و ا א ام  ــ ــ  ــ او  ر  ا

ت) ــ ــ  ــ  ــ  ــ  اء  ــ ــאدم  ــ כא ن ا כــ ــ و  ــ  ــ  ــ د ف  ــ  ا
Sebeb-i iḫtilāc yā sū�-i mizāc-ı sāẕecdür ki mūẕīdür keyfiyyeti ve kemmiy-

yeti ile māddī olanuñ māddesi içün ḳıvām ola aḫlāṭ-ı erbaa gibi yā ḳıvām 

olmaya yil ve ebḫire-i duḫāniyye gibi yā sebebi demdür ki dökilür ḳalbe 

defaten.2 Öyleye ẓāhir olur nabżda iḫtilāf-ı acībe defaten şiddet-i ḥarāret 

ile3 ve teneffüs iden hevā bulmayan gibi olur, andan ṣoñra aña tābi olur 

ġaşy, andan ṣoñra aña tābi olur mevt. Zīrā ḥayāt teneffüs-i hevāyıladur. و) 
ــ وح  ــ ــ ا ــ  ق  ــ ــא ا  [310a] ــ ــ و ا א כ اء  ــ ل ا ــ ــ و د  ــ ــא   ا

ء) ــ ــאت ا م  ــ ــ  ــ  ة و ا ــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ف ا ــ -Yā sebe ا

bi süddelerdür mecārī-i dem ve rūḥda ki men ider vuṣūl-i hevāyı bi-kemā-

lihi ve men ider tenḳiye-i rūḥı buḫār-ı duḫāniyyeden ki ḥāṣıl olur muḥte-

riḳ olan cevher-i rūḥdan. Öyleye ẓāhir olur iḫtilāf-ı nabż ṣıġarda ve iẓam-

da ve ḳuvvetde ve żafda alāmāt-ı imtilānuñ ademi ile sā�ir bedende. א  (و ا
ــ و اء و  ــ ة ا ــ ــ ا ــאدة  ــ  ــכ  ــא  ذي  ــ ــ  ــ ا ــ او  ة ا ــ  
( ــ ــ و  ة ا ــ ــא  ق  ــ ــא و  ت ا ــא  Yā sebebi ḳuvvet-i ḥiss-i ا

1 Derkenar: Zīrā ḳalb sulṭān-ı bedendür aña żarar cümleye żarardur. Ḳalbüñ riyāseti bāḳī ażā-yı re�īse-

nüñ riyāsetinden eşeddür. Zīrā cümle ḳıvām-ı beden rūḥ iledür ki ḳuvvet-i ḥayvāniyyeyi ve ḥarāret-i 

ġarīziyyeyi ḥāmildür. Ve anlaruñ madeni ḳalbdür ve ḳalb ol ḥareket iden użvdur cümle ḥayvānātda ve 

āḫir sākin olan użvdur vaḳt-i vefātda lā-cerem taḳviyeti ehemdür.

2 Derkenar: Zīrā dem defaten munṣab olmaḳ keŝret-i ḥarāret īcāb ider ve bu lehīb īcāb ider. 

3 Derkenar: Şiddet-i ḥarāretden hevānuñ te�ŝīri olmaz yā ḳalb mümtelī olduġı içün hevā aña vāṣıl olmaz.
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ḳalbdür yā żaf-ı ḳalbdür. Öyleye ḳalb müte�eẕẕī olur anuñ ile ki beden 

münfekk olmaz andan ki ebḫire-i ġıdā ve ḥarāret-i ġıdādur1 daḫi infiālāt-ı 

nefsāniyyedür2 ve farḳ olınur ḳuvvet-i ḥiss ile żaf-ı ḳalb ḫafaḳānı ḳuvvet-i 

nabż ve żaf-ı nabż ile. م و ــ ــאول [310b] ا ــ  ــא  ــ כ ــ  رود  ــ ــא   (و ا
ع) ــ ــאع ا -Yā sebebi şey�-i ġarīb vārid olmaḳdur ki ḳalbe mūẕī ola nite او

kim zehrler tenāvülinde ve zehrlü ḥayvānlar ṣoḳmaḳ aġrılarında. ــ ــא   (و ا
( ــ ة رد ــ ــא ا ــ  ــ  ــ ا ــאت  -Yā ḳurd[d]an ve yılanlardur ḳarın دود و 

da öyleye taṣaud ider anlardan ebḫire-i rediyye öyleye müte�eẕẕī olur ḳalb. 

ــ כ ــ ا ــ  ــ  ة ا ــ ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ اد ــ  ــאن او ا ــ ا ــ   (و 
ــאءة) ت  ــ  Şol kimse ki ārıż ola aña ḫafaḳān yā ġaşy ednā sebebden yanī 

eksiksüz bunlar vāḳi ola ḥālbuki ḳuvvet-i ḥiss ḳalbden olmaya ol kimse 

ekŝerde ölür füc�eten. (ج  Ḫafaḳān (اilācı ــ ل و ا اج  ء  ــ א כאن  ) 
ــ ــ ا دو א ــ  ط ا ــ ــא ا ــ و ا א ي  ــ ــאع  ــ و ا א ــא  ــאن כאن د ــ  אد  

ــ ــ  ــ  ــ ادو ــ و ا ــ ا دو ــ ا ــאف ا ــ ان  ارا و  ــ ــא  א د ــ   و 
ــ دة  ــ ــ ا دو א  [311a] ان ــ ــ ا ــא  اج כ ــ ء ا ــ א  ــ א אن  ــ و ان  واء ا ــ  ا
ــ ــאح و ا ــאض و ا اب ا ــ ة כ ــ ــאردة ا ــ ا א ــאر  ــא ا ــ ا اج ا ــ ل  ــ  

ــאت א ــ و  ر ا ــ ــ  رد او  ــ ــאء ا ــ و  ــאء ا ر و  ــ ــאن ا ــאء  ــאن   و ا
ــא א ــאردة  ــ ا دو ــ ا ــ  ــ  ر و ا  ــ א ــ ا ــ ا ــא ا ــא و ر ــ و  א ــאردة ا  ا
ا ــ ــאرة و  ــ  אدو ــ  ــ  ــא  כــ  ــ  ــאن  وح  ــ ــ ا ــא  א ــ  م ا ــ دت  ــ  و ان 
ــאر ــ و ا م ا ــ ــאرد  ــ ا ــא  א ــאذن  ــ  ر و ا ــ כא ص ا ــ ــ  ان  ــ א ــ   ا
ــא א س و  ــאر و ا ــ و ا ف و ا ــ رد و ا ــ ــאردة כא ب ا ــ ــ ا وح و  ــ ــאش ا  
( ــ ا ي و  ــ כ ــאح و ا ل و ا ــ ا ر و  ــ כא  şol ḫafaḳān ki sū�-i mizāc و ا

içündür gerek sāẕec gerek māddī mizāc tadīl olına ve istifrāġ-ı mādde ḳılı-

na māddī olanda eger dem ise faṣd ile. Ve cimā ḫafaḳān-ı demevīye bāliġ-

dür3 nefde. Ammā ġayrı ḫılṭlar edviye-i müshile4 [311b] ile istifrāġ ḳılınur 

ve biz anları add eyledük nice kerre. Ve vācib olur żamm ḳılınmaḳ edviye-i 

müshile ve edviye-i mübeddileye edviye-i ḳalbiyye tā edviye-i ḳalbiyye 

ulaşdura devāyı yanī müshili ve mübeddili ḳalbe. Eger ol żamm olınan 

münāsib olursa sū�-i mizāca nitekim ḫalṭ olınur zaferān edviye-i müberri-

1 Derkenar: Yā ḥarāret-i ḳalbdür.

2 Derkenar: Ġam ve feraḥ ve ġażab ve feza gibi.

3 Derkenar: Zīrā on dirhem menī istifrāġı yüz dirhem ḳan istifrāġı ḳadardur ve menī gidicek ḳan anuñ 

yirine gelür öyleye ḳan ḳalīl olur.

4 Derkenar: Ve edviye-i müshil ile aḫlāṭ istifrāġ olınduḳdan ṣoñra tebdīl-i mizāc ḳılına edviye-i mübed-

dile ile. 
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deye ḫafaḳān-ı ḥārda ve devā�-i münāsibüñ edviye-i müberride īṣālinde 

olan nefi ekŝerdür sū�-i mizāca münāsib olduġı içün olan żarardan. Andan 

ṣoñra yanī istifrāġ-ı aḫlāṭ ḳılınduḳdan ṣoñra tadīl olına mizāc-ı ḳalb eger 

anda sū�-i mizāc bāḳī ḳalursa. Ammā ḥārr olan eşribe-i bāride ile ki gökçek 

ḳoḳusı ola şarāb-ı ḥummāż ve şarāb-ı tuffāḥ ve şarāb-ı nīlūfer ve şarāb-ı 

rümmān gibi lisān-ı ŝevr ṣuyı ile ve nīlūfer ṣuyı ve gül ṣuyı ile yā toḫmekān 

ṣuyı ve müferriḥāt-ı bāride-i yāḳūtiyye ile ve ġayrı ile devā�ü’l-misk gibi. Ve 

gāh olur iḥtiyāc kāfūra ḫafaḳān-ı ḥārruñ ilācında ḳaçan sū�-i mizāc [312a] 
ifrāṭ olsa ḥarāretde ve illā iḳdām olınmaya edviye-i bārideye. Zīrā bu eger-

çi cirm-i ḳalbi tebrīd iderse rūḥı söyündürür. Eger bu żarūrī olursa maḫlūṭ 

gerek edviye-i ḥārre ile bunuñ içün emr olındı zaferān ḳurṣ-ı kāfūrda ve 

ṭabīat-ı ḫālıḳī iẕni ile istimālidür bāridi cirm-i ḳalb içün ve ḥārrı rūḥı 

ḳaldurmaḳ içün. Ve ḳoḳudalar bārid ṭībler gül ve sögüd ve nīlūfer ve ḫıyār 

ve mersīn ve bunlaruñ ṣuları ve kāfūr ve ṣandal ve elma ve emrūd ve ayva. 

( ــ Ya (اnī ġıdālar ḫafaḳān-ı ḥārr içün و ــ  א ا و  ــ  ا و  ــ  א  (ا
( ــ א ــכ و ا ر ــ و ا א  nārdeng aşı ve ḳoruḳlı aş ve elma aşı ışḫun ا

didükleri otuñ aşı ve zirişk aşı ve ḳuzı ḳulaġı aşı. ( ــ ا ــ  دو -Ḫa (ا

faḳān-ı ḥārda (ــאء ورد ــא  ر  ــ ــאب  ر  ــ ــ ا ) ṭılā ḳılına ṣadr luāb-ı 

bezr-i ḳaṭūnā ile ve gül ṣuyı ile. (ــא ــאء ا ــ  ــאد  ) Yanī arpa ḳavudı 

hindibā ṣuyı [312b] ile. ( ــ ــ Żımād-ı āḫer (آ ــ  ــ و د ــא و  ر  ــ ) 
ــאء ورد)  bezr-i ḳaṭūnā ve sevīḳ ve ḫatmī unı gül ṣuyı ile. ــ כ ــ و  ش ا ــ  (و 
اوح) ــ ه ا ــ ــ  כ ــ و  אر ــאه ا ب ا ــ ــ  ارات و  ــ  Ṣu serpile eve ve çoḳ ا

ḳılına ḫarārāt1 ve oturdıla aḳar ṣular ḳurbında ve çoḳ ḳılına anuñ ḳatında 

mirveḥalar. ر و ــ ــאن ا ــאء  ــאن  ر ر ــ ــכ و  ــאح  اب ا ــ ــ  א ــאرد  ــא ا  (ا
ــאح و ارش ا ــ ــ و  א ــ  כ ــאق ا ــא و ا ــ و  א ــאرة ا ــאت ا ــ و ا ــאء ا  
ــ و ــאن و  ر ر ــ ــ و  אدر ر  ــ ر و  ــ ــאن ا ــאء  ــ و  ج ا ــ ــ و ا  ا
ان) ــ Ammā sū�-i mizāc-ı bārid ki ḫafaḳān andan olur ta زdīl-i mizāc ve 

ilāc ḳılına eşribe ile şarāb-ı tuffāḥ mümessek ve reyḥān toḫmı lisān-ı ŝevr 

ṣuyı ile ve ḳaranfil ṣuyı ile daḫi müferriḥāt-ı ḥārre-i yāḳūtiyye ile ve andan 

ġayrı ile macūnu’l-misk ve devā�ü’l-misk gibi. Ve tiryāk-ı kebīr nāfidür ve 

cüvāriş-i [313a] tuffāḥ ve cevāriş-i sefercel nāfidür ve turunc ki ṭībler ḳa-

tılmış ola ve lisān-ı ŝevr ṣuyı ve bāẕrencbūye ve reyḥān toḫmı ve sükker ve 

1 Derkenar: Ḫarārāt yuḳaruda beyān olınmışdur.
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zaferān. ج و ــ ــ و ا ر و ا ــ ــ و ا ــ و ا א ــאرة כא אت ا ــ  (و ا
( ــ ــכ و ا د و ا ــ ــא و ا ر ــא و ز ــ و اورا אر ن و ا ــ  Daḫi ḳoḳulanur ıssı ا

nesneler reyḥānlar gibi ve nergis ve ḫīrī1 ve ḳaranfil ve turunc ve līmūn ve 

nārenc ve bunlaruñ yapraḳları ve çiçekleri ve ūd ve misk ve anber. ا) 
ان) ــ ــ و ا ــ و ا א ــ و ا ــ و ا ار א رة  ــ ــ  ــאج  ــ و ا ار  ا
Bilicler ve tavuḳlar ḳavurma ola mübezzer ola dārçīnī ve ḳırfe ve besbāse ve 

biber ve zaferān ile. (ان ــ رز و ا ــ و ا א ــ او  ــכ و ا א ــ   Yā (او 

bişmiş ola sükker ile ve fustuḳ ve asel ve birinc ve zaferān ile. ــ دو  (ا
ــאن د ه ا ــ ــ  ــ و ان כאن  ــ ز ــ او د ــ  ــאن او د ــ ا ر  ــ ــ ا ــ   ا
( ــ او ــ  ــכ  ــ   Yaġlana ṣadr dühn-i bān ve dühn-i sūsen [313b] yā 

dühn-i zanbaḳ ile. Eger bu dühnlerüñ her birinde azcuḳ misk ḳılınursa ol 

evlādur. אت و ــ ــ و ا ــ و ا دو ــ ا ــאده  ــא  ــ  א ــ  ــ و ا א ــא ا  (و ا
اج) ــ ء ا ــ ــ  ــ  ــא  א ــ ا ــ  ــאردة   Ammā sū�-i mizāc-ı yābis ve ا

sū�-i mizāc-ı raṭb ki ḫafaḳān bunlardan ola ilāc ḳılınur żıddı ile edviyeden 

ve aġdiyeden ve meşmūmāt-ı ḥārre ve bārideden maḫlūṭ olduḳları ḥālde 

ittifāḳı ile bu ḥārr ile bāridüñ tadīl-i sū�-i mizācda.2 ــ א ة د ــ ــ ا אن  ــא   (و 
( ــ ــ ا ــ  ــאه  אذכ ــ   Şol ḫafaḳān ki ebḫire-i duḫāniyyeden olur ilāc 

olına bizüm ẕikr itdügümüz ile ḍīḳu’n-nefesde. ــ ب  ــ ــ او  א כאن    (و 
ــאرכאت) ــ ا כאئــ  ــכ ا ــכ و כ ج ذ ــ ــ   Şol ḫafaḳān ki soḳmaḳdan yā 

zehr içmekden ola anuñ ilācı ol ikisinüñ ilācıdur. Ve buncılayındur şol 

ḫafaḳān ki müşārikātdan olur3 yanī müşārikāt-ı użv ile olur ilācı ol uż-

vuñ ilācıdur.4 ( ــ ــ ا دو א  [314a] ــ ــ ا ــ  ود  ــ ــ ا אدو ود  ــ ــ ا  Şol (و 

ḫafaḳān ki ḳurddan olur ilāc olınur edviye-i dūd ile taḳviyet-i ḳalb ḳılmaḳ 

ile edviye-i ḳalbiyye ile. (ــאت א ي  ــ ــ  ة ا ــ ــ  ــא כאن   Şol ḫafaḳān ki (و 

ḳuvvet-i ḥisden olur ġıẕā ḳılına muġalliẓāt ile.5 ــ ــ ا ــ  כאن  ــא   (و 
ــאت) ا و  ــ  ا ــ  دو א ــ  א  Şol ḫafaḳān ki żaf-ı ḳalbden olur anuñ 

1 Derkenar: Bażılar menẟūr ve ḫīrī ve ḫīr ve envā-ı ḫaşḫāşa ıṭlāḳ olınur didiler ve bażılar bir nev çiçek-

dür gök olur ve ṣaru olur ve benefşī olur didiler.

2 Derkenar: Meŝelā devā�-i ḥārr-ı yābis ḫalṭ olına devā�-i bārid-i yābis ile sū�-i mizāc-ı raṭbda, tā ki devā�-i 

ḥārr yā bārid sū�-i mizāc-ı ḥārr yā bārid iḥdāŝ itmeye ḳalbde.

3 Derkenar: Aşaġada beyān olınsa gerek.

4 Derkenar: Müşārikātdan olan ḫafaḳānuñ ilācın beyān eyledi. Münāsib bu idi ki yuḳaruda esbāb-ı 

ḫafaḳān beyān itdügi yirde bunı daḫi ẕikr ide idi. 

5 Derkenar: Ḥiss-i ḳalbüñ ḳuvvetinden olan ḫafaḳānuñ ilācı ġalīẓ nesneler yimekdür, tā ki mūẕī olanı 

idrāk idemeye. Meŝelā herīse ve baş yimek gerek. Eger su�āl olınursa ḳalbde ḥiss yoḳdur fe-keyfe ki 

ḳuvveti ola; biz eyidürüz: Ġışāsında ḥiss vardur. Ḥaḳḳ Teālā ḳalbde ḥiss ḳılmadı, tā ki keŝret-i ḥare-

ketden ve ḥarāretden müte�eẕẕī olmayup dā�imā mużṭarib olmaya.
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ilācı taḳviyetdür edviye-i ḳalbiyye ile daḫi müferriḥāt ile. ن כــ ــ ان   (و 
( ــ ــאر ا ــאذی  ئــ  ــ  ــ  اض ا ــ ــ ا ــ  Vācib olur ṭabī اat emrāż-ı 

ḳalbde leyyine olmaḳ tā müte�eẕẕī olmaya ŝiḳalüñ buḫārı ile.1 

(  Vaḳtā ki keŝret-i ḫafaḳān mü�eddī oldı ise ġaşya anuñ (اaḳabınca 

bunı ẕikr eyledi. ( ــ ــ ا כــ  ــ و ا ــא ا ــ  ــ  א ) Bir ḥāletdür ki 

müteaṭṭıl olur anuñ ile ḳuvvet-i ḥiss ve ḳuvvet-i ḥareket żaf-ı ḳalb içün.2 

( ــכ ــ ا ــ و  ــא  ــ  ــ Biz farḳ eyledük ġaşy ile sekte ortasın.3 (و   (و 
[314b] (م ــ אل ا ــ ع و ا ــ ب و ا ــ ــ ا ــא  ــ כ ــ ا د  ــ ذ  ــ ــא   Bilgil ا

ki ġaşyuñ sebebi rūḥ-ı ḥayvānī bāṭın-ı ḳalbden ażāya vāṣıl olmamaḳdur 

yā rūḥ ḳalīl olduġı içün yā rūḥ keŝīr olup mecrāsında südde olduġı içün 

yā içerüye teveccüh itdügi içün mūẕīden ḳaçup. Muṣannif cümle aḳsāmın 

beyān ider dir ki ġaşyuñ sebebi yā mūẕīdür ki vārid olur ḳalb üzerine4 

nitekim ḥummā nevbetlerinde ve zehrlü ḥayvān ṣoḳduḳda yā zehr istimāl 

itdükde. ( ــ ــ او  אر ــ  א ة د ــ ل ا ــ -Yā ebḫire-i duḫāniyye ḫāriciy (او و

ye yā bedeniyyenüñ vuṣūlidür. Bunlar ḳısm-ı ŝāliŝ aḳsāmındandur. ــא  (و ا
( ــ ــ او  א ــ  وح ا ــ ــ ا ــאدي  ــאذج او  اج  ــ ء  ــ  Yā sū�-i mizāc-ı sāẕec 

yā sū�-i mizāc-ı māddīdür. Öyleye rūḥ cem olur ḳalbe ḥıfẓ idici olduġı 

ḥālde sū�-i mizāca. Bunlaruñ bażı ḳısm-ı ŝānī ve bażı ḳısm-ı evvel aḳsā-

mındandur. ــ اغ  ــ ع و ا ــ ــ ا ــא  ط  ــ ــ  ــא  وح و  ــ ــ ا ــא ر  (و ا
اء) ــ ــ ا ــאط  ــ ا כــ   Yā riḳḳat-ı rūḥdur yā ḳılletidür taḥallül ziyāde 

olduġı içün. Nitekim açlıḳ ḳatında ve istifrāġ keŝretinde. [315a] Öyleye 

rūḥ münbasiṭ olmaz ḳalbden. Bu ḳısm-ı evvel aḳsāmındandur. ن כــ ــ   (و 
( ــ ــ آ ة و  ــ כ ا ــ  Gāh olur ġaşy şirket-i mide ile olur yā użv-ı āḫer 

şirketi ile olur raḥm gibi. Yanī anlarda olan eẕādan ḳalb müte�eẕẕī olur. 

ج) ــ Cemī (ا aḳsāmuñ ilācı beyān ider. ــ و א ــאذج  اج ا ــ ء ا ــ ــ  א ) 
ة و ــ ــ ا ــאرك و  ــ ا ــ ا ــ و  ــ ا ــ ا دو א اغ و  ــ א ــאدي   ا
ــ ــאرد  ــאء ا ــ و رش ا ة  ــ ــ ا وا ــ ا ب و  ــ ــ اول ا ــ  م و  ــ اوي ا ــ  

( ــ ــ  ــ ا ــ   اİlāc olınur sū�-i mizāc-ı sāẕec tadīl ile ve ilāc olınur 

sū�-i mizāc-ı māddī istifrāġ-ı aḫlāṭ ile daḫi edviye-i ḳalbiyye ile ki tadīl 

1 Derkenar: Muṣannif esbāb-ı ḫafaḳānda rīḥi ẕikr eyledi ilācın ẕikr itmedi.

2 Derkenar: Ḳayd-ı āḫīr yanī ــ ــ ا  didügi iḥtirāzdur sekte ve sübāt ve ṣar ve iḫtināḳ-ı raḥmden. 

Zīrā üçi żaf-ı dimāġ içündür ve dördünci żaf-ı raḥm içün.

3 Derkenar: Bu didügi sübāt baḥŝinde geçmişdür. ــ ــ  ــכ ا כ ت و  ــכ ــכ ا כ  ḳavli ile beyān و 

eyledi ve bu farḳ-ı beyānın ġayr-ı vāḳi diyen şāriḥüñ kelāmı ġayr-ı vāḳidür. 

4 Derkenar: Zīrā ol vaḳt aḫlāṭ-ı ḳalbe yā fem-i mideye dökülür, be-her-ḥāl ḳalb andan müte�eẕẕī olur. 
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idici ola ve ıṣlāḥ olına użv-ı müşārik ve men olına ebḫire ḳalbe vuṣūlden 

ve devā ḳılına zehrler ve ḳusdurula1 nevbetler evvelinde tā rūḥ dāḫil-i ḳalbe 

teveccüh itmeyüp ve mādde-i ebḫire ṭaşra çıḳa ve cemī revāyiḥ-i ṭayyibe 

muḳavvīdür ḳalbi ve ṣovuḳ ṣu serpmek yüze ifāḳat virür maġşiyyün aleyh 

[315b] olana. ــ ن  כــ ــ ا ان  ــ ا א ــ  ــ ا اب ا ــ א ــ  اق ا ــ  (و ا
( ــ ارة  ــ  Et şorbaları şarāb ile efḍal-i aġdiyedür ṣāhib-i ġaşye illā meger 

ġaşy ziyāde ḥarāretden ola. 

ي) ــ اض ا ــ Bilgil ki ŝedy2 ya (اnī meme bir użvdur ki Ḥaḳḳ Teālā anı 

tevlīd-i leben içün ḫalḳ eylemişdür3 urūḳdan ve şiryānlardan ve aṣablardan 

ki bunlaruñ ortaları ṭoldurulmışdur laḥm-ı ġudedīden.4 א ن ا כ ي   (اورام ا
( ــ ن  כــ ــ  כ ــ ا داو و  ــ ن  כــ ــא  ــ و  او ــ او  ــ او   Memenüñ د

veremleri olur yā demevī ya balġamī yā ṣafrāvī. Ve ḳatı az olur evrām-ı ŝedy 

sevdāvī ve ekŝerde evrām-ı ŝedy muḫteliṭ olur5 dem ile balġamdan. ــ  (و 
غ) ــ ــ ا ي  ــ ــ ا  Ve meme münaḳid olur bülūġ ḳatında.6 ــאت  (و 

ــ ء  א اء د ا ــ ــ ا ي  ــ א ــ  ي  ــ ــ و ا و ورام  ــאت ا א اد و  ــ  ا
س) ــ ــ و  ــ و  ــ  ــ ز ل  ــ ــ او  رد  ــ ــ ا  او دAlāmāt-ı mevādd ve 

veremler muāleceleri marūfdur. Ve şol ilāc ki maḫṣūṣ [316a] olur ŝedye 

ibtidāda bāḳılā unıdur sirkencübīn ile7 gül yaġıdur sirke ile daḫi naṭūldur 

nīlūfer ve benefşe çiçeginden ve mercimekden.8 ــאد و א ــ  ــ  ــ ا  (و 
( ــ ه  ــ ــ  ــ  ــ  א ــכ و  ــ ا ــ و اכ ل  ــ  Ve vaḳt-i tezeyyüdde ا

ḫalṭ olına żımāda ve naṭūla būy toḫmı ve iklīlü’l-melik ve bābūnec, andan 

ṣoñra yanī vaḳt-i intihāda istimāl olına bu maḥaller yalñuz. 

1 Derkenar: Eşribe-i laṭīfe istimāli ile.

2 Derkenar: Ażā-yı ṣadruñ şerefi olduġı içün emrāż-ı mide üzerine taḳdīm eyledi.

3 Derkenar: Eger su�āl olınursa çün ŝedy tevlīd-i leben içün ola erenlerde olmamaḳ gerek idi ve iki 

olmaġa ḥācet ne idi; biz eyidürüz: Gāh olur erenlerde daḫi süd ḥadiẟ olup anuñ ile daḫi ṣabī emzirilür 

ve ḥadd-i nefsinde zīnetdür ve ikiz olanlarda iki memeye iḥtiyāc vardur ve iki olmaḳda ḥüsn-i ẓāhir 

vardur.

4 Derkenar: Süd aṣlda ḳandur, memeye geldükde aḳ olur, memeden renk alur. Nitekim aḳ nesne ciger-

den renk alup ḳan olur yāḫūd süd ŝedye gelicek ḳaynar köpüklenür aḳ olur ve Ḥaḳḳ Teālā insānı żaīf 

ḫalḳ idüp doġıcaḳ ana ḳoltuġında dutulmaġa muḥtāc olup meme daḫi aña emmege münāsib yirde 

ḫalḳ olındı ḫilāf-ı ḥayvānātuñ. 

5 Derkenar: Zīrā ŝedy raṭb ve bārid olduġıçün anda iḥtirāḳ-ı ḫılṭ ola ki sevdā ḥādiŝ ola.

6 Derkenar: Zīrā ażā-yı tenāsülüñ ẓuhūrı vaḳtidür. Pes vaḳt-i ḥācetde ṭabīat-ı ḫālıḳīnüñ iẕni ile mevād-

dı anda taḥrīk ider.

7 Derkenar: Yanī şiş yirine meme üstine urula, buña żımād dirler. 

8 Derkenar: Yanī mercimek unından. 
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ــ אر ــ و  ر  ــ اج و  ــ ــ و ا ــאء  ــ و  ــ و  ه  ــ ــ  ي1  ــ ــאء ا  (ا
ــאن) ــ  ــ  ــ  دة و  ــ  Memeyi bāḳī ḳılmaḳ küçücüklügi üzere 

buña ilāc ṭīn-i ḥurdur yanī ṣāfī ola ki ḳumlı olmaya ve sirke ve māzū ṣuyı 

ve isfīdāc ve bezr-i benc ve anuñ uṣāresi gerek bunlar yalñuz ola gerek 

mecmū olalar istimāl olına kettān bezi ile.2 

(  Süd azluġınuñ üç ( اilleti vardur. Muṣannif her birin beyān ider. 

اج) ــ ــאد  ــ او  ــ  م  ــ داءة ا ــ ــא  ف و ا ــ ــ او  ــ ا م او  ــ ــ ا ــא  ن ا כــ ) 

Ḳıllet-i leben olur yā ḳıllet-i demden ve ḳıllet-i demüñ [316b] illeti yā ḳıl-

let-i ġıdādur yā demüñ nezfidür yanī bedenden çoḳ çıḳmasıdur3 ve ḳıllet-i 

leben olur yā demüñ yaramazlıġı içün ve demüñ yaramazlıġı yā ġalebe-i 

ḫılṭ içündür4 yā fesād-ı mizāc içündür. ــ ى ا ــ ــ  ا  ــ م  ــ ة ا ــ כ ــא   (و ا
ــא) ــ  ــ   Ve ḳıllet-i leben olur demüñ keŝreti içün ziyāde. Öyleye 

ṭabīat ḳavī ve ḳādir olmaz hażm idüp leben ḳılmaġa. اء ــ ــ ا ف  ــ  (و 
ــ ا  ــ ــ  ــ و  د כ داء  ــ ــ و ا א ــ و  ــ ا ــ  ــ و ا ــ و  ــ و  ــ ا  

( ــ א اج  ــ א ط  ــ ــ כא ج ا ــ اد و اذا  ــ ــ  ــאت ا  Ve bilinür ġalebe-i ا

ṣafrā lebenüñ riḳḳati ve ḥiddeti ve ṣarılıġı ile ve bilinür ġalebe-i balġam 

lebenüñ ġılẓeti ve aḳlıġı ile ve bilinür ġalebe-i sevdā lebenüñ ḳaramtıḳlıġı 

ile ve ġılẓeti ile bu alāmāt-ı müteḳaddimesi iledür mevādduñ ve ḳaçan 

çıḳsa süd iplik gibi mizāc yābisdür. (ج ــ  Ḳıllet-i lebenüñ (اilācı ــ ) 
ة ــ כ ــ ا אت و  ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا اغ ا ــ ــא و ا ــ و ا اج و ا ــ  ا
ــ و او ــ ا ــ و  دو ــ ا ــא  ــ  ــ اכ ــ ا ة  ــ כــ [317a] ا ــ و   ا
ــכ א داو  ــ ــ و ا ــ  א ــ  ــאء ا ــ و  כــ و ا ــ ا م ا ــ دع و  ــ  

ــאء ــ و ا א ــ  ن او ا ــ ع ا ــ ــ و ا  ــא او د  ــ ــ و ا او ــ  اب ا ــ  و 
ــ و כ א ــ  ــ و  ــכ او ا א ــ  ب ا ــ ي و  ــ ــ ا ــ و ا ــ ا ة  ــ  ا

( ــ א ــ  ــ ا ــ و ا ــ  ــ ا א ــ و כ  ر ا ــ ــ  ر ا ــ ــא   tadīl-i 

mizāc-ı fāsiddür, daḫi tadīl-i aġdiyedür kemā ve keyfā, daḫi aġdiyenüñ 

ıṣlāḥıdur,5 daḫi ḫılṭ-ı ġālib-i müfsidi çıḳarmaḳdur,6 daḫi ḥabs itmekdür 

1 Derkenar: Bunı emrāż ḳısmında ẕikr eyledi. Zīrā meme büyük olmaḳ zīnete ḫalel virür bunuñ gibiye 

emrāż-ı zīnet dirler. Pes ḥāli üzerine bāḳī olmaḳ içün ilāc gerekdür.

2 Derkenar: Kettān bezi tebrīdi içün muīn olur edviyeye nalinde.

3 Derkenar: Ḥayż ile ruāf ile bevāsīr ile ve yaradan aḳmaḳ ile. 

4 Derkenar: Yanī deme bāḳī aḫlāṭ-ı ŝelāŝe ġalebe ide.

5 Derkenar: Zīrā mizāc mutedil olıcaḳ dem mutedil olur ve andan sevdā ḥāṣıl olur. 

6 Derkenar: Eger ġayrı ḫılṭ deme ġālib olduġından ise.
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istifrāġātı,1 daḫi taḳlīl-i keŝretdür2 yanī demi az ḳomaḳdur faṣd ile ve ġayrı 

ile. Ve olsun itimād ḳıllet-i leben ilācında aġdiyeye ekŝer edviyeden. Daḫi 

tenaum itdürülsün ṣafrāviyye olan ḫātūna. Daḫi rāḥat ḳılınsun.3 Daḫi 

arpa ṣuyı asel ile ve sükker ile balġamiyye ve sevdāviyye ḫātūna nāfidür 

ve şarāb-ı nīlūfer ṣafrāviyyeye ve müberrid ṣafrāviyyeye evlādur ve ḳoyun 

[317b] memesin yā keçi memesin4 yimek nāfidür ve ḥarīreler ki buġday-

dan ve ṣıġır yaġından ḳılınur nāfidür ve süd içmek sükker ile yā asel ile 

ve yonca içün5 ḫāṣṣiyye vardur tekẟīr-i lebende her nesne ki menī arturur 

süd arturur ve her nesne ki menī ḳurıdur südi ḳurıdur ve şol ġıdālar ki 

semirdicidür nāfidür. 

ة) ــ ا اض  ــ Ḳalb eşref-i a (اżā ve ṣadr efḍal ve evlā olduġıçün anla-

ruñ emrāżını taḳdīm eyledi. (ــא ــאت ا ) Midenüñ emzicesi alāmet-

leri ــ و כ ا ــ ــאء و  ــ ا א ــאرد و د اء ا ــ א ــכ  ــ   ارة  ــ ــאت ا ) 
ــ و  ــ  اج  ــ ء ا ــ ط  ــ ــ ا ان  ــאم ا ــ ا ــ و  ــ ا اق ا ــ  ا

ة) ــ ــ ا ى  ــ ــ ا ن ا כــ ــ و  mi اde ḥarāretinüñ alāmetleri aṭşdur ki 

hevā-yı bārid ile sākin olmaz6 daḫi gegirmek tütün gibi olmaḳdur ve tükü-

rük ḳoḳmaḳdur daḫi aġdiye-i laṭīfe yanmaḳdur daḫi aġdiye-i ġalīẓe tezcek 

münhażım olmaḳdur illā ziyāde ola sū�-i mizāc-ı mide. Öyleye [318a] 
hażm olmaz laṭīf ve ġalīẓ7 daḫi hażm aḳvā olur şehvet-i ṭaāmdan. ــאت ) 

ــ ــא او ــ و ر ــאم ا م ا ــ ــ و  ــ ا ــאم ا ء ا ــ ــאء و  ة  ــ ودة  ــ  ا
( ــ ــ ا ى  ــ ة ا ــ ــ و ا ــ  ــא و  א ــא و ر  Mide bürūdetinüñ alāmet-

leri gegirmek çoḳluġıdur ve aġdiye-i laṭīfenüñ giç hażm olmışı ve aġdiye-i 

ġalīẓenüñ hażm olmamasıdur. Ve gāhī bürūdet īcāb ider nefḫ ve rīḥler daḫi 

ḳıllet-i aṭş daḫi şehvet-i ṭaām aḳvā ve ziyāde ola hażmdan. ــ ــאت ا ) 
א אئ ــ ــ و ا א ــ ا ــ ا ــא  ر ــא و  ــאء  ــ ا ــ و  اط ا ــ ــ و ا ــ ا  
( ــ ــאت ا ــכ  اد ذ ــ ن و ا ــ ــ ا ــאن و  د ق و ا ــ  Yübūset اalāmetleri tü-

kürük azlıġıdur ve aṭş çoḳluġıdur ve ṣunuñ çalḳanmasıdur midede8 daḫi 

1 Derkenar: Eger çoḳ gitmekden ise.

2 Derkenar: Eger keŝret-i demden ise.

3 Derkenar: Yanī ḥareket itdürülsün.

4 Derkenar: Ḳoyun yā keçi memesini yimegüñ ṭarīḳi budur ki ol derisin yüzeler, andan aġzını baġlaya, 

andan çölmege ḳoyup bişürüp yiyeler. 

5 Derkenar: Müstamel olan toḫmıdur.

6 Derkenar: Aṭş-ı mide bāridsüz sākin olmaz ḫilāf-ı aṭş-ı ḳalbīnüñ. Zīrā ol hevā-yı bārid ile sākin olur.

7 Derkenar: Belki ikisi bile muḥriḳ ola. 

8 Derkenar: Ḳurı ḳırbede çalḳanur gibi.
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midenüñ nefretidür yābis ġıdālardan daḫi iştihāsıdur şorbalara ve yaġla-

ra ve bedenüñ arıḳlıġıdur ve bunlaruñ eżdādı meŝelā tükürük çoḳluġı ve 

aṭş azlıġı alāmet-i [318b] ruṭūbetdür. ــאت ــא ا א ــ  כ ــ ا ــא ا  (و ا
ــ و ــ ا اد  ــ ــאت ا ــאس و  ا ا ــ ــ  ــאرد و  ــ ا ــאر  اج ا ــ ــ و ا כ  ا
( ــ ــאت ا ــ  ــ  א ج  ــ ــא  وج  ــ  Ammā emzice-i mürekkebe-i arażiy-

ye anuñ alāmetleri alāmāt-ı mürekkebedür. Meŝelā bārid ve yābis olan 

midenüñ alāmeti keŝret-i şehvet-i ṭaāmdur ve beden arıḳlıġıdur ve ḥārr 

ve raṭb ġıdālar iştihāsıdur. Ve mizāc-ı ḥārra fā�ide ider bārid olan gerek ġıdā 

gerek devā bu ḳıyās üzere her mizāc-ı arażīye fā�ide ider anuñ żıddı ve żarar 

ider münāsibi. Ve mevādd ġalebesinüñ alāmeti aġzuñ ṭamıdur. Meŝelā 

aġzuñ ṭamı acı olsa midede ṣafrā ġālib olmaḳ alāmetidür. Ve ḳusmaḳ 

ile çıḳanuñ çıḳmasıdur. Meŝelā ḳusmuġında ṣafrā ġālib ise ġalebe-i ṣafrā 

alāmetidür. Pes aġız ṭamı ve ḳusmaḳ levni delālet ider alāmet-i emzice-i 

sāẕece ile ġalebe-i māddeye. 

ة) ــ ــ ا Emrāż-ı mi (وdeden biri veca-ı midedür.1 اج ــ ء  ــ ــא  ــ ا ) 
دغ) ــ ــאر ا ه ا ــ ل و اכ כــ ــ  داوي او  ــ اوي او  ــ ه  ــ ــאدي و اכ  Veca-ı [319a] 
midenüñ sebebi yā sū�-i mizāc-ı māddīdür ve ekŝer ṣafrāvīdür yā sevdāvī-

dür yā me�kūldendür ve ekŝer ḥārr ve lādiġdür. ــ ــ ر ــאل  ق ا ــ ــא   (و ا
ورام) ــ ا ــא  ــא כ ــא  ــא  غ و ا ــ ــ  د او  ــ  Yā teferruḳ-ı ittiṣāldür ki ḥādiŝ 

olur rīḥden ki eczā�-i mideyi çeker2 yā ḥādiŝ olur ḫılṭ-ı lāẕiġden.3 Yā sebeb-i 

veca-ı mide sū�-i mizāc ve teferruḳ-ı ittiṣāl maandur nitekim veremlerde.4 

ــ ــ  اء و  ــ ار ا ــ א ول  ــ כ و  ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــא  ا ــאب ا  (و ا
داء ــ ــאب ا ــכ  ــ و ذ א ــ ا א ول ا  ــ אت و   ــא ــ  ــ  ــכ  ــ ذ ض  ــ  
( ــ א ــא  و ــכ  ف ذ ــ ــא و  ــ ا ا Ve aṣḥāb-ı merāḳiyādan5 ba اżı vardur 

ki midesi aġrur yimek aḳabınca ve zā�il olur ġıdā inmek ile ve bażı vardur 

ki ārıż olur veca yidi sāatden ṣoñra ve zā�il olmaz illā ekşi ḳusmaḳ ile. Ve 

bu ekşi ḳusmaḳ sevdā-yı ḥurāḳiyye dökülmekdendür ṭıḥālden mideye. Ve 

bilinür bu sevdānuñ [319b] ḫurūcı sebebi ile ḳay� ile. ــ ــ  ــאس  ــ ا  (و 

1 Derkenar: Veca-ı midenüñ sebebinde sū�-i mizāc-ı sāẕeci ẕikr itmedi bā-vücūd ki alāmetini ẕikr eyle-

di. Zīrā mide maṭbaḫ-ı ġıdādur ekŝer vecaı māddīdür sū�-i mizāc-ı sāẕecden olduġı eḳall-i ḳalīldür. 

2 Derkenar: Pes çekilmek ile teferruḳ-ı ittiṣāl olur. 

3 Derkenar: Leẕ idüp ṣoḳmaḳ ile ittiṣāli tefrīḳ ider.

4 Derkenar: Yā manā budur ki teferruḳ-ı ittiṣāl hem temdīd-i rīḥden hem leẕ-i ḫılṭdan maan ḥādiŝ 

olur.

5 Derkenar: Aṣḥāb-ı merāḳiyā anlardur ki ḳarın derisi dıḳluġından mālīḫūlyā ḥādiŝ ola.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi364

ــכ ف ذ ــ اء و  ــ اء  ــ ــאب ا ــ ا ــכ  ــכ و ذ ــאذا اכ  ع  ــ ــ ا ــ   
( ــ א ــא  و اء و  ــ ــאت ا ــ و  ارة ا ــ  Nāsdan bażı vardur ki midesi 

aġrur cū üzere ḳaçan ekl itse sākin olur ve bu veca ṣafrānuñ dökülmesi 

sebebi iledür açlıḳ içün ve bilinür bu aġız acılıġı ile ve ṣafrā alāmetleri ile 

ve ṣafrā ḫurūcı sebebi ile ḳay� ile. ــ אد ذى  ــ א  ــ ة  ــ ة  ــ ــ ا ن و כــ ــ   (و 
ــ ــ و  ف  ــ ــ و  ــ ا ــאرد  ــאء  ب  ــ ــ  ن  כــ ــ  ــא و  א دة ا ــ ــ  ــ   

ــא) ــ  ــאء  ــ ا ة ا ــ ــ ا ر و ــ  Gāh olur veca-ı mide ḳuvvet-i 

ḥissinden olur ki ziyāde ẕekāsından ednā sebeb ile1 müte�eẕẕī olur efālinüñ 

eylügi ile2 ve gāh olur veca-ı mide mā�-i bārid içmek ile olur aç iken bili-

nür bu veca anuñ taḳaddümi ile ve gāh olur veca-ı mide iner baġırsaḳla-

ra.3 Öyleye ḳūlenc [320a] olur. (ج ــ Veca (ا-ı mide ilācı ــ اغ ا ــ  (ا
ن ــ ــ ا ــ و  א اوي و  ــ ــ  א ــ  א ــאء ا ــ او  אכ ــ ا ــ כ אدو ــ  א  ا
اج) ــ ــ ا داوي و  ــ  ḫılṭ-ı fāilüñ istifrāġıdur devāları ile maṭbūḫ-ı fāki-

he yā mā�-i rümmānīn gibi helīlec ile ṣafrāvī içün daḫi ḳay� ile ve maṭbūḫ-ı 

eftīmūn gibi sevdāvī içün daḫi tadīl-i mizācdur. ــאردة ــ ا א ــאر  ــא ا  (ا
ر ــ ــ و  א ــ  ه او  ــ ــ و ــא  ــכ ا ــא כ ذ ــאض او ر ــאح او ا م او ا ــ اب ا ــ  כ
ــ אر ــ او  אر اب ا ــ ــ او  ا ن او ا ــ اب ا ــ ر او  ــ כא ــ ا ج ا ــ ــ  ــ و   

ــכ ــ او ا ن ا ــ اب ا ــ ــכ و  א ــ او  ه ا ــ ــ  א رد  ــ ــאء ا  او 
ــ ــאرد  ــאء  ب  ــ ــ  ــא כ ــ و ر ــ ا ــ  א ائــ ا ــ و ا א ــ  א ــ او ا  ا

ارة) ــ اط ا ــ ــ ا ــ  ه ا ــ ــ  א ري  ــ כא ــ او ا א ــ ا א ص ا ــ ــ و   ا
Ammā mizāc-ı ḥārr ilāc [320b] olınur eşribe-i bāride ile ḳoruḳ şarābı gibi 

yā ḥummāż şarābı gibi yā bunlaruñ rubları bunlar yanī eşribe ve rubūbuñ 

istimāl olınur yalñuz yā ṭabāşīr ile ve bezr-i baḳla ile. Gāh olur muḥtāc 

ḳılur kāfūra yā şarāb-ı līmūna yā ḳurṣlarına yā şarāb-ı enberbārīse yā uṣā-

resine yā gül ṣuyına bu eşribenüñ biri ile yā sükker ile ve şarāb-ı līmūn-ı 

sefercelī yā sirkencübīn-i sefercelī yā sirkencübīn-i rümmānī nihāyetdür ve 

ekşi ayran aẓīmü’n-nefdür. Ve gāh olur kifāyet ider mā�-i bārid içmek aç 

iken ve ḳurṣ-ı ṭabāşīr-i ḥummāżī yā kāfūrī bu eşribenüñ biri ile ḥarāretüñ 

ifrāṭı ḳatında. ــ ــאء ا ــ  א و ا ــ ــכ و ا ر ــ و ا א ــ و ا ــ ا  (ا
ــאح و ــאردة כא ة ا ــ اכــ ا ــ ا ــאن و  ــ ا ــ  אج او ا ــכ ــאج او ا  او ا
( ــא ــאء ا ــ و ا ــ ا ن ا ــ ــ و ا ــ و ا ور و ا ــ ــ و ا ى و ا ــ כ  ا

1 Derkenar: Ol sebeb gerek rīḥ gerek buḫār. 

2 Derkenar: Bundan malūm olur ki idrāk-i veca itdügi ḳuvvet-i ḥisdendür. 

3 Derkenar: Veca-ı mide emāya indügi sebebinüñ yanī rīḥ ve ḫılṭ indügündendür. 
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Ḳoruḳ aşı nārdeng aşı ḳaṭun duzluġı aşı ve summāḳ aşı ve ḳabaḳ [321a] 
aşı līmūn ṣuyı ile yā zirva yā ekşi aş daḫi ḳurı üzüm ḥabbu’r-rümmān ile ve 

cemī yimişler ki ıṭriyyeti olup bārid ola elma ve emrūd ve ayva ve aluç ve 

encīr ve köknar içi ve ḫām zeytūn ki ṭuzlanmış ola ve ṣaḥnā�-i Şāmiyye.1 

ة) ــ Cem (ا-i żımāddur. (ــאء ورد ــ  ) Ḳavudı gül ṣuyı ile. ــ زر ورد  (آ
ر) ــ א ــ  ــ  ــא ز ــאح و ر ب ا ــ ل  ــ  Bir żımād daḫi zirr-i verd ve ṣandal و 

rubb-ı tuffāḥ ile ve gāh olur ziyāde ḳılınur anda kāfūr. 2 אن د ا د  (ا
ــ ــ  ــ  ر  ــ ــ  ــאء ا س او  ــ ا ــ  ــ ورد  ــא او د א رد و ا ــ ــ ا  او د

ه) ــ ــ و  Ayva yaġı yā gül yaġı daḫi aḳāḳıyā ki ezilmiş ola yā gül yaġı ki ا

anda ḳaynamış ola mersīn ṣuyı yā ayvā ṣuyı anuñ żıfı ḳadar, tā ki yaġ ḳala 

yalñuz. ــ ا و  ــ  כ ا و  ــ  א ــאت  ار ا و  ــ  א א ــאرد  ا ــא  ا  (و 
ــא כــ [321b] و ر ن و ا ــ ــ و ا א از א ج  ــ ــאح و ا ارش ا ــ ــ و  א  ا
ن ــ ا او  ــ  ا ــכ  ا اب  ــ כ ــא  ــ  ــאردة  ا ــ  ا ــ  ــ  ــ   
( ــ  Ammā mizāc-ı bārid اilāc macūnlardur ki ḥārr olalar ve cevāriş-

lerdür cülencübīn gibi ve macūn-ı kemmūnī ve sefercelī-i ḳābıż ve cevā-

riş-i tuffāḥ ve turunc ve rāziyāne ve anīsūn ve maṣṭakī gibi ve gāh olur ḫalṭ 

olınur buña bażı eşribe-i bāride ḥarāreti az olsun içün şarāb-ı sikencübīn-i 

sefercelī ve şarāb-ı līmūn-ı sefercelī gibi. ــ א ــאج و ا ــ و ا ار ــ ا  (ا
כــ ــ و ا ار א رة  ــ ــ  ــ او  ــאم  ــ ا ــ  ا ري او ا ــ ــ او ا  

( ــ ــ و ا ــ و ا  Biliçler ve tavuḳlar ve serçeler ḳavurma olalar yā و ا

oġlaḳ yā uçmaġa gelmiş gügercin yavrıları ḳavurma olalar yā biryān olalar 

mübezzer olalar dārçīnī ve ṣaḳız ve sünbül ve fülfül ve zencebīl ile ة ــ  (ا
( ــ ــאء ا س او  ب ا ــ ــ  ز ا ــ ــ و  כــ و  ــ و   sünbül ve ṣaḳız ve 

ḳaranfil ve cevz-i bevvā rubb-ı ās3 ile yā ḳaranfil [322a] ṣuyı ile. ــאن د  (ا
د ــ و  כ و  ــ او د ورد او ز  כ و ا א ــ  ــ او ا א  د ا
( ــ  Dühn-i yāsemīn yā dühn-i ḳusṭ ṣaḳız ile ve sünbül ile yā gül yaġı و 

yā zeytūn yaġı ṣaḳız ve sünbül ve ūd ve ḳaranfil ile. ــ א א ــ  ــ   (و ا
ــאرد) ج ا ــ ــ  א ق و  ــ ــ و ا Veca ا-ı mide-i rīḥī ilācı budur ki kimād 

ḳılına4 kepek ile ki ḳızdurılmış ola ve bāḳī ilāc-ı bārid ḳılına. ــ א ــא ا  (و ا

1 Derkenar: Bu bir ṭaāmdur ki balıḳ ve summāḳ ve līmūn ṣuyı ile iderler.

2 Derkenar: Dühn-i sefercelüñ ṣanatı budur ki aṣīr-i sefercel alına üç rıṭl ve şīr-i revġan alına bir rıṭl bir 

ṣırça ḳab içine ḳonıla ve ḳırḳ gün güneşde dura yāḫūd sefercel yaġa bıraġıla ve örtülüp niçe günler dura 

ḥattā ḳuvveti yaġa çıḳa yā seferceli ṣuya bıraġup ḳaynadurlar ḥattā eriye, andan ṣoñra süzeler ve nıṣfı 

miḳdārı aña gül yaġı ḳoyalar ve ḳaynadalar, tā ki yalñuz yaġ ḳala.

3 Derkenar: Rubb-ı āsdan murād yimişinden olandur yapraġından degül.

4 Derkenar: Mide üzerine.
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ــ ــ ا ــ و د א ر  ــ ــ ا ــאء ا ــאح و  اب ا ــ ــכ او  א ــ  ــאء ا ــ  ــ  א  
( ــ א ــא  ر  ــ ــאب   Ammā mizāc-ı yābis ilācı tarṭībdür mā�-i şaīr miŝillü 

ile sükker ile yā şarāb-ı tuffāḥ ile ve mā�-i şaīr ki mübezzer ola1 ġāyetdür 

nefde ve dühn-i benefşe luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā ile bāliġdür. اق و ــ ــ ا  (ا
( ــ ــ ا ا ــאب Şorbalardur ve yaġlu ŝerīdlerdür ا ع او  ــ ادة ا ــ ة  ــ  (ا
رد) ــ ــאء ا ــא  ر  ــ ــאن و  ر כ ــ ــ و  ــ ا  kabaḳ ḳabuġı ḳazındısı yā ayva 

çekirdegi luābı [322b] ve kettān toḫmı luābı ve bezr-i ḳaṭūnā luābı gül 

ṣuyı ile. (رد ــ ــ ا ــ و د ــ ا ــאن د د ــא Benefşe yaġı ve gül yaġıdur.2 (ا  (و ا
ــ ــאر  אق و زر ورد و  ــ ــ و  א ة  ــ ــכ و כ س او  اب ا ــ رد  ــ ــאء ا ــ   ا

رد) ــ ــאء ا  Ammā mizāc-ı raṭb ilācı gül ṣuyıdur mersīn şarābı ile yā sükker 

ve kişnīz-i yābis ve summāḳ ve zirr-i verd ve gülnārdur ki saḥḳ olınup is-

timāl olına gül ṣuyı ile. (ج ــ ــ ا כ ــ  כ ــ ا ــא ا  Ammā emzice-i (و ا

mürekkebe ilācı ilāc-ı terkībdür. اج و ــ ــ ا ــ  اغ  ــ א ــ  ر ــא ا  (و ا
ط ــ ة و اذا ا ــ ة ا ــ ــ  ئــ  ــ  ا ــ ا ــ  ــ  ط ان  ــ ــ  ــ ا ــאج   ا
ــ ان ــ و  ــ  ــ  ــ دم و   ة  ــ ــ ورم ا ــא و اכ ــ ور ة ادي ا ــ ــ ا  و
ع ــ ادة ا ــ رم او  ــ ــ ا ــא و  א א ــ  ه  כــ ــא  ــ  رة ا ــ ــכ  ــ او و   
ــ و ل و  ــ ــאر و  ــאء  ــ او  ــאء ورد و  ــ او  א ــ ا ــאء  ــ او  ــ ا ــאء   و 
اب ــ ــ و  אر ــ ا ــאء  ــאء ا ــ  ــ   [323a] ــאردة رة ا כــ ة ا ــ ــ ا  
ــאء ورد ــ  ــ و  ــ  ــ و زر ورد و د ــ  ــ  ــ  ــ  ز  ــ ــ  ــ و د  ا
ــ ــאن  ر כ ــ ــ و  ــ و  ــ و  ــ  ــ  ت  ــ ــ ا כ ــ  ــאء  ــאء  ــ   

ا) ــ ة  ــ ــ اورام ا اء  ــ ــ ا ــ ان  ــ و  ــ و  ــ ا ــ و زر ورد و  א  

Ammā veca-ı veremī ilācı istifrāġdur tā sebeb-i verem olan ḫılṭ çıḳa ta-

dīl-i mizāc ile daḫi nuḍc virmek ile mādde-i vereme. Andan ṣoñra muḥallil 

ile ol şarṭ ile ki ḫalṭ olına muḥallil ile bażı ḳavābıż, tā ki ḳuvvet-i mide 

münḥal olmaya. Ve ḳaçan veca-ı mide ifrāṭ olsa verem mideye yitişdürür 

ve ekŝer verem-i mide ḳandan olur ve ḫālī olmaz ḥummādan. Ve lāyıḳdur 

ki faṣd olına ve teskīn ḳılına sūret-i ḥummā bizüm ẕikr idecegümüz ile 

ḥummā muālecātında ve żımād ḳılına vereme ḳabaḳ ḳabuġı ḳazındısı ile 

ve inebü’ŝ-ŝaleb3 ṣuyı yā ḳabaḳ ḳoruġı ṣuyı ile yā gül ṣuyı ile ve ḳavut ile 

yā ḫıyār ṣuyı ile ve ṣandal ile ve ḳavut ile ve cemī [323b] ẕikr olınan bārid 

1 Derkenar: Büzūr-ı bāride veya raṭbe ile.

2 Derkenar: Eger su�āl olınursa gül yābisdür, anuñ ile mizāc-ı yābise nice ilāc olur; biz eyidürüz: Gül 

mideyi ḳavī ḳılur ḳabżı ve ıṭriyyeti ile.

3 Derkenar: İnebü’ŝ-ŝaleb Türkçe it üzümi didükleridür.
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żımādlar ile. Andan ṣoñra içürüle hindibā ṣuyı ḫıyārşenber lübbi ile ve 

şarāb-ı benefşe ṭatlu bādām yaġı ile. Andan ṣoñra żımād ḳılına benefşe çi-

çegi ve zirr-i verd ve arpa unı ve ḫaṭmī ve gül ṣuyı ve hindibā ṣuyı ile. An-

dan ṣoñra muḥallilāt ikŝār olına. Öyleye żımād ḳılına arpa unı ve ḫaṭmī ve 

ḥulbe ve bezr-i kettān bābādya ile ve zirr-i verd ve sünbül-i ṭīb ve topalaḳ 

ile. Ve vācibdür ġıdā taḳlīl ḳılınmaḳ evrām-ı midede ḳaṭā. 

اء) ــ ا ــאد  و   1 ــ  (اAṭf-ı tefsīrdür. او ــ  א اء  ــ ا ــאد  ــ  ا  (اذا 
ــ ــ ا ــאل ا ــ  ــ  ــ او כאن ا ــאن  ــ  ــ ا ــאدر ا ــ  ــ  ــ او ا א ــאء ا  ا
ــ ــ او  ــ  ــ  ــ و  ــ  ارة  ــ ي ا ــ ــאء ا ب ا ــ ــ  ــ ا  

م ــ ــאح و ا ة כא ــ ــ  ــ ا ــ ا ــ  ة ا ــ ــ ا ــאذا  ــ  ــ   
ــ ــ  و و ا ــ م ا ــ اء و  ــ ك ا ــ اج و  ــ ــ ا ــאذ  ــ او  ــ  د او  ــ ص ا ــ  

ــא) א ه ا ــ ــ  ــ ا ــאم و  ــאم [324a] و  ــ ا  Ḳaçan iḥsās olınsa fesād-ı 

ġıdā ekşilik ile2 yā tütün gibi gegirmek ile yā ŝiḳal ile ancaḳ3 mübāderet 

olına ḳusmaġa. Ve ḳaçan müşkil olsa ḳusmaḳ yā ŝiḳal-i ṭaām meyl eylese 

esfele telyīn ḳılına ṭabīat ḳatı ısıcaḳ ṣu ile4 ve azcuḳ ṣaḳız ile ve götürile 

şāf-ı müshil yā iḥtiḳān olına ḥuḳne-i leyyine ile. Ḳaçan mide pāk ḳılın-

sa istimāl olına bażı eşribe ki mideyi muḳavvīdür elma şarābı ve ḳoruḳ 

şarābı gibi ḳurṣ-ı ūd ile meybih5 ki muṭayyeb ola6 yā sāde ola mizāca göre 

ve ġıdā terk olına ve lāzım ola rāḥat olmaġa ve sükūna, andan ṣoñra dāḫil 

ola ḥammāma ve nā�im ola ve tedbīr talṭīf olına andan ṣoñra bir niçe gün. 

ــא) ة و  ــ ــאن ا ) Yānī ṭaām iştihāsı az olmaḳ yā hīç olmamaḳ. 

اء ــ ــאء دون ا ــ ا ــ ا ارة  ــ ا او  ــ ة ا ــ ــ  ط  ــ اج  ــ ء  ــ ــכ  ن  ــ ) 
( ــ ــ ا ــאن [324b] و  ــ ا ــ  ط رد ــ ــ او  א اء  ــ -Buṭlān-ı şeh او 

vet7 sū�-i mizāc-ı müfriṭ içün olur ki mümītdür ḳuvvet-i şehvāniyyeyi yā 

ḥarāret içün olur ki müşevviḳdür ṣuya ġıdāya degül yā ṣafrā-yı ġālibe içün 

1 Derkenar: Tuḫame żāmm-ı tā ve fetḥ-i ḫā ile bir ṭaām hażm olmadan üzerine bir ṭaām yimekden 

ḥādiŝ olur avām buña toḳma dirler ve eger ḳusmaḳ ve ishāl ve aṭş bile olursa heyża dirler.

2 Derkenar: Aġızda.

3 Derkenar: Mideye.

4 Derkenar: Ṣu ḳatı ısıcaḳ gerek. Zīrā fātir olsa ġaẟeyān virür ammā ḳatı ıssı ṣu irḫā mide itdügi içün 

ḳuvvetine süstlük virür bir miḳdār ṣaḳız ḳatmaḳ ile bu żarar def olur. 

5 Derkenar: Meybih şarāb-ı seferceldür ki mideyi ḳavī ider ve ṭabīatı dutar ve ciger aġrısına fā�ide ider 

ve ġaẟeyānı def ider yanī mizāc-ı ḥārra sādeden vireler mizāc-ı bāride muṭayyebin virilür.

6 Derkenar: Zencebīl ve ḳaranfil gibi fitillenmiş olana muṭayyeb dirler.

7 Derkenar: Muṣannif beyān eyledügi buṭlān-ı şehvet esbābıdur ammā noḳṣān-ı şehvet esbābı buña 

muḳāyese ile malūm olur. Yanī sū�-i mizāc-ı müfriṭ olmasa noḳṣān-ı şehvet sebeb olur bāḳīsi daḫi bu 

ḳıyās üzere. 
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yā aḫlāṭ-ı rediyye içündür1 ki ġaŝeyān īcāb ider ve anuñ devāmın īcāb ider. 

(2 ــ ــ ا ن  כــ ــא  ــכ  ب و כ ــ ــ ا ــ  ــ اכ ــ ا ــ ا א İḥtiyāc def (و ا-i 

aḫlāṭa ekŝer olur ceẕb-i ġıdādan buncılayındur şol noḳṣān-ı şehvet buṭlān-ı 

şehvet ki tuḫameden ṣoñra olur. ــ ن  כــ ــא  ــ  م و  ــ ــ ا ن  כــ ــ   (و 
ــ א ــ  ــאذا ا داء  ــ ــאب ا ــ ا ن  כــ ــ  אل و  ــ ــ ا ط  ــ ــ ا ــ و  א  ا

ة) ــ ــ ا א  Gāh olur noḳṣān-ı şehvet yā buṭlān-ı şehvet ḳıllet-i dem olur 

ve żaf içün olur. Nitekim olur nāḳıhlarda3 ve ishāl çoḳ olanlarda. Ve gāh 

olur sevdā inṣibābınuñ ḳılletinden olur ḳaçan ekşi istimāl eylese şehvet 

ḥareket eyler.4 (ض ــ ــ ا اء כ ــ ــ ا ــ  ــ ا ــא  ــ  אل ا ــ ن  כــ ــ   Gāh (و 

olur ṭabīat-ı ġıdādan ehemme [325a] meşġūl olduġıçün5 olur def-i maraż 

gibi. ــ ــא  ــכ ا ــ و ذ اء  ــ ــ ا ئא  ــ ــ  ــאذا ا ــא   ة  ــ ن ا כــ ــ   (و 
ة) ــ اج ا ــ ــ  ة او  ــ Gāh olur şehvet sāḳıṭ olur ḳaçan isti اmāl eylese 

ġıdādan bir nesne şehvet ḳalḳar yanī ẓāhir olur. Ve bu yanī ẓuhūr-ı şehvet 

yā ḳuvvetüñ tenbīhi içündür yā mizāc-ı mide tadīl itdügiçündür.6 ــ  (و 
( ــ ــאرد  ــאء ا א ــ  ــ  ــ  ــאس  Nāsdan ba اżı var ki anuñ şehveti 

ḳalḳar mā�-i bārid ile tadīl itdügi içün. ــ ــאذا  ــ  א ة  ــ ة ا ــ ن  כــ ــ   (و 
( ــ אذ ــ ا ــ  ــ و  ت  ــ اء  ــ  ,Gāh olur ki ḳuvvet-i şehvet ḥāṣıl olur ا

ḳaçan ġıdā ḥāżır olsa andan nefret ider ve bunuñ sebebi żaf-ı ḳuvvet-i cāẕi-

bedür. ــא ــ כ ــ ا ة  ــ ــ ا ن  כــ ــ  ة و  ــ ــ ا ــ  ــ ا ان  ــ ن  כــ ــ   (و 
ن) ــכ ي ا ــ כ ض  ــ  Gāh olur noḳṣān-ı şehvet yā buṭlānı ḳurdlardan olur 

ki emāda ḥādiŝ olup fem-i mideye ṣuūd ider. Öyleye mizāc-ı [325b] mi-

de fāsid olur. Ve gāh ḳıllet-i şehvet ḳıllet-i taḥallül içün olur.7 Nitekim ārıż 

olur sükūnı çoḳ olan kimesnelere. ان ــ ــאده  ــ ا اب  ــ ــאع ا ن ا כــ ــ   (و 
( ــ ة  ــ ــאش ا Ve gāh olur noḳṣān-ı şehvet yā buṭlānı inḳıṭā ا-ı şarāb 

içün olur itiyāddan ṣoñra ḳuvvetüñ durması bitdügi içün şarābuñ ıṭriy-

1 Derkenar: Ṭabīat-ı ṣafrānuñ ve aḫlāṭ-ı rediyyenüñ define meşġūl olduġı içün ṭaām iştihā itmez.

2 Derkenar: Bażı nüsḫada ibāret ــ ــ ا ن  כــ ــא  ــכ  vāḳi و  olmışdur yanī defaten ḥācet ekŝer 

olduġıçün noḳṣān-ı şehvet tuḫameler aḳabınca olur.

3 Derkenar: Nāḳıh ḫastalıḳdan ḳalḳana dirler.

4 Derkenar: Yanī gāh olur sevdā ṭıḥālden fem-i mideye az dökülür südde olduġıçün mecrāda. Öyleye 

ḥumūżatı ile iştihāyı taḥrīk olmaz. 

5 Derkenar: Anuñ içün enbiyā ve evliyā niçe günler cūa ṣabr iderler ṭabīatları ġıdādan ehemm olana 

yanī ibādet-i Ḥaḳḳ’a meşġūl olduġıçün.

6 Derkenar: Yanī itidāl virdügi içün meŝelā mizāc-ı mide ḥārr olsa ve aña ṭaām-ı bārid dāḫil olsa tadīl 

idüp iştihā ḥāṣıl olur, aksi daḫi böyledür. 

7 Derkenar: Ḳaçan bedende taḥallül az olsa bedel-i mā-yeteḥallel ḥācet olmaz. Zīrā ażā urūḳdan emmez 

ve urūḳ cigerden emmez ve ciger mideden emmez. Öyleye mide ġıdā istemez anuñçün şitāda sākin 

olan ḥayvānāt çoḳ ġıdā istemez.
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yeti sebebi ile. (ــאب ة ا ــ ــ כ ــא  ر  ــ ــ  اء  ــ م ا ــ ــא  ن  כــ ــ   Ve gāh (و 

olur noḳṣān-ı şehvet yā buṭlān ġıdāya lāzım olan içün olur kerīh sindürür 

nesne nitekim siñek çoḳ olsa ṭaāmda. (ة ــ ــ ا م  ــ م و ا ــ ــ ا  (و 

Ve cümle ġamlar ve ġuṣṣalar şehveti ısḳāṭ ider.1 (ج ــ  Noḳṣān-ı şehvet ve (ا

buṭlānınuñ ilācı2 ( ــ אب ا ــ ــ ا א ة و  ــ ــ ا ــ و ــא  אذכ اج  ــ ــ ا ) 

tadīl-i mizācdur bizüm ẕikr itdügümüz ile veca-ı midede ve ġayrı esbāba 

muḳābeledür eżdādı ile.3 ــ و ــאذج و ا ــ ا ــ ا ة  ــ ــ  ــ ا دو  (و ا
ــ ــ و ا א ــ  ــ او ا א ــ  כ ــ و ا ــ ا ــ و  ن ا ــ اب [326a] ا ــ  

אق ــ ــ و ا ــאح و ا ي و ا ــ כ م و ا ــ ــ و ا ــא و ا ــ ا رد و ا ــ א ــ   ا
ور) ــ ــ و ا ــ و ا א כ ا ــ ــ و ا ــ ا ن ا ــ ت و ا ــ  Şol edviye ki وا

muḳavvīdür iştihāyı meybih gibi sāẕec ve muṭayyeb ve şarāb-ı līmūn-ı se-

fercelī ve sirkencübīn-i sefercelī ve ḫall-i unṣul ve kebere sirke ile yā nana 

sirke ile ve ḳurı üzüm ki mütteḫaẕ ola gül ile ve ṣaḥna-i Şāmiyye ve ṣoġan 

ile ve ṣarımsaḳ ve emrūd ve ayva ve summāḳ ve cemī türşīler ve aḳ zeytūn 

ki ṭuzlı ola ve ṭuzlu balıḳ ve köknar içi ve aluç. א ــ ة  ــ و  ان   (و ا
داء) ــ אدة  ا ار ا  Zaferān düşmenidür iştihānuñ ısḳāṭ ider anı 

ḥarāreti ile żıddur ḥumūżat-ı sevdāya. 

ة) ــ ــאد ا ) Bu oldur ki yaramaz nesneler iştihā ide balçıḳ ve kireç gi-

bi.4 ه ــ אئ  ــ ــ ا ــ ا ق ا ــ ــאد  ــ ا ــ  א ــ ردي  ــכ  ن ذ כــ ــ  ) 
כ) ــ و  ذ ر ا ــ ــ و  ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــאد כא ــא  א ن  ــ  [326b] 
Gāh olur fesād-ı şehvet ḫılṭ-ı redī içün olur ki muḫālif ola ṭabīī mutāda.5 

Öyleye ṭabīat müteşevviḳ olur ol ḫılṭ-ı redīnüñ şifālendürmesine żıddı ile. 

Öyleye ol żıdd muḫālif olur mutāda balçıḳ ve kireç ve kömür ve ḳar ve yu-

murda ḳabuġı ve ṣaḳsı gibi. ( ــ א כ ا ــ ــ و اכ ا ــ و ا ــאء ا ــאء  ج  ــ  (ا
Ḳusdurula ol ḫılṭ-ı redī turp ṣuyı ve ṭuz ile ve ṭuzluraḳ balıḳ yimek ile.6 

ــ و ار ا ــ ــ و ا ار א رة  ــ ــאج  ن  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ و ا ار ــ ا  (ا

1 Derkenar: Hemm ile ġamuñ farḳı budur ki bu emr-i mekrūh ki henūz vāḳi olmaya ammā vuḳūı 

muḥtemel ola hemm dirler ammā bir emr-i mekrūh ki bi’l-fil vāḳi ola ġam dirler.

2 Derkenar: Belki insānı helāk ider.

3 Derkenar: Ġıdālendürmek gibi ḳıllet-i demden ve keŝret-i ishālden olanda ve taḥlīl gibi adem-i taḥal-

lülden olanda ve nefret gibi ġumūmdan olanda. 

4 Derkenar: Eger su�āl olınursa cemī edviye-i ḥārre saḳṭ-ı iştihā olmaḳ gerek idi; biz eyidürüz: Bażısında 

leẕ olduġıçün tenbīh ider iştihāya. 

5 Derkenar: Yanī ḫılṭ-ı redī muḫālif-i mutād olduġıçün anuñ żıddı olan daḫi muḫālif-i mutād olur. 

Meŝelā ḥāmile olan avratuñ ṭamŝı bedeninde ḳalup ḫılṭ-ı redī olup ibtidā-yı ḥamlde muḫālif nesneler 

ārzū ider ṣoñra ṭamŝ cenīne ġıdā olup ol ḥālet zā�il olur.

6 Derkenar: Ammā evvel balıḳ ekl olınup aṭş gelicek turp ṣuyı ṭuz ile içilmek gerek.
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ة ــ وع ا  ــ ز  ــ درا ــ  ــ כ وا ن  ــ ــ و ا א ن  ــ ــאر כ ة ا כــ ب  ــ  
ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ در ــ  ــ כ وا ــ  ــ و ا ــ و  א د و  ــ ــ ا ــ   درا

ــ و د و כא ــ ــ ا ــ  ا در ــ ــאرج  א غ  ــ ــ ا ــ  ــאن  ــכ  ــ ا ــ  ــ و  ــא   
ــ س و  ــ ــ رب  ــ در  [327a] ــ ــ  وا ن  ــ אر ي و  ــ ــ  ــ و  ــ و ا  
ــ ــ  כ ــ و  ــ  ــאرا و  ــ כ אر و  ــ ــאء ا ــ  ــ  ــ در ــ ر ــ  وا  ازرق 

( ــ ــ ر اه و  ــ א ن و ا ــ כ ــכ و ا ن و ا ــ כــ و ا  Ġıdālar biliclerdür ا

daḫi bir yıllıḳ ḳoyun etidür zīrbāc ile mübezzer ola dārçīnī ile daḫi müfettiḥ 

toḫmlar1 ile. Ve içile ṣabāḥ kemmūn-ı Kirmānī ve anīsūn her birinden üç 

dirhem ḳurı üzüm ki çekirdegi çıḳmış ola on dirhem helīlec-i esved ve kābilī 

ve belīlec ve emlec her birinden nıṣf dirhem ıṣladula ḥamr sirkesinde bir gün 

gicesi ile. Ve süzüle sükker üzerine eger pāk olınmazsa ḫılṭ-ı redī istifrāġ ḳılı-

na eyāric-i fayḳarā ile bir dirhem ihlīlec-i esved ve kābilī ve belīlec ve emlec 

ve milḥ-i Hindī ve ġārīḳūn her birinden nıṣf dirhem rubb-ı sūs ve muḳl-i ez-

raḳ her birinden rub dirhem ḫamīr ḳılına rāziyāne ṣuyı ile. Ve büyük ḥablar 

ḳılına ve gice istimāl ve çoḳ çiyneye ṣaḳız ve anīsūn ve ḳara ṣaḳız ve kemmūn 

ve nānḫˇāh ve yudula tükrügi. 

[327b] ( ــ כ ة ا ــ Buña cū (اu’l-kelb daḫi dirler. Bu bir marażdur ki 

ṭaām iştihāsı ġālib olur. Nitekim ādet-i kelb böyledür. ــ א ــ  א  ــ ) 
ن כــ ــא  ــ כ ارة  ــ ــאر او  ان כ ــ ــאدة او د ازل  ــ ــ او  داء او  ــ ة  ــ ــ ا غ  ــ  
( ــ اغ او  ــ ط ا ــ ء  ــ ة  ــ ــ او  אو ــאت ا ــ ا  Bunuñ sebebi ekşi 

ḫılṭdur ki leẕ ider fem-i mideyi ve ol ḫılṭ-ı sevdādur yā balġamdur2 yā 

sebebi nevāzil-i ḥāddedür ki dimāġdan fem-i mideye nāzil3 olur yā sebebi 

büyük ḳurdlardur4 ki ġıdāyı yir midede5 nesne ḳalmaz yā sebebi ḥarāret-i 

müfriṭadur nitekim olur ḥummeyāt-ı ṭavīle aḳabınca yā sebebi bedenüñ 

yā midenüñ ziyāde ḫālī olmasıdur farṭ-ı istifrāġ-ı maḥsūs içün yā istifrāġ-ı 

ġayr-ı maḥsūs içün. ــ כ ة و  ــ ــ و ا ــ و ا אء ا ــ ــ ا ج  ــ  (ا
ــא6) ا ــ ا ــ ا ــא  ــ  ــ ا اب ا ــ ــ ا ــ و  א ــ و  א ــ و   

1 Derkenar: Kerefs toḫmı gibi.

2 Derkenar: Alāmeti ekşi ekşi gegirmekdür.

3 Derkenar: Alāmeti alāmāt-ı nezledür. 

4 Derkenar: Bu ḳurdlar oldur ki ruṭūbāt-ı fāside ile olmaya ve illā noḳṣān-ı şehvete bāiẟ olur. Nitekim 

geçdi. 

5 Derkenar: Alāmeti aġızdan luāb aḳmaḳdur uyḳuda.

6 Derkenar: Bilgil ki cūdan bir ḳısm vardur ki aña cūu’l-baḳar dirler. Ol oldur ki ażāda iḥtiyāc ola ġıdā-

ya ammā midede iştihā olmaya. Pes böyle olan kimesne ṭaāmı çoḳ yir ammā giç hażm ider. Muṣannif 

bunı ẕikr itmedi. Zīrā buṭlān-ı şehvet gibidür anuñ ilācı buña ilācdur. 
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Ṭaāmlandurula yaġlu ve cerb[iş] ve ṭatlu nesneler ve terk olına her iti 

[328a] ve ṭuzlu ve ekşi ve istimāl olına şarāb ki ṭatlu ve eski ola ve ṣāfī 

istimāl olına aclıḳ üzere bir niçe ḳadeḥ. 

(1 ــ Ya (اnī ziyāde olan ki marażdur ــכ ــ  ارة ا ــ ط  ــ ــא  ــ ا ) 
ــ اء او  ــ ــ ا ــ  ــאرد اכ ــאء ا א ــכ  ة  ــ ارة ا ــ ط  ــ ــאء او  ــ ا ــ  اء اכ ــ א  
ــ א ا ــ ــ  ــ او ا و א ــ او  ــ  ــ ا ق ا ــ ــ  א ــא  ــ ا اء  ــ  او 

( ــכ ــ ا ــ  ــ  א כ ا ــ ــ و ا ــ   bunuñ sebebi yā ziyāde ḥarāret-i 

ḳalbdür öyleye sākin olur hevā-yı bārid ile mā�-i bāridden ekŝer yā ziyāde 

ḥarāret-i midedür öyleye sākin olur mā�-i bārid ile hevā-yı bāridden ekŝer 

yā ḫılṭdur balġam-ı lezic yā balġam-ı māliḥ gibi yā ġıdā-yı muaṭṭışdur yā 

mülūḥatı içün öyleye ṭabīatı müştāḳ ider anı yumaġa mideden yā lüzūceti 

yā ġılẓeti içündür öyleye ṭabīatı müştāḳ ider terḳīḳe, tā ki mündefi ola 

ve ṭuzlu balıḳ cāmidür külli.2 ة ــ ــאردة ا ــ ا وا א  [328b] ــ ــא ا ج ا ــ  (ا
ــ ــ و ا א ــ  د ا ــ ــ و  ف و ا ــ رد و ا ــ ــאء ا ل و  ــ ــאء و ا ــאر و ا  כא

( ــ رة  כــ ة ا ــ  Ammā و اaṭş-ı ḳalbī ilācı revāyiḥ-i bāride-i leẕīẕdür 

ḫıyār ve şinḫıyār ve ṣandal ve gül ṣuyı ve sögüd ṣuyı ve nīlūfer gibi ve ḳalb 

tebrīd olına şarāblar ve ṭılālar ve żımādlar ile ki meẕkūrdur ḳalb ilācında. 

ــאء و ر ا ــ ــכ  ــכ و כ اب ا ــ ــ  ــ و ا ر ا ــ ــ  ــאر  ي ا ــ ــא ا  (و ا
ــא اذا ــ و ا א ــאت ا ــ و ا א ــכ  א ي  ــ ــ ا ــאء ا ــא و  א ع و  ــ ــאر و ا  ا
( ــכ اب ا ــ ــ او  א ــ  ر ا ــ ــ  ــ  כ ــ  ــ ا ــאر  ــ ا ــ ا  Ammā 

aṭş-ı midī-i ḥārr ilācı ḥalīb-i bezr-i baḳladur ve ḳabaḳ çekirdegi ḥalībidür 

şarāb-ı sikencübīn ile ve buncılayın ḫıyār ve şinḫıyār ve yaş ḳabaḳ çekirdegi 

ḥalībi ve bunlaruñ uṣāresi ve bittīḫ-i ṣayfī ṣuyı ġāyetdür ve naḳū-ı ḥā-

mıżlar.3 Ve ammā ḳorḳulsa aṭş-ı ḥārdan [329a] seferde ikŝār ḳılına bezr-i 

baḳla sirke ile yā şarāb-ı sikencübīn. ــ ــאء ا ج  ــ ــ او  ــ  ــ  ــא כאن   (و 
ن) ــ س و ا ــ ق  ب  ــכ و  אر و  אء   Şol او aṭş ki ḫılṭ-ı ġalīẓ yā lezicden 

ola anuñ ilācı bal şerbetidür yā ıssı ṣudur sükker ile yā cüllābdur ırḳ-ı sūs 

ve anīsūn ile. ــ ــא  ــא  اج  ــ ة و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ا כ ــ ــ  ــאء ا ــא  א אن   (و ان 
אل)  Eger و اaṭş ḫılṭ-ı māliḥden olursa anuñ ilācı arpa ṣuyıdur ve bu ilāc-

laruñ küllīsi mide pāk ḳılınduḳdan ṣoñra olan iḫrāc olınduḳdan ṣoñradur 

1 Derkenar: Ḳuṭbüddīn Şīrāzī dimiş: Aṭş ṭabīatuñ iştiyāḳıdur bāride raṭba.

2 Derkenar: Zīrā ṭuzlu balıḳ muaṭṭışdur mülūḥatı ve lüzūceti ve ġılẓeti ile. Şeyḫ dimiş: Ṭaām-ı ġalīẓ aṭş 

getürdüginüñ sebebi budur ki ḥarāretler cem olur hażm itmek içün. Öyleye midede ḥarāret ziyāde 

olup ṭabīat teskīne muḥtāc olur. 

3 Derkenar: Yanī zerdālū ve erik ḳurısın ve enberbārīs ıṣladalar içeler. 
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ḳay� ile ve ishāl ile. (اره ــ ــ و ا ــ  ــ  ــ د ه ا ــ ــ  ــ ا  Eger (و ان כאن 

aṭş şol ġıdālardan olursa ki bu ṣıfat iledür yanī ġalīẓ yā lezic yā māliḥdür 

tedbīr ḳılına hażmda ve mideden indürmekde.1 

( ــ ــ و  ــאن ا ) Ḳuvvet-i ḥāżımenüñ noḳṣānı yā buṭlānı. ن כــ ) 
ــ ــ ا  [329b] ــ ــאرد  ــאء  ــ  ــ  ــא  ــאر و ر ــ ا ــ  اج  ــ ء  ــ  

( ي او اط ا ا  Bunlaruñ her birisi olur sū-i mizāc içün ki mużaf-

dur ḳuvveti ḥattā sū�-i mizāc-ı ḥārr ve gāh olur bunlaruñ bażısına şifā 

olur mā�-i bārid ile ki içer açla ifrāṭ-ı aṭş içün ki īcāb ider anı. ــאء ــאء ا ) 
ــאرد) ــאء ا ــ ا  Ḫaṭā eyledi eṭibbā bunları men itmek ile mā�-i bāridden. 

ــ ــא او ــ  ة و  ــ ــ ا אب  ــ ــ ا ــ و  ــכ او ــ  ــאرد ا כــ ا ) 
ــכ) אب  ــ  Lākin mizāc-ı bārid-i raṭb noḳṣān-ı hażm içün evlādur sā�ir 

emziceden ve noḳṣān cemī esbāb-ı żaf-ı şehvet içün olur ve midenüñ 

cüŝŝesinüñ żafı esbābuñ evlāsıdur noḳṣān-ı hażma. ــאم ــ ا ن  כــ ــ   (و 
اء ــ ــ ا ن  כــ ــא  ــ כ و ــ  ــאر او  ــ ا ــ و ا ــ و ا אل ا ــ ــ ا ن  ــ ــא   
( ــ Gāh olur noḳṣān-ı hażm ṭa اām ḳalḳduġı içün nitekim olur ṭaām 

ḳalḳması süd ve ḫamr ve ıssı ekmek istimāli [330a] ḳatında yā noḳṣān-ı 

hażm ṭaāmuñ mideden sürat-i nüzūli için olur. Nitekim nüzūl-i ṭaām 

olur ġıdā-yı müẕliḳden. ــ د و ر ــ ــ  ن  כــ ــ  כ ــ ا اج و  ــ ــ ا ج  ــ  (ا
ــ ــ ا ــ و ا א ــ ا ج و ا ــ ارش ا ــ ــ و  ــכ ا ــ  א ــ ا دو  و ا

( ــ ا و  ــ  ا و  כــ  ا ــ  ــ  او  اد  ــ  اİlāc tadīl-i mizācdur sū�-i 

mizācdan olanda ve ekŝerde noḳṣān-ı hażm bürūdetden ve ruṭūbetden 

olur edviye-i nāfia bu ki gülengübīndür daḫi cevāriş-i turunc ve cevāriş-i 

sefercelī-i ḳābıżdur ve meybih-i muṭayyebdür yā yalñuz yā maṣṭakī ve sün-

bül ve ḳaranfil ile. ن و ــ ص ا ــ رد و  ــ ص ا ــ د و  ــ ص ا ــ اص  ــ ــ ا  (و 
( ــ כ ــ ا אر ص ا ــ  Ḳurṣlardan nāfidür bürūdet-i mideye ve ruṭūbetine 

ḳurṣ-ı ūddur ve ḳurṣ-ı verddür ve ḳurṣ-ı līmūndur ve ḳurṣ-ı enberbārīs. 

ــ א ــ  ــ در ــ  ــ  وا ــ و زر ورد  א ة  ــ ــ כ ــ  אت ا ــ ــ ا  (و 
ــא و א ق  ــ ــ  ــכ  ــאل  ــ  ــ  ــ در ــ ر ــ  وا  [330b] ــ ــכ و   و 
ي) ــכ ــ  ا  Hażmı muḳavvī olan sefūflardandur ḳurı kişnīz ve 

zirr-i verd her birinden bir dirhem ṭabāşīr ve lükk2 ve büssed her birinden 

rub dirhem yılġun ḳozaġı bir miŝḳāl misk bir çekirdek bunlar dökile ince 

ve istimāl olına gülengübīn ile. ي ــ ــאج و ا ــ و ا ار ــ ا ــ  اء  ــ  (و ا
1 Derkenar: Bunlar fāile ārıż olan āfetdendür fesād-ı hażm ḳābile yanī ġıdāya ārıż olan āfetdendür.

2 Derkenar: Bıçaḳçılar ḳullanduġı nesnedür.
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( ــ א ة ا ــ כ ــאرة و ا ــ ا אز א رة  ــ ــ   Ġıdā bilicler etleri tavuḳ ve oġlaḳ 

ḳavurma ola mübezzere ola ebāzīr-i ḥārre1 ile ve ḳurı kişnīz ile.   و) 
ــא) א ــ او ــ و  ي ا ــ ة  ــ ــ ا ــ  Yeşim didükleri ṭaşı mi اde üstüne 

aṣmaḳ hażm ḳavī ider ve mide aġrılarına fā�ide ider. 

( אد ا ) Bu oldur ki midede ṭaām müteġayyir ola keyfiyyet-i uḫrā-

ya ekşi olmaḳ gibi meŝelā. ــ ــ  ــא  ــ  ن اכ כــ ــאن  اء  ــ ــ ا ــא  ــ ا ) 
ه ــ ــאد  ــ ا ق [331a] او  ــ ــ  ــא  ــ  ــ او ا ــ  א ة ا ــ ف ا ــ  
ــאق ــ او  ــ و ــ  א  ــ ــ او  ــאد  ــ او  א כא ــ ــ ا כ او  ــ  כא
اط ــ א ــאرة  ن  כــ ــאن  ة  ــ ــ ا ــ  ن  כــ ــ  ــ و  ــאء כ ب  ــ ــ او  ــ  כــ   
ــ ــא  ــ ا ــאن  اء او  ــ ــ ا אل  ــ دة ا ــ ــ  وح  ــ ــאح او  اء او  ــ ق ا ــ  

ــא) ا ــאب ا ن  כــ ــא  اء כ ــ ــ ا داوي  ــ ــ ردي  ــ  כ ــאل او ا  Bunuñ ا

sebebi yā ġıdādandur ki ekŝer ola lāyıḳ olandan öyleye muḥteriḳ olur yā 

serīü’l-fesād2 ola kendü cevheri içün balıḳ gibi yā sürat-i istiḥālesi içün 

süd gibi yā fesād-ı tertībi içün ki evvel ġalīẓi ṣoñra laṭīfi ekl olına yā is-

timāli içün vaḳtinüñ ġayrında ki evvelki ṭaām hażm olmadan bir ṭaām 

daḫi ekl olına3 yā ṭaām üzerine ḥareket-i ḳaviyye ittifāḳı içün. Ve gāh olur 

fesād-ı hażm midede sebeb içün olur ki mide ziyāde ḥārr ola mizācda 

öyleye iḥrāḳ eyleye ġıdāyı yā riyāḥ-ı keŝīre içün ola midede yā ḳurūḥ içün 

[331b] ola midede ki men ide ġıdāya iştimālinüñ cevdetini yā munṣab 

ola mideye ṭıḥālden ve cigerden yaramaz ḫılṭ-ı sevdāvī ki ġıdāyı ifsād ide. 

Nitekim olur fesād-ı hażm aṣḥāb-ı mā[lī]ḫūlyā-yı merāḳī içün.4 

اق) ــ Żamm-ı fā ve fetḥ-i vāv ile ıcḳuruḳ dimekdür. Bu fem-i mi (اde-

ye aġsırmaḳ gibidür dimāġa. Nitekim muṣannif dir: ــ ة  ــ ــ ا כــ  ) 
ــ ــאت ا ــ ا ــא  ــ כ ــ او  د ا ــ ــ ا ــא  ض  ــ ــא  د כ ــ ــא  ــ ا ذ א  
ــאدث ــ כא ج او  ــ ــ  ــ  ــאدث  א ــ  ــ او  כ א ــ  ط  ــ ــא  ــאول   او 

ــ ــכ  ن ذ כــ ــא  ــ و ا ــ  ن  כــ ــ  ــ و  א ــאول ا ــאري او  اء ا ــ ــ ا  
( ــ ا אت  ا ــ ا او  ــ  ا ــאت  Fem-i mi اdenüñ ḥareketidür def-i 

mūẕīsi içün.5 Ve bu mūẕī yā berd içün ola nitekim ārıż olur fuvāḳ misāfir-

1 Derkenar: Fülfül ve dārçīnī ve kemmūn gibi.

2 Derkenar: Ḥarāret ḳatı çoḳ olup aña nisbet ġıdā az olıcaḳ te�ŝīr ziyāde olup muḥteriḳ ve fāsid olur.

3 Derkenar: Mide evvelki ṭaāmuñ hażmına meşġūl olup ṣoñraġı fāsid olur. 

4 Derkenar: Muṣannif fesād-ı hażm marażınuñ esbābın beyān eyledi ammā ilācın beyān eylemedi. Zīrā 

noḳṣān-ı hażm ve buṭlān-ı hażm ilācı buña ilācdur.

5 Derkenar: Ammā bu ḥareket mürekkebdür iki ḥareketden biri ḥareket-i inḳıbāżiyyedür, mūẕīden ḳa-

çup biri ḥareket-i inbisāṭiyyedür def-i mūẕī içün. 
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lere berd-i şedīdde yā ḥarr içün ola nitekim ḥādiŝ olur ḥummeyāt-ı muḥ-

rıḳada yā tesḫīni ziyāde olanuñ tenāvülinde kemmūn gibi yā ol mūẕī anuñ 

ġılaẓı içün ola nitekim [332a] ḥādiŝ olur balġam-ı lezicden yā ol mūẕīnüñ 

leẕi içün ola fem-i mideyi nitekim ḥādiŝ olur ṣafrā-yı zencārī inmekden 

yā ekşi nesne tenāvül itmekden. Ve gāh olur fuvāḳ yübs-i şedīdden olur ki 

müşennic yanī buruşdurucıdur fem-i mideyi ve bu ḥummeyāt-ı muḥrıḳa 

aḳabınca olur yā istifrāġāt-ı müceffife1 aḳabınca olur. ــא ذى ا ــ ف ا ــ  (و 
اد) ــ ــאت ا ر  ــ ــ و  ــ ا ج  ــ ــא  ــאدي  ــא ا ــ و ا א ر  ــ ــ  ا  Ve ا

bilinür mūẕī ki sebeb-i fuvāḳ olur ammā mizāc-ı sāẕec olan alāmātınuñ 

ẓuhūrı ile ve ammā māddī olan ḫurūc iden ile ḳay�dan ve alāmāt-ı mevād-

duñ ẓuhūrı ile. אرج א ــ  ــא ا אل ا ــ א ــ  ــ او  א ــ  אد غ  ــ ــאدي  ج ا ــ  (ا
ــאت א اوي  ــ ــא ا ي و ا ــ ــ ا ــ و ا ــ ا ــ او  ــאرة ا ا  ــ  

ــ ــ  ــ  א ة ا ــ כ رد و ا ــ א ة  ــ ــ ا ي  ــ ــא  ــא  ــ  ــ و  אכ ــ ا ــ و   ا
ــ و ــא  ة כא ــ ــ ا ــאت  رات و  ــ ــ  دو ــ ا ــ  اج و  ــ ــ ا  
ــ ــ ار ــ כ وا ــ  ــ  ان و ورد  ــ ــ ز ه [332b] ا ــ ص  ــ ــאرد و   ا
ــ ــא  ــ  ــ  ه و  ــ ــכ ان  ــאل و  ــ  ن ر ــ ــאل ا ــ  ــאل  ــאرون  ــ ا א  
ــאن אش  ــ ر ا ــ ــ و  ــאع و  ــ و  ر ا ــ ــ و  ــ ا خ  ــ ــאل و   ا
ــא ــ و ا ــכ  ــ ذ ه  ــ ــאن  ــ  ــ  اب  ــ ــ  ــ  ــ  ــאدة  ــ ا  כא
ور ــ رد ا ــ אش و زر ا ــ ر ا ــ ــ  خ  ــ ــ ا ــאء ا ــ כ ــ  ــאر  اوي و ا ــ  ا
اب ــ ــ  ر ا ــ ــ  رد او  ــ ــאء ا ــ  ــאح ا رد او ا ــ اب ا ــ ــ و  א ــ  ــ   
ــא ئ ر ــ א ــ  ــא ا ــ و ا א ــ  ان  ــ ــ ز ــ  ن  ــ ــ ا ــ  ــאح و   ا
אش ــ ــ ا ــ  כ ن و  ــ ــ ا ــ  اب ا ــ ز و  ــ ــ ا د  ــ ــ ا ــאء ا ــ  ــ   
ــא) ــא ذכ ــאة  ــ ا א ــ ا ص  ــ ــ و  ــאء  ر ــ  ــ   Fuvāḳ و اilācı budur 

ki māddī olanda istifrāġ olına ḳay� ile evvelā, andan ṣoñra ishāl ile2 ammā 

balġamī [333a] eyāric-i fayḳarā uṣāre-i efsentīn3 ile yā ṭabīḫ-i fūtenc ile ve 

milḥ-i Hindī ile ve ammā ṣafrāvī naḳūāt-ı müshile ve ṭabīḫ-i fākihe ile. Ve 

nef olına bunda fem-i mideyi muḳavvī olan verd gibi ve ḳurı kişnīz gibi, 

andan ṣoñra yanī tenḳiye-i tāmmeden ṣoñra iştiġāl olına tadīl-i mizāca 

edviye-i muaddile ile ve ḫalṭ ḳılına edviyede muḫaddirāt ve fem-i mideyi 

muḳavvī olanlar felūniyā gibi fuvāḳ-ı balġamī ve bārid içün. Ve ḳurṣ bu 

1 Derkenar: İshāl-i müfriṭ ve ḳay�-ı müfriṭ gibi.

2 Derkenar: Yanī eger ḳay� ile tamām pāk olmaz ise ishāl ile pāk ḳılına ve ishālüñ tafṣīlin ider mādde 

ḥasebince.

3 Derkenar: Efsentīn yavşan didükleri otdur ve fūtenc yarpuz didükleri otdur. Nitekim yuḳaruda beyān 

olınmışdur.
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ṣıfat ile aẓīmü’n-nefdür zaferān ve gül ve maṣṭakī ve sünbül her birinden 

dört miŝḳāl asārūn bir miŝḳāl ṣabır bir miŝḳāl efyūn rub miŝḳāl. Ve senüñ 

içün vardur bunı ziyāde itmek ve eksük itmek ḥāl īcāb itdügi ḥasebince ve 

maṭbūḫ-ı efsentīnden ve fustuḳ ḳabuġından ve nanā ve fūtenc ve ḫaşḫāş 

ḳabuġı. Ve eger mādde ġalīẓe ise ẕikr olan maṭbūḫ süzüle sikencübīn-i 

unṣulī üzerine taḥḳīḳan te�ŝīri bunda acībdür ve ammā ṣafrāvī ve ḥārr 

olana bir nesne yoḳdur arpa ṣuyı gibi anda maṭbūḫ [333b] ola ḫaşḫāş ḳa-

buġı ve zirr-i verd ki anuñ üzerine ekilmiş ola azacuḳ ṭabāşīr ve gül şarābı 

yā tuffāḥ-ı fetḥī1 şarābı gül ṣuyı ile yā ḥalīb-i bezr-i baḳla gül şarābı ile. Ve 

gāh olur iḥtiyāc azcuḳ kāfūra ve ḥalīb-i bezr-i baḳla içün gül ṣuyı ile ve 

elma şarābı ile ve bir şemme efyūndan ıṣlāḥ olınduġı ḥālde bir çekirdek 

zaferān ile nef-i ẓāhir vardur. Ve ammā fuvāḳ-ı yübsī ibtidā olanda fā�ide 

ider arpa ṣuyı ki müdebbir ola bādām yaġı ile ve şarāb-ı nīlūfer ve azcuḳ 

efyūn ile ve çoḳ ḳılına anda ḫaşḫāş2 ve fuvāḳ-ı yübsīden müstaḥkem olan 

içün recā yoḳdur ve ḥarīṣ ḳılınsun ḥayāt uzatmaġa bizüm ẕikr itdügümüz 

muraṭṭıbāt ve müberridāt ve muḫaddirāt ile.3 ــ ا א ــ  ــא ا ــ ا  (ا
ــ و ــ و ا ــ و ا א ة ا ــ כ א رة  ــ ــכ  ــ כ ذ א ــ او ا ار ــאم و ا ــ ا  
ان) ــ ــ و ا ار  Ġıdālar fuvāḳ-ı balġamīye uçmaġa gelmiş gügercin ve ا

bilicler ve serçelerdür. Bunlaruñ küllīsi mübezzer [334a] ola ḳurı kişnīz ile 

ve maṣṭakī ve dārçīnī ve zaferān ile. ن ان ــ ــ ا ــ او  ار א اوي  ــ ــא ا  (و ا
ــ او ــ و ا א ة ا ــ כ א ــא  אش  ــ א ا  ــ ــאص  ع او ا ــ א ــא  ــ   כאن ا
( אء ا ا  Ammā fuvāḳ-ı ṣafrāvīye bilicler yā ḳoyun etidür eger hażm 

ḳavī ise ḳabaḳ yā erikdür muġalliẓ olduġı ḥālde ḫaşḫāş ile muṭayyeb ol-

duġı ḥālde ḳurı ve yaş kişnīz ile yā ḳabuġı çıḳmış arpa ṣuyıdur. ــ א ا  (و ا
ــ ــ  ــכ   ــ ا אء و  ــ א ع او  ــ אش او ا ــ א ــ او  ــ او ا ــאء ا ــ  ار א  

ة) ــ כ  Ammā fuvāḳ-ı yübsīye biliclerdür arpa ṣuyı ile yā buġday ṣuyı ile ا

yā ḫaşḫāş ile ve ḳabaḳ ile yā riştā ile ve küllīsinde lā-büddür kişnīz.4 دو  (ا
ــ ــ و ا א رد  ــ ــ ا ــ او د ــ او ا ــ ا ــ  ــאرد و ا ــא ا ــ ا  ا

( ــ Edviye-i mevżi و اiyye ammā fuvāḳ-ı bārid-i balġamīye sūsen yaġı yā 

1 Derkenar: Tuffāḥ-ı fetḥī bir nev elmadur ki Fetḥuddīn nām pādişāh Iṣfahān’dan diyār-ı Arab’a getür-

miş.

2 Derkenar: Ḫaşḫāş egerçi muḫaddirdür ammā muraṭṭıbdur ḫilāf-ı efyūnuñ. Zīrā ol hem muḫaddir hem 

müceffifdür.

3 Derkenar: Muṣannif teşennüc-i yübsī ilācında ẕikr itdügi edviyeye işāret ider.

4 Derkenar: Taḫdīr içün ve ḳabż ve taḳviye ve tebrīd ve tesḫīn içün.
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ḳusṭ yaġı yā gül yaġıdur sünbül ve maṣṭakī ve ḳaranfil [334b] ile. ــאد ) 
( ــ ــאء ا ــ  ــ و  ان و  ــ ــ و ز ــ و  ــ   Żımād sünbülden ve 

maṣṭakīden ve zaferāndan ve benefşeden ve sevīḳden ḳaranfil ṣuyı ile. ــא  (و ا
رد و ــ ــאء ا رد و  ــ ــ ا ــ  ع  ــ ــ ا ــ او د ــ ا ع او د ــ ادة ا ــ اوي  ــ  ا
ر) ــ א ــ  ــ  ــא ز ــ و ر رد  ــ ــ ا ل و د ــ  Ammā ṣafrāvīye ḳabaḳ ḳazındısı 

yā benefşe yaġı yā ḳabaḳ yaġı maḫlūṭ olduḳları ḥālde gül yaġı ile ve gül ṣuyı 

ve ṣandal ve gül yaġı maḫlūṭ olduḳları ḥālde ve gāh olur ziyāde ḳılınur bunda 

kāfūr.1 ــ ــ ا ع و د ــ ادة ا ــ ــ و  ة ا ــ כ ــאء ا ل و  ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ) 
ا) ــ א ــ  ر و  ــ ة כא ــ ــאء ورد و  Eyü merhem şem و -i ebyaż maġsūl ve yaş 

kişnīz ṣuyı ve ḳabaḳ ḳazındısı ve benefşe yaġı ve gül ṣuyı ve şaīre-i kāfūr 

istimāl olına yanī mide üzerine ḳona ısıcaḳla ــ و ــ ا ــ  ــא ا  (و ا
ــא)  [335a] ر ــ رد و  ــ ــ ا ــא او د ر  ــ ــאب   Yanī edviye-i mevżiiyye fuvāḳ-ı 

yübsīde benefşe ve luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā yā gül yaġı ve bezr-i ḳaṭūnā2 ve gül 

ṣuyı. (ة ــ ــ ا ــ  ــאه  ــא  ــ و כ  ــ و ا ــ ا כ ــ ان   Ve lāyıḳdur çoḳ (و 

ḳılınmaḳ ṭīb ve ıṭr ve her bizüm didügümüz taḳviyet-i midede. כאت ــ  (و 
ــ ــא  ــ و دو ــאس و ا ــכ ا ــאدي و כ اق ا ــ ــכ ا ــ  ــ  ــ  ــ   ا

ــ ــ ا ــא اذا رش  ــ و  ــאرد  ــאء ا ــ ا ــ  ــאد  ي و ا ــ ــאح ا ــ و ا  ا
ح) ــ ــ او ا ــאة ا א ــכ   Ḥarekāt-ı ḳaviyye içün te�ŝīr-i و כacīb vardur tes-

kīn-i fuvāḳ-ı māddīde. Ve buncılayındur aġsırmaḳ ve ḳusmaḳ ve bunlardan 

dūndur ḥabs-i nefes ve ḳatı çaġırmaḳ ve ditremek ṣovuḳ ṣu dökmekden a-

le’l-ġafle ḫuṣūṣā ḳaçan yüze ṣu serpilse. Ve buncılayındur añsuzdan ḳaḳımaḳ 

ve sevinmek. ( ــ ــ ا اق  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــאر  כ  Ve çoḳ yimek (و ا

ayvadan ki ekşirek ola fuvāḳ īcāb ider fi’l-ḥāl. 

ــאن) ا و  ع  ــ ا و  ــ  Evvelkisi mi (اdenüñ ve anda olanuñ ḥareketi

[335b]dür ikincisi midenüñ ḥareketidür üçüncisi mide ḳay� iḳtiżā itmek-

dür ki aña göñül dönmek dirler ve bu dā�im olsa taḳallüb-i nefes dirler. א ) 
ء ــ ــ و  ــ  ــא او ر ا ــ ا א ض  ــ ــא  ق כ ــ داوي  ــ اوي او  ــ ــ  ــא   ا
ــאم رة  ــ אء  ــ ــ ا ز رة او  ــ ــ  ــ ا ر  ــ ــ  ــאر او  ه ا ــ ــאذج و اכ اج  ــ  
( אد ا ا ا و  אب او   Bunlaruñ sebebi yā ḫılṭ-ı ṣafrāvī yā sevdāvī כא

muḥteriḳdür. Nitekim ārıż olur merāḳiyā ṣāḥibine yā ruṭūbet-i mürḫiye-

1 Derkenar: Ḥarāret ziyāde olıcaḳ.

2 Yanī edviye-i mevżiiyye fuvāḳ-ı yübsīde benefşe ve luāb-ı bezr-i ḳaṭūnā yā gül yaġı ve bezr-i ḳaṭūnā: 

Metin neşrinde esas alınan Ayasofya 3662 numaralı nüshada eksik olan bu kısım, metnin anlam bü-

tünlüğünün sağlanması amacıyla diğer nüshalardan hareketle metne dâhil edilmiştir.
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dür yā sū�-i mizāc-ı sāẕecdür1 ve ekŝeri ḥārdur yā murdārlıḳ taḫayyülidür 

aseli murdār taḫayyül itmek gibi yā murdār add olınur nesne ulaşmaḳdur 

ṭaāma siñek gibi yā toḫmalıḳ birbiri ardınca olmaḳdur ve fesād-ı hażm-

dur. ــ א ــ  ــ ا دو ــ ا ة و  ــ ــ ا א ــ ا ــ  ــ ا ــ  א ــ ا دو ج ا ــ  (ا
( ــ ع و ا ــ ــ و ا ــ ا ــאن و  ــ ا  Devālar ki mānidür ḳay�dan ḳābıż 

olup ıṭriyyeti olanlardur2 ve cemī devālar ki [336a] iştihā virür3 nāfidür 

ġaŝeyān ve taḳallüb-i nefes ve tehevvu ve ḳay�dan. ــ כــ  ا ف  ــ ا  (و 
( ــ ــכ ا ــ  ــ  א ــ  א ــ و زر ورد و  א ة  ــ אق و כ ــ  Şol sefūf ki mürekkeb 

ola summāḳdan ve ḳurı kişnīzden ve zirr-i verdden ve ṭabāşīrden bāliġdür 

teskīn-i ḳay�da. ــאء ــ  ــ ا ــאل  ــ ا ــ ا ــ  ــאن ا ــ  א ــ  ا א ــ   (و ا
ــ ــ ا א ــ  ــ و  ــ ا א ــ  ــ ا ــ و  ا ــ ا ــ  ــ و  א ي  ــ ــ  ع  ــ  

( ــ ــכ ا ة  ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــ ا  Żımād ḳılmaḳ ḳavābıż ile nāfidür 

ve eger ittifāḳ olsa ḳay� ile ṭabīat dutḳunluġı yanī ḳabż-ı temr-i Hindī ıṣ-

landuġı ṣu ġāyetdür. Ve gāh olur ḳavābıż istimāl olınur def-i ḳay� içün ve 

ṭabīat telyīn olınur ḥuḳne-i leyyine ile. Ve gāh ilāc olınur ḳay� ḫılṭ-ı fāsid 

tenḳiye ḳılınmaḳ ile, tā ki mide pāk olup ḳay� sākin ola. 

( כ اض ا Ġıdā mi (اdede keylūs bulduḳdan ṣoñra cigere inüp keymūs 

bulur. Anuñçün [336b] bunuñ emrāżın anuñ emrāżı aḳabınca īrād eyledi. 

Ve cigerüñ iki ṭamarı vardur. Biri keylūs bulan ġıdāyı mideden ceẕb ider4 

biri cigerden bāḳī ażāya īṣāl ider.5 (ــא ــאت ا ) Cigerüñ mizāclarınuñ 

alāmetleri ل و ــ ــאغ ا ــאب و ا ــ و ا ة  ــ ــ و  ــ  ارة  ــ ــאت ا ) 
אت) ــ א ر  ــ  ḥarāret اalāmetleri aṭş-ı şedīddür ve iştihā-yı ḳalīldür ve 

iltihābdur cānib-i yemīnde ve bevl boyanmaḳdur ve żararlanmaḳdur mu-

saḫḫināt ile. ــאرورة ــאض ا ــ و  ــ ا ــאن و  ــ و ا ــאض ا ودة  ــ ــאت ا ) 
ط) ــ ع  ــ ن و  ــ ــאد ا  Bürūdet و alāmetleri ṭudaḳlar aḳlıġı ve dil aḳlıġı 

ve ṣusuzluḳ azlıġı ve ḳārūre aḳlıġı ve levn fesādı ve açlıḳ ziyādeligidür.6 

ن) ــ ــ ا א ــ و  ــ ا ل و  ــ ــ ا ــ و ر ــ و ا ــ ا ــ  ــאت ا ) Yübū-

set alāmetleri yübs-i femdür ve aṭşdur ve bevl inceligidür ve nabż berkli-

1 Derkenar: Zīrā ruṭūbeti ḳaynadup yuḳaruya taḥrīk ider.

2 Derkenar: Elma ve ayva ve emrūd gibi.

3 Derkenar: Meybih ve şarāb-ı rümmān, nana gibi.

4 Derkenar: Bu cānibi muḥaddebindedür ki ẓahr tarafıdur.

5 Derkenar: Bu cānib muḳaarındadur ki baṭn cānibidür.

6 Derkenar: Zīrā ciger bārid olıcaḳ tevlīd-i dem az olur. Öyleye cū ziyāde olur ażāya demden ġıdā vir-

mek içün.
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gidür [337a] ve beden arıḳlıġıdur. ــ ــ و ر ــ و ا ــ ا ــ  ــאت ا ) 
( 1 و  ا ــ ا ــאن و   ا  Ruṭūbet اalāmetleri yüzüñ ve gözüñ 

şişmesidür ve lisānuñ ruṭūbetidür ve eyegü başlarınuñ etinüñ ditremesidür 

ve ḳıllet-i aṭşdur. (ــאت ــ ا כ ــ  כ ــ ا ــאت ا -Emzice-i mürek (و 

kebe alāmetleri alāmetler terkībidür. 

( ــ כ ا ــ  ) Murād bundan cigerüñ ḳuvāsı2 ve efāli żaīf olmaḳdur 

kendüsinde bir emr-i ẓāhir yoḳ iken. (ــאدي ــאذج او  اج  ــ ء  ــ ــ  ه  ــ  (و اכ

Żaf-ı kebidüñ ekŝeri sū�-i mizāc-ı sāẕecden yā māddīdendür. ف ــ  (و 
( ــ ــ ورم او د ــ  ــ  ــא  א ــ ا ر  ــ وث ا ــ ــ  Ve bilinür ża اf ża-

raruñ ḥudūŝı ile efālinde verem yā dübeyle3 alāmetsüz. ــ د4  ــ כ ن ا ــ  (و 
ــאض) ة و  ــ ــ  ــ ا ــ  כ  Mekbūduñ levni ekŝerde mā�il olur ṣufrete ve ا

beyāża. (د ــ اط ا ــ ــ ا ــ  כ ــ   Ve gāh olur mekbūduñ levni ḳaramtıḳ (و 

olur berd ziyāde olduḳda.5 (اء ــ ذ ا ــ ــ  ــ و ــ  ــ و כ ــ [337b] ا ــ   (و 

Ve lāzım olur mekbūda ekŝerde veca-ı leyyin ġıdānuñ nüfūẕı ḳatında.6 

( ــ א ــ و  از و  ــ ة ا ــ ــ כ ــ دل  אذ ــ ا ــ  ــאن כאن ا ) Eger żaf cāẕibede 

olursa delālet ider buña necāsetüñ keŝreti ve līneti ve beyāżı. ــ ــאن כאن  ) 
( ــ ــ  אذ ــ ا ــ  א ــ  ــ و  ل  ــ Eger bevlde renk ve nuḍc olursa ża اf 

cāẕibededür ancaḳ hāżımede degüldür. ــ ــ  אئ ت ا ــ ــ כ א ــ ا  (و ان כאن 
ل) ــ ن ا ــ ــ  ــ و ا ــ  ــאء  ــ ا ــ ا א م و כאن  ــ Ve eger ża اf hāżımede 

olursa çoḳ olur mā�iyyet ḳanda daḫi ażāya vāṣıl olan hażm olmış olmaz ve 

aḳ olur levn-i bevl. ( ــ אذ ــ ا از  ــ ــ ادل و ا א ــ ا ل  ــ -Bevl hāżıme (و ا

nüñ ḥāline edeldür ve ġā�iṭ cāẕibenüñ ḥāline edeldür. ــכ א ــ ا  (و ان כאن 
( ــכ א ــ ا ر  ــ ــ  ــ ا اء و  ــ ــ  כ ء ا ــ ــ ا ــ  ــ  م  ــ ــ   Ve eger 

żaf māsikede [338a] olursa dā�im olmaz ŝiḳal7 ki iḥsās olınur kebidüñ ġıdā 

ile imtilāsı ḳatında ve hażm eksilür māsikenüñ tacīli miḳdārınca.8 و ان כאن) 
ــ ل و  ــ از و ا ــ ــ ا ــ  م و  ــ ــ ا ــ  אئ اء و ا ــ داء و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ا ــ ا  

ــאم) ة ا ــ ــ  ــאم و  ــ ا ــ ا א Eger ża اf dāfiada olursa sevdānuñ ve 

1 Derkenar: Şerāsīf cem-i şürsūfdur. Şürsūf eyegünüñ ḳarın ṭarafında olan başına dirler.

2 Derkenar: Ḳuvvet-i cāẕibe ve ḳuvvet-i hāżıme ve ḳuvvet-i māsike ve ḳuvvet-i dāfia.

3 Derkenar: Dübeyle eḫaṣdur veremden. Zīrā dübeyle şol vereme dirler ki mādde dökülicek yir ola. 

4 Derkenar: Mekbūd żaf-ı kebidi olan kimesneye dirler.

5 Derkenar: Zīrā berd ḳanı dökdürür lā-cerem ḳatamtıḳ olur.

6 Derkenar: Veca ḥādiŝ olduġı ġıẕā aña yük olduġındandur ve leyyin olduġı ciger użv-ı leyyin olup 

temeddüde ḳābil olduġındandur.

7 Derkenar: Zīrā ŝiḳal zā�il olur ġıdānuñ gitmesi ile.

8 Derkenar: Zīrā hāżıme hażm itmekde olur māsike imsāk itdükçe. 
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ṣafrānuñ ve mā�iyyetüñ demden temeyyüzi ḳalīl olur daḫi ġā�iṭüñ ve bev-

lüñ boyanması az olur ve ḳalḳmaġa ḥācet az olur ve şehvet-i ṭaām eksük 

olur.1 ( ــ ــאت ا ــ  اج ا ــ ء ا ــ ــ  ل  ــ  Ve istidlāl olınur sū�-i (و 

mizāca ki mużafdur mizāclar alāmetleri ile. ــ ــ  ــא  اج  ــ ــ ا ج  ــ  (ا
( ــ ــאج و  د و ا ــ ــ ا ــ  ــא و  ي  ــ ــ  ي و  ــ ي ا ــ  İlāc-ı żaf-ı 

kebid tadīl-i mizācdur şol nesne ile ki anda ıṭriyyet ola ki ḳuvāyı ḳavī 

ḳılur. Ve şol nesne ile ki anda teftīḥ ola ki süddeleri zā�il ḳılur. Ve şol nesne 

ile ki anda [338b] nuḍc ve līnet virmek ola.2 ــאردة ــאرة و ا ــ ا دو ــ ا ــ   (و 
ــ او ــ و ا א اب ا ــ ــ و ا ذ ــאع ا ــ و  ار ــ و ا ــ  ان و ا ــ ــ ا  و 

( ــ ــכ او  ــ  ــאء  ــאء و ا ــאء ا ــ و  אر ــאن و ا ــ ا  Biz و add ide-

rüz edviye-i ḥārre ve bārideyi ki zaferāndur3 ve ḳuru üzümdür çekirdegi 

ile ve dārçīnīdür ve iẕḫir çiçegidür ve şarāb-ı reyḥānī4 ve rāvenddür5 ve 

ḥabbu’r-rümmāndur ve enberbārīsdür ve hindibā ṣuyıdur ve hindibānuñ 

nefsidür sükker yā asel ile. ص ــ ل و  ــ ــאري و ا اب ا ــ ــאت  כ ــ ا  (و 
( ــ א ــאن  ــ ا ــ و  ــ ا ــ  ــאم ا رد و ا ــ ــ و ا אر  Mürekkebātdan ا

şarāb-ı dīnārī ve şarāb-ı uṣūl ve ḳurṣ-ı enberbārīs ve ḳurṣ-ı verd şol ṭaām ki 

ḳuru üzümden ve ḥabbu’r-rümmāndur mütteḫaẕdur ġayetdür. 

( ــ כ د ا ــ ) Cigerde süddeler ــא ــ و  ــ ا כــ  ــ ا ــא  و ــ   (اכ
ــא  כא ــ  ــ  ــא [339a] ان כא ــ و  ــ و ا א ــ و ا ــ כא  ا

( ــ ــ כא כ ــ ا اب ا ــ ة ا ــ ة  ــ ــכ  ــ ذ ــ  ــא ان כא  ekŝer ḥudūŝı و 

aġdiye aḳabınca ḥareketdendür ḫuṣūṣā aġdiye-i ġalīẓe mühellebī6 gibi ve 

ḳaṭāyıf ve herīse gibi ve ḫuṣūṣā ġılẓeti ile lezice ola mühellebī gibi ve ḫuṣūṣā 

ġılẓeti ve lüzūceti ile ṭatlu ola ve cigere çekilmesi ziyāde ola ḥānegī ḥelvā gi-

bi. اب ــ ــ  ذه  ــ ــ  ــ  כ ــ ا ــ  ــ  د ا ــ ــ  ــ و ان  א ــ  اب ا ــ ــא ا  (و ا
( ــ ــ  א ــ  ــא  ــ ا ــ  ــ  כ ــאري ا ــ و  ــ  ــ  ــ  כ ب ا ــ ة  ــ  و 

Ammā ṭatlu şarāb ol egerçi fetḥ ider öyken süddelerin südde ider cigeri 

1 Derkenar: Yanī ḳażā-yı ḥācete ḳalḳmaḳ az olur ve gāh olur ḳuvvet-i dāfianuñ żafı ḳūlence mü�eddī 

olur.

2 Derkenar: Tā ki ḫılṭ mużafa nuḍc virüp iḫrāc ide gül şarābı ile şarāb-ı dīnārī gibi ve hindibā ṣuyı ile 

rāvend gibi.

3 Derkenar: Zaferānda ıṭriyyet ve ḳabż ve inżāc ve teftīḥ vardur ġayrısın daḫi buña ḳıyās ile mülāḥaẓa 

idüp bilmek gerek. 

4 Derkenar: Ḫoş ḳoḳulu nesne bile olan şarāba şarāb-ı reyḥānī dirler.

5 Derkenar: Zaferāndan rāvende varınca edviye-i ḥārredür ḥabbu’r-rümmān ve andan aşaġa olan edvi-

ye-i bāridedür. 

6 Derkenar: Mühellebī Ḥaleb begi Mühelleb içün bişürülmiş, anuñçün aña nisbet idüp mühellebī di-

mişler.
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sürat-i nüfūẕı içün zīrā şarābdur ve cigerüñ anı ceẕbinüñ şiddeti içün zīrā 

ṭatludur ve cigerüñ mecrāları ṭarcuḳdur. Öyleye vāṣıl olur ol mecrālara ḫām 

iken öyleye sedd ider. ــא اب ا ــ ل [339b] ا ــ ــ و و ــא  אر ــ  ــא ا  (و ا
ــ א ــאم ا ــ ا ــא  ــ و ا ــ  ــ و  ــא ا אر ــ  ــ  כ ــ ا ــ  ــא  ــ ا ــ   

ا) ــ ــ  ــ  ــ و  ــ ا ي و  ــ ــ ا  Ammā öyken anuñ mecrāları geñdür ve 

şarābuñ ol mecrālara vuṣūli şarāb süzüldükden ṣoñradur. Zīrā yā ciger cā-

nibindendür mecārī-i ḍayyıḳası üzere öyleye süzülür ve hażmdan ṣoñradur 

yā merī ile ḳaṣaba-i riye ortasında māni olan perdedendür tereşşüḥ ṭarīḳi 

ile ve ol mesāmm ṭarcuḳdur ziyādedür, andan çıḳmaz illā laṭīf öyleye südde 

itmez belki fetḥ ider. ــ و ــ و ا ة כא ــ א ت ا כــ ــ ا د  ــ ث ا ــ ــ   (و 
ور) ــ ــ כא ة ا ــ اכــ ا ــ ا ــ و   Ve gāh südde ḥādiŝ olur me�kūlāt-ı ا

fāsideden balçıḳ ve kireç ve kömür gibi ve ḥādiŝ olur yimişlerden ki şedīde-

tü’l-ḳabż ola aluç gibi. (ــא و ــא او  ــא او  כ ــא  ط ا ــ ــ ا ث  ــ ــ   (و 

Ve gāh südde ḥādiŝ olur [340a] aḫlāṭdan yā keŝreti içün yā ġılẓeti içün yā 

lüzūceti içün. ن ــ و  ــ  ن  כــ ب  ــ ــ ا ــ ا ــא  ن  ــ  ــ ا د  ــ ــ ا  (و اכ
( ــ ــ او و  Ve süddelerüñ ekŝeri cigerüñ cānib-i muḳaarında olur. Zīrā 

muḥaddebine vāṣıl olan süzülmüş olur daḫi muḥaddebüñ urūḳı evsadur. 

ال) ــ ــ و  ــ ا א ــ ا ــ  א و  ــ ن כ כــ ــ و ان  از و  ــ ة ا ــ د כ ــ م ا ــ ــ   (و 

Ve gāh lāzım olur cigerde olan süddelere keŝret-i ġā�iṭ ve līni ve keylūsī 

olması1 ve lāzım olur ŝiḳal ṣaġ cānibinde2 ve lāzım olur aḳlıḳ bedende.

ن  כــ ــ و   כ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و  ن اכ כــ ــ  ــאن ا رم  ــ د ا ــ ــ ا א  (و 
( ــ ــ  ــ כ ــ ا ــ و   ــ  ــ  ــ و   כ ــ ا ــ  ــ و  و  Ve muḫālif 

olur süddeler vereme şunuñ ile ki ŝiḳal süddelerde ekŝer olur ve muḫtaṣṣ 

olmaz cigerüñ bir yirine ve olmaz ol ŝiḳal ile ḥummā daḫi veca ekŝerde ve 

ẓāhir olmaz ḥiss içün süddelerde yumruluḳ ve müteġayyir olmaz beñiz çoḳ 

taġayyür ile. [340b] א و ان ــאر א ــ ا ــ  ــ ا ــ כאن  ــ ا د  ــ ــ ا  (و ان כא
( ــ כ ــ ا ــ  ب כאن  ــ ــ ا ــ  Eger süddeler muḳa כאarda olsa ŝiḳalüñ 

muaẓẓamı māsārīḳāda3 olur ve eger muḥaddebde olursa ŝiḳalüñ muaẓẓa-

mı cigerde olur. ــ ــ ا ــ ا دو ــ ا ــ ا ــ ا ة  ــ ــ ا ج ان כא ــ  (ا
ــכ اب ا ــ ــ  ل  ــ ــ او ا כ ــ او ا א از ــאء ا ــא او  ــאء ا ــ  او  כא

ــ אر ــ ا ــ  ــ  ــכ  ــ  ــא  اج و ر ــ ــ ا ي  ــ ــא  ــ  وري  ــ ــאذج او ا  ا

1 Derkenar: Zīrā tamām hażm olmış olmaz. 

2 Derkenar: Zīrā ciger ṣaġ cānibinde olur.

3 Derkenar: Māsārīḳā cigerde olan ḫurde ṭamarlara dirler.
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ز) ــ ــ ا Eger südde muḳa و دarda olursa istimāl olına edviye-i müfettiḥa 

ve müshile rāvend gibi hindibā ṣuyı ile cem olduḳları ḥālde şarāb-ı siken-

cübīn-i sāẕec yā sikencübīn-i büzūrī ile mizāc ḥasebi ile. Ve gāh olur ḫalṭ 

olınur buña azcuḳ ḫıyārşenber lübbi ve bādām yaġı.1 ة ــ ــ ا ــ ا  (و 
( ــ او א ــכ  ــאري و ا اب د ــ  Eyü şerbetlerden ishāl ve teftīḥ içün şarāb-ı 

dīnārī ve sikencübīn rāvend ile. ــ א ب  ــ ــ ا ة  ــ ــ [341a] ا  (و ان כא
ــכ ــ  ــ  ــ و  א از ــאء ا وري  ــ ــאذج او ا ــכ ا ل و ا ــ اب ا ــ رة כ ــ  ا
( ــ  Ve eger südde muḥaddebde ise اilāc olan edviye-i müfettiḥa ve idrār 

bevl idendür şarāb-ı uṣūl ve sikencübīn-i sāẕec yā sikencübīn-i büzūrī gibi 

rāziyāne ṣuyı ve azcuḳ lükk-i büsrden.2 ــא ــ  ــ و ا ارة  ــ ــ ا  (و ان כא
( ــ ــ  אر ص ا ــ ــכ و  א ــא  ــאر و  ــא و  ر  ــ ــ   Ve eger ḥarāret 

ḳavī olsa süddede ve aṭş ziyāde olsa ḥalīb-i bezr-i ḳıŝŝā ve ḥalīb-i bezr-i 

ḫıyār ve bezr-i hindibā sikencübīn ile ve ḳurṣ-ı enberbārīs eyüdür. ــ  (ا
ــאن او ــ ر ورة  ــ ــ او  ــ  ــ  ــ  ز  ــ ــ  ــ  ــא  ــאج او  ورة ز ــ  
ــ ــ  ــ و ا ك ا ــ כــ  ــא ا ــ و  ــ ا وج  ــ ــ ا ــ ا ــא ا ــ و ر ــ   

( ــ د رد ــ ــ ا א כאرع  ــ و ا  Müzevvere-i zīrbāc yā hindibā būrānī ḳılına او

ṭatlu bādām yaġı ile ki ḳavrulmış ola azcuḳ [341b] sirke ile yā müzevvere-i 

ḥabb-ı rümmān yā müzevvere-i mülūḫiyye sirke ile. Ve gāh olur iḥtiyāc 

olur bilice żaf ḳatında ve her bārī ki mümkin ola etmegi ve eti terk itmek 

ol evlādur ve paçalar ṣāhib-i südede yaramazdur. אل ــ د ا ــ ــ ا ن  ــ  (و ان ا
ــ و אر ــאن و ا ــ ر ــ  ــ  ــא  ــאء  ا و  ــ ــ  ــ و  ــ  اب ا ــ ط  ــ  
 Ve eger muḳterin olsa süddeler ile ziyāde ishāl şarāb-ı sefercel ḳabżı زر ورد)

içün ve teftīḥi içün eyüdür yā mā�-i hindibādur ki anda ıṣlanmış ḥabb-ı 

rümmān ve enberbārīs ve zirr-i verd. ــ ــ  ا א ــ  ــ ا ــאك ان   (و ا
אل) ــ د  ا ــ Ve ṣaḳın ḥabs itmekden ṭabī اatı ḳavābıż ile ki ol ḳavābıż 

ziyāde ider süddeleri öyleye ziyāde ishāl. د ــ ج  ــ ــ  א א  ــאر א د ا ــ  (و 
( ــ כ  Māsārīḳā süddeleri اilāc olınur kebid süddeleri ilācı ile.

1 Derkenar: Yanī mizāc ḥārr ise büzūr-i bāride ile ḳılına eger mizāc bārid ise büzūr-i ḥārre ile ḳılına. 

2 Derkenar: Lükk-i büsr gökden [yaġar]cadur ḳurı aġaclar üzerine yaġar şeklde ḫām ḫurmā gibi olur. 

Anuñçün lükk-i büsr dirler.
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(1 ــ כ ا ــ  ــ  ا و  ــ   ,Bu ikisinüñ mādde cihetinden farḳı yoḳdur (ا

farḳı ārıż cihetindendür. Rīḥ ebḫire-i ġalīẓe-i muḥtebisedür ve gāh [342a] 
ḥāreket ider mekānından ve nefḫa ebḫire-i ġalīẓe-i muḥtebisedür ki ḥare-

ket itmez mekānından. ــ ث  ــ د و  ــ ــ ا ــ و ا م ا ــ ــא  ل  ــ ) 
ل) כ Delālet ider buña ŝiḳal olmamaḳ ve veca ا او  ا-ı temeddüdi 

olmaḳ. Ve bu ḥādiŝ olur żaf-ı hażm içün yā ġılẓet-i me�kūl içün. ج ــ  (ا
אت) ــ ة و  ــ ــ و ا ــ ا ــ ا אت ا ــ ــ ا  İstimāl olınur mu-

saḫḫināt-ı ḳaviyye2 müfettiḥa şerbetler3 ve yaḳılar ve sefūflar.4 ــ ــאد  ) 
د) ــ ــכ و  ــ  ــ  ــ  ــאء ا ــ  ــאورس   Sünbül ve zirr-i verd و زر ورد و 

ve ṭarı ḫamīr ḳılına ḳaranfil ṣuyı ve azcuḳ misk ve ūd ile. اب אم و ا  (و ا
( ــ ا  ــ ف  ــ  Ḥammām daḫi şarāb-ı ṣāfī ılıcaḳ fā�ide ider rīḥ-i kebide.5 ا

( ــ כ ــ ا Vaḳtā ki rīḥ-i kebid veca (وını īcāb ider oldı ise bunı anuñ aḳa-

bınca īrād eyledi. د او ــ ــ  د او ر ــ ــאء او  ــ ا א ــ  ــ  اج  ــ ء  ــ ــא  ــ ا ) 
 Bunuñ sebebi yā sū�-i mizāc-ı muḫtelifdür6 perde7 [342b] cānibinde yā ورم)

süddelerdür kebidüñ ṭamarlarında yā rīḥ ki medd ider yā veremdür. 

( כ  Verem-i kebid kendüde olan vereme ve muḳābelesinde olan (اورام ا

aḍalātdaki vereme ıṭlāḳ olınur. Anuñçün farḳ beyān idüp dir: ــ و ق  ــ  (ا
( ــ ــ  כ ت ان ورم ا ــ ــ ورم ا  Verem-i kebid ile verem-i aḍalāt orta-

sında farḳ budur ki verem-i kebid hilālīdür verem-i aḍalāt müstaḳīmdür. 

ــ ) ــ  ــ  ب  ــ ب ان ورم ا ــ ــ و ورم ا ــ ورم ا ق  ــ  Verem-i (و ا

muḳar ile verem-i muḥaddeb ortasında farḳ budur ki verem-i muḥaddeb 

ẓāhir olur ḥisse ḫuṣūṣā arıḳlarda. ــ ــא و  ا ة و  ــ ــאرك ا ــ   (و ورم ا
اق) ــ Ve muḳa اar veremi müşārik olur mideye ve muzāḥame ḳılur ve 

fuvāḳ īcāb ider.8 ( אت ا ورام  اد ا ق   -Ve farḳ olınur verem (و 

1 Derkenar: Vaḳtā ki süddeler rīḥ ve nefḫa īcāb ider oldı ise cigerde bunları anuñ aḳabınca īrād eyledi.

2 Derkenar: Tā musaḫḫināt-ı ḳaviyye taḥlīl ide ve müfettiḥa teftīḥ-i südde ide.

3 Derkenar: Şarāb-ı uṣūl ve sikencübīn-i büzūrī gibi.

4 Derkenar: Sefūf-ı anīsūn ve rāziyāne ve kemmūn ve kerefs gibi.

5 Derkenar: Ḥammām fā�ide ider tesḫīni ve taḥlīli içün şarāb daḫi böyledür ṣāfī olup yanī ṣu ḫalṭ olın-

mamaḳ gerek, tā ki ṣu ḳuvvetin kesr itmeye ve ılıcaḳ olmaḳ gerek. Zīrā bārid olıcaḳ mādde-i rīḥi ġalīẓ 

ider ve ḥārr olıcaḳ ġaẟeyān virür.

6 Derkenar: Sū�-i mizāc-ı muḫtelif oldur ki daḫi ḳarār idüp ṭabīat aña me�lūf olmış olmaya. Zīrā ṭabīat 

me�lūf olıcaḳ müte�ellim olmaz. Muṣannif veca-ı kebid ilācına taarruż itmedi. Zīrā sā�ir evcā ilācı 

buña ilācdur.

7 Derkenar: Zīrā ḥassās ġışādadur. 

8 Derkenar: Zīrā verem-i ḥārdan ḥılṭ munṣab olur fem-i mideye ve mūẕī olur anı lā-cerem anı def itmek 

içün fuvāḳ ḥādiŝ olur. 
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lerüñ māddeleri mizāclar alāmetleri ile ki dāldür ḫuṣūṣ-ı māddeye. (ج  (ا
Evrām-ı kebid ilācı [343a] ــ ــ ا א ــ ا ــ  א ــ  اء  ــ ــאر  رم ا ــ ــא ا  (ا
ــאدة) ــ ا ــ  ــ ا ــ  א ــ  ــ  ــאت  اد אل ا ــ  ammā verem-i ḥārr و ا

yanī demevī ilācı budur ki ibtidā olına anda faṣd ile ṣaġ bāsilīḳden bade 

istimāl olına rādiler tebrīdde mübālaġasuz. Zīrā mādde müteḥaccir olur. 

( ــ ــ اכ ــ ا ــאرة  א ــ  او ــאدة  ــ ا  Şol yirde ki mādde ṣafrāviyye (و 

ola iḳdām-ı tebrīde ekŝerdür.1 ــ ئــ  ــ  ــ و  ــ  ــא  ــאت  اد ج ا ــ  (و 
( ــ ــאت ا اد Ḳarışdurıla rādi اāt şol nesne ile ki anda talṭīf ve teftīḥ ola,2 

tā ki sedd itmeye rādiāt-ı ṣırfa. (ــאت א ــ  ــכ  ــ ذ ــ  ) Andan ṣoñra 

ḫalṭ olına rādiāt münżicāt ile ــ א ــ  ــ  ــ و   א ــאء  ــאوز ا ــאذا  ) 
ــא) ــ  ــאدة  ا ة او  ــ ــ ا ئــ   ḳaçan tecāvüz eylese intihāyı taḥlīl 

vācibdür ve ḫālī ḳılınmaya ḳābıżdan tā ḳuvvet münḥall olmaya keŝret-i 

taḥlīl ile yā mādde müteḥaccir olmaya laṭīfinüñ taḥlīli ile. ه ــ ــ   (و 
ــא) ا ة  ــ ا ــ  ــ  ا  Ḥıfẓ olına bu ḳānūnlar żımādlarda buncılayın.3 ا

رم) ــ ــ ا ي  ــ رم  ــ ر و ا ــ ــ او  رم  ــ ــ و ا ــאك [343b] و ان   Ḥaẕer (و ا

ḳıl ishāl itmekden şol ḥālde ki verem cigerüñ muḥaddebinde ola yā idrār 

itmekden şol ḥālde ki verem muḳaarında ola. Öyleye verem ām olur.

( ــ א ــכ  ــ  ا א ــ  ــ  ــאل ا ــ و ا ة و  ــ ــ ا אل  ــ اط ا ــ  (و ا

Ve ziyāde ishāl taḥlīl ider ḳuvveti ve żaīf ḳılur ve ṭabīat dutḳunluġı elem 

virür muzāḥame ile senüñ üzerüñe olsun tavassuṭ beyne’l-emreyn. (  (ا
Bu üç ḥāl itibārı ile muḫtelif olur. ــאذج ــכ ا א ــא  ــאء ا اء  ــ ــ ا ــא   (ا
ــאري و اب ا ــ رد او  ــ ص ا ــ ــ او  אر ص ا ــ ــא و  رم  ــ وري ان כאن ا ــ  او ا
ــ ع  ــ ــ او  ــ ا ــ  ــאر  ــ و  ــא و  ــא و  ر  ــ ــ  ــכ   ا

ر ــ אئــ  ــ  ــא  ر  ــ ــ و  ــ  ــאص و ز ي و ا ــ ــ  ــאن و  ــ ر ــ و  אر  ا
ــאدا א و  ــ ر  ــ כא ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــא ا ــ و ر اب  ــ ــכ او  ــ  ــא و   
[344a] (אل ــ ة ا ــ ــ  ــכ   Ammā ibtidāda hindibā ṣuyı sikencübīn-i و ذ

sāẕec yā sikencübīn-i büzūrī ile eger verem ḥadebī ise4 ve ḳurṣ-ı enberbārīs 

yā ḳurṣ-ı verd yā şarāb-ı dīnārī ve sikencübīn ḥalīb-i bezr-i ḳıŝŝā ve bez-

r-i hindibā ve bezr-i ḫıyār ki müstaḥleb ola sikencübīn üzere yā naḳū-ı 

enberbārīs ve ḥabb-ı rümmān ve temr-i Hindī ve erik ve nīlūfer çiçegi ve 

1 Derkenar: Zīrā ṣafrā ḥiddeti ve leṭāfeti içün müberridāt ile taġlīẓe çoḳ ḳābil olmaz.

2 Derkenar: Hindibā ṣuyı ve ve rāziyāne ṣuyı gibi. 

3 Derkenar: Yanī żımād-ı bārid çoḳ ḳılınmaya tā mādde müteḥaccir olmaya ve żımād çoḳ ḳılınmaya ve 

ṭaḥallül ziyāde olmaya tā laṭīfi münḥall olup müteḥaccir olmaya. 

4 Derkenar: Ammā verem taḳīrī ise rāvend hindibā ṣuyı ve sikencübīn ile. 
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bezr-i hindibā ki müstaḥleb ola mā�-i naḳū ile bezr-i ḳıŝŝā ve ezile sükker 

ile yā şarāb-ı nīlūfer ile ve gāh iḥtiyāc olur tebrīde kāfūr miŝillü ile içmek 

ile ve żımād itmek ile ve bu şiddet-i ḥarāretde olur. ــאء ــ ا ــ ا ــ ا ــא   (و ا
ــא) ــ  ــ ز ب ا ــ ــא  ــ و כ כ ــאء ا ــ او  א از ــאء ا ــא  ــאء ا ــ   Am-

mā tezeyyüde ḫalṭ olına mā�-i hindibāya mā�-i rāziyāne yā mā�-i kerefs her 

bār ki müntehīye ḳarīb ola ziyāde ḳılına bunlardan. ــאء ــאط  ــ ا ــא   (و ا
( ــ اب  ــ ــ  ــ  ــ  אر ص ا ــ ــ او  אر ــ زر ورد و ا ــ  ــ  ــ  א از  ا
Ammā inḥiṭāṭda mā�-i rāziyāne ki anda ıṣlanmış zirr-i verd ve enberbārīs 

yā ḳurṣ-ı enberbārīs şarāb-ı sikencübīn üzere. ــ ــ  אء ا  [344b] ا) 
ــאن ــ ا ورة  ــ ــ او  א ــא  ز  ــ ــ ا ــ  ــא ا ــ ا ــכ  ــ و  ــ   و دو
ــאج) ز  ,Ġıdālar arpa ṣuyı sükker ile ve andan dūndur ḳavut ve sükker او 

andan ṣoñra hindibā būrānīsi bādām yaġı ile ki muḥammaż ola sirke ile yā

ḥabb-ı rümmān müzevveresi yā zīrbāc. ( ــ ا ــ  دو Ya (اnī ibtidāda 

ــאد) ) yaḳıdur ( ــ ــ  ــ و  ــאء ورد و  ل و زر ورد و  ــ ) ṣandal ve zirr-i 

verd ve gül ṣuyı ve ḳavut ve azcuḳ sirke. (ان ــ ــ او ز اد ا ــ ــ  ) Andan 

ṣoñra yanī tezeyyüdde ziyāde ḳılına efsentīn yā zaferān. ل و ــ ك ا ــ ــ  ) 
( ــ א ــ ا ــ   Andan ṣoñra yanī intihāda terk olına ṣandal ve ḳaṣr olına 

bāḳī üzere. ( ــ ــאء ا ــ  د  ــ ان و  ــ ــ و ز ــ ا ــ  ــ  ) Andan ṣoñ-

ra yanī inḥiṭāṭda ḳaṣr olına efsentīn ve zaferān ve ūd üzere ḫamīr ḳılına 

ḳaranfil ṣuyı. ز ــ ــ ا رة و د כــ ــאه ا א ــ  אر ــ  ــ  אل  ــ  (و اذا اردت ا
ــא ــא و  ر  ــ ن و  ــ אر ي و  ــ ــ  ــ و   [345a] ــ א و ز ــ ــ  خ  ــ  او 
א) ــ ــ و  ا ب ا ــ ــ و  ــ و راو ــ او  ــ  ــ  ــ   و ا

Ḳaçan dileseñ ishāl bir nesne yoḳdur ḫıyārşenber gibi ẕikr olan ṣular ile1 

ve bādām yaġı ile yā maṭbūḫ besfāyecden ve benefşe çiçeginden ve temr-i 

Hindī ve ġārīḳūn ve bezr-i ḳıŝŝā ve bezr-i hindibā ve efsentīn ki süzül-

miş ola terencübīn yā şīrḫışt ve rāvend üzere ve ḳarīb ḳılınmaya helīlec ve 

maḥmūde. ر ــ ــאر و  ــא و  ر  ــ رة  כــ ــאه ا ــ ا ــ  ــ  א درار   (و اذا اردت ا
ــ א ــ  ــ  ت و   ــ ــאت2 و ا ــאت و ا ــ ا ــאرد  رم ا ــ ــא ا ــ و ا  

ــ ــ  ت و  ــ ي ا ــ ــאط3  ــ ا ــ و  ا ي ا ــ اء  ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا  
ان) ــ ــאرون و ا ــכ و ا ة و  ــ ــ و ا ــ ا ــ و ا  Ammā verem-i bārid ا

ilācı mulaṭṭıfātdur ve münżicātdur ve muḥallilātdur ve lā-büddür ḳābıż-

1 Derkenar: Hindibā ṣuyı ve rāziyāne ṣuyı ve kerefs ṣuyı. 

2 Derkenar: Maṭbūḫ-ı ḥulbe ve encīr ve anīsūn gibi. 

3 Derkenar: İẕḫir ve sünbül gibi.
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dan ki ḥıfẓ ide ḳuvveti ve ibtidāda ḳavī ḳılına yanī ziyāde ḳılına ḳavābıż1 

ve inḥiṭāṭda ziyāde [345b] ḳılına muḥallilāt ve idḫāl olına şerbetlerinde ve 

yaḳılarında sünbül ve füvve2 ve lükk ve asārūn ve zaferān. ــ ــ   (و ا
ــ و ن و ا ــ ــ ا ــ درا ــ  ــ  وا א  ــ ــ و  ــ  خ  ــ ــאرج او  ــ ا  
ــ و אر ــא و ا ــא و  ر  ــ ــ  ــ درا ــ ار ــ כ وا ــא  ة  ــ ــ و  س و  ــ ق  ــ  
ــ ــ  ــ  אر ــ ا ــ  ــ  ــ و  ــאن  ــ در ــ  وا ــ  ر כ ــ ن و  ــ אر  

( ــ ــ در ــ  ــ כ وا ز  ــ ــ  ــ و د ــא راو ــ در כ ــא   Müshil ḥabb-ı در

eyāric gibi yā maṭbūḫ-ı aṣfūr ve besfāyec her birinden altı dirhem eftīmūn 

ve efsentīn ve ırḳ-ı sūs ve ḫaṭmī ve bersiyāvşān her birinden dört dirhem 

bezr-i ḳıŝŝā ve hindibā ve enberbārīs ve ġārīḳūn ve bezr-i kerefs her birin-

den iki dirhem ṭabḫ olınup süzüle on üç dirhem lübb-i ḫıyārşenber üzere 

sükker yigirmi dirhem rāvend ve bādām yaġı her birinden nıṣf dirhem. 

( ــ ء ا ــ ) Vaḳtā ki verem-i kebid mūcib oldı ise żafını ve ḳaçan ke-

bide żaf müstevlī bir ḥāl ḥādiŝ olur ki muḳaddime-i istisḳā[346a]dur ki 

aña sū�ü’l-ḳinye dirler anuñçün evrām-ı kebid aḳabınca anı ẕikr eyledi.

ن و ــ ــ ا ن و  ــ ــ ا ــא  ا ء  ــ ــ و  כ ــ ا ــ  אء و  ــ ــ ا ــ   (و 
ــ ــאر כא ــ  ــ  ن כ ــ ــ ا ــ  ــא  ــ و ر א ــאن  اف و ا ــ ــ و ا ــ ا  

ر ــ ــ  ــ ا ض  ــ ــ و  ــ ا ــ  م  ــ ــ و  ــ ا ــ  ا ــ و ا ة ا ــ ــ כ  و 
ة) ــ ــאرات ا ــאد ا  Bu muḳaddime-i istisḳādur ve bunuñ sebebi żaf-ı 

kebid ve anuñ mizācınuñ yaramazlıġıdur ve levn ṣarı3 ve aḳ olur ve yüz ve 

eṭrāf-ı yed ve ricl şişer ḫuṣūṣā göz ḳapakları. Gāh olur şiş fāş olur bedenüñ 

küllīsinde ḥattā ḫamīr gibi olur4 ve buña lāzım olur keŝret-i rīḥ ve ḳarın 

ḳuruldamaḳ ve lāzım buña ṭab gelmesinüñ adem-i tertībi5 ve ārıż olur 

diş etinde sivilciler taṣāud iden buḫārlaruñ fesādı içün. ــ ــ  ــ ا  (و 
אء) ــ ج ا ــ  Sū�-i ḳinyenüñ ilācı istisḳā ilācınuñ ḫafīfidür. 

אء) ــ  Muḳaddime (اaḳabınca netīce olur. ــ ــאردة  ــאدة  ذو ض  ــ ) 
ط) ــ اء او ا ــ ــ ا ــ  ا ــא او  ة כ ــ א ــא ا ــ ا ــאء  ــ ا  [346b] Bir 

1 Derkenar: Eger su�āl olınursa verem-i bāriddür ḳavābıż ziyāde olmaḳ māddeyi müteḥaccir ḳılmaz mı; 

biz eyidürüz: Taḥaccüre māni olur münżicāt ve müleyyināt. 

2 Derkenar: Füvve ḳızıl boyadur.

3 Derkenar: Ṣarı olduġı dem tevlīdinüñ ḳılletindendür ve aḳ olduġı levn-i aṣlīnüñ ẓuhūrındandur. 

4 Derkenar: Yanī barmaġ ile baṣılsa çuḳur olur ve barmaġ ile çimdürülse yiri yumrı ḳalur.

5 Derkenar: Yanī ḳażā-yı ḥācet itse gāh çoḳ gāh az olur ve vaḳti muḫtelif olur ve levni ve ḳıvāmı muḫtelif 

olur.
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marażdur mādde-i bāride ṣāḥibi ki ol mādde1 ġarīziyye degüldür ażānuñ 

ortasına girer öyleye ażā ziyāde olur ḳalḳar yā ażā-yı ẓāhirenüñ küllīsi yā 

mevāżi-i tedbīr-i ġıdā yanī mide ve kebid ve emā yā mevāżi-i tedbīr-i 

aḫlāṭ meŝelā ḳarın derisi ile yaġı ortası. ( ــ ــ  ا İstisḳānuñ envā (و اı üç-

dür:2 ( ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــא ا  Ġāyet yaramazı zıḳḳīdür, andan ṣoñra (اردأ

laḥmīdür, andan ṣoñra ṭablīdür. ــ א  ــ א ــ و ا אئ ة ا ــ ــ כ ــ  ث ا ــ  (و 
ــ ــ  ــ ا ــ  ــאل  כــ و ا ــ ا ــא  ــ  ــאق  ب و ا ــ ــ ا ــ  כ  ا

א ــ א ــאك  ــ  ــ ا אئ ــ ا ود و  ــ ل ا ــ ــ ا ــ ا א ــ  ة ا ــ ن  כــ  و 
אن ــ ا ي  ــ ا ــ او ا ــ ا ــ  ــא  ه ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــא ا ــ   

ــ ــ  ــאدت ا ــ  ج ا ــ ــ ا ــ  ــא  ــא  ى او  ــ ــ ا ــ  ــאل  ق ا ــ  او 
ــ ة  ــ ــא  ة  ــ ــ ا ــ  ــא [347a] و  ــאن  ن ا ــ כــ א ــ  ج  ــ ــ   כא

( ــ ــ ا  Ḥādiŝ olur istisḳā-yı zıḳḳī3 keŝret-i mā�iyyetinden ve mā�iyyetüñ ا

iḥtibāsından ekŝerde4 ḳarın yaġı ile derisi ortasında. Öyleye iḥsās olınur 

mā�iyyet ṣavtı ḥareket ḳatında daḫi bir yanından bir yanına dönmekde ve 

olur ḳarın derisi içün ıṣlanmış çekilmiş deri yalabıḳlıġı ve rücū ider mā�iyyet 

ḳarın derisi ile yaġı ortasında ol mā�iyyet muḥtebis olduġı içün maḫrec-i

ṭabīīsinden yanī bevl yirinde. Öyleye ol mā�iyyet döner maḫrec-i ṭabīī-

nüñ ġayrına yā ṣızmaḳ5 ṭarīḳi ile yā tebaḫḫur ile ki iḥtiḳān6 anı īcāb ider yā 

teferruḳ-ı ittiṣāl vāḳi olduġı içün mecrāda. Öyleye ḳarın derisi ortasına 

gider yā mā�iyyet vaḳtā ki men olındı ise maḫrec-i ṭabīīsinden rücū ider 

şol yire ki andan çıḳar idi7 insān cenīn iken ol mevżi göbekdür8 ol mā�iyyet 

göbegi münsed bulur. Öyleye evvel mā�iyyet gider ḳarna. אئ ة ا ــ כ  (و 
ب او ــ ة  ــ ــא او כ ــא  ــ  ــ و  ن  ــ ــא ا ــ  م  ــ ــ ا א ــ  ــ ا ــא   ا
اده) ــ ــאد و ا ى ا ــ ــ ورم ا ــ   [347b] ــאن  Keŝret-i mā�iyyetüñ sebebi ذو

yā żaf-ı ḳuvvet-i mümeyyizdür öyleye mā�iyyet muḫāliṭ olur deme öyleye 

ol mā�iyyeti ḳabūl itmez beden öyleye rücū ider öyleye īcāb ider bizüm 

ẕikr itdügümüzi ṭuruḳ-ı istisḳādan yā keŝret-i şürbdür yā ażā erimekdür 

1 Derkenar: Mādde bunda rīḥe āmmdur.

2 Derkenar: Zīrā māddesi rīḥ ise ṭablīdür eger ġayr olup cemī bedene şāmil ise laḥmīdür eger bedene 

şāmil degül ise zıḳḳīdür. 

3 Derkenar: Buña zıḳḳī diyü tesmiye olındı. Bunuñ ṣāḥibinüñ ḳarnı zıḳḳa yanī tuluma şebīh olduġı 

içün.

4 Derkenar: Ekŝerde didi. Zīrā gāh olur ŝerb ile emā ortasında olur.

5 Derkenar: Nitekim ḳırbelerden ve bardaḳlardan ṣızar.

6 Derkenar: Nitekim buḫārlar ḥammāmlar saḳflarında münḳalib olur mā�iyyete. 

7 Derkenar: Südde veya ġayrı illet içün.

8 Derkenar: Cenīnüñ ġıdālanması ve bevli göbekden olur.
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ḥarāret-i mufriṭa içün ki müttefiḳ ola bunuñ yanī żaf-ı mümeyyiz ve keŝ-
ret-i şürb ve ẕevebān ile mecrā-yı mutād veremi ve insidādı.1 ث ــ  (و 
ــ و כ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــאء و  وق و ا ــ ــ ا א ــ  ــ  ــ  אء ا ــ  ا
ــ ــ و  ــאء  א ــ  ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ  ــ  م  ــ ــ ا ــאت  ــ ا כ ة  ــ  ا

ــאء ب ا ــ ي  ــ א و  ــכ ــא  ــ و  כ ــ ا א ــאء و  ــ ا א ــ  א و اذا  ــ  
وق ــ د ا ــ ــ او  אر د  ــ ة  ــ ــא כאن  ــ و ر כ د ا ــ ــ  ه  ــ ــ و اכ אء ا ــ ــ ا  و
( ــ ــ اכ ا ن  כــ ــא  د כ ــ ــא او  ــ  اض  ــ  Ve ḥādiŝ olur istisḳā-yı او ا

laḥmī2 żaf-ı hāżıme-i urūḳdan3 ve żaf-ı hāżıme-i ażādan. Ve gāh olur 

[348a] bu żafı sebḳat ider żaf-ı hażm-ı kebid ve mide. Öyleye ruṭūbāt 

çoḳ olur demde. Öyleye yapışmaz bundan mütevellid olan laḥm ażāya. 

Öyleye ażā ziyāde olur ḳalḳar ve lemsi yumuşaḳ olur. Ḳaçan żaīf olsa 

hāżıme-i ażā ve hāżıme-i kebid ve māsikesi ve ḳavī olsa ceẕb-i ażā vācib 

olur istisḳā-ı laḥmī. Ve istisḳā-yı laḥmī vücūbınuñ ekŝeri bürūdet-i kebid 

ile olur ve gāh olur ḳuvvet-i berd-i ḫāricī ile olur yā ḳuvvet-i berd-i urūḳ 

ile olur yā emrāż urūżı içün olur urūḳa yā süddeler içün olur urūḳda. 

Nitekim olur ekl-i ṭīnden. ــ ــא  ــ ا ــאد ا ــ  אء ا ــ ث ا ــ  (و 
ة ــ ن  כــ ــ  ــא و  א א ر א ــ ــ و ا ة ا ــ ــ ا ــא  א ــאدة و  ــ ا ة او  ــ  ا
ــא) אء  ــ ــ ا ــאت  ــ و ا ــ ا ارة  ــ  Ve ḥādiŝ olur istisḳā-yı ṭablī4 

fesād-ı hażm-ı mide içün. Ve bu fesād olur żaf-ı ḳuvvet-i hāżıme içün yā 

ġılaẓ-ı mādde içün ve anuñ āṣī [348b] olduġı içün ḳuvvet-i mutavassıṭa-

dan ve ol mādde münḳalib olduġı içün rīḥlere. Ve gāh olur istisḳā-yı ṭablī 

ḳuvvet-i ḥarāret içün olur ki ol ḳuvvet-i ḥarāret tebḫīr ider ġıdāları ve ruṭū-

bātı hażmı tamām itmezden evvel. ــא א ــ  כ ــ ا ــ  ــ  אء  ــ ن ا כــ  (و  
( כ א او ا ــאر א אل او ا ة او ا ــאرכ ا Ve olmaz istisḳā muṭlaḳā ża او f-ı 

kebidsüz ancaḳ yā mide müşāreketsüz yā ṭıḥāl müşāreketsüz yā māsārīḳā 

müşāreketsüz yā külye müşāreketsüz.5 (ج Cemī (ا istisḳānuñ ilācı ) 
ــ و ــכאر ا ــ ا ــ  ــ و ا  ك ا ــ כــ  ــאن ا ــ  ع و ا ــ ة ا ــ א ــ   
ء ــ ــ ا כאرع و  ــ ا ــ  ــ و ا ؤس و ا ــ ــ و ا ــ כא ــ ا ــ ا  

1 Derkenar: Bażı şāriḥler ــ  żamīrini bu üç sebebüñ bażına ircā itdiler. Ẓāhir budur ki her birine 

rācidür.

2 Derkenar: Buña istisḳā-yı laḥmī diyü tesmiye olındı ṣāḥibinüñ izdiyād-ı laḥmı olduġıçün bi-ḥase-

bi’ẓ-ẓāhir.

3 Derkenar: Yanī żaf-ı hażm ŝāliŝden ve rābiden.

4 Derkenar: Buña istisḳā-yı ṭablī diyü tesmiye olındı ṣāḥibinüñ ḳarnı rīḥ ile mümtelī olup ṭabla şebīh 

olduġı içün. 

5 Derkenar: Ṭıḥāl ṭalaḳ ve kilye bögrekdür.
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ــ اء  ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ و ا ــאرة  ــ  ــ ان رؤ ــאت  אئ אل ا ــ ــ ا ــ و   ا
ــ س  ــ א ــ  ــ و ا ب ا ــ و رכــ ــאت ا א ن ا ــ ــ و  ط ا ــ ــ   

ب ــ ــכ  ــאرد و ا اء ا ــ ــ ا  [349a] ــ ــא رأ ــ  ر  ــ ــ  ــ  ــ   ا
ح ــ א ــ  ــאز و  ــ ا ة ا ــ ــ و ا ــאن  ــ و ا ــ ر غ  ــ ــ و ا א ــ ا  ا
( ــ ا ــ ا ــ  ــ  א ــ و ا ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــ و ادرار  אد  vācib olur اכ

müstesḳīlara ṣabr itmek aclıġa ve ṣusuzluġa. Ve mümkin olursa etmegi terk 

ide ve mümkin olmazsa azcuḳ kepeklü etmek ki bişmiş ola ve terk ide ġalīẓ 

ġıdāları herīse ve başlar ve mühellebī ve yapışıcı olanı ḥattā paçaları. Ve 

ictināb ide imtilādan elbette ve az istimāl ide mā�iyyātı ḥattā ṣu görmek 

żarar ider müstesḳīlere. Ve istimāl olınur ṣu hażm-ı ġıdādan ṣoñra azcuḳ 

aṭş ziyāde olıcaḳ ve lāzım olalar taḥlīl ider riyāżetlere ve gemilere binmege 

ve terlemege güneşde oturmaḳ ile belki tennūrda ki ḳızmış ola başın çıḳa-

rıcı olduġı ḥālde hevā-yı bārid istinşāḳ itmek içün ve sükūn ṭuzlu deñiz 

ḳurbında ve deñiz ḳumına aġnamaḳ ve gömülmek anda ve hicret-i Ḥi-

cāz’a.1 Ve ihtimām olına cigerlerinüñ ıṣlāḥına [349b] ve bevllerinüñ idrā-

rında ve tadīl itmek mecī�-i ṭablarında yanī ne ishāl üzere ola ve ne ḳabż 

ola ve iḥtibās-ı ṭab evlādur ifrāṭından. وري و ــ ــ ا א ــא  ــאء ا ــ   (ا
ــ و כ ــאء ا ــ او  א از ــאء ا ــא  ــ  ارة و ا  ــ ــאك  ــ ان כאن  כ ــ ا אر ص ا ــ  
ــאرة رد او  ــ ــ او ا אر ص ا ــ وري و  ــ ــכ ا א ل  ــ ــאري او ا اب ا ــ  ا
ــא) ــ  ــ و  ــ ا اء  ــ ــ  ر  ــ م  ــ ــ כ  ــ  ــאروق  ــאق ا ــ او ا א  ا
Eşribe-i nāfia hindibā ṣuyıdur sikencübīn-i büzūrī ile daḫi ḳurṣ-ı enber-

bārīs-i kebīrdür eger ḥarāret varsa ve illā yanī ḥarāret yoḳ ise ḫalṭ olına 

hindibā ṣuyına rāziyāne ṣuyı yā kerefs ṣuyı ve şarāb-ı dīnārīdür yā şarāb-ı 

uṣūldür sikencübīn-i büzūrī ile ve ḳurṣ-ı enberbārīsdür yā ḳurṣ-ı verddür 

yā uṣāre-i ġāfet yā tiryāḳ-ı fārūḳdur2 istimāl olına bundan her gün noḫūd 

miḳdārı.3 Öyleye ṣıḥḥat bulur yigirmi bir günde. [350a] ا אح ا  (و  ا
ــ ــ و ا و  ــ ــ  ــאء  اء و ا ــ ض ا ــ ــ  ــא اذا ا م و  ــ ــ و ا ــ  ا  ا
ــ ا ــ ا ــ و ا ال ا ــ ــכ ا ؤا و כ ــ ــכ  ــ ذ و ا ــ א ب  ــ د ا ــ ــ  ــ  א ــ   
أت و ــ ه  ــ ذכــ ــ  ــא  ــאن  ــ ا ــ  אכ ارة  ــ ــ  אء  ــ اءة ا ــ ض  ــ ــ   و 

1 Derkenar: Hevā-yı Ḥicāz müceffifdür ġalebe-i ḥarāret ve yübs içün ve anda develer südi bulanur ki nā-

fidür ve Ḥicāz nāfi bi’l-ḫāṣṣiyyedür. Nitekim Hind’üñ ḫāṣṣiyyetidür anda hilāl żarar itmez ve Mıṣr’uñ 

ḫāsiyyetidür cümmeyz didükleri meyve anda ġıdā-yı nāfidür arż-ı Fürs’de mużırdur. 

2 Derkenar: Tiryāḳ-ı fārūḳ yā yarpuz maṭbūḫı ile istimāl olınmaḳ gerek.

3 Derkenar: Şeyḫ böyle naḳl eylemiş ammā delīl-i iŝbātı asīrdür. 
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( ــ رة  ــכ ن  ــ אزر اص ا ــ A اrāb1 develerinüñ südi ki ol develer otlar ola 

diremne ve būy-ı māzerān didükleri otları ve ḫuṣūṣā ḳaçan istimāl olınsa 

ol süd ġıdā ve mā� yirine fā�ide ider ziyāde. Ve vāḳi oldı aṣḥāb-ı istisḳādan 

bir cemāat diyār-ı Arab’da mużṭarr oldılar deve südin içmege ṣıḥḥat bul-

dılar. Ve buncılayın nāfidür develerüñ bevlleri2 ve kiçilerüñ bevlleri ki 

Arābiyye olalar. Ve ārıż oldı bir ḫātūna istisḳā ḥarāret ile ve enār ekl eyledi 

şol kadar ki istiḥyā olınur anuñ3 ẕikrinden. Pes ṣıḥḥat buldı. Ve māzeryūn 

ḳurṣları memdūḥdur müstesḳīlere. ــ اب  ــ ــ  ــ [350b] راو ) 
ــ ــ  وا ــ  ــ و ا ــ و راو ــ ا اء  ــ ــ ا ــ  ــ در ــ ا ــ در ــ   
ــ ــ در ي ر ــ ــ  ــ  ــ در ــ  ــ כ وا ــ  ن و  ــ אر ــ  ــ  ــ آ ــ در  

ــאل ــ  ــ  ــ כ وا دوس  ــ د و ا ــ ــ ا ن و  ــ אر ن و  ــ داء ا ــ ــ   آ
ك  ــ ــ و  ــ در ــ ر ــ כ وا ا  ــ ــ ازرق و כ ــא  ــ כ دو ه ا ــ ــ  ــ ان   و 

ــ ی  ــ ــ  ئــ  ات  ــ ــ  ــא  א ة  ــ ط כ ــ اج ا ــ ــ ا ــ ا ز و اذا ا ــ  ا
( ــ אد -Müstesḳīlerüñ müshilātı rāvenddür şarāb-ı sikencübīn nıṣf dir و اכ

hemden bir dirheme dek ve müshil-i ṣafrādur helīlec-i aṣfar ve rāvend ve 

efsentīn her birinden nıṣf dirhem ve milḥ-i Hindī rub dirhem müshil-i 

āḫer ki sevdāyī ishāl ider eftīmūn ve ġārīḳūn ve helīlec-i esved ve usṭūḫū-

dūs her birinden nıṣf miŝḳāl. Ve vācib olur ḫalṭ ḳılmaḳ bu edviyenüñ kül-

līsine muḳl-i ezraḳ ve kitre her birinden rub dirhem [351a] ve ferk4 olına 

bādām yaġı ile. Ve ḳaçan iḥtiyāc olsa aḫlāṭ-ı keŝīrenüñ iḫrācına iḫrāc ḳıl bir 

niçe kerre, tā ki midelerinüñ ve cigerlerinüñ ḳuvvetleri żaīf olmaya.5 

ص ــ ــ و  ــאء و  ــא و  ر  ــ ــ و  א ن و راز ــ ــ و ا ر כ ــ ة و  ــ ــ  را ) 
ــ ا و  ــאه  ا ــ  اه  ــ ــא  اج  ــ ا ــ  ــא  او  ه  ــ ــ  ــ  א ن  ــ אزر  ا

رة) כــ  Müstesḳīlerüñ idrār bevl idenleri füvve ve kerefs toḫmı ve anīsūn ا

ve rāziyāne ve hindibā toḫmı ve ḫıyār toḫmı ve ḳarpuz toḫmı ve ḳurṣ-ı 

māzeryūñ istimāl olınur bunlar yā bunlaruñ bażı mizāc ḥasebince nice 

re�y iderseñ ẕikr olınan ṣular ve şerbetler ile.   ا כ  ا) 
ــאن ــ و ا א א او  א ــכ ــא او  א ــאم ز ــ ا ــ  ا راج و ا ــ وج و ا ــ א ل  ــ  ا

1 Derkenar: Arāb bādiyede olanlara dirler. Anlaruñ develeri ṣuyı az içer ve ḥārr otlar otlar ve bādiye hevāları 

ziyāde ıssıdur. Öyleye anlaruñ develerinüñ südi ziyāde ḥārr olup cilāsı ġālib olduġıçün nāfidür.

2 Derkenar: Resūlullāh aleyhi’s-selām Uraniyyin’den istisḳāya mübtelā olanlara emr eyledi Medīne-i 

Münevvere’den ṭaşrada olan develerüñ varuñ anlaruñ lebenlerinden ve bevllerinden içüñ diyü.

3 Derkenar: Yanī şol ḳadar çoḳ ekl itmiş ki ẕikr olınsa istimā iden taṣdīḳ itmeyüp ne aceb keẕẕāb imiş-

sin dimekden utanılur. 

4 Derkenar: Ferk ovmaḳ manāsınadur.

5 Derkenar: Belki ishāl-i keŝīr mühlikdür. 
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ــ و ــ و ا ــ و ا ار ــאرة כא ــ ا אز א را  ــ ــא او  ــ او  ــ و ا א  ا
( ــ א ا ة  ــ כ ا و  ان  ــ ا و  ــ   Müstesḳīlerüñ ġıdāları her cevheri pāk ا

laṭīf fużūlı ḳalīl olandur bilic ve süglün ve uçmaġa gelmiş gügercin yavrıla-

rı[351b]dur zīrbā[c] yā ekşi aş bişürüle ḳurı üzüm ve ekşi enār ve nana ile 

yā biryān yā mübezzer ola ebzār-ı ḥārre ile dārçīnī ve fülfül ve maṣṭakī ve 

zencebīl ve zaferān ve ḳurı kişnīz gibi. ــאء ــ و ا ــ ا ــאد  ــ  ــ ا دو  (ا
ــ و ــ  ــ  ــ  ــ ا א ــ  ــ  ــ כ ــ  ــא ز ــ و ر رق و  ــ ــ و   ا
ــ ــ  כ ــ و  ــ و  ــ و  ــ  ــ  ــ و ا ا ــ ا ــ  ــ و ا ــ  ــ   ا

ــאم ــאت و ا א ــאل  ــ ا ــ و  ــ  ــאورس و ا ــ و ا א א ــ  ــ ا א  
ا) ــ ــ  ــאر  ــאء  ب ا ــ ــ ا ــאم ا ــא ا ق و ا ــ Edviye-i mevżi اiyye yaḳı-

dur kiçi ḳıġları ve ṣıġır necāsetleri ile ve būraḳ ve sirke ile. Ve gāh olur 

ziyāde ḳılınur anda kibrīt. Ve bunı istimāl ider istisḳā-yı laḥmī ṣāḥibi 

cemī bedeni üzere ve istisḳā-yı zıḳḳī ṣāḥibi ḳarnı üzere ve istisḳā-yı ṭablī 

ṣāḥibi eṭrāfı1 üzere. Bu yaḳıdan ażafdur ṭuz ve sirke ve sünbül. Ve kimād 

ḳılına istisḳā-yı ṭablī ṣāḥibinüñ ḳarnı kepek ve ṭarı ve ṭuz ile bunlar ḳızdu-

rulmış olduġı [352a] ḥālde. Ve fā�ide ider cemī müstesḳīlere ġusl itmek 

yirden çıḳan ıssı ṣu ile eşmeler daḫi dirildici ḥammām. Ammā ḥammām-ı 

raṭb ki ṣuyı ṭatlu ola żarar ider bunlara ziyāde.2 

אء) اض ا Em (اā altıdur: Birinüñ adı iŝna aşerdür, birinüñ ṣā�im, bi-

rinüñ dıḳāḳ, birinüñ aver, birinüñ ḳūlūn, birinüñ miā-yı müstaḳīmdür.3 

אل) ــ Emrāż-ı em (اādandur. ــאء و ــ ا ــא  ت و ا ــא و ــ ا ــא  ن ا כــ ) 
ــ او ــ  ــ او ة ا ــ כ ــא او  ا ــ  ــ ا ــ  دو ــא  ت ا ــא و ــ ا ــ  כאئ  ا
ــ ــ ا ة  ــ ــ  אو ة  ــ ــ  ــ او اכ  ــ ا اء  ــ ــאص او  ــ כא ج  ــ اء  ــ  
ف ــ اء و  ــ ــ ا ــ و  ء ا ــ ة  ــ אل ا ــ ــ ا ــא  א ــ ر ــ  א ــ   او 
( ــ ا ــ ا ــ  כ ــ  ــ و ا ــ  ــ  ئــ  א و ا ــ م ا ــ ــ  ــכ כ  İshāl yā ذ

me�kūlātdan olur yā ażādan. Me�kūlātdan olan yā edviye-i müshile içün-

dür ki żaīf ḳıla emānuñ ḳuvāsını. Yā keŝret-i aġdiyeden olur ki tuḫame 

īcāb ide.4 Yā şol ġıdā içün olur ki yelmeşik ve [352b] ve ṭayındurıcı ola erik 

1 Derkenar: Murād hem ḳarnı üzere hem elleri ve ayaḳları üzere dimekdür.

2 Derkenar: Murād yābis ḥammāmdur ki anuñ gibiye buġluca dirler.

3 Derkenar: Muṣannif emrāż-ı emāyı emrāż-ı kebid aḳabınca īrād eyledi. Zīrā emādan bażı kebide 

muttaṣıldur.

4 Derkenar: Meŝelā ḳuvvet-i māsikeye yā ḳuvvet-i hāżımeye żarar ide bunı itibār itdi. Zīrā böyle olmasa 

maraż olmaz kelām ḫod ishāl-i marażīdedür. 
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gibi. Şol ġıdā içün olur ṭamı kerīh ola iştihāsuz ekl içün olur öyleye nefret 

īcāb ider ṭabīatdan. Yā neffāḫ ġıdālar içün olur ki rīḥler tevlīd idüp mide-

nüñ iştimālin men ider öyleye hażm yaramaz olur ve ġıdāyı def ider. Ve 

bilinür bunuñ küllīsi esbābınuñ taḳaddümi ile ishāl-i imtilā�iyyenüñ aḳa-

bınca bulunur ḫiffet ve ishāl-i rīḥī ile çoḳ olur ḳarın ḳuruldusı.  כאئ  (و ا
ل ــ ــאن  ــאغ  ــ ا ــא  ــ ا ــ  ــ  כאئــ  ــ و ا ــ  ــ او  ــ  ــ  ــא  ــאء ا  ا
ازل ــ ــאت ا ــ  م و  ــ ــ ا ائــ و  ظ ا ــ ن  כــ ــ  اء و  ــ ــ ا ــא  ــ   

ــ ــכ  ــ ان כאن ذ ــ  ــ و ردائ دة ا ــ ف  ــ א ــאل  ــ ا ة  ــ ــ ا ــא   و ا
ش ــ ــ او  אد ــ او  ــ ا ج  ــ אل و  ــ م ا ــ ــ  ــ  ــא כאن  ــ او  א  ا
ــ اء  ــ ل ا ــ ــ ا ی  ــ ــ  ــכ  א ــ ا ا او  ــ א ــ  اء و  ــ ــ ا ــא   
ــ ــ  ا ــ ا ــ او  ة ا ــ  [353a] ــ ــ  א ــ  ــ  ج و  ــ ــ و  ــ ا  
ــאت ــ ر ج  ــ اء و  ــ ج ا ــ ــ  ــא  ــאت  ة ر ــ כ ــ او  ا  دا ــ ا ــ  ــ   
ــ ــ و  ــ ا ــא  ق  ــ ــ و  ر ــ  א ن  כــ ــ  ــ و  ــאت  ــכ ا ن  כــ ــ   

ــ و ــ و  ــ ا ر  ــ اء و  ــ ول ا ــ ــ  ــא زوال ا ل  ــ ــ و  وح  ــ اء  ــ ــ ا  
( ــ ــאرد ا ــ ا اج  ــ ء ا ــ ــ  ة  ــ ــ ا א ــ  ــ و اכ א ــאن  ر  ــ  Ażādan 

olan yā użv-ı muayyenden ola yā użv-ı ġayr-ı muayyenden ola.1 Użv-ı 

muayyenden olan yā dimāġdan ola ki andan nāzil ola ġıdāyı ifsād ider 

nesne mideye ve emāya ve çıḳara bunlardan ġıdāyı öyleye bu ishāl nevbet-

leri maḥfūẓ2 olur. Ve nevm aḳabınca olur ve nevāzil alāmetleri ile olur. Yā 

mideden olur öyleye ḥāl muḫtelif olur tedbīrüñ eylügi ve yaramazlıġı iḫ-

tilāfı ile.3 Andan ṣoñra ishāl ki mideden olur eger żaf-ı hāżıme içün olursa 

yā hāżımenüñ buṭlānı içün olursa ol ishāl ŝiḳal-i mide [353b] ile olur is-

hālden muḳaddem. Ve çıḳar çıḳan ḳalīlü’l-hażm yā ādimü’l-hażm4 yā 

hāżımenüñ filinüñ teşevvüşi5 içün olur öyleye ġıdā fāsid olur ve ṭabīat anı 

fāsiden def ider. Yā żaf-ı māsike içün olur öyleye ḳavī olmaz ġıdāyı götür-

mege hażm olıcaḳ ḳadar öyleye ġıdā mündefi olur hażmdan evvel ve çıḳar 

anda fi’l-cümle hażm var iken müddet-i ŝiḳalüñ ḳıṣarı ile. Yā dāfianuñ 

żafı içün olur öyleye dāfia anı çıḳarur azcuḳ azcuḳ biribiri ardınca defaten 

degül. Yā keŝret-i ruṭūbetler içündür midede ki ṭayındurıcıdur ġıdāyı öy-

1 Derkenar: Yanī cemī bedenden ola.

2 Derkenar: Yanī evvel-i nehārda keŝīr ve āḫir-i nehārda ḳalīl belki münḳaṭı olur.

3 Derkenar: Yanī eyü tedbīr olınursa ishāl kesilür yaramaz tedbīr olınursa ishāl artar.

4 Derkenar: Bunda leff ü neşr-i müretteb vardur. Yanī żaf-ı hāżıme içün olursa ḳalīlü’l-hażm olur eger 

buṭlān-ı hāżıme içün olursa ādimü’l-hażm çıḳar.

5 Derkenar: Ḥarāret ġalebe itdügi içün meŝelā. 
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leye ġıdā çıḳar vaḳtinden evvel ve çıḳar anuñ ile ruṭūbetler. Gāh ol ruṭū-

betler yelmeşik olur ve gāh ṭuzlu ve iti olur. Ve farḳ olınur ruṭūbetler 

mā-beyni aġız ṭamı ile ve gāh ġıdā ṭayrınur midede ḳarḥalar içün delālet 

ider ol ḳarḥalara vecauñ zevāli ġıdānuñ nüzūli ile ve aġızda sivilciler ile ve 

erik ve ḳabaḳ ile ki çıḳarlar ḳusmaḳ ile. Ve ekŝer mideyi mużaf olan 

[354a] sū�-i mizāc-ı bārid ve raṭbdur. ــא ق  ــ א و  ــאر א ــ و ا כ ــ ا ــא   (و ا
ــ ر  ــ א و   ــ ــ כ ــא و  ــ  ــ ا ة  ــ ن ا כــ ــא  ــאن  ي  ــ ــ ا  و 
ــ ا  ــ ن כ כــ ي  ــ د و ا ــ כ د و ا ــ ــ ا ــ  ب   ــ ــ ا ة و ا ــ  ا

ي ــ כ א ان ا ــאر א ي و ا ــ כ ــ ا ق  ــ ــ و ا ي  ــ כ ــ ا ــאرا و اכ ي  ــ ــ ا ــ و اכ  
ن כــ ــ  כ ــ ا ــ  ــ ا ي ان ا ــ ــ ا ــא و  ق  ــ ل و ا ــ ن و ا ــ ــ ا ــ   
( ــ ــ  ــ  ه  ــ ــ  از  ــ א ــ  ــ  ات  ــ ــ ا ا  ــ  Yā cigerden ve ḫurde כ

ṭamarlardandur ve farḳ olınur bu ikisi ile ishāl-i midī mā-beyni bunuñ ile 

ki ol ikisinde mide istīfā ider filini1 ve tamām olur keylūsiyyeti ve żarar 

olmaz midede ve ṭabīb-i mücerreb üzere müştebih olmaz midesinde żaf 

olanuñ ve kebid[d]e żaf olanuñ levni.2 Ve ishāl-i midī çoḳ olur muttaṣıl 

olmaz merrātı midīnüñ ekŝeri gündüz kebidīnüñ ekŝeri gice olur. Ve farḳ 

kebidī ile māsārīḳī beyninde budur ki [354b] kebidī ile levn müteġayyir 

olur ve bevl müteġayyir olur ve farḳ bu ikisi ile midī ortasında budur ki 

ḫılṭ-ı mündefi kebidden keŝīrü’l-miḳdār ḳalīlü’l-merrāt ġayr-ı muḫteliṭ 

olur necāset ile belki andan ṣoñra olur göbek burmazsuz.3 א ى ا כ  (و  ا
ــ ــא  ــ  א او از ــ אل  ــ ج ا ــ ش  ــ ــ او  ــ او  ــאن  ــ  א ــ ا  
ــ כ ــ ا ــא  ــ  ــ از ج و  ــ ــכ  א ــ ا ل او  ــ ــ ا ــ  م ا ــ ــ  ا  ــ א  او 
ــ ب  ــ ــ  ــ  אذ ــ ا ــא او  א ج  ــ ة  ــ ــ ا ــ او  כ ــ ا اء  ــ ــאء ا ــ  ــ   و 

א) ــ ا כ ــ ــאرج כ ن ا כــ ــ  رت  ــ ــא  س ا  ــ כ  Sebeb-i ishāl-i kebidī yā ا

hāżımedendür ki hāżıme bāṭıl ola yā żaīf ola yā müteşevviş ola öyleye ishāl 

keylūsī çıḳar keymūsī degül buṭlān-ı hāżıme içün. Yā fāsidü’l-hażm çıḳar 

teşevvüş-i hāżıme içün adem-i nuḍc ile bevlde. Yā māsikedendür öyleye 

çıḳar hażmı ziyāde olmış keylūsīden ve uzamaz ġıdānuñ kebide beḳāsı. Yā 

mümeyyizeden yanī dāfiadandur öyleye çıḳar et yuyundısı [355a] gibi. 

Yā cāẕibedendür öyleye cāẕibe ceẕb itmez keylūsdan illā cāẕibe ḳādir ol-

duġı ḳadar öyleye çıḳan çoḳ olur ve keylūsī olur. ــ ــ ا ف ا ــ  (و 

1 Derkenar: Yanī mide selīme olup hażmı ve imsāki ve defi tamām ider.

2 Derkenar: Memūd olanuñ levni ḳalay gibi mekbūd olanuñ levni ṣaru gibi olur. 

3 Derkenar: Ḫilāf-ı midīnüñ.
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ــא) א  Ve bilinür emzice-i mużafa alāmetleri1 ــ ــ  د  ــ او  رم  ــ  (او 
ــא ــ و  כ ض ا ــ ــאت  ــא  ق  ــ כــ  א  ــאر א ــכ ا ــ ذ ــאرכ  وب و  ــ  ا

ــ ــ اذا כא א  ــאر א ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ و ر ــ ا ــ ا ــ و ا ــ اכ כ ــ ا ــ  ــאن ا  
ــא) ــא  ــא  ــ ا ــ   ــאء  ــ ا ــ  ــא  ا ــ ا رم  ــ د او ا ــ -yā ishāl-i ke ا

bidī verem içün yā süddeler içündür ġıdā-yı mecẕūb nüfūẕ idemez girü 

emāya rücū idüp çıḳar. Ve ishāl-i kebidī ki verem ve südde içün ola buña 

müşārik olur ishāl-i māsārīḳī veremden ve süddeden olmaḳda lākin farḳ 

olınur iki ishāl mā-beyni alāmāt-ı maraż-ı kebid ile ve adem-i alāmāt ile 

māsārīḳīde ve bunuñ ile ki ŝiḳal kebidde ekŝer ve yana emyeldür. Ve gāh 

olur māsārīḳīde ŝiḳal ẓāhir olmaz ḳaçan süddeler yā verem eṭrāfında 

[355b] olsa cihet-i emādan. Zīrā vāṣıl olmaz aña keylūsdan ŝıḳlet viren. او) 
( ــ כ ــ ا ق  ــ ــאح   Yā cigerde ṭamar aġzı açılduġı içün olur. א او ــ  (او ا
ــכ) م ذ ــ ف  ــ ــ و  ــ و  ــ  ــ  כ م ا ــ ــ  ــ  ــ او   Yā ṭamar yarılduġı 

içün olur yā kesildügi içün olur yā cirm-i kebidde ḳaṭ içün olur ḍarbdan 

yā düşmekden. Ve bilinür bu sebeblerüñ taḳaddümi ile. ــאد اכאل ــ   (او 
( ــ ة  ــ ة و  ــ ــאب و  م ا ــ ــ ا ج  ــ  Yā ḫılṭ-ı ḥādd içün olur ki ekkāldür 

öyleye ḳan çıḳar ve anuñ ile iltihāb ve ḥiddet ve ziyāde aṭş olur. ن כــ  (او 
ج ــ ــא  ــאدة  ــכ ا ع  ــ ــכ و  ف ذ ــ ــ و  ــ ا ــא ا ة  ــ א ــאدة  ي  ــ כ אل ا ــ  ا
ــ ــ  وج  ــ ــ  ــא ادي ا ق و ر ــ ــ  اء او  ــ ــ او  ــ او  ــ  אل  ــ ــ ا  

ــאر) א وب  ــ ــ   ــא   Yā olur ishāl-i kebidī mādde-i fāside içün ki ol 

mādde cigeri muḥtāc ider defe. Ve bilinür bu ishāl daḫi ol māddenüñ nevi 

ishāl [356a] ile çıḳan ile ṣaru ṣudan yā iriñden yā ṣafrādan yā ḫılṭ-ı muḥ-

teriḳden. Ve gāh olur bu mü�eddī olur cirm-i kebidden pāreler çıḳmaġa ki 

laḥmiyyedür ki od ile erimez. ــ ــא  ــ ا ــ  ــ  ــא כאن  ــאء  ــ ا ــא   (و ا
ــ ج ا ــ ــאء و  ــ ا ــ ان  ــ ا ــ ا ــא  ــ و ر ــ ا ح  ــ اء  ــ ــאرد و ا  
ــ ت و  ــ ــ  ــ  ــ  ــ כא ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ ان  ــכ ا ــ ذ ــא  ــ و ر ــ ا  ا
ــ ــא כאن  ــא  ظ و اردأ ــ ــאء ا ــ ا ــא כאن  ــ  ــ ا ت و ا ــ ــכ ا م ذ ــ ــ  כ  ا

( ــ ة ا ــ ــאب ا ة ا ــ ــ و כ כ ــ ا ــ  ــ و  و ة  ــ כ אئــ  Ammā em اādan olan 

ol ki sececden2 ola anuñ sebebi yā ḫılṭdur ki ḳazıcıdur3 ve ṣafrā ḳarḥa ider 

iki heftede. Ve gāh olur ḳarḥa baġırsaḳları deler ve çıḳar ŝüfl ḳarna. Ve gāh 

olur irer ol ḫurūc şuña ki ŝüfl cem olur ḳarında ḥattā ke-ennehū müstesḳī 

1 Derkenar: Yanī ḳuvā-yı meẕkūreye żaf viren emziceyi alāmetleri ile malūm olur. 

2 Derkenar: Secec baġırsaḳ sıyrındısıdur.

3 Derkenar: Ḫılṭ-ı cārid ṣafrā yā sevdā yā balġam yā ṣaru ṣu yā oddur.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi394

olur andan ṣoñra ve ekŝerde taḳaddüm ider bunı mevt. Ve ḳarḥanuñ eslemi 

yoġun baġırsaḳlarda olandur1 ve yaramazı ṣā�im didükleri [356b] baġırsaḳda 

olandur keŝret-i urūḳı ve cigere ḳurbı içün ve od aña çoḳ döküldügi

içün. ــ ــ  ي  ــ داوي ا ــ אل ا ــ ــ و ا א ــ  ــא و  ــ  ــ ار ح  ــ داء  ــ  (و ا
( ــ ــאل ا ــ  ــ  اء  ــ ــ ا ــ اذا و א رض   Ve sevdā ḳarḥa ider ḳırḳ günde ا

ve bu secec-i sevdāvī ki ḳarḥa ile ola ḳātildür ve ishāl-i sevdāvī ki yir üze-

rinde ḳaynar ḳātildür ḳaçan ibtidāda vāḳi olsa ḥattā ḥāl-i ṣıḥḥatde. و) 
( ــ ــ  ح  ــ ــ  א ــ ا ــ .Balġam-ı māliḥ ḳarḥa ider bir ayda ا א ــ   (او 
ــאء) ج ا ــ  Yā ŝüfldür2 cerāḥat ider emāyı. ــ ــ اي  ــ  ف ان ا ــ  (و 
ن ــ ظ ا ــ ــ ا ظ و و ــ ــ ا ــ و ــ  ــאق ا ــ ا ــאن و ــ  ــ و  ــ ا ــאء   ا
ــ ــא  ــ دائ ــ  ــ  ــאق و ان כא ــ ا ــ  כ ــ ا ــ  ــ  ــ ر א ــאن  ة  ــ ــ ا  و 
כ ــ  ــ  ــ د ــ ا ــ  وح و ان כא ــ ــ ا ــא  ن  ــ ــ  ا ادة و ا ــ ظ و ا ــ  ا

ــ و אدو ع  ــ ــ را ــ  כ ــ ا اء  ــ ــ  ــ  ــ و  ــ ا دو ــ ا ــ  ن ا כــ ــ   و 
ح) ــ ــ ا ــ ردي  ــאدة [357a] و  اض ا ــ ــ ا ن  כــ ــ   Ve bilinür secec 

tenḳiyesinde idügi emādan mevżi-i veca ile ve vecauñ ḳuvveti ile. Zīrā 

ince baġırsaḳlar vecaı eşedd olur yoġun baġırsaḳlar vecaından ve yoġun 

baġırsaḳlar vecaı geñez olur.3 Daḫi bilinür ḳabuḳdan. Eger ḳabuḳ yufḳa 

ise ol veca ekŝerde incelerdendür. Ve eger ḳabuḳ yoġun ise ol dā�im ise 

yoġunlardandur ve ḳazındı ki emādandur ve dökilen ki ruṭūbātdandur 

delālet iderler ḳaṭā ḳarḥalara. Ve eger ḳarḥalar yaramaz ḳoḳarsa delālet 

ider yenmege. Ve gāh olur secec edviye-i müshile aḳabınca olur ol secec 

selīmdür eyü olur ekŝerdedür dördünci günde ve andan eksükde. Ve gāh 

olur secec emrāż-ı ḥādde aḳabınca olur ol yaramazdur ḫalāṣ azdur. ــ  (و 
( ــ ــ  ــכ او ر א ــ ا ــ  ــא  ن ا כــ ــ  ــ  ي  ــ אل ا ــ ن ا כــ  Gāh 

olur ishāl-i miavī sececsüz bu ishāl yā emāda olan ḳuvvet-i māsikenüñ 

żafından yā ruṭūbet-i müzliḳadan olur ki redd ider bāḳī ruṭūbātı. [357b] 
ــ ــ  א ــ  אر د  ــ ــ او  א ك ا ــ ــ  ــ  ت ا ــ ــ  ن כ ــ ــ ا ــא   (و ا
ــ ا ــ ا ــ  وق  ــ ــ ا د  ــ ــאد او  ــאف  ــ ر ــ او  ــ  ــ او  ا ــ   او 

ــאت ــ  ن  כــ ان  ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ  ــ ا א و  ــ ــ ا ــ ا ــ  כ ــ ا  
ــ ــא  ــ  ــ ا ــ و  ــ  ــ  ــכ  ــ و כ ذ ــ  ــ  ة و  ــ ة ا ــ ء و  ــ  ا

ــאت م  ــ ــ و  ا ف ا ــ ز و ا ــ א ــ  ــ را ــ و  ــ د ــאب و  ــ ا ن  כــ ــאن  و  
1 Derkenar: Zīrā mizāc müteḥammil olmaz yanī müstesḳī gibi olmadan olur.

2 Derkenar: Ŝüfl didügi maṭūfdur ḫılṭ ḳavline.

3 Derkenar: Eger veca göbekden yuḳaru ise secec ince baġırsaḳlardadur. Eger göbekden aşaġada ise 

yoġun baġırsaḳlardadur. 
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ــ ــ د ــא  ــא  ــ כאن  ــ  ــאن  و א و ان כאن ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ   آ
ن כــ ــ   ــ ا ا ــ ا ــ  ــאن ا ــכ ذو ام و כ ــ ــא ا ــ  ام ا ــ ــ  ــ  ــ   
ة ــ א ط  ــ ــ  א ــ  ــ ا ــא و  אئ ــא  ــאد כאن  ــ  ــאن  و ــ و اذا כאن  ــ د  
( ــ ة و را ــ ان כ ــ ــ ا و ــ  ــא כאن  ــא و ر ــ  ــא ا כ  Yā bedenüñ küllī-

sinden olur şol fażalāt içün ki bedende cem olmışdur terk-i riyāżet sebebi 

[358a] ile yā berd-i ḫāricī sebebi ile ki ḥābisdür taḥallül-i fażalātı mesām-

dan yā ḥabs-i bevāsīr içündür yā ḳaṭ-ı1 użv içündür yā ḳaṭ-ı ruāf-ı mutād 

içün yā süddeler içündür eṭrāf-ı urūḳda öyleye nüfūẕ itmez aña vāṣıl olan 

cigerden, tā ki ażāya ġıdā ola. Pes ṭabīat anı def ider ishāl ile. Ve ishāl-i 

bedenīnüñ bażı vardur ki buḥrān ṭarīḳi üzeredür öyleye alāmāt-ı imtilā ile 

ve ḳuvvet-i dāfianuñ ḳuvveti ile olur ve bunuñ aḳabınca ḫiffet ḫāṣıl olur. 

Bunlaruñ küllīsinüñ ḳaṭında ḫaṭar vardur. Ve ishāl-i bedenīden bażı var-

dur ki aḫlāṭuñ yā ażānuñ erimesi içün olur öyleye iltihāb ile ve ḥummā-yı 

dıḳḳiyye ile ve çıḳanuñ rāyiḥasınuñ yaramaz ḳoḫusı ile ve iḫtilāf-ı elvānı 

ile olur2 ve użvda āfet alāmetinüñ ademi iledür ki ishāl īcāb ide ḳaçan 

erimek yaġlı etüñ olsa çıḳan ṣadīdī ve ġalīẓ ve cerbelü olur, andan ṣoñra yaġ 

ḳıvāmında olur [358b] ḳıvāmı biribirine müteşābih buncılayındur ḳızıl et 

erimesi illā ol cerbelü3 olmaz. Ve ḳaçan ishāl ḫılṭ-ı ḥādd erimesi içün olsa 

ṣadīdī4 ve mā�ī olur. Ve ishāl-i bedenīden bażı vardur ki aḫlāṭ-ı fāside içün 

olur ki ṭabīat anı kerīh görüp def ider. Ve gāh olur bunuñ ḫurūcında el-

vān-ı keŝīre ve rāḥat olur. ــא ن  כــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  כאئــ  אل ا ــ ــא ا  (و ا
( ــ ــכ ا ــ ذ رم  ــ م ا ــ ــ  ل  ــ ر و  ــ ــ ا ــ  ــ כאن  ــ اي  ــ  ــאر د  

Ammā şol ishāl ki użv-ı ġayr-ı muayyenden olur az olur ki ḳanlu ṣu olur 

verem deşildügi içün ḳanḳı użvda olursa olsun ḥattā gögüsden olur ve 

delālet ider buña veremüñ taḳaddümi ol użvda. ــ אل  ــ ا ج  ــ  (ا
כــ ــ  ــ  رات و  ــ ــ ا ــאج ا ــ  اد و  ــ ــאت ا ــאت و  ــאت او ا א  
ــ ــ  א ــ ا ــ او  ــ او ا א رات او  ــ א ــא  ــכ ا ف و ذ ــ ــ ا ــאدة ا  ا

( א אء ا İshāl men ا olına muḳabbıżāt5 ile6 yā sıvayıcılar7 [359a] ile ve 

1 Derkenar: Ol użvuñ ḥiṣṣesi ġıdādan ishāl ile mündefi olur.

2 Derkenar: Zīrā yā şaḥm eridüginden yā laḥm eridüginden yā aḫlāṭ-ı muḫtelife eridügindendür lā-ce-

rem elvān muḫtelif olur.

3 Derkenar: Zīrā eriyen ḳızıl etdür cerbeli degüldür.

4 Derkenar: Zīrā aḫlāṭ laḥm gibi ġalīẓ degüldür.

5 Derkenar: Rubb-ı sefercel gibi.

6 Derkenar: Ḳaçan mecārī vāsi ve aġızları açılmış ise.

7 Derkenar: Büzūr-i muḥammaṣa gibi.
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mevādda ġılẓet viriciler ile. Ve gāh iḥtiyāc olur muḫaddirāta.1 Ve gāh olur 

ishāl men olınur māddeyi ṭaraf-ı ḫilāfına döndürmek ile. Ve bu yā idrār 

bevl idenler ile olur yā ḳay� ile yā derletmek ile yā ażā-yı āliyeye ḥacāmat 

şīşelerin yapışdurmaḳ ile olur. ه ــ ــ ا ــ و  ــ  ت  ــאو ــ ا ــא כאن   (و 
( ــ ــאد ا ــ و  ــ ا ــא  ــא   Şol ishāl ki mütenāvelāt sebebi ile anuñ sebe-

bi men olına ve eŝeri ilāc olına2 bizüm tuḫame ve fesād-ı hażmda ẕikr it-

dügümüz ile. ــ ــאכאن  ه و  ــ ل  ــ اج  ــ ء  ــ ــ  ــא כאن  ــאء  ــ ا ــא כאن   (و 
ــ ــאر او  א ــ او  د כ ــ ــ او  ــאد ا وح او  ــ ــ او  א او  ــ ق او ا ــ ــאح   ا

( ــ ئ  ــ ة  ــ ــ  ــ او  Şol ishāl ki a او żādan olur sū�-i mizācdan olan 

tadīl olına żıddı ile. Ve şol ishāl ki ṭamar aġzı açılmaḳdan yā ayrılmaḳdan 

yā kesilmekden yā ḳarḥalardan yā fesād-ı aġdiyeden3 yā cigerde yā māsārīḳā-

da yā bedende südde[359b]lerden yā nezleden yā ḳuvvet-i hāżımenüñ yā 

māsikenüñ żafından ola ibtidā olına anuñ ilācı ile. אت ا אك و ا  (و ا
( ــ دي او ور ــ אل  ــ ــ ا  Ṣaḳın ey ṭabīb muḳabbıżāt-ı ṣırfeden şol yirde 

ki ishāl südedī yā veremīdür. א د ــ ــ  ــ  ة ا ــ ــ  ــ ادو כ ــ ا ــ   (و ان 
ــאء ــכ  ــ و  ــ  ــ  ــ  א ــ  اب ا ــ ئــ כ ــ  ــא و   א  ــ ــכ  ن ذ כــ  
دي و ــ ــ  א ــא  א ف ا ــ ــ و  אر ــאن و زر ورد و ا ــ ا ــ  ع  ــ ــאء ا  ا
ارة) ــ ــ  ــ  ــ  ــ اذا  א از ــאء ا ــ او  כ ــאء ا ــא  ــאء ا ــ  ــ  ــ ا ــא ا  ر
Daḫi ṣaḳın vaż itmekden ciger üzere şol edviyeyi ki tebrīdi ziyādedür cige-

rüñ süddesi ile öyleye sebeb olur bu vaż ciger mevāddınuñ taaffününe. Ve 

bir şey� yoḳdur bu ḥīnde şarāb-ı sefercel gibi. Zīrā bu ḳabż ile müfettiḥdür. 

Ve buncılayındur hindibā ṣuyı ki anda ıṣlanmış ola ḥabbu’r-rümmān ve 

zirr-i verd [360a] ve sefūf-ı maḳleyāẟā nāfidür ishāl-i südedīye. Ve gāh 

iḥtiyāc olur hindibā ṣuyını ḫalṭ itmege kerefs ṣuyına yā rāziyāne ṣuyına 

ḳaçan ḳorḳulmasa ḥarāret ḥudūŝından.4 ــ ــ ا אل  ــ ــ  א ــ ا دو  (و ا
ــ א ــ و ا ا ــ و ا ر ــ ا ــ و ا ــ ا ــאر و ا رد و ا ــ ــא و ا א  و ا
ــ ــ ا ــאرة  ــ و  א ــאن ا ــ ا ر و  ــ כא ــ و ا س و ا ــ ا ــ و  ــ ا א  

ــ و ن ا ــ כ ــכ ا ة و כ ــ ــ  ــאن ا ر  ــ و و  ــ ر  ــ ــאن و  ر ر ــ ــא و  ر  ــ  و 
ــ و ــ و ا ي و ا ــ כ ور و ا ــ ــאح و ا ــ כא א اכــ ا ــ و ا ن ا ــ  ا

1 Derkenar: Ammā żarūret olmayınca muḫaddirāt istimāl itmemek gerek. Zīrā ḳavīye żaf virdügi içün 

gāh olur helāk ider.

2 Derkenar: Yanī eger sebeb-i ishāl eşyā-yı müzliḳa ve keŝret-i ṭaām ekli ise anlardan ictināb olınup 

eŝerine ilāc gerek ve her marażda ḳāide sebebin ḳaṭ idüp eŝerine ilāc itmekdür.

3 Derkenar: Fesād-ı aġdiye yuḳaruda yanī sebebi mütenāvelātdan olanda dāḫildür ūlā bunda ẕikr olın-

mamaḳ gerek idi. 

4 Derkenar: Zīrā kerefs ve rāziyāne ṣuyında ḥarāret virmek vardur.
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ــ ــ  و و  ــ ــ  دو ه ا ــ ــ  ــ  א و  ــ ــא و ا ــ  ج و ر ــ ــאض ا ــ و   ا
ــ ــאر  ــ ا ــ  אل  ــ ــ ا ة و اذا כאن  ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ و  ــ ا  

ري و ــ כא ــ ا א ص ا ــ ــאت  כ ــ ا ــ و  ر ــ ا ــ و ا ور ا ــ ــאت כא  ا
ة و ــ ي ا ــ ــאن  ــ ا ف  ــ ــ و  ــ و ا ــ ا ــ و  ف ا ــ ــ و  א  ا
אء)  Şol devā[360b]lar ki ishāli ḥabs ider māzūdur ve ṭaş mūmiyā ve gül ا

ve gülnār ve ṣamġ ki ḳavrulmış ola ve ṭīn-i Ermenī ve ṭarāŝīŝ ve ṭabāşīr 

ḫuṣūṣā biryān ola ve mersīn yimişi ve yılġun yimişi ve kāfūr ve ḥab-

bu’r-rümmān1 ve liḥyetü’t-teys uṣāresi ve bezr-i ḳaṭūnā ve bezr-i reyḥān ve 

bezr-i merv ve bezr-i lisān-ı ḥamel2 ki bezrler biryān olmış olalar. Ve bun-

cılayındur kemmūn-ı biryān ve anīsūn-ı biryān daḫi ḳābıż yimiş elma ve 

aluç ve emrūd ve ayva ve ḫurmā alacası ve ḫurmā ḳoruġı ve aġac ḳavunı ve 

bunlaruñ rubları ve şerbetleri. Ve gāhī bu devālar istimāl olınur içmek ile 

ve ġıdālar ile ve naḳl ṭarīḳi ile yā ḳable’l-ġıdā yā bade daḫi istimāl olınur 

żımād ḳılınmaḳ ile. Ve ḳaçan ishāl ile secec olsa iḫtiyār yoḳdur muġarriyāt 

üzere biryān olmış toḫmlar gibi ve ṭīn-i Ermenī gibi. Ve mürekkebātdan-

dur ḳurṣ-ı ṭabāşīr-i kāfūrī ve ḥummāżī.3 Ve sefūf-ı ṭīn fā�ide ider secece ve 

göbek burmaġa ve sefūf-ı ḥabbu’r-rümmān ḳavī ider mideyi ve emāyı.

س و ة و رب ا ــ אت و [361a] و ا ــ و و  ــ ــ  ة ا ــ ــ  ــ ادو  (و ا
ــ و ــ  ف  ــ ــאن او  ــ ا ف  ــ אق او  ــ ــ  ــא زر  ــ و ر ــ ان  ــ   ا
ــ ــ  ــ و  ــאض ا ــ  ــ و  ــ  ــ در ــ  ــ כ وا ــאن  ر ر ــ אق و  ــ  

( ــ ــ و  ــ  ي  ــ ــ  ــ  ــ ا ك  ــ ــ و  א ــ  א  İshāl-i zelḳī ki ر

edviyesi şedīdü’l-ḳabż gerek4 meşrūb olmaḳ gerek ve sefūf olmaḳ ve yaḳılar 

olmaḳ ile ve rubb-ı ās ve rubb-ı sefercel eyülerdür buña. Ve gāh ekilür bu-

nuñ üzerine summāḳ yā sefūf-ı ḥabbu’r-rümmān yā sefūf-ı māzūdan ve 

summāḳdan ve enār ḳabuġından her birinden nıṣf dirhem saḥḳ olına ve 

ḫamīr ḳılına yumurda aġı ile ve ḳılına ekşi enār içinde ve ḳonıla ḳor üzeri-

ne ḥattā biryān ola, andan ṣoñra saḥḳ olına ve istimāl ḳılına. ب ــ ــא   (و 
ــ او رب آس ب ا ــ ــאن  ــא در ــ  د و  ــ א د  ــ ــ  ــאم  ــ ا א رب  ــ  
( ــ ــ  دو ه ا ــ ــ  ــ  ــ   Tecrübe olınanlardandur ishāl dā�im içün و 

1 Derkenar: Muṣannif ــאن ــ ا  diyüp muṭlaḳ ẕikr itmedi ــ א -diyü tavṣīf ve taḳyīd eyledi. Bu ḳay ا

duñ fā�idesi yoḳdur. Şeyḫ anı ẕikr itmemişdür. Anuñçün aña taarruż itmedük. 

2 Derkenar: Lisānü’l-ḥamel siñirlüce yapraḳdur.

3 Derkenar: Yanī ḳuzı ḳulaġı toḫmı ḳonılmış ola.

4 Derkenar: Yanī mideden ve emādan ṭayrınmaḳ ile olan ishāl ilācınuñ edviyesi ḳabża ḳavī nesneler 

gerek, tā ki saṭḥ-ı mideden ve emādan melāseti zā�il ḳıla.
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deve ḳuşı ḳursaġı ḳuruduġı [361b] ḥālde törpülene törpi ile ve istimāl 

olına bundan iki dirhem rubb-ı sefercel yā rubb-ı ās ile ve istimāl olınur 

bu edviyeden ḳayġana.1 ــ ــ  ــ ورد  ــ د ــ  ــ اذا ا ــאء ا س و  ــאء ا  (و 
ــ ــ  اد  ــ ــ  ــ و  ــאء  ة و ا ــ ــ ا ــ  ــאن و و ــ כ ــ  ــ  ه و  ــ ــ و  ا
ــ ــ ا غ  ــ א د  ــ ــ و ا ــ ا اغ ا ــ ــ ا ــ ا ــא ا ــא و ر א ــ و ا  

( ــ ــ ا א  Mersīn ṣuyı ve ayva ṣuyı ḳaçan ḳaynadılsa gül yaġında ṣu gi-

düp ḥattā yaġ ḳalsa yalñuz ve ıṣladıla bunuñ ile ḫırḳa-i kettān ve vaż olına 

mide ve emā üzerine fā�ide ider ve ziyāde ḳılınur bunda azcuḳ sünbül ve 

aḳāḳıyā. Ve gāh iḥtiyāc olur ruṭūbet-i müzliḳanuñ istifrāġına ve sebeb-i 

istifrāġ olanuñ eyüsi helīlecdür ḳabżı aḳabınca ḳılduġı içün. ــ ز  ــ  (و 
אق) ــ ــ כא ــ ا ــא ا ــ و  ا ة ا ــ ــ כ ــ   Ve iḥtirāz olınsun ا

sececde ekşilerüñ ekŝerinden ḫuṣūṣā ḳatı ekşiden summāḳ gibi.2 ك ــ ) 
( ــ ــ ا  [362a] ــאد ــ  ارة او  ــ ــ  ي  ــ ــ و ا ي و ا ــ כ ك  ــ  Tedbīr-i 

müşterek ishāl-i kebidī ve bedenī ve miavī ki ḥarāretden yā ḫılṭ-ı ḥādden 

ola aṭş ile اب ــ ــא او  ــא  ــאح او  ل او  ــ اب  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ر  ــ ) 
( ــ وث ا ــ ف  ــ ــ  ــ ورد  وك  ــ ــ  ــא  ر  ــ اد  ــ ــ  ــאس و  ــאن او ر  ر
bezr-i baḳladur ki ḳavrulmış ola ve müstaḥleb ola şarāb-ı uṣūl yā şarāb-ı 

tuffāḥ yā ikisi bile üzere yā şarāb-ı rümmān yā şarāb-ı rībās üzere. Ve gāh 

ziyāde ḳılınur bezr-i ḳaṭūnā ki ḳavrulmış ola ve ferk olınmış ola gül yaġı ile 

göbek burusı ḳorḳusı olıcaḳ. ل و زر ورد ــ  ة درا  ــ אن  א  ر  (و ا
ــ و ــאن ا ــאء  ــאر او  ــאء  ــ  ــ  ــ  ــ درا ــ ار ــ כ وا ــ آس  ــ و  אر  و ا
اد ــ ــ  ــאح و  اب  ــ ــ  ــ و  ــ  ر  ــ ــ  אئ ــ  ــ و  ــ  ــאء  ــאء   
ــאح اب  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ر و  ــ א ص  ــ ر او  ــ ة כא ــ ی  ــ ــ  ــ و  א ــ   
ــ او ــאء ا ل و زر [362b] ورد  ــ ــ  ــ  ــ  ــאء ورد  ــאء  ــ و ا כ د ا ــ  و 
اد ــ ــ  ــאد او  ــ  ــ و  א ــכ  ــ ذ ــ  ــאن و  ــ כ ــא  ــ  س و  ــאء ا  
ــאم) ــ ا ــאم او  ــ ا ــ  ا ا ــ م  ــ ان  ــ ــ او ز ــ   Ve buncılayın tedbīr-i 

müşterekdendür ḥabb-ı rümmān on dirhem ṣandal aġacı ve zirr-i verd ve 

enberbārīs ve mersīn dānesi her birinden dört dirhem ıṣlayalar ıssı ṣuda yā 

lisānü’l-ḥamel ṣuyında yā hindibā ṣuyında, andan ṣoñra süzüle ve müstaḥ-

leb ḳılına anuñ ṣuyı ile baḳla ḳavrulmış olduġı ḥālde. Ve ezile elma şarābı 

ile ve ziyāde ḳılınur azcuḳ ṭabāşīr ve muḳavvī ḳılınur şaīre-i kāfūr ile yā 

1 Derkenar: Keyfiyyeti budur ki bu edviye dökülüp yumurda üzerine ekilüp andan ḳayġana ḳılına. 

2 Derkenar: Şāriḥ Nefīsī dimiş: Ḥumūżet ruṭūbātı taḳṭī itdügi içün ishāle muīn olur. Öyleye meshūlle-

re żarar ider ammā bu kelāma lāzım gelür ki ḥumūżāt hergiz ishāle müfīd olmaya, maa-haẕā ḥumūżāt 

sececsüz olan ishāle nāfidür.
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ḳurṣ-ı kāfūr ile ve yalanur bunı içmezden azcuḳ öñdin şarāb-ı tuffāḥ ve 

tebrīd olınur kebid ve emā gül ṣuyı ile ki anda ıṣlanmış ola ṣandal aġacı ve 

zirr-i verd yā mā�-i sefercel yā mā�-i ās ve vaż olına anuñ üzerine ḫırḳa-i 

kettān ile ve yoġrulur bu ẕikr olınan ḳavut ile ve istimāl olınur yaḳı ḳıl-

maḳ ile. Ve gāh ziyāde ḳılınur bu yaḳıda azcuḳ sünbül ve zaferān [363a] 
ve lāzım ola bu tedbīre beş ve altı gün. ل ــ ــאح او  اب  ــ ــ  ــא  اء  ــ  (و ا
م ان ــ ــאء  ــאج  ق او ز ــ ــאن  ــ ر ورة  ــ ــאح او  اب  ــ ــ  ــ  ــאء   او 

ــ אق او  ــ ق او  ــ ــאن  ــ ر م او  ــ ــאء  وج  ــ ــ  ــ او  ة  ــ ــ ا  כא
ــ و اج  ــ ل ا ــ ــאذا ا ــ  ة  ــ ــ ا ــ ان כא אش  ــ ــ او  ر  ــ  
( ــ س و ا اب ا ــ ــ  ــ ا ا ــ ا ــ ا ــ ا ــ ا ــ כ  Ve 

ġıdā ol günlerde sevīḳdür şarāb-ı tuffāḥ ile yā şarāb-ı ṣandal ile yā ḳavrul-

mış arpa ṣuyıdur şarāb-ı tuffāḥ ile yā müzevvere-i ḥabb-ı rümmān-ı med-

ḳūḳdur yā zīrbācdur ḳoruḳ ṣuyı ile.1 Eger şehvet ḳaviyye ise yā bilic şorba-

sıdur ḳoruḳ ṣuyı yā ḥabb-ı rümmān-ı medḳūḳdur yā summāḳ yā ḳavrul-

mış ḳabuġı çıḳmış arpadur yā ḳavrulmış ḫaşḫāş ile. Eger ḳuvvet żaīfe ise 

ḳaçan mizāc azcuḳ mutedil olsa ve ḫılṭ-ı mündefiüñ keyfiyyeti ṣāliḥ olsa2 

istimāl olına ḳavābıż-ı ḳaviyye mersīn şarābı ve ayva şarābı [363b] gibi. و) 
ــ ــא ز ــ و ر א ــ ا ارش ا ــ ــ و  س او ر اب ا ــ د  ــ ــ  אل  ــ ــ ا ــא כאن   

ن ــ ن و ا ــ ــ و כ אق و  ــ ــ  ف  ــ ــ او  د  ــ ص ا ــ ــא و  א ف ا ــ ــ   
ة כــ ــ  ــ  ق و  ــ ــ  ر  ــ س و زر ورد و  ــ ا ــכ و  ــא و  א ــ و ا  
( ــ س و ا ب ا ــ ــ  ــ درا م  ــ -Şol ishāl ki bürūddan ola mersīn şarā כ 

bı yā rubbı yā cevāriş-i sefercel-i ḳābıżdur ve gāh bunda ziyāde ḳılınur 

sefūf-ı maḳleyāẟā ve ḳurṣ-ı ūd eyüdür yā sefūf-ı summāḳdan ve yılġun yi-

mişinden ve kemmūn ve anīsūn ki ḳavrulmış ola bunlar dökile ve istimāl 

olına her gün ṣabāḥ üç dirhem rubb-ı ās ve rubb-ı sefercel ile. ــ  (ا
رد ــ ر ا ــ رة  ــ ــ  ــ و  ــ  ار א ــאرد  ــא ا ــאر و ا אل ا ــ ــאه  ــא ذכ ــ   
ــ م و  ــ ــאء ا ــ  ــ  ــ او  ن ا ــ כ אق او ا ــ ــ او ا א ة ا ــ כ  و ا
ــ ــאء  ب ا ــ ــכ  ــ و כ ف ا ــ ــ  ــ  ــא  ــ ا ــ ا א اق   ــ  ا

( ــ ــ  אل   -Ġıdālar [364a] meshūlllere bizüm ẕikr itdü  ان 

gümüzdür ishāl-i ḥārr ise. Ammā aġdiye-i ishāl-i bārid biliclerdür ki ḳavur-

ma ola ve biryān ola mübezzer ola zirr-i verd ile ve ḳurı kişnīz ile yā mü-

1 Derkenar: Mā�-i ḥıṣrımdan murād ishāl ilācında ḳoruḳ bekmezidür ḳoruḳ ṣuyınuñ kendüsi degüldür. 

Zīrā ḳoruḳ ṣuyı nefḫi içün ishāli ziyāde ider.

2 Derkenar: Yanī ol ḫılṭuñ ḥiddeti ve rāyiḥa-i kerīhesi gitse.
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bezzer ola summāḳ ile yā kemmūn-ı muḥammaṣ ola yā batırılmış ola ḳo-

ruḳ ṣuyına. Ve cemī şorbalar münāsib degüldür meshūllere. Ve istimāl 

olınur şorbalar ḫavf-ı aṭş olıcaḳ. Ve buncılayın münāsib degüldür ṣu içmek 

belki vācibdür ḥīle itmek meshūllerüñ teskīn-i aṭşında.1 ــ ــ  ا ا  (و 
راج) ــ ــכ ا د و כ ــ ــ ا אل  ــ ة  ــ ــ  א ار ا ــ א ــאم  -Uçmaġa gelmiş gü ا

gercin yavrıları ḳābıż toḫmlar ile eyüdür ishāl-i bārid içün2 buncılayındur 

süglün ki mübezzer ola. ــ ــ  ــ  ي و ا ــ ــ اذا  ــ ا ل  ــ ــ ا ــ ا  (و ا
ــ ــ  א ــאرات ا ــ او ا ب و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ در ــאل ا ــ  ــא  א ــ   
ــ ــ و اכ ــ ا ــא و  ــ  ــ و   א ــ ا ى  ــ ــ ا ــ ا ا  ــ ــ  אل و  ــ  ا

ــאرة ــ  ــא و  ــ  ر ا ــ ــ و  ــ [364b] ا א א ارك  ــ ــ  ــ ا  
ــא) ــ  ــ او   Eski penīr ki andan ṭuz yunmış ola ḳaçan biryān ḳılınsa ا

ve andan aḫẕ olınsa yumuşaḳ dögildükden ṣoñra bir miŝḳālden iki dirhe-

me dek bażı rübūbda yā eşribede yā ḳābıż uṣārelerde ḳılınsa ishāli ḳaṭ ider 

ve ziyāde fā�ide ider. Ḥattā bu cübn-i atīḳ aḳvādur infeḫalardan3 ve anuñ 

żararın itmez ve fā�ide ider secece. Ve ekŝer mażarratı penīrüñ aṭşdur ol 

tedārik olına biryān ḳılınmış ṭabāşīr ile ve semüz ot toḫmı ile muḥammaṣ 

olduġı ḥālde yā istimāl olına semüz ot uṣāresi ile yā ṭabḫ olına ol uṣārede. 

ــ ــ ا ــ ا ــ  ــכ ان  ــ ذ ــ  ــ و ا אئ ول  ــ ــ  ــ  ــ اذا  א ــ ا  (و ا
م او ــ ــ  ــ  אل  ــ ــ ا ــאد و  ــ ا ــ ا  4 ــ ــ ا ــ و ا ــ ا  او ا
( ــ ــ ا ــ  ــ ان   ــ و   Leben-i ḥāmıż ki ḳaymaġı alınmış ola 

ḳaçan bişürilse ḥattā zā�il olsa mā�iyyeti ve efḍaldür bişürmekden söyün-

dürmek [365a] leben-i ḥāmıżda ḳızmış demüri yā ḳızmış ṭaşı ve istimāl 

olına ıṣlāḥ ider keyfiyyet-i ḫılṭ-ı ḥāddi ve ḳaṭ ider ishāli ḥattā bir günde ve 

iki günde ve vācibdür istimāl5 itmemek lebeni ḥummā ile. وت ــ اذا   (و 
( ــ א ــ  ة  ــ ــ  د  ــ ــ  ل  ــ -Ḳaçan meshūli ġıdālendürseñ nabżı ziyā ا

de olmasa ḳuvvet cihetinden ilāc itme aña.6 

( ــ אء) Baġırsaḳ sıyrılmaḳ (ا وح ا  (اכ baġırsaḳlarda cerāḥatlar7 (و 
אل) ــ ــאب ا ــ  ــ  א א ــ  ــ  ــ و  א א و  ــ ــ ا א ا ــ ــ ا אل و  ــ ــ ا ن  כــ ــא   

1 Derkenar: Bārid yimişler ṣuyın içmek ile.

2 Derkenar: Kemmūn ve anīsūn ve ḳurı kişnīz ve ṣaḳız gibi.

3 Derkenar: İnfeḫa penīr māyeye dirler yuḳaruda beyān olınmışdur.

4 Derkenar: ا ḳavli اذا’nuñ cezāsıdur.

5 Derkenar: Zīrā müteaffin olur ve izdiyād-ı ḥummā īcāb ider.

6 Derkenar: Zīrā ṣıḥḥat bulmaz ammā ẕihninüñ ṣıḥḥati dimāġı ṣāfī olduġı içün.

7 Derkenar: Bunı ẕikr itdügi secec ve ḳurūhu’l-emā ishālsüz olandur.
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ve ekŝer bunlar ishāl ile olur ve biz işāret eyledük esbābına ve alāmātına ve 

azcuḳ muālecātına bāb-ı ishālde.1 ــ ــ ا ــ  ــ ا ة ا ــ ــ ا دو ــ ا  (و 
אش اذا ــ ر ا ــ ة و  ــ ــ  א ــא و  ــ و  ــ  ــ  اد  ــ ــ  ــ و  אئ ــ  ــ   
ا) ــ ــ  ــאح او آس  ــאر او  اب ا ــ ــ  ــ و   Eyü devālardandur süd ki 

anda söyündürile demür ḥattā gide mā�iyyeti ve ziyāde ḳılına anda ṣamġ-ı 

Arabī ve nişasta [365b] ve ṭabāşīr ki ḳavrumış ola ve ḫaşḫāş ḳabuġı ḳaçan 

saḥḳ olınsa ve yalansa şarāb-ı encibār yā şarāb-ı tuffāḥ ile yā mersīn şarābı 

ile fā�ide ider ḳaṭā. ــאن ــ  ــ ذرة  ل  ــ ــ ارز  ــ  ة  ــ ــ  ) 
ــאر ي  ــ ــ و  ــ و  ــ  ــ آس و ور ــ  ــאر زر ورد  אش  ــ ر  ــ ــ   
ــ ــ ا ــ ا ــא و  ــא  ــ او  א ــ ا ــ כ ــ ورد او  ــ د ل  ــ ي  ــ ــ   

( ــ ــ در ــ در ــאء و ا כ ــ و ا ــ و دم ا ــאء ا ــ و ا -Eyü ḥuḳ ا

nedür2 arpa ki ḳavrulmış ola ve lisānü’l-ḥamel ve ḫaşḫāş ḳabuġı ve cülnār 

ve zirr-i verd ve ḫaṭmī ve mersīn yimişi ve yapraġı bunlar bişürile ve süzile 

ve muḳavvī ḳılına yumurdacuḳlar ile berk bişmiş ola ve ezilmiş ola gül 

yaġında yā erkek kiçi bögrekleri yaġında yā ikisi bile ve ṣamġ-ı Arabī’den 

ki ḳavrulmış ola ve nişasta ki ḳavrulmış ola ve demü’l-aḫaveyn ve kehrübā 

ve mercān köki birer dirhem. ر ــ ــ و زر ورد و  ــ  ــ  ــ   (دواء 
ــ ــאح و  اب آس او  ــ ــאر او  اب ا ــ ــ  ــ و  ــ و   [366a] אش ــ  

ف ــ ــ  ــ او  ــ درا ــ  ور ا ــ ــ ا اد  ــ ــ  ــ و  ــ  ر  ــ ــ  ــ   
כ ــ ــ  ــ  ــ ا ــאن כא ــ  ــ  א ــ و  ــ  ــא و  اد  ــ ــ  ــ و  ــ درا ــ   ا

رة) כــ ــ ا دو ه ا ــ אل  ــ ــ ا ــ  ــאء ا ب او  ــ ــ ا ــא  ئ ــ  ــ ا ــ ا  و و

Eyü devādur arpa ki ḳavrulmış ola ve ḫaṭmī ve zirr-i verd ve ḫaşḫāş ḳabuġı 

bunlar bişürile ve süzile ve ezile şarāb-ı encibār ile yā şarāb-ı ās ile yā şarāb-ı 

tuffāḥ ile. Ve gāh müstaḥleb ḳılınur bu devā ile bezr-i baḳla ki ḳavrulmış 

ola. Ve gāh ziyāde ḳılınur bunda büzūr-ı muḥammaṣadan3 üç dirhem yā 

sefūf-ı ṭīnden üç dirhem. Ve gāh ziyāde ḳılınur nişasta ve ṣamġ-ı Arabī ve 

ṭabāşīr ki ḳavrulmış olalar ḳaçan ḳarḥa yenmek ve kīr ile olsa iḥtiyāc olur 

ḳarḥanuñ cilāsına cüllāb miŝillü ile4 yā arpa ṣuyı ile andan ṣoñra edviye-i 

meẕkūrenüñ istimāline. 

1 Derkenar: Bunlaruñ ilācları ḳānūnlardandur ki ḳurūḥ yuḳaru emāda ise meşrūbāt ile ilāc olınur eger 

aşaġa emāda ise ḥuḳneler ile ilāc olur eger vasaṭda olanlarda ise ikisi ile bile ilāc olınur.

2 Derkenar: Yanī secec ve ḳurūḥu’l-emā içün.

3 Derkenar: Büzūr-ı muḥammaṣadan murād bezr-i ḳaṭūnā ve bezr-i reyḥān ve bezr-i lisānü’l-ḥamel ve 

bezr-i mervdür.

4 Derkenar: Zīrā vesaḫ devānuñ vuṣūline māni olup oñulmaġa ve bitmege ḳomaz.
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[366b] (1 ــ Fetḥateyn ile yā ġayn’uñ sükūnı ile veca (ا-ı ḫafīfdür 

ekŝer ince baġırsaḳlarda olur. ــ א ــ  اوي او  ــ ــ  ــ او  ــ  ــא ر ــ ا ) 
ــ ن כ ــ ــ ا ــ  ن ا כــ ــ  ــאت و  ــ او ورم او  ــ او  ــ  داوي  ــ ــאرد او   

אل) ــ א ر  ــ ــא  ا ن  כــ ــ  ــכ و  ــ ذ اء  ــ ن  כــ ــ   Bunuñ sebebi yā rīḥ-i و 

muḥtebisedür yā fużūl-i ṣafrāvīdür yā balġam-ı māliḥdür ki ḳazıcıdur yā 

sevdāvī ġalīẓdür ki yapışıcıdur yā ḳarḥadur yā veremdür yā ḳurdlardur. 

Gāh sebeb bedenüñ küllīsinde olur gāh olur ġıdā içün olur ki tevlīd ider 

bu sebebleri ve gāh buḥrānī olur öyleye ishāli bildürür. ــ ل  ــ ــ ا  (و اذا ا
ــאك ــאء و  ــ ا ــ  ــ  ــאغ و   ــ ا ــ  ــאك آ כــ  ــ  ــ و  ــאدة و  اض ا ــ  ا
אل) ــ ــ ا ــ ان  ــ و ــ   Ḳaçan bevl aġarsa emrāż-ı ḥāddede ve az olsa 

ve anda olmasa alāmet-i āfet dimāġda2 daḫi alāmet-i āfet olmasa3 aḥşādan 

bir nesne[367a]de ve anda maġṣ olsa vācib olur ishāl vāḳi olmaḳ. اذا  (و 
( ــ ــ  ــ و  ــ ا ــ ا ــ ا  Ḳaçan maġṣ müştedd olsa şebīh olur ا

ḳūlence ve ilāc olınur anuñ ilācı ile.4 

( ــ Ḳāf (ا ’uñ żammı ve lām’uñ fetḥi ile وج ــ ــ  ــ  ي  ــ ــ   (و
( א ج  א  vecadur miāda ki müşkil olur anuñ ile bi’ṭ-ṭab ḫāric olanuñ 

ḫurūcı. (ن ــ ــאء  ــ  ــ  و ــ  اع و اכ ــ ف ا ــ ــ  ی  ــ ــ   Gāh olur (و 

ḳavī olur, ḳatl ider ḫilāf-ı ṣudāuñ ve bunuñ ekŝer urūżı ḳūlūn didükleri 

baġırsaḳda olur. ــא ــ و כא ــ  ــ כא ــאء  ــאت ا ــ  ــ  ــ  ــא ر ــ ا  (و 
ا) ــ ــ  ن ا כــ ــ و  ــאء  ــ ا -Ḳūlencüñ sebebi yā rīḥdür ki muḥte اود

bis olur baġırsaḳlaruñ ṭabaḳātı ortasında pes iḥsās olınur baġırsaḳları deler 

gibi ve baġırsaġa çuvaldız geçürilmiş gibi ve aġrı ṣaġīr olur.5  א ة ا א   (و ا
ط ــ ــ او  ــ او  ن כ ــ ــ او ا כ ــ و ا כ ــאء او ا ــ ا ــ  ارة  ــ ــ  ــ  א ــ   
ــ ــא  ــ כ ا ة ا ــ ــ  ــ ا ــאرا او  ــאس ا ل ا ــ ق او [367b] ادرار او  ــ ــ   

( ــ اء و ا ــ ــ כא א ــ  دي او  ــ ــאن ا  Yā sebeb-i ḳūlenc yā süddedür ki ا

ḥādiŝ olur ŝüfl-i yābisden ki ol ŝüfli ḳurıdur ḥarāret-i ḳāviyye6 ki emāda yā 

kebidde yā bögreklerde yā bedenüñ küllīsinde olur yā ol ŝüfli ḳurıdur pes 

1 Derkenar: Türkçe buña göbek burusı dirler.

2 Derkenar: İḫtilāṭ-ı aḳl ve duvār gibi.

3 Derkenar: Verem-i mide ve kebid gibi ve maġṣ īcāb ider sebebler gibi.

4 Derkenar: Ẓāhir budur ki maġṣ ile ḳūlenc mā-beyninde mübāyenet vardur ki zīrā veca-ı miavī ki ḫafīf 

olsa maġṣdur ḳavī olsa ḳūlencdür. Bunlaruñ mā-beyninde umūm ve ḫuṣūṣ vardur didükleri ḳavle 

itibār olınmaya. 

5 Derkenar: Buña ḳūlenc-i rīḥī dirler.

6 Derkenar: Bizüm taḳrīrümüzden ẓāhir olur ki ــ ارة ḳavli او  ــ  ḳavline maṭūfdur ammā şāriḥ 

دي ,   ḳavline aṭf itdügi sedīd degüldür.
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mizāc yā ziyāde taḥallül-i ırḳ sebebi ile1 yā idrār-ı bevl sebebi ile yā ṭūl-i 

iḥtibās sebebi ile iḫtiyār ile yā ṭūl-i iḥtibās ḳuvvet-i dāfianuñ münebbihi 

yanī ṣafrā olmaduġından ola. Nitekim yereḳān-ı südedīde ḳavurıcı ġıdālar 

içün ola biryānlar ve ḳavurmalar gibi.2 ــאء ــ ا ــ  ــ  ــ ر ة  ــ ــא   (و ا
ــאء א ــאع  ــ و ا ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ ا ــאل  ــ و ا ــ  ن  כــ ة  ــ ــ   
( ــ כ א ــ و  وج ا ــ Yā südde rīḥden ola ki em و ānuñ tecvīfinde ola ve ol 

rīḥ ġalīẓ olup emāyı mümidde ola bu olur ḫiffet ile ve intiḳāl-i veca ile 

[368a] ve ḳarnuñ bażı mevżii yumrulanmaḳ ile3 daḫi fā�idalanmaḳ ile 

gegirmek ve yil çıḳmaḳ ve kimād4 ḳılmaḳ. ــ ــ و اכ ــ او  ــ ر ــ  ــ ا  (و اכ
ــאء و ــאر و ا ع و ا ــ ور و ا ــ ــ و ا ى و ا ــ כ ــאح و ا ــ اכ ا ــא  ــ   
ــ و א ــ و  א ــ  ا ج و ا ــ ــ ا כ اب ا ــ ــ و ا ــכ و ا כ ــ و ا رز و ا  ا
ــאع) ــא ا ــא و  כــ  ــ و ا אכ ــ ا اب  ــ כ و ا ــ ا ــאع  ة ا ــ  Ve כ

ekŝer-i ḳūlenc rīḥden yā ŝüfldendür ve ekŝer ḳūlenc tevellüdi bu ikisinden 

elma ve emrūd ve ayva ve aluç ve ḳabaḳ ve şinḫıyār ve ḫıyār ve pirinc ve 

ḳavut ve keş ve üzüm yimekdendür ve ṣu ile ḳarışmış şarābdandur ve mü-

dāfaa bi’r-rīḥ ve müdāfaa bi’ṭ-ṭabdan5 ve yimek üzere cimādan ve yimiş 

üzere ṣu içmekden ve yimiş üzere ḥareketdendür ḫuṣūṣā ḥareket-i cimā (و .
ــ ــאدر و  ــ  ــ  اء و  ــ ــ  ــא כאن  ــ و ر ج כא ــ ــ  ــ  ــ  ة  ــ ــ  ن  כــ ــ   

ــ او כ ــ او ا כ ــ [368b] ا ــ ورم  ــ  ة  ــ ن ا כــ ــ  ــאدة و  ة  ــ ان כ ــ ن  כــ  
د ــ ــכ  ف ذ ــ א و  ــ ــאء  ــ ا א او  ــ ــאء و  ــ ا ا ــ  ــ ا ــאل او   ا
( ــ ــ  ــ او  ــ  ــ  ــ  ــאء او زوا اء ا ــ ــ ا ن  כــ ــ  رم و  ــ  Gāh olur ا

ḳūlenc-i seddī süddeden ki ol südde olur ḫılṭ-ı ġalīẓ-i lezicden balġam gibi. 

Gāh ḳūlenc-i seddī olur ṣafrādan ve bu ḳalīl-i nādirdür. Ve gāh ḳūlenc olur 

ḳurdlardan ki çoḳ olup sedd ider emāyı. Ve gāh olur ḳūlenc-i seddī verem 

ṣıḳmasından6 cigerde yā bögreklerde yā ṭalaḳda yā ḳarnda öyleye muzāḥa-

ma ider emāya ve sedd ider anı yā emānuñ kendü nefsinde. Ve bilinür bu7 

verem vücūdı ile. Ve gāh ḳūlenc olur baġırsaḳ dolaşmaḳdan yā yirinden 

1 Derkenar: Yanī bir nesneye meşġūl olup ḳażā-yı ḥācet itmege ḳalḳmayıcaḳ taḥallül ruṭūbet olup ŝüfl 

yābis olur. Bizüm taḳrīrümüzden ẓāhir olur ki ل ــ  ḳavli ق ــ  ḳavline maṭūf ola ammā şāriḥ Nefīsī 

ــ  ḳavline aṭf itdügi nefīs degüldür.

2 Derkenar: Bizüm taḳrīrümüzden ẓāhirdür ki  ḳavli maṭūfdur אرا .ḳavline ا

3 Derkenar: Buña ḳūlenc-i seddī dirler.

4 Derkenar: Yanī ıssı kepek ve ṭuz ile kimād ideler, tā ki yil taḥlīl olına.

5 Derkenar: Müdāfaa bi’r-rīḥ aşaġdan rīḥ çıḳmaḳ isteye ḳomayasın çıḳmaġa ve müdāfaa bi’ṭ-ṭab oldur 

ki ŝüfl çıḳmaḳ isteye ḳomayasın çıḳmaġa.

6 Derkenar: Buña ḳūlenc-i veremī dirler. 

7 Derkenar: Yanī ḳūlenc-i veremī.
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olmaḳdan ḳasıḳ yarılmaḳ ile yā ansuz. א ة و  اء ا  ا  (و اذا ا
ــ ــ و  ــ ا از و  ــ ــ و ا ــ ا ع و ا ــ ــאن و ا ــ ا ــ و כ ــ و ا  
ــ ئ  ــ ــ  כ ــ ا ف و  ــ ــ ا ــ  ي ا ــ ــ  ــא  ــ و ا ــ ا ــ  ــ و ــ و   ا
ــ و  כ ــ ا ــאء ا ــ ا ــ  א  ــאر א ــאت ا اد  ــ ــ  ــ ا  [369a] ــ و  ا

اب ري) ــ א   Ḳaçan ḳūlenc ẓāhir olsa iştihā ḳalīl olur ve ḫuṣūṣā ṭatlu-

ya ve yaġluya iştihā. Ve ġaŝeyān ve tehevvu çoḳ olur. Ve muḥtebis olur rīḥ1 

ve ġā�iṭ. Ve ḥāṣıl olur maġṣ ve żaīf olur hażm ve ẓāhir olur veca arḳada ve 

iki sāḳda, andan ṣoñra ḳavī olur elem cevfde ve ekŝerde başlar aġrı ṣaġ cā-

nibinden ve müştedd olur aṭş münsedd olduġıçün māsārīḳānuñ aġızları. 

Öyleye vāṣıl olmaz ṣu cigere ve ḥāṣıl olmaz içmek ile ḳanmaḳ. ج اول ــ  (ا
ــאد ــ ا ن ا כــ ــאن  ــ  ــ  ــאدة و  ــ ا ــ  ــ  כــ او  ــ و  ــ ا اء  ــ ــ   
ع ــ ــ  ــאرة  ــ  ــ ان ا ــ  ــ ا א  ــ ــ ا ــ ا א ب  ــ ــאذا  ــאء  ــ ا ــ ا  
ــ ــ ا ول  ي و ا ــ ــ او ا ــ ا ارش ا ــ ــ  ــא  ــ و ر ــאد ا ــכ و  ــ ذ  

א و ــ ــ  ــ   [369b] ــכ ــ ذ ــא ا ــ و ر ــ او ــ ا ــ  ــ و  כ ــ و ا  او
ق ــ ــ  ــ  ــאن  אو ــ  ــ درا ــ  ــ  وا ــ  وع ا ــ ــ  ــ و ز א و  ــ  
ه او ــ ــאر و ــאء ا ــ ا ــא כ ــ و ر ــ درا ــ  ــ  وا ــ  ر  ــ ــ و  א س و راز ــ  
( ــ ن ا ــ ــ او  א  Evvel ibtidā olınan ḥuḳnelerdür, evvelā ḥuḳ-

ne-i leyyine olsun, andan ṣoñra ḥuḳne-i ḥādde olsun ve gāh ġalaṭ olınur 

sedd idici sebebde alā-yı miāda ḳaçan ceẕb olınsa ḥuḳneler ile miānuñ 

esfeline veca aẓīm olur. Öyleye ẓann olınur ḥuḳne żarar ider diyü ḳorḳma 

bundan ve ḥuḳne tekrār ḳılınsun.2 Ve gāh kifāyet ider cevāriş-i sefercel-i 

müshil yā cevāriş-i temrī. Ve evvelkisi ḳay� ile olan ḳūlencde evlādur. Ve 

gāh kifāyet ider macūn-ı kemmūnī ve bu ḳūlenc-i rīḥde evlādur. Ve gāh 

aḳablandurulur bu yanī cevāriş-i muġlā ile senādan ve besfāyecden ve en-

cīrden ve çekirdegi çıḳmış ḳızıl ḳurı üzümden her birinden altı dirhem ve 

baldırıḳara azcuḳ dutam [370a] ırḳ-ı sūs ve rāziyāne ve kerefs toḫmı her 

birinden üç dirhem. Gāh olur kifāyet ider ıssı ṣu yalñuz3 yā maṣṭakī ile yā 

macūn-ı benefşe ile. ــכ ــ ا اب و اכ ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ان  ــ   (و ا
ن) ــ ر ــ و ا ــ و ا א ر راز ــ ــ و  כ ر ا ــ ــ و  א -Ḳūlenc-i rīḥī ḥūkne و ا

sinde vācibdür seẕāb ve iklīlü’l-melik ve bābādya ve kerefs toḫmı ve rāziyā-

ne toḫmı ve aṣfūr ve ḳanṭariyūn miŝillü. ــ ر ــאق ا ــ و  כ ــאق ا ــ ا  (و 

1 Derkenar: Rīḥ tamīm olınmaḳ münāsibdür, tā ki gegirmeğe ve esfelden olan rīḥe bile şāmil ola.

2 Derkenar: Tā ki sedd iden mādde bi’l-külliyye çıḳa.

3 Derkenar: Yanī cüvāriş aḳabınca muġlā yirine yalñuz ısıcaḳ ṣu içile.
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ــ و א از ن و ا ــ ن و ا ــ כ ــ ا ا او  ــ ــ  ة ا ــ ــ  ــא  א و ا ــ  و ا
ــאروش و ــ و ا ــ و ا א א ــ  ــכ و  א ا כאن  ــ ــא اي  او כ ر و ا ــ כ ــ و ا  ا
( ق ا Ve içürile tiryāk-ı kebīr ve tiryāk-ı erba اa ve berşaīŝā ve felū-

niyā vecauñ şiddeti ḳatında yā sefūf ḳılına ḳemmūn ve anīsūn ve rāziyāne 

ve ṣaḳız ve günlük ve kerāvyā bunlardan her ḳanḳısı olursa sükker ile ve 

kimād ḳılına kepek ve ṭuz ve ṭarı ve ḳızdurulmış bezler ile. ــ و ــ  ) 
ــ א ــכ و  ــ ا ــ و اכ א ــ و  اب و  ــ ــ [370b] و  א و כ ــ א و  ــ ــ   ا
ــ ــ  ــ  ــאء  ــ  ــ  אئــ در ــ  ــ  ــ  ــ درا ن  ــ אر ــ כــ  ــ  وا ــ   و 

ــ ــ  ــ در دة ر ــ ــאل  رق  ــ ــ  ة درا ــ ــ  ــ و ز ــ  ــ  ــ و   
( ــ ــאرة   Ḳūlenc-i rīḥī ve ŝüflī içün ḥuḳne ẕikr olan ṭoḳuz nesnenüñ her 

birinden bir avuç ve ġārīḳūn üç dirhem ḳaynadıla yüz dirhem pazı ṣuyında 

ḥattā nıṣfı ḳala ve süzile asel ve zeytūn yaġı üzere her birinden on dirhem 

būraḳ bir miŝḳāl maḥmūde rub dirhem istimāl olına ısıcaḳla iki kerre. 

ــ ــ او  ــ و  ــ و  د و دار ــ ــ ا ــ و  م  ــ ــכ  ــ د ــ   (ا
( ــ ة  ــ ــ ا א ان כא ــ ــ  ار ــ او ا ار  Ġıdālar yaşlı ḫurūs şorbası ki ا

ṭoraḳ otı ve ḳara noḫūd ve dārçīnī ve ṣaḳız ve fülfül ile ola yā bilic şorbası 

yā bilic kendüsi eger iştihā ḳavī ise.1  رة و כ אدات ا כ دو ا ا  (ا
ــ ــאر  ــאء ا ن و ا ــ א א  [371a] ــ ــ و  ــ و  ــ و  ــ ورد و  ف  ــ  ا

اب ــ ــ و  ــ ا א ــ  ارة او  ــ ــ  ــא ان כאن  א ــ  ــ ا ــ  ــאر  ــאم ا  ا
ــאن) ر כ ــ ــ او  ــ ا ــאب  ــאر و  ــאء ا ــ  Edviye-i mevżi اiyye ẕikr 

olan kimādlardur ve yaġlana cevf gül yaġı ve sünbül ve ṣaḳız ve anber ile 

ve ġusl olına ṣāḥib-i ḳūlenc ṣābūn ile ve ıssı ṣu ile ıssı ḥammāmda vecauñ2 

ḫiffetinden ṣoñra ammā ḳaçan ḳūlenc ḥarāretden yā yübūsetden olsa ḥuḳ-

ne-i leyyine ve şarāb-ı benefşe ıssı ṣu ile ve ayva çekirdegi luābı yā kettān 

toḫmı luābı ile. ــ و ــ و  ــ ا ه  ــ ــ  ــ  א א ــ  ــ  א ــ ا دو  (و ا
وا) ــא ذכــ ــ  א ــ  ــ ا ا ــא ا Ḳūlence bi’l-ḫāṣṣiyye nāfi ا olan bunlar-

dur hüdhüd şorbası ve kendüsi ve buncılayın ṣoġulcan ki ḳurıdılmış ola 

nāfidür ẕikr itdüklerinde.3 ــ ــא و  ــאم اכ ــ  ن  כــ ي  ــ ئــ ا ء ا ــ ــא   (و ا
ــ ــ و  ــ  ــ ا א ك  ــ ــ ا ــ  א ــא  ــ و  ن آ ــ ــ  א ــ  ن ا כــ  ان 

ــ [371b] او ــ ا ــ  ــ  ــ ان  ــ  ــ  ــ  ــ او  ــאء  ــ  اب او  ــ ــ   

1 Derkenar: Bunlaruñ mecmūı ile yā bażı ile ola ammā etinden yimeye hergiz. 

2 Derkenar: Bu ḳūlenc-i bārid olıcaḳdur.

3 Derkenar: Yanī şöyle ẕikr itmişlerdür ki yir soġulcanını ḳurıdalar, andan ṣoñra dökeler, andan ṣoñra 

ṭoraḳ otı ile ḳaynadalar, ol ṣuyı ṣāḥib-i ḳūlenc içe, nāfi ola inşā�allāh. 
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ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ כ ئــ  ــ  ــ  ــ و ان و אو ــ ا ــ  ــ و  ــ و  ــ   
ــ ف כ ــ ــ او  ــ اوا ــ  ــ  ــ  ون ان  ــ ــ و  ــ  ــ  ــ  א ــ  כــ ان   و 

ــ ان ــ  ــ و  ــ  ــ  ــא و  ــ  ــ  ــ  س  ــ א ــ و  ــ  ئــ و ا ــ ا ــ   
( ــ ــכ  ــ ذ ــ و  ــ ز ــ  ــ כאن ا ــ و  ئــ اذا  ــאء ا م  ــ  Ammā ḳurd 

necāseti ki yidügi kemüklerden ola ve alāmeti oldur ki aḳ ola aña levn-i 

āḫer muḫāliṭ olmaya ve ḫuṣūṣā diken üzere bıraḳduġı ol enfa nesnedür. Ve 

içürile şarāb-ı inebde yā bal şerbetinde yā yaladıla aselde anuñ ile yoġrul-

duḳdan ṣoñra ādet üzere yā taṭyīb olına ṭuz ve fülfül ve gökçek ḳoḳulu 

nesne1 ile. Ve eger bulınursa ḳurd necāsetinde kemük ḥāli2 üzere ol acī-

bü’n-nefdür ve ẕikr olınur bunı aṣmaḳ marīżüñ uyluġına nāfidür içmesi 

ḳanda ve emr iderler aṣmaḳ ḫur�-ı ẕi�bi ḳaplan derisinde [372a] yā yaban 

ṣıġırı derisinde yā ḳoç derisinde3 ki aña ḳurd yapışa ve andan ḳurtıla. Ve 

Cālīnūs şehādet idenlerdendür bunuñ nefine aṣmaḳ ile ise daḫi egerçi gü-

müşde4 ise daḫi. Ve taḥḳīḳ dinildi ḳurd baġırsaġınuñ cirmi ḳaçan ḳurısa ve 

dökülse eblaġ olur ziblinden ve bu baīd degüldür. ة ــ ــ  ــאرب ا  (و ا
ــ ن ا ــ ــ و  א ــ  ة ا ــ ــ  ق  ــ ــ  ن ا ــ ــ  ــא ان  ــ و ا ــ ا ــ   ا

( ــא ــ  ــכ   Ve aḳrebler ki biryān ola nefi şedīddür ḳūlencde. Ve bun-

cılayın içürmek yaban ṣıġırı boynuzını ki muḥriḳ ola şiddet-i veca ḳatında 

nāfidür ve zum iderler bu vecaı teskīn ider fi’l-ḥāl. 

ر ــ ــ  ــ  ــאر  ال כ ــ ــ  ــאء و  ــ ا א ــ ا ة  ــ ــא ا ــ ا ــ ار ا ود5 و ا ــ  (ا
ــא ــאم  ــ ا ر  ــ ــ و  ــ  ــ و  ــא و  ة و  ــ ــ ا ــ  ف  ــ راع و  ــ  ا
אل ــ ث [372b] ا ــ ــ  ــאن و  ــ و ا ــ כא ــ ا را  ــ ــ  ــא او ــ و ر  ا
( ــ ــ ا ــ و   כ ب ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ  ــא ا אد ــא ان  ــ   و 

Ḳurd envāı dörtdür. Biri baġırsaḳlaruñ yuḳarularında mütevellid olandur 

ve bunlar uzunlar ve büyükler olur6 ve gāh olur uzunluġı bir ẕirā olur. Ve 

bilinür bu fem-i midenüñ ḳıcıḳlaması ve sancıması ve göbek burusı ve 

yutmaḳ müşkil olması ve ṭaāmdan nefret itmesi ile ḫuṣūṣā yaġlıdan. Ve 

1 Derkenar: Tā ki marīż rāyiha kerīhesinden nefret itmeye. 

2 Derkenar: Yanī hażm olmamış.

3 Derkenar: Bu bi’l-ḫāṣṣiyye idügi ẓāhirdür ve illā ḳaçup ḳurtılmayan ḳoçuñ derisi enfa olmaḳ gerek idi 

ḳurd yapışmaḳ ziyāde olduġıçün. 

4 Derkenar: Bāzū-bend gibi.

5 Derkenar: Ḳūlenc esbābından birisi dūd oldı ise anuñ aḳabınca bunı getürdi. Eger su�āl olınursa bu 

maraż aḳsāmından ḳanḳısıdur; biz eyidürüz: Sū �-i terkīb cinsindendür. Zīrā dūd, użv-ı munfaṣıl gibi-

dür meŝānede ṭaş gibi. Pes bu emrāż bi’z-ziyādeti’l-ġayri’ṭ-ṭabīiyye ḳısmındandur. 

6 Derkenar: Buña ḳarın ṣoġulcanı dirler.
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gāhī bu żarar īcāb ider ḳalbde bayılmaḳ ve yürek oynamaḳ gibi ve gāh suāl 

iḥdāŝ ider. Ve bunuñ büyümesinüñ sebebi budur ki māddesi ki balġamdur 

ceẕb-i kebid ve ufūnet-i ŝüfl ile henūz münḳasım olmamışdur. ــא א  (و 
ف ــ ــא و  אد ــ  اج ا ــ ــכ و  ــ ذ ــ  ود ا ــ ــאر  ــ  ــ و  ــ ا ة  ــ  ا
ج1) ــ כــ ا  İkincisi mütevellid olur miā-yı müstaḳīmde ve bunlar kü-

çücüklerdür sirke ḳurdı gibi küçücük olduġı kebid ceẕb idüp ve ufūnet-i 

ŝüfl ceẕb itdügi içün māddesi münḳasım ve müteferriḳ olduġındandur ve 

ŝüfl māddesin [373a] iḫrāc itdügündendür. Ve bilinür bu maḳaduñ gi-

çişmesinden. (ع ــ ــ ا ــ  اض  ــ ــ  ر و  ــ ن و ا ــ ــ  ة  ــ ــא ا א  (و 

Üçüncüsi ḳūlūn ve aver baġırsaḳlarında mütevellid olur. Ve bunlar yaṣṣı 

olurlar ve buña ḥabbu’l-ḳar dirler.2 ( ــ אد ــ ا ــא  אد ة و  ــ ــא ا  (و را

Dördüncisi degirmi olur ve bu ikisinüñ māddeleri iki māddenüñ yanī ki-

bār ile ṣıġār māddesinüñ ortasındadur miḳdārda. ــא ة  ــ ــא ا ــ  כ  (و 
( ــ ذ ــ  אر ة  כــ כــ  ع  ــ ا ــ  ك  ــ و  اء  ــ  Ve keŝīr olur bunuñ ile ا

iştihā ḳapduġı içün ġıdāyı3 ve ḥareket ider aclıḳ ḳatında ḥareket-i ḳabīḥa 

ile ki çemdürür ve mūẕīdür.4 ــ ــאب و ر ن ا ــ ود  ــ כ  ــ ــאت ا  (و ا
ــ ــא  א ــ  ــא  ود  ــ اء ا ــ ــאت و ا ــאر ا ــאرا  ــא  א ــ و  ــ   ا
ــ אن و  ــ ــ ا ــ و  ــ  ئא  ــ ــ  ــ  ــאت כא و ــ ا ــ اכ ن  כــ ــא و  ــ   

م ــכ אل ا ــ ــ و ا ــ  ــ  ــ  ء  ــ ــ و  م و  ــאح [373b] و כ م و  ــ ــ ا  
از) ــ ــ ا ب و  ــאم و כــ ــ ا ــאن  ــ و  ئــ ا ــ  ــ  ــ و כ כ  اAlāmāt-ı 

müştereke cemī ḳurdlar içün tükürük aḳmaḳdur ve şefeteynüñ ruṭūbeti-

dür gicede ve bunlaruñ ḳurıluġıdur gündüzde5 ruṭūbetlü ṭaġılduġı içün 

ve ḳurd ruṭūbetleri ġıdālendügi içün. Öyleye ṣāḥibi iki ṭu[da]ġını dili ile 

ıṣladur olur ve ekŝer evḳātda olur bir nesneyi sürer gibi göñül ṭarlıġı ile ve 

dişlerüñ ḳıçırdatmaḳ ile6 ve uyḳuda ṣıçramaḳ ile ve çaġırmaḳ ile ve söyle-

1 Derkenar: Öyleye keŝret ḥālinde iken vāhibü’ṣ-ṣuver revāhibü’l-ḥayāt buña ṣūret ve ḥayāt virür. Nite-

kim ruṭūbāt ve ufūnāt-ı āleme ṣūret-i ẕübāb ve sā�ir ḥayvānāt virür. Eger su�āl olınursa öyleye dūd-ı 

beden marażī olmayup belki def-i fażalāt olmaḳ gerek idi; biz eyidürüz: Fażalāt-ı bedenüñ kendü 

ṭarīḳinden medfaı var idi, andan def olmamaḳ marażdur. Ḫuṣūṣā bunuñ yanī dūduñ sebebi ile āfāt 

ḥādiŝ olur.

2 Derkenar: Ḥabbu’l-ḳar ḳabaḳ çekirdegi manāsınadur ve bu ḳurdlara ḥabbu’l-ḳar didükleri ḳabaḳ 

çekirdeklerine beñzedügi içündür.

3 Derkenar: Eger su�āl olınursa ḳurdlar kebīr olıcaḳ daḫi iştihā ġālib gerek idi; biz eyidürüz: Mideye 

anlar ḳarīb olduġıçün andan fużūl ile ġıdālanur.

4 Derkenar: Ḥikāyet olınur ki bu ḳurd bir kimesnenüñ baġırsaḳların ve ḳarnı derisin delüp çıḳmış. 

5 Derkenar: Giceden murādı ḥālet-i nevm ve gündüzden murādı ḥālet-i yaḳaẓadur.

6 Derkenar: Zīrā ebḫire-i rediyye aḍalāt-ı re�se irüp ṭabīat anı def itmek ḳaṣd idüp muṣādeme idüp 

dişler birbirine doḳuşmaḳ lāzım gelür.
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mek ile ve ḳuşḳuluḳ ile ve uyanduran kimesneye yaramaz ḫalḳ ile ve çoḳ 

sözi ŝaḳīl görmek ile ve ġażab hey�eti üzere ve ṭaām üzere göñli dönmek ile 

ve ġuṣṣa ile ve necāsetüñ yaşlıġı ile olur. אء ــ א ــא  ــ و  اغ ا ــ ج ا ــ  (ا
اج ــ ــ و ا ــ ا ــא  ا ــ و ا א ة ا ــ כ ــ ا א  אر ــ א ــ او  א ــ  ــא  ة او  ــ  ا
ود ــ אء ا ــ ــ ا ة  ــ 1 ا ــ ــ ا ود و  ــ ــ ا ــ ادو ة  ــ ــ ا ــ و ا א א ــאر   ا
ــ ــ   [374a] ــא א ــא  א ــ ا ــא ا א ــ  ــא ان  ــ  ــא  א ــא  א ــ  א ــ ا دو  ا
ــ ــאد ا ــ  ــ د ــ  א  ــ ــ  ــ  ــ  א ــ  دو ــ ا ا و  ــ ــא  ع  ــ  
ــ و ــ  כــ  ع و  ــ ــ ا ــ  ــ  ق ا ــ ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــא ا  و ر
خ و ــ ــ و ورق ا ــ ا ــ  دو ه ا ــ ــא و  ــ ا ــא  ا ــ ا ود و  ــ ــ ا ة  ــ   כ

ــ כ و ا ــ و ا و ا و ا ان و ا م و ا و ا ك و ا ــ אئ و ا  
ــ اذا ت  ــ ــ ا و  ا  ا ن و  ــא و  ا א ــ و ا  و ا
ن ــ ــ اذا ا ــ  ا ــ ا אق  ــ ــ و ا א ة ا ــ כ ــ و ا ا ــ ا א و  ــ ج  ــ ــ   
ــ ــ ا ــ  א ــ و  ــא و ا ــ  ــ  ــאء ا ــאل و  ــ  ر ا ــ אل و  ــ ود ا ــ ــ ا  

( ــ دو ــ ا ــא  ــא و  אد ــ  ا و  ــ ــ  ــ  ود כ  ــ ــ ا א ــאه   اذا İlāc 

istifrāġ-ı balġamdur ve ḳurdları ḳatl itmekdür acı nesne ile yāḫūd bunla-

ruñ ḳatlinde ḫāṣṣiyyeti olan nesneler ile [374b] yā ḳurdları mest itmekdür 

ḳurı kişnīz ile ve çıḳarmaḳdur şāflar ile ve ḥuḳneler ile ki mütteḫaẕ ola 

edviye-i dūd ile ve eyü ḥīlelerdendür ḳurdlara edviye-i ḳattāle içürmekde. 

Zīrā anlar edviye-i ḳattāleden istikrāh iderler ve aña ḳarīb olmazlar ṣāḥibi 

içmek süd bir niçe gün.2 Zīrā ḳurdlar südi severler. Andan ṣoñra ol kimse 

ḳatı acıḳmaḳ gerek ve ḫalṭ olınmaḳ gerek edviyeyi süde bir ıraḳ yirde, tā 

ki ol kimesne ve ḳurdlar daḫi edviye ḳoḳusın doymayalar ḳoḳulamaya, an-

dan ṣoñra ol kimse defaten içmek gerek burnın dutduġı ḥālde. Ve gāh olur 

itmek bunı içmezden evvel azcuḳ et ki dögilmiş ḳavrulmış ola yutmazsızın 

etden ve lākin et ṭuzsuz ve kişnīzsüz ola öyleye ḳurdları ḥareket itdürür3 

ve aġızların açarlar yudarlar kendülere vārid olanı. Ve bu devālar yavşan 

ve şeftālū yapraġı ve ṣuyı ve ḫorāsānī ve ṣarımsaḳ ve türmüs ve ḳaṭrān ve 

çörek otı ve nane ve yarpuz ve kebere ve güyegü otı [375a] ṭopalaḳ ve 

ḥāşādur4 ve eftīmūn ve şaḥmu’l-ḥanẓal ve ḥabbu’n-nīl miŝillü ile müshilāt-

dan istimāl olına. Eger ḳurdlar öldükden ṣoñra kendülerden çıḳmaz ise ve 

ṭarāŝīŝ ve ḳurı kişnīz ve summāḳ miŝillü ḳavābıżdan istimāl olına. Ḳaçan 

1 Derkenar: ا  ḳavli muḳaddem ḫaberdür,  ان cümlesi mu�aḫḫar mübtedādur. 

2 Derkenar: Tā ki ḳurdlar daḫi acıġa. 

3 Derkenar: Zīrā ḳurdlar bunlardan ḳaçar.

4 Derkenar: Ḥāşā ṭabībler ḳatında bir meşhūr ot adıdur.
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muḳterin olsa ḳurdlar ile ishāl ve bezr-i baḳla ḳattāldür ve ḳavun ṣuyın 

ḳattāl didiler ve sirke ḫuṣūṣā ḫall-i unṣuli ḳaçan anı sömürse ṣāḥib-i dūd 

her gice fā�ide ider ḳaṭā ve ḳaṭ ider māddesini ḫuṣūṣā bażı edviye ile ola. 

ــ ــ  ــ و  ي و  ــ ــ  ــ  ــאد  ــאرج  ــ  ة  ــ ــ ا دو ــ ا ــ   (و 
ــ ة  ــ ــ ا ــאن כא ة  ــ ــ ا ا ــ  ــ  ــאص و  خ او ا ــ ــאء ورق ا ــ   

( ــ ــ او  ــאء ا ــ  دو ــ ا  Ve istimāl olınur edviye-i ḳattāle yaḳılar 

ḳılmaḳ ile ḫāricden.1 Eyü yaḳu türmüs-i berrī ve ṣabır ve şaḥm-ı ḥanẓaldür 

ki yoġrula şeftālū yapraġı ṣuyı ile ve żımād ḳılına bunuñ ile göbek eṭrāfı. 

[375b] Eger mide żaīf ise yoġrula edviye-i mā�-i sefercel ve rubb-ı sefercel. 

( ــ ون و  ــ ــ و  ــ  ــאر  ود ا ــ ــ  ) Bu edviye dögilüp şeftālū yā erik 

yapraġı ṣuyı ile yoġrulup götürile. א ــ ن و  ــ ــ و ا ن و  ــ ــ  ) 
( ــ ــ  ــ و  ت  ــ ــ ا ــ ا ــ و  ــ و   Ḳanṭariyūn ve ḳuzġun otı2 و 

ve eftīmūn ve besfāyec ve ḳusṭ ve mürr ve tūt köki ḳabuġı her birinden üç 

dirhem ḳaynadup istimāl olına zeytūn yaġı ile. 

ة) ــ اض ا ــ ی .Evvelā bunuñ aḥkāmını beyān ider (ا ــ ــא  ء  ــ ة ا ــ ) 
ــ ــ و  ــ ا ــ ا ق و  ــ ــ  ــ ا ــא  ــ و  א ــ  ــא  ت و ا ــ  ا

( ــ Oñulması müşkildür. Zīrā maḳ اad mecrā-yı fażalātdur ve aña döki-

lür fażalāt bi’ṭ-ṭab ve maḳada ḳıvrılmışdur aşaġadan yuḳaru daḫi mevżū-

dur esfele3 ve ḳaviyyetü’l-ḥisdür.4 

ــאر رم  ــ ــא  ــאف و ا ــ و ا א ف  ــ ــ و  ارة و  ــ ــא  ن ا כــ ة  ــ אق5 ا ــ ) 
ــ ف  ــ ــ و  ــ  א ــ  ــא  ــ و ا ة ا ــ ــכאن و  ــ ا ده [376a] و  ــ ف  ــ  و 

ط) ــ ن  ــ ــ  ن  כــ ــא  ــאع دم ا ة ا ــ ــא  ــ و ا ــ ا ا ــא   Yā ḥarāret ve و ا

yübūset içün olur maḳadda ve bilinür bu anda ḳızḳınlıḳ ve ḳurılıḳ ile yā 

verem-i ḥārr içündür bilinür veremüñ vücūdı ve mekānınuñ yumrılıġı ve 

elemüñ ḳuvveti ile yā ŝüfl-i yābis-i ġalīẓ içün. Ve bilinür bunuñ ḫurūcı-

nuñ taḳaddümi ile yā bevāsīr içündür ki yarılur yā ḳan gitmegüñ ḳuvveti 

içündür. Öyleye bu ziyāde seyelān ile olur. رم ــ اوي ا ــ اج و  ــ ل ا ــ ج  ــ  (ا
( ــ ــ ا ــאب  ــ  اب ا ــ ــ  ــ  ــ ا م و  ــ כــ ا ــכ  ــ و  ا  و ا

Ṭabīat telyīn ḳılınmaḳ ŝüfl-i yābis ilācıdur bāḳīsi ẓāhirdür ــ ــ   (ا

1 Derkenar: Ṣāḥib-i dūd żaīf yā ṣabī olsa ḫāricden yaḳı ile ilācı evlādur.

2 Derkenar: Buña eyreltü daḫi dirler.

3 Derkenar: Öyleye aña dökilür mevādd-ı maraż.

4 Derkenar: Öyleye mevāddan müte�ellim olur devā ḳabūline żaīf olup andan müte�eŝŝir olmaz.

5 Derkenar: Çatlamaḳ ve yarılmaḳ. Muṣannif bunı taḳdīm eyledi keŝīrü’l-vuḳū olduġı içün. Şeyḫ 

bevāsīri taḳdīm eyledi buña sebeb olduġı içün.
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( ورة  אخ او  א ــ ــ او ا כאرع او    -paçalar miŝillü ile yā ura ا

fadan yumurda ṣarısı yā ısfānāḫ yā ebegümeci müzevveresi. دو ا  (ا
ه ــ ــ   [376b] ــ ــ ا ــ ازرق  ــ و  ــ ا ــאد او  ــ ا ــ او  ــ ا  
ــ و ــ ا ــ او ا ــ ا אء ا ــ ــ ا ــאرد و  ــאء ا ــ ا ز  ــ ة و  ــ א ــ   
( ــ ــאر  ــ  ــאل ا -Muḳl merhemi yā şādenec1 merhemi yā yumurda ṣa ا

rusı daḫi muḳl-i ezraḳ daḫi zerdālū çekirdegi yaġı yā deve örgüci ve muḳl-i 

ezraḳ ve ṣarı bal mūmı bulaşdurıla bunlar penbeye ki ısıcaḳ ola. Ve iḥtirāz 

olına mā�-i bāridden2 daḫi ekşiligi ḳavī olan nesnelerden yā ḳabżı ḳavī olan 

nesnelerden. Ve ṭabīat dutḳunluġı żarar ider aṣḥāb-ı şıḳāḳa. 

ة) ــ אء ا ــ  Bunuñ (اalāmeti oldur ki rīḥ ve necāset iḫtiyārsuz çıḳa. 

ة او ــ ــ  ــ  س  ــ د כא ــ ــ  م  ــ א او  ــ د  ــ ف  ــ د و  ــ ن  כــ ــ  ) 
ــ او ــ  ــ  ــאب ا ــ ا ــ او  א ف  ــ رم و  ــ ــא او  ف  ــ ــ و   
ــ ن  כــ د  ــ ــ او  ــ او ا ــ ا אء  ــ ــ او  ء  ــ ــ و   ن د כــ ــ   

( ــ  Gāh bürūdet içün olur.3 Ve bilinür melmesinüñ bürūdeti ile yā se-

beb-i müberridüñ taḳaddümi ile ṭaş üzerine oturmaḳ [377a] gibi. Yā ruṭū-

bet içün olur. Ve bilinür maḳadenüñ geñşekligi ve ditremesi ile. Yā verem 

içün olur maḳadda ve bilinür aġrı ile. Yā ḳaṭ içün olur ki aṣabeye irer ḍar-

be yā saḳṭa aḳabınca öyleye defaten olur. Ve bunuñ içün ṣıḥḥat yoḳdur. Yā 

istirḫā içün olur aṣabede yā aḍalede yā bunlaruñ çekilmesi içün olur ve bu 

ṣalābet ile olur. ( ــ ى ا ــ اج و  ــ ل ا ــ رم و  ــ اوي ا ــ ج  ــ  Vereme devā (ا

olına ve mizācı tadīl olına ve aṣab ḳavī ḳılına. د او ــ ــ  ن  כــ ــ  א ــ ا  (و 
( ــ Ya رnī istirḫā-yı maḳad ḥarāretden yā yübūsetinden olmaḳ eḳaldür. 

ــ ــ و اذ ــ و  ظ و  ــ ــאن و آس و  ر ر ــ ــ و  ــ و زر ورد و  ا ــ  ل  ــ ) 
اج و زر ورد و آس ــ ــא ا ر  ــ א و  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  אئــ  ــ  ــ  ــ و   
ی) ــ ــא  ــ  ــא  ــא او  ه כ ــ ر و  ــ ــ و כ ن و اذ ــ ــ ازرق و כ ــ و  א  Ev-

velā ṭoḳuz edviye ḳaynadılup ṣuyına oturıla, andan ṣoñra maḳad yaġlana

dühn-i ḳusṭ ile ḳızmış [377b] olduġı ḥālde ve maḳad üzerine ekile isfīdāc 

ve zirr-i verd ve ḳurı mersīn ve muḳl-i ezraḳ ve kemmūn ve iẕḫir ve günlük 

yā cümlesi yā bażı re�y ḥasebince.4 

1 Derkenar: Şādenec mercimek gibi ṭaşdur.

2 Derkenar: Mā�-i bārid içmeye ve anuñ ile ṭahāret itmeye. 

3 Derkenar: Cālīnūs ḥikāyet itmiş; bir kimesne mā�-i bāridde balıḳ ṣayd itmegi ādet itmiş, āḫir maḳa-

dına ve meŝānesine żarar gelüp bevli ve ġāyiṭi bī-iḫtiyār çıḳar olmış. 

4 Derkenar: Muṣannif temeddüdinüñ ilācın ẕikr itmedi. Anuñ ilācı edhān-ı mürḫiyye ve şuḥūm-ı mü-

leyyinedür evvelā ve edviye-i ḳābıża ve muḥarrikedür ŝāniyen.
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( ــ ــ ا אء ا ــ ــא او  ــ ر ــ  رم  ــ ن  כــ ة  ــ وج ا ــ ) Bu 

verem içün olur ki anuñ ile maḳade yirine rücū itmek asīr olur yā maḳa-

deyi yirine ḳaldurup alınan aḍalenüñ istirḫāsı içün olur. رم ــ ــ ا א ج  ــ  (ا
ــ ــא  ــ د ــ  ا ــא ا ر  ــ رة و  כــ ــ ا ا ــ ا خ  ــ ــאء ا ــ ا ــ   و 
ــ ــ  ــאء  ــ  ــ  ــ  ــ  ــאن  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ ورد و  ــ او د  
ــ و ــ ا ــ و ز א אش و ا ــ ر ا ــ ــ و  ــ כא אت ا ــכ ــאت و   ا
ــאزي) ا ر  ــ  Vereme ilāc olına ve ḳavābıż-ı meẕkūre1 ḳaynadulduġı ṣuda 

oturdula ve maḳade üzerine ḳavābıż ekile2 yaġlanduḳdan ṣoñra ḳusṭ yaġı 

yā gül yaġı ile ve ṣarıla penbe ile ve baġlana, tā ki maḳade ḳalḳup [378a] 
yirine vara. Ve eger varmaz ise oturdula şol ṣuda ki anda müleyyināt ve 

müsekkināt-ı veca ḳaynadıla. Muṣannif anları beyān eyledi. 

ن כــ ــ  ود و  ــ وح او  ــ اري او  ــ ــ او  ر ــ  ــא  ــכ ا ن ذ כــ ة3  ــ כــ ا ) 
( ــ ا اء ا ــ  Bu yā ḫılṭ-ı būraḳī4 yā ḫılṭ-ı mirārī içün olur yā ḳarḥalar5 yā 

ḳurdlar içün olur ve gāhī mebde�-i bevāsīr olur ki aḳabınca bevāsīr ḥādiŝ 

olur. ة ــ ــ ا ــ  ــכ כ ــ ذ وح و  ــ اوي ا ــ ود و  ــ ــ ا ن و  ــ ــ ا ج  ــ  (ا
( ــ ــ ا א ــ و  א  Beden pāk ḳılına mevāddan ve ḳurdlar ḳatl olına 

edviye ile ve ḳarḥalara devā olına merhemler ile ve fā�ide ider bunlaruñ 

cümlesine maḳadı silmek sirke ile ve ḥacāmat itmek ḳuyruḳ ṣoḳunından. 

ــ כ ــ ا أة و  ــ ن  כــ ــא  اوي و  ــ ف او  ــ ــ دم  ــאر  ــא  ة اכ ــ  (اورام ا
( ــ ا ــ ا כــ او  وح او ا ــ אق او ا ــ ــ ا ن  ــ  Ekŝeri bu evrāmuñ ḥār-

redür dem-i [378b] ṣırfdan yā dem-i ṣafrāvīden olur ve gāh ibtidā� olur ve 

ekŝerde şıḳāḳ yā ḳarḥalar yā ḥikke yā ḳaṭ-ı bevāsīr aḳabınca olur. ج ــ  (ا
ة ــ כ ــאء ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــא ز ــ و ر ــ ا ــ او  رد و ا ــ ــ ا ــ او  ــ و   ا
ــ اء  ــ ــאوز ا ــאذا  رد  ــ ــ ا ــ د ل  ــ ــ  ــ ا ــ او  ة ا ــ ــ  ــ   ا

ن) ــ א  اİlāc faṣddur ve bulaşdurıla evvelā gül yaġı ile mūm yā yumurda 

ṣarısı ve gāh ziyāde ḳılınur bunda azcuḳ yaş kişnīz ṣuyı vecauñ ḳuvveti ḳa-

tında yā sirke merhemi ki ezilmiş ola gül yaġında ibtidā�ī geçdükden ṣoñra 

tāḫilyūn merhemi. ــאزي و ــ و ا א ــ و ا ــ כא ــאت ا א ل  ــ  (و ا

1 Derkenar: Yanī istirḫā-yı maḳade ilācında ẕikr olınan ḳavābıż ṣuda ḳaynadulup anda oturdula.

2 Derkenar: Yanī ol maḳade yaġlanup üzerine ḳavābıż ekilüp andan ṣoñra penbe ḳonıla, tā ki edviye 

dökilmeye ve andan ṣoñra bir ṣarḳı ile ṣarıla, tā ki ḳalḳup yirine vara. 

3 Derkenar: Maḳad gicişmek.

4 Derkenar: Bu ḫılṭlarda leẕ ve ḥiddet olduġı içün gicişdürür.

5 Derkenar: Ḳarḥalaruñ vesaḫı ve ḳurdlaruñ ıṣırması gicişdürür. 
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( ــ ا ــ  ئــ  ــ  ــ ا ــ  ــ ان  ــ و  ــ   Daḫi naṭūldür münżicāt-ı ز

müleyyine ile ve vācibdür verem maḳad yarılmaḳ nuḍcdan evvel tā nevāṣīr 

olmaya.1 

( ــ ا Şekli ve levni i (اtibārı ile münḳasım olur.2 Nitekim muṣannif 

dir: ــ ا ورة ار ــ ــ  ــ  ــאر و  ــ ا آ ــ [379a] ا ــ  ــ  ــ ا ) 
( ــ ة د ــ ــ ر ــ  ن و ا ــ  Münḳasım olur ŝü�lūliyyeye ki müşābih olur ا

küçücük sigillere ve inebiyyeye ki müşābih olur üzüm dānesine arīż ve 

müdevverdür erġuvān renklüdür ve tūtiyyeye ki müşābih olur tūta yumu-

şaḳ demevīdür. (ــא Girü münḳasım olur ẓuhūrı ve buṭūnı i (و اtibārı ile. 

ــ ارداء) ة و  אئــ ــ  ــ و ا ــ ا ــ و  א ــ   Yumrıya ve bu eyüdür ve batmışa (ا

ve bu yaramazdur.3 (ــא Girü münḳasım olur andan aḳan i (و اtibārı ile. 

( ــ ــא   ــ  א و ا ــ ــ  ــ  -Aġzı açuḳ olup aḳana gözsüz olup aḳ (و ا

mayana. ــאت א ــ כ ــ כא ــ ا ت  ــ ــאن  داوي  ــ م ا ــ داء و ا ــ ــ ا ــא   (و اכ
כ) ــ ن ا ــ  Ve ekŝeri bevāsīrüñ sevdādan ve dem-i sevdāvīdendür ḳaçan 

balġamdan mütevellid olsa balıḳ ḳarnı ḳabarcuḳları gibi olur. ــ ا  (و 
ــאح ــ ا ــא  ــ  ــ [379b] و   ــ  ــ  م و ا ــ ــ ا ــ ا داء و ا ــ ــ ا ب ا ــ  ا
ة) ــ ا وق  ــ  Ŝü�lūliyye sevdāya aḳreb olur ve tūtiyye deme aḳreb olur 

ve inebiyye ikisi ortasında olur ve lā-büddür bunda maḳad urūḳınuñ 

açılmasından.4 כــ ــ  ــ و  ــ ا ــ ا اذا ا ــ و   ا ن دم ا ــ  (و 
ة و ذات ــ ــ ا داوي و  ــ ع ا ــ ن و ا ــ ــ و ا כ ــ ا ــא  א ــ ا ــ  ــאن  ــ   ا
ــכ ــ ذ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ و ــ  ــאد  ــ ا ــאم و اذا ا ــ و ا ــ و ذات ا  ا
ــ و ــ  ــ ا ــאف او  ــ ر ا ــ ا א ث  ــ ــ و اذا  אء و ا ــ ــ ا  و 
ة) ــ ة و ا ــ ــ ا ر  ــ ان ا ــ Bevāsīr ḳanınuñ aḳması ḳaṭ ا olınmaya 

illā meger ki żaf iḥsās olına ayaḳ ḥareketi żaīf ola.5 Zīrā bu ḳan aḳmaḳ-

da emān vardur ekleden ve cünūndan ve ṣar-ı sevdāvīden ve ıṣırḳıdan ve 

ẕātü’l-cenbden ve ẕātü’r-riyeden ve sersāmdan. Ḳaçan ḥabs olınsa dem-i 

mutād vaḳtinden evvel ḫavf vardur bunlardan [380a] birinden ve ḫavf 

vardur istisḳādan ve silden. Ḳaçan ḥādiŝ olsa ṣāḥib-i bevāsīr içün burun 

1 Derkenar: Nāṣūr şol çuḳur ḳarḥadur ki maḳadda olur dā�imā andan ṣaru ṣu aḳar.

2 Derkenar: Bevāsīr cem-i bāsūrdur lafẓ-ı cem ile ẕikr eyledi. Zīrā bāsūr bir olmaz eḳalli üç olur. 

3 Derkenar: Zīrā görinmez ve üzerine devā ḳonılmaz.

4 Derkenar: Yanī bevāsīrde elbette ḳan aḳar yābis olmaz.

5 Derkenar: Su�āl olınursa dem-i bevāsīr ḫod fāsiddür, anuñ ḫurūcı niçün żaf iḥdāŝ ider; biz eyidürüz: 

Zīrā dem-i ceyyid anuñ ile bile çıḳar. Suāl olınursa ayaḳ żafı niçün taḫṣīṣ olındı; biz eyidürüz: Zīrā 

ḥāmil-i bedendür ve ṭabīatuñ eṭrāf-ı bedene ḫāṣṣeten ayaġa ihtimāmı ḳalīldür.
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ḳanı yā ḫayż anuñ ile müntefi olur. Ve mebsūrlaruñ levni ṣarılıḳ ile ya-

şıllıḳ ortasındadur. ــ א ــ و  א ق ا ــ ــ و  א ــ ا ــ  ن  ــ ــ ا ج  ــ  (ا
( ــ ــ ا ــ و  כ ــאل و ا ــ ا داء و  ــ اغ ا ــ ــ و ا رכ ــ ا ــא   Beden pāk 

ḳılına dem-i fāsidden ḥattā faṣd olına ṣāfin1 ve ırḳu’l-mābıż ve iki yanbaşı 

ortasında ḥacāmatıdur ve istifrāġ-ı sevdādur ve ṭalaḳ ve ciger ıṣlāḥ olına ve 

ṭabīat telyīn ḳılına.2 ــאت א ــא  ــאت و  ــא  אت و  ــ ــא  ر  ــ א ــ ا دو  (ا
ت و ــ ــא  ة و ا ــ ــא ا ــ و ا ــא ا ــ ا ــ و  אت ا ــכ ــא  ت و  ــ ــא  م و  ــ  
رات) ــ ــא  Edviye-i bāsūriyyenüñ ba اżı müsḳiṭātdur yanī bevāsīri düşürür 

bażı müfettiḥātdur ṭamarlarınuñ aġzını açar bażı ḳanını ḥabs ider bażı 

oñuldur cerāḥatini bażı sākin ḳılur aġrısını. Ve bu edviye şerbetlerdür yā 

yaḳılardur [380b] yā naṭūllardur yā buḫūrlardur. ــ ــא  א אت  ــ ــא ا  (ا
ــ ــאدا  ــא כאن  ــ  ــ  ا אط כ ا ــ ز ا ــ ــ و   ــ ا ــ  م ا ــ ــ   

א ــ ــא ا ن و  ــ ــכ و ا د ــכ  ــ ا ــ  اض و  ــ ــ ا ــא  ــא  رث  ــ م و  ــ  ا
ــ و ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــכ ا ــ و  כ ــ ا ــא  ــ  دت و ــ ــאذا   
س و ــ ــ כא ا ــ ا ــ  ــאء  ــ  ــ  ــ  ــא  ــ و  ــ ا ــאر و  ــ ا  
ــ ــ  ــ  ــכ ا ــ  ــ ا ــא ا ــאر و ر ــ و زر ورد و ا ــאن و ا ر ا ــ  
ــ ه  ــ ــ  ــ  ا ــ ا ــ  כ ــ ا ــ ا ــא ا ــ و ر ــאزي و ا ــ و ا  ا

ــכ) اج و ا ــ Ammā müsḳiṭāt isti اmāl olınur demür ile kesmege ṣabr 

olmayıcaḳ3 ve cā�iz degüldür bevāsīrüñ küllīsin ısḳāṭ4 itmek. Zīrā müḥte-

bis olur mutād olan dem ve īrāŝ ider bizüm ẕikr itdügümüz marażları ve 

müsḳiṭāt dīk-ber-dīk5 ve feldefiyūn ve bunlara müşābih olandur. Ḳaçan 

bevāsīr ḳararsa6 anuñ üzerine vaż olına ṣuda [381a] bişmiş kelem ve teskīn 

olına veca, andan ṣoñra iāde ḳılına müsḳiṭ ḥattā sāḳıṭ ola bevāsīr ve jengār 

ekmek ısḳāṭ ider bevāsīr-i tūtiyyeyi ve tecfīf ider. Andan ṣoñra oturdula 

şol ṣu üzerine ki anda ḳavābıż ḳaynamış ola. Ve gāh iḥtiyāc olur teskīn-i 

vecaa maṭbūḫāt ile ve gāh istimāl olınur semen-i keŝīr ḳavābıżdan evvel ve 

suḳūṭdan ṣoñra istimāl olınur merhem-i isfīdbāc ve merhem-i mürdeseng. 

1 Derkenar: Ṣāfin yuḳaruda beyān olınmışdur. Buduñ iç yüzinden giden ṭamardur iç yüzdeki topuġuñ 

ortasından ẓāhir olur ve mābıż incik bu kelimenüñ iç yüzünde bir ṭamardur. 

2 Derkenar: Tā ki ŝüfl-i yābis ile mevżi müte�ellim olmaya. 

3 Derkenar: Ṣabır idecek demür ile kesmek evlādur. Zīrā edviye ġayrı emrāż ve arāż getürmek cā�izdür 

ve demür defaten ḳaṭ ider.

4 Derkenar: Birisin ḳomaḳ gerek, tā ki dem-i fāsid andan aḳa.

5 Derkenar: Dīk-ber-dīk oldur ki āmme taḥrīf idüp dilberdik dirler ve sıçan otı daḫi dirler tīz dārūlar-

dandur, çölmegi çölmek üzerine ḳoyup taṣīd olınur. Anuñçün bunuñ ile tesmiye olınmışdur.

6 Derkenar: Müsḳiṭāt anı ifsād itdügiçün.
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ــאم ــ ا ــ  ئ ــ و  ي ا ــ ــ و  ــ دم כ ــ اذا ا ــא  א ــאت  ــא ا  (و ا
ــ او ــ ا ــ او  אم ا ــ ــאل  א خ  ــ ــ  ــ  א ق ا ــ ــ او  א ــ ا ــא  ارا و ر ــ  
ــאت ــ ا ــ  ــ  اد او  ــ ــ ا خ و ا ــ ــ ا ــ او د ــ ا ي ا ــ ــ   د
ــא ــא  ــ و ر א ــ ا ــ و  ر  ــ ــ و  ارة ا ــ ــ و  ــאم و ا ــ ذرق ا ــ   و 
ه) ــ Ammā müfettiḥāt isti وmāl olınur ḳaçan muḥtebis olsa dem-i keŝīr 

ve ḳavī olsa veca. Ve bu ḥīnde ḳoyılur marīż ḥammāma nice kerre ve gāh 

faṣd olınur ṣāfin yā ırḳ-ı mābıż. Andan ṣoñra [381b] süreler deve örgüci 

erimişin yā yaban ṣıġırı iligin yā acı zerdālū çekirdegi yaġın yā şeftālū çe-

kirdegi yaġın daḫi muḳl bunlar yalñuz yā mecmūı. Andan ṣoñra istimāl 

olına müfettiḥāt ki ol gügercin zebili ve ḳınne didükleri ṣamġ ve ṣıġır ödi 

ve buḫūr-ı meryemdür ve faṣd-ı ṣāfin gāh fetḥ ider yalñuz. م ا ا א   (و ا
ر ــ כ ــאر و ا ــ و ا ــ و ا م ا ــ ــכ  ــא دون ذ ــאت و  ا ــ כא ــ כאو ــא   
ــ ــ ا ر و  ــ ــ ان  ــ و  ــא و ا א ت و ا ــ כ ــ ا ــ و  ر ــ ا ــ و و  و ا
ــ  ــ ا א אن و  ــ  ــ اي  م  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ا  ــ ــאر و  ــ و ا  ان 

( ــ ــ ا  Ammā ḥābisāt-ı dem bunlaruñ bażı ḳaviyyedür ve ṭaġlayıcıdur 

zāclar gibi ve bażı bundan alçaḳdur demü’l-ahaveyn ve büssed ve cülnār 

ve günlük ve ṣabır ve ṭavşan tüyi ve örümcek aġı ve aḳāḳıyā ve māzū gibi. 

Ve vācibdür bu ḳābıżlar eklemek ve baġlanmaḳ oñulunca.1 Ve encibār ve 

şarābı aẓīmü’n-nefdür ḳaṭ-ı demde ḳanḳı użvdan olursa [382a] olsun 

ve bunuñ ḫāṣṣiyyetidür ṭabı dutmaz.2 ــ ــ و  א ــ ا دو ــ ا ت  ــ ــא ا  (و ا
ارا) ــ ــא  א ا ــ ــ ا ــ  אت ا ــכ ــא  ــא و ا א  Oñulducılar edviye-i ḳābıżadur ذכ

ve teskīn-i veca idenlere niçe kerre işāret itdük. ــ ــ כ  ن  ــ ــ   (ا
اؤه ــ د  ــ ــ و  ع  ــ ــא  ن כ  ــ 3 و  ــ ا ار و ا ــ م و ا ــ ق  ــ ــ و   و כ
( ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــ و  ذا א و  ــ ــ ا م ا ــ Men כא olınalar 

her ġalīẓ ve keŝīf ve muḥriḳ-i dem ve ebzār ve tevābilden ve lāzım ḳılınalar 

her hażmı serī ve ġıdāsı eyü olına tavuḳ ve oġlaḳ etleri gibi isfīdbāc ve 

cevẕābe4 ve urafadan bişmiş yumurda ṣarısı muvāfıḳ olur bunlara. 

1 Derkenar: Yanī üzerine zar gibi perde bitince.

2 Derkenar: Yanī sā�ir ḥabs-i dem idenler demi ḥabs iderler ammā ṭabı daḫi ḳabż iderler cülnār ve şarābı 

demi ḥabs ider lākin ṭabı ḳabż ider.

3 Derkenar: Ebzār ve tevābil ṭaāma ḳonılan nesneye dirler ki aş havıcı diyü tabīr olınur lākin ebzār 

yaşına ve ḳurısına ıṭlāḳ olınur tevābil hemān ḳurısına dirler.

4 Derkenar: Bu oldur ki evvelā simid etmegi südde ve cüllāb-i sükkerīde ıṣlana, andan ṣoñra semüz tavuḳ 

yā semüz ḳuzı yā semüz oġlaḳ bu etmegüñ üzerine ıṣıṭup biryān ḳılınup yaġı buña [ṭa]mlaya. 
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( ــ اوي او .Zevr didükleridür (ا ــ ذع  ــ  ــאر او  ــ ورم  ــ  ــ  ) 
ــ ــ  א ــ  ــ  ــ  א ــ  ب و  כــ ــ  ــ  ــ او  ــאل ا د  ــ ــ او  א ــ   

( ــ א ــ  ا ــאء ا وم ا ــ  Zaḥīrden bażı ḥaḳdur1 ḥādiŝ olur verem-i ḥār-

dan yā ḫılṭ-ı lāẕi-i [382b] ṣafrāvīden yā balġam-ı māliḥden yā berdden ki 

mevżie ire yā ṣalābet-i merkūbdan. Ve bundan bażı bāṭıldur2 ḥādiŝ olur 

ŝüfl-i yābis-i muḥtebisden ki emā ḳaṣd ider anı çıḳarmaġa ṣıḳmaḳ ile. و) 
ــ ا ــאء ا ــ ا ــ  ــ  ــ ا و ــ ا اس و  ــ ــאم ا ــ  אو ــאء  د ا ــ ــא   ر

( ــ ــ  ا א ــ  ــא  א  ــ ــ ا ــאرة ا وج  ــ ــכ و  ــ ذ  Gāh olur ṣoyar 

baġırsaḳları öyleye īcāb ider marīżüñ ḳıyāmını aġrās3 ile. Ol şol lüzūcetdür 

ki emānuñ saṭḥı dāḫili üzere olur. Öyleye īhām ider bu ḫāric ve uṣāre-i 

ŝüflüñ ḫurūcı ishāli öyleye gāh olur ilāc ḳılınur4 ḳavābıż ile öyleye marīż 

helāḳ olur. ــ ــ ا ــ  ض  ــ ــ  א ــ ا ــ ان  א ــכ و ا ــ ذ ــ  ــ ا ق  ــ  (و ا
ــכ ــ ذ ــא  ج و ر ــ ــא  وج  ــ ول  ــ ــ   ــ دائ ــ  ــא כאن  ــ و ر ــ ا ــ   و ا
ــ ــ او  ــאل ا ــ  ــ  ــ  כ ــ و ا ــ כא א ــ  وج  ــ ة و  ــ ــ  ــ و   ا

( ــ ــ  ــ ا א ــ ا م ا ــ  Farḳ zaḥīr-i ḥaḳḳ ile zaḥīr-i [383a] bāṭıl و 

ortasında budur ki bāṭıl ārıż olur ŝüfl baṭnda ve elem ẓahrda. Ve gāh olur 

bunuñ ile maġṣ dā�im olur zā�il olmaz çıḳan ruṭūbātuñ ḫurūcı ile. Ve gāh 

olur irişür bu maġṣ ḳūlenc ḥaddına. Ve olur ḳıllet-i şehvet ve ḫurūc-ı ŝüfl-i 

yābis noḫūd gibi ve andan büyük ḥāl-i zaḥīrde yā andan evvel. Ve olur 

aġdiye-i yābise ki müceffifdür ŝüfli. ــא ق  ــ ف ا ــ ــ  ة  ــ ــ ا ــ ا  (و 
ور ــ ــ ا ه  ــ ــכ  ة و כ ــ ــ اذ  ــ  ــ  ــאن  ب  ــ ــ ا ــ  ــאت  ع  ــ  ا
ــא) ر ا ــ  Eyü ḥīlelerdendür zaḥīr-i ḥaḳḳ ve zaḥīr-i bāṭıl ortasında farḳ כ

bilmekde çekirdekler yutmaḳ keçiboynuzı çekirdeklerinden eger çıkarsa 

zaḥīr-i ḥaḳdur.5 Zīrā südde yoḳdur ġayrı toḫmlar yutmaḳ daḫi böyledür 

bezr-i ḳaṭūnā gibi.6 ل ــ ــאء ا ــ  اب ا ــ ــ  ــ  ــ ا  7 ــ א ــא ا ج ا ــ  (ا
ــ و ل ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــאر  ــאء  ــ  ن  ــ ــ او  ــ ا ــאب  ــ و   ا

1 Derkenar: Buña zaḥīr-i ṣādıḳ dirler.

2 Derkenar: Buña zaḥīr-i kāẕib daḫi dirler.

3 Derkenar: Aġrās cem-i ġırsdur, kesr-i ġayn baġırsaḳlaruñ iç yanında olan lüzūcete dirler ki Ḥaḳḳ Teālā 

anı ḫalḳ itmiş, tā ki ŝüfl-i yābis ve ḫılṭ-ı ḥādd cirm-i emāya żarar itmeye. 

4 Derkenar: Yanī ṭabīb ġalaṭ idüp ishāli var ṣanup ḳavābıż virüp marīż helāk olur.

5 Derkenar: Yanī zaḥīr-i bāṭıl ŝüflüñ yābisüñ iḥtibāsından olduġıçün sedd ider. Öyleye çekirdek geçmez 

ammā zaḥīr-i ḥaḳḳ böyle degüldür. Anuñçün sedd ider itmez lā-cerem çekirdek geçer.

6 Derkenar: Eger su�āl olınursa ŝüflüñ eczāsı ortalarında küçücük ḳarḥalar olmaḳ cā�izdür ki anlardan 

bezr-i ḳaṭūnā geçe ṣaġīr olduġıçün; biz eyidürüz: Bu didigüñ nādirdür. Muṣannif ẕikr itdügi ekŝer 

binā�endür.

א 7 א Bu kelime metinde sehven :ا .şeklinde yazılmıştır ا
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اء ــ כ ز او ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ و  אر ــ  ــ  ــ ا ــא ا ــ و ر ــ ا
ــא ــ و ر ــ  ب و  ــ ه  ــ ــאر و ــאء [383b] ا ــ ا ــ  כ ــ  س و  ــ او رب ا
ــ ازرق) ــא  ــ  ــ و  ــ ا ــ ا ــ ا  Ammā zaḫīr-i bāṭıl اilācı ṭabīat 

telyīn olına1 şarāb-ı benefşe miŝillü ve uṣūl-ı ḫaṭmī ṣuyı ve ayva çekirde-

gi luābı ile yā macūn-ı benefşe ıssı ṣu ile ki anda uṣūl-i ḫaṭmī ve ayva 

çekirdegi ḳaynamış ola.2 Ve gāh iḥtiyāc olur ḫıyārşenber aseline ve ayva 

çekirdegine bādām yaġı yā kitre ve buyan dibi ile.3 Ve gāh iktifā olınur 

anda ıssı ṣu ile4 yalñuz içile ve oturula anda. Ve gāhī iḥtiyāc olur ḥuḳne-i 

leyyinelere ve ḳılınur anda muḳl-i ezraḳ. אج و ــ ــ و ا ــ ا اء  ــ  (و ا
אخ) א ــ ــאزي او ا د .Zaḥīr-i bāṭılda ġıdā bunlardur ا ــ ــ  ــא כאن  ــ  ــא ا  (و ا
ــ א ــ او ا ق ا ــ א ح  ــ ــאن و ا ة و ا ــ ــ ا כ ــ و  ــ  ــ  ــ و   
ــ ــ  ــ و  ــ و  א ــ و  ن و اذ ــ ــ כ ــ  ــ ا ــאر  ــאء  ــ  ــ  ــ و   ا

ن ــ כ א ف  ــ اب ا ــ ــ و  ــ  ــאة او  ة  ــ ــ ا ــ  ــאرة او  ــאم ا  ارض ا
( ــ ــ  א ــא  ــ  א و  ــ ــ  ــ   Ammā zaḥīr-i [384a] ḥaḳḳ eger

berd[d]en ise ilācı ḳīyrūṭīdür5 ḳusṭ yaġı ile ve kimād ḳılına maḳada ve 

icān ve serḥ6 ḳızmış bezler ile yā ḳızmış kepek ile.7 Ve oturdula ıssı ṣuda ki 

anda ḳaynatmış olalar kemmūn ve iẕḫir ve bābūnec ve ḫaṭmī. Ve oturdula 

ḥammāmuñ ıssı yirine ve oturdula ḳızmış tuġla yā ḳızmış keçe üzerine 

şarāb-ı ṣāfī içün kemmūn ile nef-i acīb vardur içmek ve naṭūl ḳılmaḳ 

ile ḫuṣūṣā şarābdan ḳābıż içün.8 ر ــ ــ  ل  ــ ــאد  ــ  ارة او  ــ ــא כאن   (و 
ــ و ة ا ــ ــ  ــ  ــ ا אئ ــ و  ــ ا ــא  ــ  ــ و زر ورد و  אش و ا ــ  ا
( ــ ة ا ــ כ ــאء ا ــ  و ــ و  ــ ا  Şol zaḥīr-i ḥaḳḳ ki ḥarāretden yā ḫılṭ-ı 

ḥāddendür anuñ ilacı naṭūldür ḫaşḫāş ḳabuġından ve ḫaṭmīden ve zirr-i 

verdden ve ḥabsdür mevżie munṣab olan māddeyi9 daḫi zaḥīr şāflarıdur 

ḳuvvet-i veca olıcaḳ daḫi merhem-i muḳldür daḫi ḳīyrūṭīdür yaş kişnīz 

ṣuyı ile. (رم ــ ج ا ــ ــ و  ــ  اء  ــ ك ا ــ ــ [384b] و  א رم  ــ ــא כאن   Şol (و 

zaḥīr-i ḥaḳḳ ki veremdendür anuñ ilācı faṣddur ve ġıdāyı terkdür iki üç 

1 Derkenar: Eger anda ḥarāret var ise.

2 Derkenar: Eger ṭabīat dutḳunluġı ḳavī ise.

3 Derkenar: Eger ṭabīat dutḳunluġı aḳvā ise.

4 Derkenar: Eger ṭabīat dutḳunluġı żaīf ise.

5 Derkenar: Ḳayrūṭī muarreb-i kayrūdīdür ki mūm-revġan dimek ile meşhūrdur. 

6 Derkenar: İcān kesr-i ayn ile maḳad ḥalḳası ile ḫuṣyeteyn ortasına dirler ve serḥ fetḥ-i sīn ve sükūn-ı 

rā ile aṣabuñ adıdur yā bevl yolına dirler.

7 Derkenar: Ḳızmış kepegi bir kīseye ḳoyalar anuñ üzerine otura.

8 Derkenar: Şarāb-ı ḳābıż ġalīẓ ve kekre yā ḳatı ekşi olandur.

9 Derkenar: Yanī şarāb-ı ḫaşḫāş miŝillü ile mevāddı ḥabs itmek gerek, tā ki mevżie dökülmeye. 



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 417

gün daḫi ilāc-ı veremdür.1 ــ و ــ ا رد و  ــ ــ ا ب  כــ ــ  ــא כאن   (و 
ا) زرق   Şol zaḥīr-i ḥaḳḳ ki ṣalābet-i merkūbdandur anuñ ا اilācı gül 

yaġı ve yumurda ṣarusı ve muḳl-i ezraḳdur ılıcaḳ. ــ כ ــ ا ــ  ــ ا  (و اכ
ــא) ــא  ــ  ــא  ــאرد و כ  ه ا ــ ــ و  א ل ا ــ ــ و ا ــ ا  Ve zaḥīrüñ و ا

ekŝerine fā�ide ider kimād ḳılmaḳ ve laṭīf ḳızdurmaḳ ve ılıcaḳ naṭūl ve 

żarar ider bārid nesne ve her ḫılṭ-ı ġalīẓ tevlīd iden. 

ــאل) اض ا ــ  Ṭalaḳ didükleridür ki bir (اużv-ı ṭavīldür lisāna beñzer 

mideye muttaṣıldur ṣol cānibinden sevdāyı cāẕibdür ve fā�idesi cigeri ṣaḳ-

lamaḳdur ḫılṭ-ı sevdāvīden ve fem-i mideye sevdāvī ḥāmıż döküp iştihāyı 

taḥrīk ve cūa tenbīhdür. 

ارة)  Öd didükleri[385a]dür ki bir kīsecük gibidür cigere aṣılmışdur (و ا

mide cānibinden fā�idesi ḫılṭ-ı raḳīḳi ve fażl-ı ṣafrāyı ceẕb idüp cigeri pāk ḳı-

lup ve tesḫīn idüp ve demi talṭīf eyleyüp ve fużūlı taḥlīl idüp ve berāzı taḥrīk 

ḳılup emāyı ŝüflden arıtmaḳdur. (ــא א ــ و ا د و ا ــ ــאن ا Ya (اnī bu 

emrāżdandur gövdeye ve göze ṣaruluḳ düşmek yā gövdeye ve göze ḳaralıḳ 

düşmek ve bunlaruñ ictimāı.2 اد او ــ ة او  ــ ــ  ن ا ــ ــ ا ــ  א ــ  ــאن   (ا
ــא) א ــ Lafẓ-ı ا  cinsdür ve lafẓ-ı ــ א  faṣldür ḥarekāt-ı nefsāniyyeden 

ḥādiŝ olan3 taġayyürden iḥtirāzdur ve lafẓ-ı ن ــ  taġayyür fi’l-miḳdārdan4 iḥ-

tirāz ve ve lafẓ-ı اد ــ ة او  ــ ــ  ة beraṣ miŝillüden5 iḥtirāzdur.6 ا ــ ــ כ  (و 
ــא) א او ا ا ــ ــאع ا داء او ا ــ اء او ا ــ  Yereḳānuñ sebebi ṣafrānuñ yā ا

sevdānuñ keŝreti yā bu ikisinüñ yā ikisinden birinüñ istifrāġınuñ imtināı-

dur. اء او ــ ــ ا ــא  ــכ  ــ  ــא ا ــכ ا ــ ذ ن  כــ ــ  ــ و  ن  כــ ــ  ة  ــ כ  (و ا
داء ــ م  ــ ــ ا ــ  د  ــ ــא  א ــ  ــ ا ــא  א [385b] و ا ــ ــ ا ــ او  ا داء  ــ  ا

ــ ــ او  ن כ ــ اج ا ــ ــ او  כ اج ا ــ ــא  ــכ ا داء و ذ ــ ــ  اء او  ــ ــ  ــ   او 
ده) ــ اء او  ــ ــ ا اط  ــ ــא  ــ و ا א ــ ا ب  ــ ــ و  ارة و ا ــ ــ ا ــ   Keŝret-i 

ṣafrā ve sevdā gāh aġdiye içün olur gāh ġayr içün olur. Ammā aġdiye her 

ṣafrāyı müvellid olandur bi-ẕātihi yā sevdāyı müvellid olandur bi-ẕātihi yā 

1 Derkenar: Verem ilācı ibtidāda revādi ile ve intihāda münżicāt ve muḥallilāt ile olur. 

2 Derkenar: Eger su�āl olınursa yereḳān emrāż-ı āmmedendür öyleye emrāż-ı zīnet ẕikr olınduġı fenn-i 

rābide ẕikr olınmaḳ gerek idi; biz eyidürüz: Sebeb ekŝeri buña süddedür ve ol emrāż-ı ṭıḥāl ve merā-

redendür. Pes yereḳān bu ikisinüñ emrāżındandur lā-cerem emrāż-ı āmmeden degüldür.

3 Derkenar: Feraḥ ve ġam ve ḫaclet ve ḫavf gibi.

4 Derkenar: Semüzlük ve arıḳlıḳ gibi.

5 Derkenar: Zīrā beraṣ אض .dur’ ا 

6 Derkenar: Bu tarīf māni degüldür. Zīrā behaḳ-ı esvede ve cüẕāma ṣādıḳdur. 
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bunları müvellid olandur sürat-i istiḥālesi ile.1 Ve ammā aġdiyenüñ ġayrı yā 

berd-i bedenī içündür ki ḳanı ṭoñdurur sevdāya dönderür yā ḥarr-ı bedenī 

içündür ki ḳanı dönderür ṣafrāya yā iḥrāḳ idüp dönderür sevdāya. Ve bu 

berd ve ḥarr yā mizāc-ı kebid2 içün yā mizāc-ı beden içündür cemīan yā 

sebeb-i ġarīb içündür3 cerrāre4 soḳmaḳ gibi ve yılan ṣoḳmaḳ ve yaban arısı 

ṣoḳmaḳ gibi yā ifrāṭ-ı ḥarr-ı hevā5 içündür yā ifrāṭ-ı berd-i hevā içündür.6 و) 
ــאء و ــ ا ارة ا ــ ي ا ــ ارة او  ــ ــ ا ــ ا כ ي ا ــ ــ  ة  ــ ــא  א اغ  ــ ــאع ا ــא ا  ا
ــ ــאل ا ــ [386a] ا ــ ا כ ي ا ــ ــ  ــא  ــ و ا ــ د ــ  א ــ ا ــ  ــאن ا ــא  ق  ــ  

ن כــ ــ  رم و  ــ ن  כــ ــ  ة  ــ ــ و ا ــ د ــ  א ــ ا ة  ــ ــאن ا ــא  ق  ــ ة و  ــ  ا
( ــ ــ ا ــ و ا او ــ  ــאن  ــאدة ا ــ ورم و   Ammā istifrāġ imtināı yā 

südde içündür kebidden merāreye olan mecrāda7 yā merāreden emāya olan 

mecrāda. Farḳ olınur bunlaruñ ortası bunuñ ile ki necāset ŝānīde defaten 

aḳ olur yā südde içündür kebidin ṭıḥāle olan mecrāda8 yā ṭıḥālden mideye 

olan mecrāda. Farḳ olınur bunlaruñ ortası bunuñ ile ki iştihā ŝānīde sāḳıṭ 

olur defaten. Ve südde gāh verem içün olur gāh veremüñ ġayrı içün olur.9 

Ve mādde-i yereḳān müteaffine degüldür ve illā ḥummā īcāb ider. ج ــ  (ا
ــ و כ اض ا ــ ــ ا ــאه  ــא ذכ د  ــ ــ ا ــ و  اوی ا ــ ــאدة و  ــ  اج ا ــ ل ا ــ  
ن) ــ ــ ا س  ــ ــאم و ا א ــ  ــ و ا אل و ا ــ א دة  ــ ــאدة ا غ ا ــ  İlāc 

tadīl olınmaḳdur mizāc-ı kebid ve beden ki müvelliddür māddeyi ve devā 

olına semm ve fetḥ olına süddeler emrāż-ı kebidde ẕikr itdügümüz ile10 ve 

istifrāġ olına [386b] mādde-i mevcūde ishāl ile ve ḳay� ile yā terletmek ile 

ḥammām sebebi ile ve āb-zende11 oturmaḳ ile. אء ه او   א و אء ا ــ   (ا

1 Derkenar: Şol ġıdā ki bi-ẕātihi ṣafrāyı müvellid olur asel ve yaġ ve ṭatlu ḳavundur. Şol ġıdā ki bunlara 

tezcek müstaḥīl olur ıssı süd ve şeftālū ve zerdālū ve kirāsdur. 

2 Derkenar: Zīrā kebid-i bārid ḳanı sevdāya dönderür ve kebid-i ḥārr ṣafrāya dönderür. 

3 Derkenar:   didügi د  didügine maṭūfdur.

4 Derkenar: Cerrāre şol aḳreb-i kebīrdür ki ḳuyruġın sürer ol ṣoḳıcaḳ zehri bedende ṣafrāya ve sevdāya 

bāiẟ olur.

5 Derkenar: Şiddet-i ḥarāret ḳanı ṣafrā ḳılur.

6 Derkenar: Şiddet-i berd ḳanı sevdā ḳılur.

7 Derkenar: Bu mecrālarda südde olıcaḳ ṣafrā menfeẕ bulımaz bedene münteşir olup yereḳān-ı aṣfer 

ḥādiŝ olur ve necāset reng-i ṣafrādandur ol varmayıcaḳ aḳ olur ŝānīde defaten evvelde tedrīc ile. 

8 Derkenar: Bu mecrālarda südde olıcaḳ sevdā menfeẕ bulımaz bedene münteşir olur yereḳān-ı esved 

ḥādiẟ olur ve sevdā ki iştihāya tenbīh ider münḳaṭı olup ŝānīde defaten iştihā sāḳıṭ olup evvelde tedrīc 

ile sāḳıṭ olur.

9 Derkenar: Meŝelā yā ṣafrā yā sevdā mecrāya çoḳ dökülmek gibi. 

10 Derkenar: Āḫir-i kitābda ẕikr olınan devālar ile.

11 Derkenar: Āb-zen ıṣṭılāḥ-ı eṭibbāda şol ẓarfa dirler ki maraża ilāc olacaḳ ıssı ṣuları anuñ içine ḳoyup 

marīżi anda oturdalar. 
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ه او ــ ــכ و ــכ او  ــ  א ــאء ا وري او  ــ ــאذج او ا ــכ ا א ــ  כ  ا
ــאري) د Bunlar yereḳān-ı aṣfar eşribesidür.1 د ــ ل ا ــ اب ا ــ ــ  ــאء   (او 
داوي) ــ ن .Bu taṣrīḥ murāddur ا ــ אر ــ  ى  ــ ــ و ا ــ  אت راو ــ  (ا
ج) ــא ر  ــ ــ و  ــאء .Devā�-i müşterekdür istifrāġda و راو اء  ــ ــ  ــ  ) 
ــא ون در ــ ي  ــ ــ  اد  ــ ــ ا אر ــאص כ ــ ا ــ  ــא  ن در ــ אئــ و  ج  ــא  
ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ن در ــ אر ــ  ــ درا ــ  ــ  وا ــ  אر ــאر و ا ــאء و  ر  ــ  
ــ ــ در ز و  ــ ــ  ــ د ــ در ــ و  אر ــ  ــא  ــ در ــ  ــ  ــ   و 

( ــ  Eyü müshil ṣafrāya şāhtere ṣuyıdur yüz yitmiş dirhem ḳaynadalar راو

anda iri erik on aded temr-i Hindī yigirmi dirhem ḫıyār ve şinḫıyār çe-

kirdegi ve enberbārīs her birinden üç dirhem ġārīḳūn [387a] bir dirhem 

ḳaynadalar ḥattā nıṣfı ḳala ve süzüle on beş dirhem lübb-i ḫıyārşenber ve 

nıṣf dirhem bādām yaġı ve nıṣf dirhem rāvend. ن ــ ــ ا داوي  ــ ــ   (آ
(  Helīlec bile olıcaḳ ḳabż ider südde eyler. دوس ــ ن و ا  (آ ا
ز ــ ــ ا ك  ــ ــ  ــ در ــ  ــ  وا ل  ــ ــ  ــ ار ــ و  ن و راو ــ אر  و 
( ــ אر ــ  ــ   Sevdāvīye müshil-i āḫerdür ḥablar ḳılınup ıssı ṣu ile و 

istimāl itmek gerek. ( ــ ) Ḳusdurucı (ــאر ــאء  ــ  ــ  ع  ــ ــ  ) tur-

pı sikencübīnde ıṣladup ve sikencübīn ıssı ṣu ile ezilüp içürile. ــאرة ــ   (ا
אم  ــאض و  ل ا ــ ــ ا ب ان  ــ ــא  ــאت  ــאر ا ــאء  ــ  ــכ و  ــ   ا

ــ א ــאع  ة و  ــ ــאن و  אو ــ  خ  ــ ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ  ــ   ا
( ــ א ن  ــ ــ ا س  ــ ــ و دوام ا ق ا ــ א ــאل  ــ ا ــ   Tecrübe olınanlardan 

uṣūl-i ḥummāż2 içürile ve günde durġurula, andan ṣoñra yürüye ḥattā ḳıza 

ve ṣusaya, [387b] andan ṣoñra maṭbūḫ-ı meẕkūr içürüle taḥḳīḳan bu şifā 

virür fi’l-ḥāl araḳ ile yereḳān-ı aṣfere ve devām-ı cülūs āb-zende nāfidür. 

ــ او ــ و  ــא  ــאن او  ــ ر ورة  ــ ــאج او  כ  ــ ــאج او  ورة ز ــ ــ   (ا
ــ ــ و  ــ او  ــ  ــאء  ــ او  ــ  ــ او  ــ  ز  ــ ــ  ــ  ــא   
ــ ا دراره و ا ــ  ــ  ــ ا ــ و  ــ و  ــ او  ــאن و ز ــ ر وج  ــ  او 

ــאل) ــ ا ئ  ــ ــ   Ġıdālar müzevvere-i zīrbācdur yā balıḳdur3 zīrbāc ile ا

yā hindibādur ki bişmiş ola sirke ve sükker ile yā hindibādur ki būrānī ola 

bādām yaġı ile ki muḥammaż ola yā arpa ṣuyıdur ki sükker ile yā mārūl ve 

sirkedür yā bilicdür ḥabb-ı rümmān ve zebīb ile yā zebībdür ki sirke ile. Ve 

1 Derkenar: Mücerrebātdandur ṣāḥib-i yereḳān ṣaru nesnelere naẓar itmek ḫuṣūṣā yereḳān ṭaşına baḳ-

maḳ ve bunı bulmaġuñ ṭarīḳi budur ki ḳırlaġuc yavrısına zaferān sürüp ṣarartmaḳ gerek anası yereḳān 

marażı oldı ṣanup ol yereḳān ṭaşını bulup getürüp yuvasında ḳor anda bulup alurlar.

2 Derkenar: Ḥummāż ḳuzı ḳulaġı didükleridür.

3 Derkenar: Balıḳ nāfidür yereḳāna bi’l-ḫāṣṣiyye ḥattā balıḳ diri iken daḫi aña naẓar fā�ide ider.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi420

kirpi eti fā�ide ider ṣāḥib-i yereḳān olanlara idrār itdügiçün ve ṣoġulcan ki 

ḳurıdulmış ola anı saḥḳ idüp içmek ṣıḥḥat virür fi’l-ḥāl.1 ــ ــ ا دو  (ا
ل او ــ ــ  ــאن  ة ا ــ ة و اذا כאن  ــ כ ــאء ا رد و  ــ ــאء ا ة  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــא   
ؤه) ــ ج  ــ ــ  ــ زائــ  ــ او   [388a] ــאم  Gözi yuyanlardandur ṣufretden ا

gül ṣuyı ve kişnīz ṣuyı ve ḳaçan südde-i yereḳān sigilden olsa yā çıban bit-

mekden yā zā�id etden olsa ṣıḥḥat recā olınmaz. 

( ــ ــאل و  ه .Ṭalaḳ şişmek ve yillenüp ḳalḳmaḳ (ورم ا ــ ــאل ا  (ورم ا
ــ ن  כــ ــ  ــ و  ــ د ــא  داء  ــ ــ ا א ا ــ ع ا ــ ــ  ــ  כ م  ــ ه ا ــ داوي و  ــ  

رم ــ ــאرق ا ــאدة  ــ ا ــ  ــ ا رم  ــ ن ا כــ ــא  ــ  ــאدران و اכ ــא  اء و  ــ ــ او   
א ــ ة و  ــ ئــ  ــ  ــא  א و ر ــכ ــ  ــ و ا ــ ا رم  ــ ــ و ان ا א ــ   ا
ا ــ ــ כ ــ ا ا  ــ رم و  ــ א ــא  א ــ ا ا ــ  ــאورة  ــאء ا ــ ا ــאح  ــאس ا  ا
ارة ــ ام ا ــ ــאه  ــאه و  ــאة و رכ ــ כ ل ان  ــ ض  ــ ازل و  ــ ــ ا ــא   و 
ــא و ــ د ــ  ــ و ا ف اذ ــ د  ــ ة و ان  ــ ــ ا داء ا ــ ــאب ا ــ ا اف  ــ ــ ا  ا
ــ و כ ــ ا ــ و  ــ ا ــ و כ ــאق ا ا  ــ ــאل  ــ ا د و اذا  ــ ــא ا ــ   
ــ ــא כ ت و כ ــ ــ و  ــ ا دة [388b] و ر ــ כ ة و ا ــ داء و ا ــ ــ ا ن ا ــ ــ ا  

ن) ــ ــ ا ــ  ــא  ن و כ ــ ــ ا ــאل   .Verem-i ṭalaḳuñ ekŝeri sevdāvīdür ا

Andan ṣoñradur keŝretde dem lākin bu demüñ serī olur istiḥālesi sevdāya 

sevdānuñ ġalebesi içün dem ṭıḥāle. Ve gāhī verem-i ṭıḥāl balġamdan yā 

ṣafrādan olur bu ikisi nādirlerdür. Ve ekŝer verem esfel-i ṭıḥālde olur ŝiḳal-i 

mādde içün. Öyleye muġāyir olur nefḫaya ŝiḳal ile daḫi veremi yapışmaḳ 

aġrıdur ve nefḫayı yapışmaḳ teskīn ider.2 Gāh olur yapışmaḳ ḳuruldı iḥ-

dāŝ ider ve bunuñ sebebi rīḥlerdür baġırsaḳda ki ol baġırsaḳ mücāvirdür 

ṭıḥāle muzāḥama itdügiçün yapışmaḳ baġırsaġa verem ile. Anuñçün ārıż 

olur bunlara ḳūlenc3 ekŝeriyā. Ve az olur ārıż bunlara nevāzil ve ārıż olur 

maṭḥūle ḳızmaḳ ayaları ve dizleri ve ayaḳları ḥarāret-i ġarīziyye fem-i mi-

deden ḳaçduġı içün eṭrāfa sevdā mide dökülicek ve ārıż olur maṭḥūle 

üşimek ḳulaḳları ve burnı ucı bunlaruñ demi raḳīḳ olduġıçün ve bunlaruñ 

sürat-i [389a] ḳabūli olduġıçün berdi. Ve ḳaçan ṭalaḳ ḳatı büyük olsa ne-

fes ṭar olur ve ḳarın büyük olur ve ciger żaīf olur ve levn müteġayyir olur 

sevāda ve ṣufrete ve göklüge ve ince olur boyun ve aşaġa olur.4 Ve her bār ki 

1 Derkenar: Ayu ödi daḫi böyledür.

2 Derkenar: Verem-i ṭıḥāl ile nefḫasınuñ iki vechden farḳı vardur. Biri bu kim veremde ŝıḳlet olur ve biri 

bu kim yapışıcaḳ aġırur. 

3 Derkenar: Ārıż olan ḳūlenc ḳūlenc-i rīḥīdür rīḥ emāya varduġı içün.

4 Derkenar: Yanī başın aşaġa dutar olur.
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ṭalaḳ büyük ola beden naḥīf olur ve her bār ki ṭalaḳ ṣaġīr ola beden semüz 

olur.1 ــא ــ  כ ــא  ــ  ــ ا ــ و ا כ ــ اورام ا ي  ــ ــ ا ــ ا ج  ــ  (ا
ا ان ــ ــ  ــ و  ــא  ا و  ــ ــ  ــ ا ــ و  ــ ا ن  ــ و  כ ــ ا ــא  ور  
ــ ان ــאم و  ة ا ــ ــ  ــ  ــ  اء  ــ ف  ــ ــ כ م  ــ ة כ  כــ ــ  ــ  ل  ــ ب ا ــ  
ــא) ــ  ــ و ار ــ ا ئــ  ل  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ   İstimāl olınur ciger 

veremleri devālarından tedbīr-i ḳavī daḫi müfettiḥa-i ḳaviyye.2 Zīrā mün-

kesir olur ḳuvveti cigere mürūr ile. Daḫi mevżi-i ṭıḥāl ebaddur mevżi-i 

mideden ve cigerden. Daḫi ṭıḥāl aġlaẓdur ṭıḥāle maḫṣūṣ olup ziyāde nāfi 

olanlardandur maṭhūl içmek3 kendü bevlinden her ṣabāḥ üç avuç.4 Öyleye 

ṣıḥḥat bulur [389b] on güne ḳarīb zamānda. Ve dinildi baṣal-i unṣul aṣ-

maḳ maṭḥūle ṣıḥḥat virür ḳırḳ bir günde.5 وري ــ כ ا ــ اب ا ــ ــ   (ا
ــ א از ــאء ا ــאذج او  ــכ ا ــאري و ا اب ا ــ ــ او  כ ص ا ــ ل و  ــ اب ا ــ  و 
ــ א ــ  כ ــאق ا ل و ا ــ اب ا ــ ــ و  ــ  ــ او  ــכ  ــ  כ  او ا

ــכ א ــאء  ر ا ــ ــ و  ر ا ــ ــ  ــ  ارة  ــ ــ  ــאن כאن  ــ  ــא   و 
ــ ــ  ــ ا ــ  ــאء  ر ا ــ ــא  ــ و ا א ــ  ــ وزن در א ع ا ــ ر ا ــ ــאذج و   ا

ل)  Bunlaruñ müfrede ve mürekkebe ẕikri geçmişdür şerḥden istiġnā ا

vardur. اء ــ ــ   ز  ــ ــ و  ــ ا כــ و  ــא ا اء  ــ ــ ا ــ ان  ــ   (ا
ــ و ار ــ و ا ــאج ا م ا ــ ــאن و  אد ة و ا ــ כ ــ و ا س و ا ــ א داوي  ــ  
ــ א ــ  כ ــ و  כ א אر او  ــ א ــ او  א ــאت  و ــ ا ــ  ــ  ــ و ا ــא ا  

( ــ ا ــ  ــ   Vācib olur ġıdā [390a] az ḳılınmaḳ mümkin olduḳça ve 

talṭīf olına6 tedbīr ve iḥtirāz olına her ġıdā-yı sevdāvīden ve lāzım olına se-

müz tavuġa ve biliclere ve ḫuṣūṣā ıblıḳ ola ve sirke bażı vaḳtde7 encīr ile yā 

anīsūn ile yā kebere ile kebere içün ḫāṣṣiyye-i aẓīme vardur nefde. ــ دو  (ا
ــ ــאدا  א و  ــ ــ  ــ  א ــ  ن  ر ــ ــ و ا ــ ا ــאد  ــ   ا

ــ ــאل  ــ ا ــאم و  ل ا ــ ــא و د א اواة ا ــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ــ   
( ــ رق و כ ــ ــ  ــ  ــא ز ــ و ر ق  ــ כــ   Eyü yaḳıdur uşaḳ ve isḳūlūfen-

deriyūn ve anuñçün ḫāṣṣiyye-i aẓīme vardur içmek ile ve żımād ḳılmaḳ 

1 Derkenar: Zīrā ṭalaḳuñ büyümesine lāzım olur ḳıllet-i dem sevdā ġālib olduġıçün demüñ ḳılleti ġıdā-yı 

bedenüñ ḳılletin īcāb ider. Öyleye beden naḥīf olmaḳ lāzım olur.

2 Derkenar: İlāc-ı ḳavī istimāl olınmaḳ lāzım olduġınuñ illetidür.

3 Derkenar: Öyleye aña varıncaya dek edviyenüñ ḳuvveti münkesir olur. Pes edviye-i ḳaviyye gerek ki 

te�ŝīr ide.

4 Derkenar: Bu bi’l-ḫāṣṣiyyedür Şeyḫ dimiş: Bir maṭḥūl düşde görmiş ki aña emr itmişler bevlinden her 

gün üç avuç içmek. İçmiş şifā bulmış, andan ṣoñra tecrübe itmişler, acībü’n-nef bulunmış. 

5 Derkenar: Bu daḫi bi’l-ḫāṣṣiyyedür.

6 Derkenar: Yanī laṭīf ġıdālar yiye, tā ki ḫılṭ-ı laṭīf ḥādiŝ ola.

7 Derkenar: Cemī evḳātda olıcaḳ tebrīd ve tecfīf īcāb idüp żarar eyler. 
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ile istimāl olına ḫall-i unṣul ile perhīzden ve talṭīf-i ġıdādan ve devādan 

ṣoñra niçe gün ve ḥammāma girdükden ṣoñra ve ṭalaḳı ṣarsduḳdan ṣoñra 

ḥattā ovalar yoġun bezler ile. Ve gāh olur żımādda ziyāde ḳılınur būraḳ ve 

kibrīt. ــ כ ــ و   [390b] ــ دة و  ــ ــ  א ــאروس و  ــ و  ــ  ــאد  ) 
ــא) ــ و ق ا ــ א ــ  כ ــ ا ــא  ــא و ر  Yanī ṭuz ve ṭaru ve kepek yalñuz 

yā cem idüp ḳızdurup ṭalaḳ üzerine uralar. Gāh olur yalñuz ıssı bezleri 

urmaḳ fā�ide ider. 

( ــ כ ا اض  ــ Cem (ا-i külyedür bögrek manāsına.1 Ḥaḳḳ Teālā bażı 

ażāyı iki ḫalḳ eylemiş, tā ki birine āfet irerse biri amelde ola. Külye daḫi 

anlardandur. 

( ــ א -Ḳavuḳ didükleridür, ḳarından aşaġa iki ḳasıḳ ortasında mec (و ا

ma-ı bevldür.2 ( ــ כ ال ا ــ ــאت ا ) Ẕikrde külā taḳdīm olındı. Zīrā vażda 

meŝāneden muḳaddemdür. ــ ــ ا ــ و  ل و  ــ ــאغ ا ارة ا ــ ــאت ا ) 
ــא ا ــאت  ــ  ــ ا ة و  ــ ــ ا ل و  ــ ــאض ا ودة  ــ ــאت ا ــ  ــ و   و 
ــ و ــא و א ــאت ر ــ و  ــ  ــ و و ــ ا ــאع و  ة ا ــ ط  ــ ن و  ــ ال ا ــ  
( ــ ــאل ا ي و ا ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ  د  ــ  Alāmāt-ı ḥarāret-i ḳülā bevl bo-

yanmaḳ ve yolını yaḳmaḳ ve yanbaşından yuḳarusı ḳızmaḳ ve cimā ārzūsı 

[391a] ziyāde olmaḳ ziyāde ṣusamaḳdur. Ve alāmāt-ı bürūdet beyāż-ı bevl 

ve ḳıllet-i iştihā ve żaf-ı ẓahrdur. Ve külānuñ arıḳlıġınuñ alāmātı bedenüñ 

arıḳlıġı ve iştihā-yı cimāuñ suḳūṭı ve bilüñ żafı ve yumuşaḳ aġrıdur bilde. 

Ve külānuñ yillerinüñ alāmātı aġrıdur ve çekilmekdür ŝiḳalsüz ve ḫiffetdür 

aclıḳ üzere ve intiḳāl-i vecadur. ( ــ א ال ا ــ ــאت ا ) Bu iki olmaġa ḥācet 

olmaduġı içün Ḥaḳḳ Teālā bir ḫalḳ eylemiş.3 ارة ــ ــאس ا ارة ا ــ ــאت ا ) 
م ــ ــ و  ن כ ــ ــ و ا כ ــ و ا כ اج ا ــ ــ  ــא  ــ  ل  ــ ــ ا ة  ــ ــא و  ــ   
ــאس ــ و ا ــ ا א ة ا ــ ــ و כ כ ــ ا ــא  ــא  ل כ ــ ــאض ا ودة  ــ ــאت ا אت  ــ  ا
ل ــ ــ ا ــ و  אب ا ــ اض و ا ــ م ا ــ ــ  ــאت ا دات  ــ م ا ــ ودة و  ــ  ا
ــאس) ا ا ــ ــ  ــאر و  ــ ا ــאرد  ــ و ا ل و  ــ ــ ا ــ  ــאت ا  Alāmāt-ı 

ḥarāret-i meŝāne iḥsās-ı ḥarāretdür meŝāne olduġı yirde yanī ḳasıḳda daḫi 

bevl renginüñ ḳuvveti yanī ziyādesidür mizāc-ı kebid ve külye ve bedenüñ 

1 Derkenar: Kilyenüñ fā�idesi cigerüñ mā�iyyetini almaḳ ve arḳa cānibini ḳızdurmaḳ ve menī tekvīnine 

muāvenet ḳılmaḳdur.

2 Derkenar: Meŝānenüñ fā�idesi bevl muttaṣıl aḳmayup anda cem olup mużāyaḳa olduḳça def olın-

maḳdur. 

3 Derkenar: Ammā iki ṭabaḳa ḫalḳ idüp ve użv-ı aṣabī ḳılmış, tā ki tezcek ḫalel ḳabūl itmeyüp ve 

inḳıbāża ve inbisāṭa ḳābil olmaya. 
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küllīsi1 īcāb itdügi üzere [391b] daḫi taḳaddüm-i istimāl-i musaḫḫināt-

dur. Ve alāmāt-ı bürūdet beyāż-ı bevldür ve keŝret-i ḥācetdür bevle ve 

iḥsās-ı bürūdetdür ḳasıḳda daḫi taḳaddüm-i istimāl-i musaḫḫinātdur.2 

Alāmāt-ı yübūset taḳaddüm-i emrāż ve esbāb-ı müceffifedür ve ḳıllet-i 

bevldür. Alāmāt-ı ruṭūbet selisü’l-bevldür ve anuñ ġılẓetidür ve bāride fā�i-

de ider ḥārr ve bu ḳıyās üzeredür emzice-i bāḳiyye. 

ــאة) ) .Ḫurde ṭaş dimekdür (ا ــ ــ و ا כ ــאة ا ــ  ق  ــ -Farḳa iḥ (ا

tiyāc anuñçündür.3 ن ــ ــאرכ ا ــ  ــ  כ ــאة ا ــ و  ــ ا ــ  ــ ا ــ  ) 
( כ  İltibās vāḳi olur ikisinüñ vecaı ortasında ḳūlūn ile külyenüñ müşā-

reketi sebebi ile mücāvereti içün. ــ ــ  ــ כא ــאة  ــ ا ــא ان و ق  ــ  (و ا
ــ ــ ا ئ  ــ ــ  ــ כאن و ا ــ اي  ــ  ــ  ــ  ل ا ــ ــ و  ــ ا ئ  ــ  
ــ ــ  ــ  ــ  ي  ــ ي و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ و ا ــ  ــ  ــ ا  و 
ــכ ا ــ ذ ي  ــ ــ او ا ــ כ وج ا ــ ــ و  ــ ا  [392a] ــ ــ   و ا

ــאن و ــ و  ــ  ــ و ا ــ  ــ و ا ل ر ــ ــ  ي  ــ ــ و ا ا ــ ا ار  ــ  
ــאح) ة و ر ــ ط  ــ  Farḳ bu ikisinüñ ortasında sekiz vech iledür: Biri budur 

ki veca-ı ḥaṣāt ṣaġīrdür çuvaldız batmış gibi veca-ı ḳūlenc kebīrdür.4 İkin-

ci budur ki veca-ı ḥaṣāt alādan başlar ve nüzūl ider ḳarār itdügi yire yā 

ṣaġ cānibinden yā ṣol cānibinden ammā veca-ı ḳūlencī esfelden başlar ve 

ṣaġ cānibinden andan ṣoñra döşenür ṣaġa ve ṣola. Üçünci budur ki veca-ı 

ḳūlencī ḫafīf olur aç olıcaḳ veca-ı ḥaṣvī müştedd olur. Dördünci budur ki 

veca-ı ḳūlencī defaten olur. Beşinci budur ki veca-ı ḳūlencī ḥareket ider 

ṣaġa ve ṣola ve fevḳa ve taḥta veca-ı ḥaṣvī defaten olmaz ve bir yirde durur. 

Altıncı budur ki veca-ı ḳūlencīye fā�ide ider līn-i ṭabīat ve ḫurūc-ı rīḥ 

nef-i keŝīr ile ḥaṣvīye. Bunlar fā�ide itmez illā ḳıllet-i muzāḥama miḳdārı.5 

[392b] Ve yidinci budur ki veca-ı ḥaṣvīden evvel ḳumlı bevl ve arḳa aġrısı 

olur. Ve sekizinci budur ki veca-ı ḳūlencīden evvel tuḫameler ve göñül 

dönmek ve iştihā sāḳıṭ olmaḳ ve yiller olur midede. 

1 Derkenar: Beden ẕikri kifāyet ider idi. Zīrā kebid ve kilye bedendendür. 

2 Derkenar: Taḳaddüm-i istimāl-i musaḫḫināt ve ḳıllet-i bevl ve bāride ḥārr nāfi olmaḳ meŝāneye muḫ-

taṣṣ alāmāt degüldür, belki külāya āmmdur. Öyleye alāmāt-ı müşterekedür.

3 Derkenar: Ḥikāyet iderler Cālīnūs’a ḳūlenc ārıż olup ḥaṣāt ẓann idüp anuñ ilācın idüp fā�ide itmeyüp 

zeyt ile ḥuḳne eyleyüp ŝüfl çıḳup veca sākin olmış. 

4 Derkenar: Eger su�āl olınursa muṣannif veca-ı ḳūlenc içün ṣaġīrdür dimiş idi, bunda kebīr dimek 

aña münāfīdür; biz eyidürüz: Nefsinde ṣaġīrdür ammā veca-ı ḥaṣāta nisbet kebīrdür. Öyleye münāfāt 

olmaz.

5 Derkenar: Yanī berāz ve rīḥ çıḳmaḳ ile muzāḥama ve mużāyaḳa bir miḳdār def olup azcuḳ fā�ide ider.
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( ــ א ــ و ا כ ــאة ا ) Evvelā alāmetlerin beyān ider. ــ כ ــאة ا ــאت  ) 
ــאة ــאت  ــ و  ــ ا ــ ر ل  ــ ــ و  ا ــאء  ء ا ــ ــ ا ــ  ــ و و ــ ا ــ   
ــ و ــ  ة ا ــ ــ و כ ــאر ا ــא و ا ــ و و א ــ و ا ــ ا ــ ا כــ  ــ  א  ا
ــאل ــ و اد رכ ــ ا ــ و  א ــ ا ــ  ل  ــ ــ ا ــאذا  ــ  اغ  ــ ــ ا ل  ــ ــ ا  
ــאدي) ــ ر ــ ر ل  ــ ــאة و  ــ ا ــ و  ــ ا ــ   Bögreklerde ṭaşuñ اalāmet-

leri ŝiḳaldür yanbaşlarında ve vecadur baġırsaḳlar dolıcaḳ mużāyaḳa içün 

ve bevldür ki anda ḳızıl ḳum ola. Ve ḳavuḳda ṭaşuñ alāmetleri gicimekdür 

ẕekerüñ dibinde ve ḳasıḳda ve anlaruñ aġrısıdur ve ẕekerüñ ḳıyāmıdur ve 

el ile uyanmaḳdur ve tebevvül itmek istemekdür tebevvül itmekden ṣoñra. 

Ve ḳaçan [393a] bevl müteassir olsa ol āsān olmaḳdur ḳasıġı baṣmaḳ ve 

ṣıḳmaḳ ile ve iki veriki ḳaldurmaḳ ile ve barmaḳ ṣoḳmaḳ ile dübüre ve ṭaşı 

bir yaña ırmaḳ ile ve bevl ki anda ḳum ola kül gibi. ــ ــא  ــאدي  ــ ا  (و ا
ن اء  ــ ــ  כ ة و ا ــ ــ  ارة  ــ ــ  א ــאدران و ا ــא  ة او دم و  ــ ج او  ــ ــ   
ــ ا ن  ــא  ــ ا ــ  כ ــ  כ ة و ا ــ ــ و ا אد ــ ا ــ  א ــ و ا ــ د ــא اכ אد  
ــ ــ ا כ ــ ا ــא  ــ د ي  ــ ــ  ــ  ــ ا ا ــאن  ــאن  ف ا ــ ــ  ــ   ا

אن ــ ــאن و ا ــ ا ــ  א ن و ا ــ ف ا ــ ــ  ــא  ــ  א ــ ا ــ  ی اذا כא ــ ــ و   א  ا
ــ ــ  ــא و اכ ــ ا ــא ا ــאء و ا ــ ا ــ ا ــ ا اد ــ  ــ د ي  ــ ــ  ا ن   
ــ א ــאة ا ــ  ــ  ــאء  ــ و ا ــ  א ــאة ا ــ  ــ  ــ  ــ و اכ ــ  כ ــאة ا ــ   
ــ ــאة  ــ ا ن  כــ ــ  ــאس  ــ ا ــ و  אر ــ  ه و  ــ ــ و  ي  ــ ــ   

رث) ــ ــא  ــאة  ــ و ا ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــא  ــ   [393b] ــ ائ ــא  و  و ا

Sebeb-i māddī ṭaşa balġam-ı ġalīẓ-i lezcidür yā iriñ yā ḳandur. Ve bu ikisi 

nādirdür ve sebeb-i fāili ḥarāret-i ḳaviyye-i muḥacceredür1 ḥaṣāt-ı küle-

viyye ḳızıl olur. Zīrā māddesi ekŝerdür demeviyyet cihetinden ve ḥaṣāt-ı 

meŝāne remādiyyet ile ṣarılıḳ ortasındadur. Ve ḥaṣāt-ı küleviyye çoḳ 

olur pīrlerde. Zīrā anlaruñ ḳuvā-yı ṭabīiyyesi żaīfdür ḫilāf-ı ṣıbyānuñ. Zīrā 

oġlancuḳlaruñ ḳuvā-yı ṭabīiyyesi ḳavīdür. Öyleye ḳavī olur māddenüñ 

define külādan meŝāneye ve ḳavī olmaz ḳaçan mādde meŝānede olsa. Zīrā 

ṭaraf-ı bedendedür ḥaṣāt-ı meẟāniyye oġlancuḳlarda ve yigitlerde olur. Zīrā 

anlaruñ ḳuvāsı ḳavī olur def-i mevādda esfel-i ażāya ve meşāyiḫ aġlaẓ-

dur aḫlāṭ cihetinden külāsında ṭaş olan2 ekŝer semüz meŝānesinde ṭaş olan 

ekŝer naḥīf olur. Ve ḫātūnlarda ḥaṣāt-ı meŝāne az olur mecrā-yı bevlleri 

1 Derkenar: Pes ruṭūbātı neşf ider. Öyleye ḫılṭ müteḥaccir olur. 

2 Derkenar: Öyleye anlaruñ aḫlāṭı külāda ḳalur aḳup meŝāneye inmez.
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geñ ve ḳıṣa[394a]cuḳ ve ḳıvrımları az olduġıçün.1 Ve nāsdan bażı vardur 

ki anlarda tevellüd-i ḥaṣāt ve anuñ ḫurūcı içün nevbetler vardur mażbūṭ 

altı ay ile yıl ortası ve ḥaṣāt mevrūŝ olan marażlardandur. ــאدة ــ ا ج  ــ  (ا
ــ ــ  ئــ  ــאت  و ــ ا ــ  درار  اء و ا ــ ــ ا ــ و  אل  ــ ــ و ا כ ــ ا א  

ر ــ ــכ  ــא و ذ رة  ــ ــא  ن  ــ ــ ان  ــ و  ــ ا دو ــ ا ــ  ــ  ــ ا  
ــ ــ ا ــ  א ــ  ــ  ــ ان  ــ  ــ  ج ا ــ ر  ــ כــ ا ة و  ــ ــ و ا כ  ا

ــ و ة ا ــ ــ و  و ــ و  ــ د ــא  ــאص و כ  ــ ا ــכ  ــ و ذ ى  ــ ة  ــ  
ــ ــ  ن ا ــ و  2 و ا ــ ــ כא ــ  ــ  ــ  ــ ان  ي  ــ ــא ا  
ــ א ــ او  ــ و ا כ ر ا ــ ــ כ א א ــא  ــ ا ــכ ا א ــ  ــ  ــ ان  ة  ــ  ا

( ــ ــ  ــ ا ــ כ دواء  ــא  א ــאذن  ــ  אش و ا ــ  כאİlāc budur ki men 

olına mādde ki ḥaṣātı müvelliddür ḳay�-i keŝīr ile ve ishāl ile balġamı 

[394b] ve ġıdāyı itmekdür ve idrār-ı bevldür bażı evḳātda3 tā cem olmaya 

bir nesne ki ḳabūl ide taḥaccüri, andan ṣoñra istimāl olına ṭaşı paralayıcı 

edviyeyi. Ve lāyıḳdur ki muḳterin ola buña edviye-i müdirreyi, tā ki īṣāl 

ide anı külāya ve meŝāneye. Ve ol müdirr kerefs toḫmıdur ḳızıl boyadur. 

Ve lākin müdirr tezcek çıḳarur müfettiti. Öyleye lāyıḳdur ki aña ḫalṭ olına 

durḳurıcı ve ol erik ṣamġıdur ve her nesne ki anda yaġluluḳ ve lüzūcet 

vardur.4 Ve ḳuvvet-i veca ḳanḳı użvda olursa olsun ḫuṣūṣā użv-ı ḥaṣvīde 

ḳorḳılur andan verem olmaḳ ve müdirr olan taḥrīk ider mevāddı użv-ı 

ḥaṣvīye. Öyleye lāyıḳdur ḫalṭ olmaḳ buña muḳavvī użv-ı selīḫa ve sünbül 

gibi. Daḫi veca ḳuvveti taḥlīl ider. Öyleye lāyıḳdur ḫalṭ olmaḳ buña vecaı 

teskīn ider nesne yā bi’l-ḫāṣṣiyye yā taḫdīr ile. Ve ṭabīat ḫālıḳınuñ iẕni ile 

istimāl ider her devāyı elyaḳ olana.5 ــכ و ــ ا ــ و  ــ ا دو ــ ا  (و 
ن ر ــ ــ و ا ا و ا ــ ي  ــ ــ  ده [395a] و د ــ ــאن و  ــ ا ــ و   ا
ــאء و א ــ  ــאج ا ــ و ا ر ــאد ا ــ و ر ــא  ــ و د אر ــאد ا ــאن و ر אو  و 
ــ د  ــ ــ ا ــ و ا כ ــאد ا خ و ر ــ ــ ا ــ  אئ ــא ا ــ  ــ ا ــאد  ــאده و ر  ر

1 Derkenar: Ḥaḳḳ Teālā mecrā-yı bevli müstaḳīm ḫalḳ itmemiş; tā ki bevl tezcek aḳmaḳ ve selselü’l-bevl 

olmaḳ olmaya ve erenlerüñ mecrā-yı bevlinüñ ḳıvrımı çoḳdur, ḫātūnlaruñ azdur. 

2 Derkenar: Selīḫa, ḳatır ḳuyruġı didükleri otuñ kökidür. 

3 Derkenar: Eger su�āl olınursa şeyḫ idāmetü’l-idrār didi öyleye muṣannifüñ ẕikr itdügi aña muḫālifdür; 

biz eyidürüz: Şeyḫ’üñ muradı bażı evḳātda dā�im ḳılına yanī birḳaç gün idrār olına dimekdür, her 

vaḳtda dā�im ḳılına yanī her gün ale’t-tevālī idrār olına dimek degüldür.

4 Derkenar: Eger su�āl olınursa lüzūceti olan mideye yā cigere yapışup külāya ve meŝāneye inmez, öyleye 

edviye-i müfettite daḫi inmez teftīt-i ḥaṣāt ḳılmaz; biz eyidürüz: Müdirr anı sürer indürür ve ṭabīat 

tedbīrin ider.

5 Derkenar: Nitekim Ḥaḳḳ Teālā buyurur ﴾ى ٰ ــ َ  َّ ـُـ  ُ ــ َ ْ َ ٍء  ْ ــ َ  َّ ــ ُכ َ ْ ٓي اَ
ِ َّــ  Her şeye hilkatini (varlık“) ﴿ا

ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir.” Tâhâ, 20/50) yanī hidāyet eyledi tedbīrāt-ı 

lāyıḳaya. 
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ــ ن ا כــ ــ اول  ــ  ــ ار ــ  ــ  ــ ان  ــ و   ّ ــ ا ــ  ــ و دواء   ا
ــ ــ ا ــ  ــאر او  ــ  ــ و  ــ  ــ  ك ا ــ ه و  ــ ــ و آ اق اول د ــ  و 

ــ כ ــ او ا ــאء ا ــ  ــ  ــ  ــאذا ا ــאر  ــ ا ه  ــ ــ  ــ  ــ و  ــ   
ــ א ــא  وف  ــ ــ ا س وا ــ ا ــ ا א א ــ  ر ا ــ ــא و ا ــ  ــ   

ــא כ  ــ ــ  א ن  ــ ا ف  ــ ي  ــ ــ ا ــ و  ــ و  כ ــ ا ه  ــ ــא و ــ  ــ   
ــאة ــ  د  ــ ــ ا ــ و  א ــ  ــ ا א ا و ا ــ ــאة  ــ ا ــא  ــא و   و 
( ــ כ  Biz اadd idelüm edviye-i ḥaṣviyyeyi1 anlar demür dikeni ve ḳusṭ ve 

ḥabb-ı belesān ve anuñ ūdıdur ve yaġı [395b] ḳavīdür cidden ve kenger ve 

isḳūlūfenderiyūn ve baldırıḳara ve remādü’l-aḳārib2 ve anuñ yaġı acībdür 

ve remādü’l-erneb3 ve aḳ ṣırça ki dögilüp toz gibi ola4 ve bunuñ remādı ve 

yumurdanuñ ḳabuġı küli şol sāatde5 ki yumurda paralanup içinden yavrı 

çıḳa ve kelem budaḳlarınuñ küli. Daḫi şol ṭaş ki süngerde bulunur ve şol 

devā ki aña yedu’llāh diyü tesmiye olınur aẓametinden nefde ve bu er-

keç ḳanıdur ki dört yaşında olan boġazlayalar üzüm evvel olduġı zamānda 

ve evvelki ḳanı ve āḫiri dökile ortası terk olına yanī alınup ṣaḳlana ḥattā 

ṭoña ve paralana ḫurde ḫurde ve ḳurudıla güneşde elek üzerinde ve örtüle 

bez ile setr itsün içün tozdan. Ḳaçan istimāl olına bundan bir ḳaşıḳ turp 

ṣuyı yā kerefs ṣuyı ile fil-i acīb ider. Ve şol serçe ki6 aña luġat-ı Yūnāniy-

ye’de aṭrāġūlīdīṭūs diyü tesmiye iderler ve ben ẓann iderin ki ol bizüm 

ḳatumuzda ebu’l-fażīl dimek ile marūf olandur7 kitāblarda vaṣf itdükleri 

[396a] üzere ben umarın ki luġat-ı Efrenciyye’de ṣafrāġūn dimek ile marūf 

olandur ekl olınur çiġle ve bişmiş ve ṭuzlanmış ṭaşa fā�ide ider ziyāde ve 

ṭoñuzlan böcekleri ki ḳurımış olalar nāfidür ve ḥacerü’l-yehūd bögrekler 

ṭaşına. ه ــ ــא و  ــא و  ــ  כ ــ ا ى  ــ ن ا כــ ــ ان  ــ  א ــאة ا ــ   (و ادو
ــ او כ ــאء ا ــ او  ــאء ا وري  ــ ــ او ا ــכ ا اب ا ــ ــ  ــ  دو  ا

1 Derkenar: Yanī ṭaş paralayup çıḳaran edviye. 

2 Derkenar: Remādü’l-aḳārib tedbīri böyledür ki bir şīşe ki ḳaluñ ola ṭīn ile sıvanup içine aḳrebler 

ḳonup bir ıssı tennūr içine ḳonıla ve dühn-i aḳārib tedbīri budur ki zeyt içine diri aḳrebleri ḳoyup üç 

hefte yazın güneşde ḳoyalar bade ḳasıġa ṭılā ideler. 

3 Derkenar: Ṭavşan küli dimekdür. Bunuñ tedbīri budur ki ṭavşanı boġazlayup bāḳī ameli remā-

dü’l-aḳārib gibi ḳılmaḳdur ve bundan şerbet iki dirhemdür. 

4 Derkenar: Zücāc tedbīri budur ki ṣırça demür kengir içinde ḳızdurulup andan ṣuya ḳonup kireç gibi 

olan ṣuda ḳalup bāḳīsi girü ḳızdurılup cümlesi ḳarılup bade dögilüp hebā gibi ola bundan bir miŝḳāl 

on iki miŝḳāl ıssı ṣu ile içile.

5 Derkenar: Ol ḥīnde ḳabuġı yaḳalar ḳararup kül ola. 

6 Derkenar: Murād dört miŝḳāl miḳdārıdur.

7 Derkenar: Serçe ḳısmından bir küçücük ḳuşcuġazdur ḳanadlarınuñ ucında altınlu yüñleri var bürtül-

cin dirler.
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ن و ــ اوم ا ــ ــ ان  ر و  כــ ن ا ــ א ــ ا ه  ــ ــ  כــ  ــ  ــ و ادو א از ــאء ا  
( ــ ــכ ا ــא و  و ــ  ي و  ــ ــ ا ــאت  א ل  ــ  Ḳavuḳ ṭaşınuñ ا

edviyesi vācibdür ki aḳvā ola küleviyyeden ḥaṣāt-ı meŝānenüñ budı ve 

ṣalābeti içün. Ve bu edviye istimāl olınur şarāb-ı sikencübīn-i unṣulī yā 

büzūrī ile turp ṣuyı kerefs ṣuyı rāziyāne ṣuyı ile. Ve edviye terkīb olına bu 

edviyeden ḳānūn-ı meẕkūr üzere. Ve vācibdür müdāvemet ḳılınmaḳ āb-

zen ve mürḫiyyāt ile1 naṭūllar tā mecrā telyīn [396b] olına ve ṭaş çıḳmaḳ 

āsān ola ve veca sākin ola. 

( ــ א ــ و ا כ وح ا ــ ) Bögreklerde ve ḳavuḳda baş ve bart olmaḳ. ق ــ  (ا
ر ــ ــ و ا وج ا ــ ــ  א  اכ ــ ــ ا ــ  א ــ ا ة  כــ ــ ا ا ــ و ا ــ ا ــא   
ــאر ورم) اع او ا ــ ــ  ــ  ن  כــ ــ  ــאة و  ــ  ــ  ــ  כ ــ ا ن  כــ  Farḳ bu و 

ikinüñ ḳarḥaları beyninde mevżi-i veca iledür,2 daḫi rāyiḥa-i kerīhe iledür 

bevl ḳurūḥ-ı meŝānede bu ikinüñ iştirāki ile iriñ ve ḳābıż çıḳmaḳ ile. Ve 

bu ḳarḥalar ekŝerde ṭaş ḳazımaḳdan ḥādiŝ olur ve gāh ḫılṭ-ı leẕẕādan olur 

yā verem deşilmekden olur. ــאدة ــ ا א اغ و ا ــ ــ و ا א ن  ــ ــ ا ج  ــ  (ا
ي ــ ــ و  ا א ــ و  ا ا ا ــ ــ  ــ  ح ا ــ ــ و ا ــ ا ــאء  ــ ا  ا
ــ א و ا ــ א ــ  م ا ــ ــאدا و  ــא  ــ  א وة و כ  ــ ــ ا ــ و  ا  ا
ــ و ــ او  ــ  ــ  כــ  ــ  ــאن  ــ  ــ ا ز و  ــ ــ ا ــאش  אخ و ا א ــ  و ا
ر ــ ــ  ــאء  م  ــ ة כ  כــ ــ  ــאع و  ــא [397a] ا ــ و  כאت رد ــ ــ ا  
اب ــ ــ او  כאכ ص ا ــ ــ  ــכ  ــ و ذ ة ا ــ ــ  ــ ا ــ ا ــא ا ــכ و ر ــאذج   او 
ــ ــ  رات  ــ ــ ا ــ  א ــאء و   אش و  ــ ــ و  ر  ــ ــ  ــא  ا ــאص او   ا

ــא)  Tenḳiye ḳılına beden ḳay� ile ve istifrāġ ile ve māddeyi baġırsaḳlara ا

meyl itdürmek ile telyīn-i ṭab sebebi ile ve ıṣlāḥ-ı aġdiyedür öyleye ḳarīb 

ḳılınmayalar ṭuzlu ve ziyāde ekşi ve ziyāde ṭatlu olana ve ḳarīb ḳılınmaya 

her ḫılṭ-ı ḥādde münḳalib olana ve lāzım ola tefih3 olanlara ve az ekl ide eti 

eger nāçār ise eti şaīr-i muḳaşşer yā arpa ile ekl ide. Ve cemī muḥarrikāt 

yaramazdur ḫuṣūṣā cimā. Ve istimāl ide her günüñ ṣabāḥı arpa ṣuyı ki 

mübezzer ola yā sāde ola şeker ile. Ve gāh iḥtiyāc olur taḫdīre şiddet-i veca 

içün ve ol muḫaddir ḳurṣ-ı kākünec yā erik şarābı yā kirās şarābıdur ḥalīb-i 

1 Derkenar: Yanī teskīn-i veca ve taḳviyet-i użv ve müdirrāt żamm olınmaḳdur riāyet olına. 

2 Derkenar: Eger aġrı ḳasıḳda ise ḳurūḥ meŝānededür ve eger aġrı yanbaşında ve bögrekde ise ḳurūḥ 

külādadur. 

3 Derkenar: Tefih fetḥ-i tā ve kesr-i fā ile aṣlda ṭatsuz dimekdür ammā bunda ḳatı ekşi ve ḳatı ṭatlu 

olmayan murāddur. 
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bezr-i baḳla ve ḫaşḫāş ve bezr-i ḳıŝŝā ile. Ve mübālaġa olınmaya müdirr 

olanlarda1 ḥattā pāklik [397b] ḥāṣıl ola. 

( ــ כ ن .Muḫtelif olur mādde iḫtilāfı ile (اورام ا כــ ــ  ــ و  ن د כــ ــ   (و 
ــ ــ ا ــ ا ــ  א ــ او ا ائ داو  ــ ــ  ن  כــ ــ  ــ و  ن  כــ ــ  ــ و  او  
ــ ــא  ــאة و ا ــ ا ــ  כ ــ  و ا ــ و כ ــ ا ــ ا ــאل ا ع ا ــ ــ و   ا
ــ ــאن כאن ا ــא  ــ ا ن  כــ ــ  ــ و  ــ و ا ــ ا ــא  ــ  כ ــ ا ــ  א ن  כــ  

م ــ ــ ا ي و  ــ ــ ا ــ  ــ  א ب ا ــ ــאرا و  ــ و ان כאن  ــ ا ــ  ــ  כ ب ا ــ  
ــ ــ ا א ــ ا ــא  ــ  ــ  ــ ا ــ ا א ــ ا ــ  ــ و اذا  ار ــ ا כ ــ ا א ــ   
ــ ن  כــ ــ  ــ و  ــ ا א ــ  ن  כــ ــ  ــ و  כ اء ا ــ ــ ا ــ  رم  ــ ن ا כــ ــ  ــא   و ا
ــ ــ و  ن دا כــ ــ  ــ و  ــאس ا ــ و ا ــ ا ــ ان  ــ ا ــא  ــאء  ــ ا א  

ــא) ب ا ــ ن  כــ  Aḫlāṭ-ı erbaadan olur o yā sevdādan yā ibtidā olur yā de-

meviyyetden intiḳāl ider ṣalābete demeviyyenüñ ṣalābete intiḳāli serī olur 

nice olmaz ki külye2 beyt-i ḥaṣātdur. Ve buncılayın [398a] yanī mādde 

iḫtilāfı ile muḫtelif olduġı gibi mekān iḫtilāfı ile muḫtelif olur ki külyenüñ 

ikisinde bile olur yā birinde olur. Eger aġrı ciger ḳurbında ise verem ṣaġ 

bögrekdedür. Eger aġrı ṣolda yā meŝāne ḳurbında ise verem ṣol bögrekde-

dür. Ve uyḳu müşkil olur şişi olan bögrek cānibi üzere.3 Ve ḳaçan ol bir 

ṭaraf üzere uyısa ŝiḳal muallaḳ iḥsās olınur. Ve buncılayın gāhī verem kül-

yenüñ cemī eczāsında olur4 gāh arḳa cānibinde gāh emā cānibinde olur 

gāh verem-i ḳūlenc ve iḥtibās-ı ṭab īcāb ider gāh olur verem dāḫil olur gāh 

ḫāric olur perde ḳurbında. ــאم ــ  ات  ــ ــ ذات  ز ــ  ــ  ــאر  رم ا ــ  (و ا
ــאرت ــאذا  ــ  ــ ا א ــאغ  א ا ــאرכ ــא  ــ و ر ة و ــ ــאب و  ــ ا א ار  ــ  و ا
ع ــ ــ  א ــ  ــ و  ــ ا ت زا ــ ــ و اذا ا ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ   د
ــ ــ  ــא ا ــ ر ــ اول ا ل  ــ א و اذا כאن ا ــ ــא  ارة  ــ ــ  ــא او ــאدة و ر  ا
ــ ــ ا ــ و ان دا ــ وار כ א אل  ــ م ا ــ ــ و  כ ــאء و ا ــאغ [398b] و ا ــ ا  
ــ ــא اכ א ــ ا ر  ــ د و  ــ ــ و ا ــ ا ن  כــ ــ  رم ا ــ ــ و ا ــ او  رم  ــ א  
ــ ــ ا ر  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ا ن  כــ ــ  ــ و ا ض  ــ ــא  ــאب و ر م ا ــ  و 

( ــא ــ ا ــ  ــ و  رכ  Verem-i ḥārra muḳārin olur hummā-yı lāzıma و ا

ki gāh berk gāh yumuşaḳ duta bunlar daḫi niẓāmsuz ola ve iḳşirār-ı cild 

ki aña muḫāliṭ ola iltihāb ve ḳuvvet-i veca gāh olur müşārik olur buña 

1 Derkenar: Zīrā idrār idenler fużūlı ḳarḥalara meyl itdürüp ḳarḥalaruñ cerāḥatini arturur. 

2 Derkenar: Ve kilye nefsinde ṣulbedür mevāddı kendüye şebīh ḳılur.

3 Derkenar: Ammā iki cānibi üzere uyḳu müşkil olur eger verem āmm ise. Pes arḳa üzere yatur.

4 Derkenar: İḫtilāf-ı mekān gibidür.
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dimāġ1 öyleye ẕihn muḫteliṭ olur. Ḳaçan evrām-ı dübeyle olsa aẓīm olur 

ŝiḳal ve veca ve ḥummā. Ḳaçan dübeyle2 ṭaşılsa ḥummā zā�il olur ditremek 

ḥādiŝ olur leẕ-i mādde içün. Gāh ol mādde ḥarāret īcāb ider māddenüñ 

ḳızdurması ile. Ḳaçan bevl ḥummā evvelinde raḳīḳ ve ebyaż olsa selāmet-i 

ażā ve adem-i ishāl ile bögrek şişicidür eger riḳḳat-i bevl dā�im olur verem 

cem3 olur yā berk olur verem-i balġamiyyede gāh ŝiḳal ve temeddüd olur 

ve ḳuṣūr-ı külye efālinde [399a] ekŝer olur ve adem-i iltihāb olur ve gāh 

ārıż olur geñşeklik verem-i ṣulbda veca eḳall olur uyuşuḳluḳ ile ḥaḳveyn-

de ve verikeynde4 ve żaf ile iki incikde. 

ــ اء او  ــ ــ دم او  ــאرا  ن  כــ א ــ  ــ و اכ א ــ ا رم  ــ وث ا ــ ــ  ــ  א  (اورام ا
ــ ا د ا ــ ــ و  ــאن و  ــ و  ــ و  ــאخ و و ــ و ا א ــ ا ــ  ــ  ــא و   ا
ــ ــ  ــ  ــ  ــאم و  ــ ا ــ  ه و ا ــ ــא او  ــא  ل و  ــ ــאس   و ا

ــ ن ا ل  ــ ــ ا ــ  ف ا ــ ع و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــאن  ــ   ا
( ــ ل ا ــ ــאر  ــ و ا ــ  ل ا  ــ ــ ا ــ  ــ  رم  ــ א ــ   Ḳalīl olur ve-

rem ḥudūŝı meŝānede ve ekŝer anuñ veremi ḥārr olur demden yā ṣafrādan 

yā ikisinden alāmeti ŝiḳaldür ḳasıḳda daḫi ḳalḳmaḳdur daḫi sancımaḳ-

dur ve batmaḳ ve dikdik itmekdür ve aṭşdur ve el ve ayaḳ üşimekdür ve 

iḥtibās-ı bevldür ḫuṣūṣā marīż yaturken yā bevl müteassir olmaḳdur5 ve 

āsān olması ḳıyāmdadur. Gāh verem-i meŝāne aẓīm [399b] olur ḥattā ṭab 

muḥtebis olur. Eger verem deşilmese ve nuḍc bulmasa bir hefte6 ve helāk 

ider ve bilinür nuḍc bevl nuḍcı ile. Zīrā ṭabīat meşġūl olur vereme amel 

idemez bevlde illā bażı nuḍc ve bilinür ṭaşilmek iriñ bevl itmek. ج ــ  (ا
ــ و ــ ا ــ و  اغ و ا ــ ــ و ا א ــ  א ــ و ا כ ج اورام ا ــ ــ  اء او  ــ  
( ــ رات ا ــ ــאد و ا ــ و  ــאب כ   İbtidā olına evvelā külā ve meŝāne ا

ilācında faṣd ve istifrāġ ve ḳay� ve telyīn-i ṭabīat ile ve iḥtibās ile her iti ve 

tīz olandan ve idrārı ḳavī olandan.7 اب ــ ــכ او  ر  ــ ــ ا ــאء ا ــ   (ا
ــ ــאر  ــאء و  אش و  ــ ــ و  ر  ــ ــ  ــ او  ــ ا ــאب  ــ و  ــ و   

1 Derkenar: א ــאرכ  żamīri yā kilyeye rācidür yā evrām-ı ḥārreye rācidür ki ــאر ا رم  ــ ا  lafẓından و 

mefhūmdur. 

2 Derkenar: Dübeyle şol verem-i aẓīmdür ki içi boş olup anda mādde cem olup iriñlene. 

3 Derkenar: Yanī iriñlenür yā ḳaṣḳatı olur. Bu ikinüñ farḳı budur ki evvelkide veca şedīd ikincide ḫafīf 

olur.

4 Derkenar: Ḥaḳv diyü uyluḳ kemüginüñ başı girdügi yire dirler verik diyü yanbaşına dirler. 

5 Derkenar: Ḥarāret-i ġarīziyye ve rūḥ-ı dāḫile meyl itdügi içün.

6 Derkenar: Bir hefte tayīn taḫmīnīdür delīl-i yaḳīnī ile ẟābit degüldür.

7 Derkenar: Zīrā bunlar mevāddı esfele meyl itdürüp użva żararı ziyāde iderler. 
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اب ــ ــכ او  א ــאذج  ــ ا ــאء ا ول  ــאم ا ــאوز ا ــאذا  ــא  ا ــאص او  اب ا ــ  
ــ ــא و  ا اب  ــ ــאر  ــאء و ا ــ و ا ر ا ــ ــ כ رات ا ــ א ــ  ــאذا ا ن  ــ  ا

ور ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ  א ــ  ــאء ا ــ  ــ  כــ ا ــ  ــאن  ــכ  ــ ا ج ا ــ  
ــ ــאء و ا ــאر و ا ر ا ــ ــ  ــ  ــ  כ ــ و ا א از ر ا ــ  [400a] ــאرة رة ا ــ  ا
ــ ــ  ر ا ــ ــ و  ــ و دم ا ــ  ا و ا ــ כ ــא و ا ت כא ــ ــ ا ــ   

א) ا اب ا  Cev-ābdur ki mübezzer ola bāridāt ile ve sükker ile yā şarāb-ı 

benefşedür ve nīlūfer ve luāb-ı ḥabb-ı seferceldür yā ḥalīb-i bezr-i baḳla-

dur ve ḥalīb-i bezr-i ḫaşḫāş ve ḥalīb-i bezr-i ḳıŝŝā ve ḫıyārdur erik şarābı 

yā kirās şarābı üzere. Ḳaçan ol günleri geçse1 cev-āb sādedür sükker ile yā 

şarāb-ı helyūn ile. Ḳaçan ṭaşılsa ilāc müdirrāt-ı ḳaviyyedür ve gāh iḥtiyāc 

olur sikencübīne. Ḳaçan ḥummā ḳavī olmasa cev-ābdur asel ile cilā içün 

ve pāk ḳılmaḳ içün andan ṣoñra idrār ider ıssı toḫmlardur bezr-i rāziyāne 

bezr-i kerefs gibi istimāl olına bezr-i ḫıyār ve bezr-i bıṭṭīḫ ile neḳā ḥāṣıl 

olduḳdan ṣoñra istimāl olına oñuldıcılar. ــ אر ــ ا ــא  ــאء ا ت  ــ  (ا
ــ א و ز ــ א و  ــ ــ  خ  ــ ز او  ــ ــ  ــ و د אر ــ  ــ  ــ  ز او  ــ ــ ا  و د
ــ ــ  ــ   [400b] ج ــא אن و  ــ ــאب و  ــאص و  ــא و ا ــאء و  ر  ــ ــ و   

ع) ــ ز او ا ــ ــ ا ــ و د אر א ــ  ع  ــ ز او  ــ ــ ا ــ و د אر  Bunda meẕkūr ا

müfredāt ve mürekkebāt şimdiye dek ẕikr olınan mebāḥiŝden malūmdur. 

ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا ــאذا  ــ  اب  ــ ــכ او  א ــ  ــאء ا اء  ــ ــ ا ــ   (ا
ز) ــ ــ  ــ  ــאش او  ع او  ــ אخ او  א ــ א  Lafẓ-ı ــ  sekinet manāsınadur 

bāḳīsi ẓāhirdür. ة ــ א ــ ا ــ او  ــ ا ل  ــ اء  ــ ــ ا ــא  ــ ا ــ ا دو  (ا
ــ ــ و  ــאن  ر כ ــ ــ و  ــ  ــ و ز ــ  ــ و د ــאزي و  ــ  ــ  א ــ ا  او 

ارد ــ ــ ا ــ  ــ و  ــכ و  ــ ا ــ و اכ א اد  ــ ــאم  ــ ا ــ و  ــ  אئــ و   
ــאط) ــ و ا ــ ا ــא  אت و ــ ــ ا ــ  م  ــ Edviye-i mevżi כ iyye 

ammā ibtidāda naṭūldur yanbaşı yā bögrek yā ḳasıḳ üzere ki ẕikr olınan 

edviye ḳaynadulup ṣuyı ile naṭūl ve ŝüfli ile yaḳı ḳılına ve eyyāmdan ṣoñra 

yanī intihāda ziyāde ḳılına bu üç edviye ve naḳṣ olına bāridler her gün 

ḥattā musaḫḫināt ḳala yalñuz taḥlīl ve inḥiṭāṭ ḳatında. 

( ــ א ب ا ــ ) Ḳavuḳda [401a] uyuzcuḳlar. ــ و ل و  ــ ــ ا ــ  ل  ــ ) 
ــ ــאه  ــא  ج  ــ ــאت او دم ا ــא ر ــא  ــ و ر א ب  ــ כــ و ر ــ  ــ  ــ   و

وح) ــ -Rüsūb-ı nuḫālī oldur ki cereblerden kepek gibi eczā ḳopa ve ruṭū ا

bātdan murād iriñ gibi nesnedür bāḳīsi ẓāhirdür. 

1 Derkenar: Her yirde ki eyyām ol dinilse marażuñ ibtidāsında üç gün murāddur. 
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( ــ א ــ ا م  ــ د ا ــ ) Ḳan ṭoñmaḳ ḳavuḳda د ــ ــ و  ب و  ــ ــ  ض  ــ ) 
ــכ ــ ا ــא כ ــאة و ر ــ ا ــאه  ــא ذכ ــ  ا ج ا ــ ــ ا ط  ــ اف و  ــ  ا

ــאء ــ  ــא  ــ و  ر ــ ا אة او ا ــ ارة ا ــ ــאر و  ــ ا ــ כ א ــ  ــא  ــ و   ا
ــאه ــ ا ــ  ــ  روق  ــ ل او  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ا م او  ــ م و ا כــ ــ ا ــאد   ر
ــ ــאء  م او  ــ ــ ا ــאد  ــאء ر ــ او  ــ ا ــאد  ــאء ر م او  כــ ــ ا ــאد  ــאء ر  כ

( ــ ــאء ا اب او  ــ  maraż-ı meẕkūruñ اilācında nihāyetdedür bi’l-ḫāṣṣiy-

ye ḥimār cigeri ve ḳaplubaġa ödi yā ṭavşan ḳursaġı ve ḫuṣūṣā üzüm çubuġı 

küli ṣuyında ve ḳayṣūm1 küli ṣuyında yā encīrüñ ḳurı südi naṭūlda yā ṣu-

lardan birinde bıraġılmış ola ol ṣuları ẕikr eyledi. 

( ــ א ــ ا ) Ḳavuḳ [401b] bertinmek2 ــ ا ــ  ــ او  ــ  ن  כــ ) 
( ــ א ل و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ض  ــ ج) .Bu ẓāhirdür و  ــ  İki ḳısmına bile (ا

ilācdur bi’l-ḫāṣṣiyye ــ ــכ  ة ا ــ ــ او  א اب ر ــ ــ  ــ  א ــ  ر ــ ا ) 
ة) ــ ــ  א ــ و ا א ــאء   ṭavşan ḫuṣyeleri ki yābis ola ḳılına şarāb-ı reyḥānīde 

yā ḫurūs boġazı ki yanmış ola içürile ılıcaḳ ṣu ile ve ḳalye misk eyüdür.3 

( ــ א ــ ا ) Ḳavuḳda yil (ر ــ א ــ  ــ او  ــ ا ــ و  ــ ا ــ  ث  ــ ) 

ḥādiŝ olur żaf-ı hażmdan yā nefḫ tevellüd itmekden balġamdan yā neffāḫ 

ġıdālar içün.4 اب ــ ــאء ا ــ  ــא  ة و  ــ ــאرة ا ــאن ا د א ــ  א ــ ا ج  ــ  (ا
( א ا א כ   Ḳasıḳ yaġlana ıssı ve gökçek ḳoḳulu yaġlar ile ve ol و ا

naṭūl ḳılına seẕāb miŝillü ile ve kimād ḳılına ḳızmış kepek ile. 

ل) ــ ــ ا ) Bevl ḳızḳunluġı اج ــ ارة  ــ ــ  ر ة  ــ ل כ ــ ة ا ــ ــא  ــ ا ) 
ل ــ ــ ا ج  ــ ــ  ــאري ا ــ  وح  ــ ــא او  ل  ــ ن ا כــ اء  ــ ة  ــ ن و כ ــ  ا
ة ــ כ ه  ــ ــ و اכ ى ا ــ ــ  ل  ــ ة [402a] ا ــ ــ  ة  ــ ــ ا م ا ــ ة او  ــ  
ة) ــ ــ و ا م ا ــ ــאف و  ــ ا ن  כــ ــאع   sebebi yā ḥiddet-i bevl ve keŝret-i ا

būraḳiyyetidür mizāc-ı bedenüñ ḥarāreti içün ve keŝret-i ṣafrādur öyleye 

bevl boyanmış olur. Yā ḳarḥalardur ẕeker mecrālarında öyleye çıḳar bevl 

ile iriñ. Yā adem-i ruṭūbetdür ki ol istidād virür ḥiddet-i bevlüñ tadīline 

ẕeker mecrālarında. Ve adem-i ruṭūbetüñ ekŝeri keŝret-i cimā içündür 

öyleye bedende ḳurılıḳ ve bevlde renksizlik ve iriñsizlik ile olur. ج ــ  (ا
ــ ــ ا ــ د اري  ــ ــאت ا ــ  ــ  ر ــ و  א ــ و ا כ وح ا ــ ج  ــ ــ  ــאه  אذכ  

1 Derkenar: Eṭibbā-yı Arab ḳayṣūm ve Acemler būy-ı māẕerān ve Rūm ehli ḳovan otı dirler. 

2 Derkenar: Yanī yirinden ıralmaḳ. 

3 Derkenar: Ḳaçan ḳalye misk dühn-i bān ile ḳasıġa ve ḳarna sürseler. 

4 Derkenar: Bāḳılā ve tuffāḥ gibi.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi432

ز) ــ ــ او ا رد او  ــ ــ ا ــא  א אف  ــ ــ و  ــאب ا ــכ  ــ و כ א  Bizüm ẕikr 

itdügümüzdür ḳurūḥ-ı külā ve meŝāne ilācında ve ṭamzurmaḳ ḳızlar em-

zirenlerüñ südini benefşe yaġı ile ẕeker delügine nāfidür. Ve buncılayındur 

ṭamzurmaḳ ḫaṭmī luābın ve şiyāf-ı māmīẟā gül yaġı yā benefşe yaġı yā 

bādām yaġı ile. 

ل) ــ ــ ا ) Güç ile işemek ــ ــ  ــ ا ــא  ــ  א ــ ا ــא  ــ [402b] ا ) 
ى ــ ــ ا ــא  ل او ورم و ا ــ ــ  ــ او  ــאرد او  ه ا ــ ــ و اכ ــ او  אر اج  ــ ء  ــ  
ــ ــאف او  ــ  ــ  ــ ورم او  ة  ــ ــ  ــא  ــ ا و כ و ا ــ ــ او  ــא او ــכ ا  و ذ

ــ و אئ  ــ א א  ــ ول  ــ ة  ــ כ ــ و ا ــ ا ــא  ة  ــ ــאة و ا ــ او  ة او  ــ  او 
ــ ــאرכ  א ي  ــ ل و ا ــ ي ا ــ ــ  ــ  ــ  ل و  ــ ــ ا ــ  وح  ــ ة او  ــ  

( ــ ا اق  ــ ــ ا ــ ا ــ ار ــ او  ــ او ر ا ــ  א ــ  ــאور او   sebebi ورم 

yā meŝānedendür żafı olduġı içün def-i bevle sū�-i mizāc-ı ḫāricī yā be-

denī sebebi ile ve bunuñ sebebinüñ ekŝeri bāriddür yā ḍarbedür yā ḥabs-i 

bevldür1 yā veremdür yā sebebi mecrādadur ol daḫi yā bi’ẕ-ẕātdur yā şirket 

iledür. Bi’ẕ-ẕāt olan yā süddedendür ki südde veremdendür yā buruşmaḳ-

dandur yübūsetden yā ḫılṭ-ı ġalīẓdendür yā iriñdendür yā uyışmaḳ ḳan-

dandur yā ṭaşdandur. [403a] Ṭaşuñ ṣaġīri çoḳ sedd ider ve kebīrüñ seddi 

zā�il olur ṣaġa yā ṣola egilmek ile. Yā ḳarḥalar içündür ki aġrıdur2 öyleye 

bevl müteassir olur. Ve eger ṣabr eylese vecaa bevl aḳar. Şol sebeb ki müşā-

reket iledür verem gibi ki mücāvirdür yā ŝüfl-i yābisdür ki muzāḥimdür yā 

rīḥdür yā ḫuṣye bürūdetden ḳalḳar ḳarın derisine öyleye muzāḥama ider 

mecrā-yı bevle. ــ ر ــא ا اج و ا ــ ــ  رات ا ــ א ــ  א ــ  ــא ا ج ا ــ  (ا
ج ــ ــ  ــאرכ  ــ ا ي  ــ ــ و ا ي و ا ــ درار و ا ــאج و ا اغ و ا ــ א  
ــ ــאرة  رات ا ــ ــ و ا ج ا ــ ــ  ــ  כאכ اص ا ــ ــ ا ــ  ــ ا و ــ و ا  
ــ ــ  ي  ــ ــ  ــ  ــאء ا ــאؤه و  ــ و  ره و ا ــ ــ و  ة و ا ــ ــ و ا כ ــ ا  

ــאر و ــ و ا ر ا ــ ــאردة כ رة ا ــ ور ا ــ د و ا ــ ــא ا ــ و  ــאء ا ل و  ــ  ا
اء و ــ  [403b] ــ א اب ر ــ ــ  ــ درا ــא  ب  ــ ــ  س  ــ ــ  ــ ا א ــאء و   ا
ــ و ــ ا א ــ  ــ و  א اب ر ــ ــא  ي  ــ אن ا ــ ــ ا ــ  ــכ وزن در  כ
ــ ــ  زد اذا اد ــ ــ ا ــאر و ا ــאء  ــ  ــ  ــ در ــ ر ــ כ وا ي  ــ ــ ا  ا

ــאل ــ ا ــ ادر  ــ او  ان او  ــ ــ ز א ــ  ــ ا ــ  ــ و ادر و اذا اد ــ ا ة  ــ  ا
ــ ا و  ــ ــ  ــ  د ــ  ــ  ــ ا ــאرب ا ــ ا ــ  ــ  ــ ز ــ ا  و اذا زرق 

1 Derkenar: Ḥabs-i bevl yā iḫtiyār ile ola yā ıżṭırār ile ola nitekim nevmde.

2 Derkenar: Veca virür ḳarḥalar olıcaḳ ṭabīat müte�ellim olup defe iḳbāl itmez ammā ḳaçan ṣabr idüp 

defe teveccüh itse cārī olur. 
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ــא ــ  وري و اذا  ــ ــ او  ــכ  ور  ــ ب ا ــ وح  ــ ــ ا ــ  ة و اذا ا ــ  ا
א) ا اب ا ــ  Ammā usr-ı bevl ki żaf-ı meŝāneden ola ilāc olına müdir-

rāt1 ile ki itidāl virür mizāca. Ammā usr-ı bevl ki veremdendür istifrāġdur 

mādde-i veremi ve nuḍc virmekdür aña daḫi idrārdur. Ammā usr-ı bevl 

ki ṭaşdan yā uyuşmış ḳandan ola daḫi müşāreketden ola ilācı sebebinüñ 

ilācıdur. Ammā usr-ı bevl ki ḳarḥalardan ola uyuşdurmaḳdur kākünec 

ḳurṣları miŝillü ile andan ṣoñra [404a] ḳarḥaya ilācdur ve müdirrāt-ı ḥārre 

ẕikr itdügi nesnelerdür ve büzūr-ı müdirre-i bāride ẕikr itdügi nesnelerdür. 

Ve gelincik2 meŝānesi ḳurımış olduġı ḥālde andan içile üç dirhem şarāb-ı 

reyḥānī ile hemān bi’l-ḫāṣṣiye ṣıḥḥat bulur. Ve buncılayındur iki dirhem ır-

maḳ yengeci muḥraḳ olduġı ḥālde şarāb-ı reyḥānī ile ve ḳartal ḳursaġından 

ve milḥ-i Hindīden her birinden rub dirhem istimāl olına ıssı ṣu ile. Ve 

ṭaş gibi olan aḳ ṭuz maḳada idḫāl olınsa ṭabīatı telyīn ider ve idrār ider. Ve 

ḳaçan ẕeker delügine3 idḫāl olınsa zaferān teli4 yā kehle yā üvez idrār ider5 

fi’l-ḥāl. Ve ḳaçan ṭamzurılsa iḥlīle zeytūn yaġı ki anda aḳ aḳrebler ḳonup 

güneşde ṭurmış ola fā�ide ider ḳaṭā ve fetḥ ider südde. Ve ḳaçan emn olsa 

ḳarḥalardan içürile büzūr-i müdirre sikencübīn-i unṣulī ve sikencübīn-i 

büzūrī ile. Ve ḳaçan ḳorḳulsa ḳarḥalardan büzūr içürile ḳurrās şarābı ile. 

ل) ــ ا ) Dā�im bevl aḳmaḳ iḫtiyārsuz. (اش ل  ا -Döşege işe (و ا

mek. ــ ــ او ا א אء ا ــ ــ ا اب و ا ــ رات כא ــ אل ا ــ ة ا ــ כ ــא  ن ا כــ ) 
ــ ــ ا אذ ارة  ــ ط  ــ ن  כــ ــ  ــאرد و  ه ا ــ ــ [404b] و اכ אر ــ او  اج  ــ ء  ــ  او 
ــ ــ  ــ او  ة  ــ ــ او زوال  א ــ  ــאور او  ــ ورم  ــ  ن  כــ ــ  ــ و  א  ا

ــכ ــא و  ــ  م כ ــ ــ ا ــכ  ــ ذ ــ  ــ و  ج د ــ ــ  ا  ــ ــ כ ــ  א ــ ا  
ــ ا ك ا ــ ــא  ل  ــ ة ا ــ ــא  ذ ــא  ة ا ــ ــ ا ــא  ــאن و ر ــ ا ــ  כ  

اش) ــ ــ ا ل  ــ ــ  ــא  ا ــ  ــאت ا א ل כא ــ ــ ا ــ ا راد  Bunlaruñ her biri olur ا

yā keŝret-i müdirrāt istimāli içün yā istirḫā-yı meŝāne6 içün yā istirḫā-yı 

aḍale7 içün yā sū�-i mizāc-ı bedenī yā ḫāricī içün ve ekŝer sū�-i mizāc-ı 

bāriddür. Ve gāh farṭ-ı ḥarāret içün olur ki ol ceẕb ider ruṭūbātı meŝāneye. 

1 Derkenar: Müddirāt ḳuvvet virür meŝāneye. 

2 Derkenar: İbn urs gelincik didükleri cānverdür. Bażılar ās didükleri cānverdür dirler.

3 Derkenar: İḥlīl ẕeker delüginüñ adıdur. 

4 Derkenar: Zaferāndan iki üç teli buralar fetīl gibi idüp iḥlīle ṣoḳalar. 

5 Derkenar: Ẓāhir budur ki bunlaruñ her biri bi’l-ḫāṣṣiyyedür. 

6 Derkenar: Yanī meŝāne boġazında olan aḍalenüñ istirḫāsı içündür.

7 Derkenar: Öyleye ḳuvvet-i māsike żabṭa ḳādir olımaz. 
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Ve gāh ṣıḳışmaḳ içün olur verem-i mücāvirden1 yā ŝüfl-i yābisden yā eyegü 

zevāli içün ol zevāl yā düşmek içün yā ḍarb içündür öyleye meŝāneye çoḳ 

bevl ṣıġmaz ki cem ola defaten çıḳmaḳ içün ve muīn olur bevle nevmde 

uyḳu muḥkem olmaḳ. Anuñçün çoḳ olur [405a] oġlancuḳlarda.2 Ve gāh 

olur ḳuvvet-i nefsāniyye taḥlīl ider müte�eẕẕī olduġıçün ḥiddet-i bevl ile 

ḫayāl ki ol ḫayāl taḥrīk ider ḳuvvet-i dāfiayı bevle şol düşler gibi ki döşege 

bevl idenler görür.3 אق و ــ ر ورد و ا ــאردة כــ ــ ا ا א ارة  ــ ــ  ــאכאن  ج  ــ  (ا
دة و ــ ــ  ر  ــ כא ــ و ا ر ا ــ ــ و  ر ا ــ ط و  ــ م و ا ــ ــ و ا א ة ا ــ כ  ا
ــכ ــאرة ا ــ ا ا א ودة  ــ ــאכאن  ــ و  א ــ  ــ او  א ــאن ا اب ا ــ ــ   
ــ و دو ــ ا ــ و  א ن  ــ כ ر و ا ــ כ دوس و ا ــ ــ و ا ــ و ا ــ و ا  و ا
( ــ ــ در ــ در ة و  כــ ى  ــ ــ  رد  ــ ــ  ــ و  ــא  א ــ   Şol 

selselü’l-bevl ki sebebi ḥarāretdür anuñ ilācı ḳavābıż-ı bāridedür4 ve ẕikr 

itdügi edviye istimāl olınur yalñuz ve mecmūaten şarāb-ı rümmān ile yā 

ayran ile. Şol selselü’l-bevl ki bürūdet içündür anuñ ilācı ḳavābıż-ı ḥārre-

dür. Nitekim ẕikr eyledi. Ve aḫẕ olınur edviye bu marażda ve saḥḳ olınur5 

yumuşaḳ nüfūż itsün [405b] içün ve istimāl olınur gülbeşeker ile ṣabāḥ ve 

aḫşam ikişer dirhem. ــאرة ــ ا אز א ر  ــ ــ  ــאر و  ــ  א او  ــ اء  ــ  (و ا
( ــ א ة  ــ כ ــ  ــ  ــאرد او   Ġıdāda daḫi devā gibi اد ــ א ــ  א i اtibāri 

kāidesi cārīdür. ــ ــ  ــאن و ا ــ ا ــאر و د ــ ا رد  ــ ــ ا ــ د ــ ا دو  (ا
ــאرد) Ḳā اide-i meẕkūreye binā�endür. ( ــ ــ  ــ  ــ آ ــאכאن   Her (و 

maraż ki bir sebeb ile ola anuñ ilācı sebebinüñ ilācı idügi ḳāide-i muḳar-

reredür. ــ ــ  ــאم  ــ ا ــ  م و   ــ ــ ا ــ  ــ  اش  ــ ــ ا ل  ــ ــ   (و 
ا ــ ــ  ــ  ل  ــ ــ  م ا ــ ــ ا ي  ــ ــכאن ا ر ا ــ ــ  ــ  ــ و  ــ  ــאء و   ا
ــ ــ  ــ  ل و ا ــ ــאل ا ــ ا ــ ا ــכ اذا  כــ ذ م  ــ ــא  ــכ  ــ ذ  او 
ؤ ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ز  ــ ص  ــ ــכ  ــ و כ ــ  ــ ا اب  ــ א ــ  ــ در  ر
ــכ) ــ ذ ــ ادو ــ  ــ  اب و כ ــ ــ  ر ــאغ ا ــאرد و د ــאء  ــאم  -Şol kimse ki dö ا

şege [406a] bevl ider ādet eylesün nefsine bevli ḳable[n-nevm] ve mümtelī 

1 Derkenar: Emāda olan verem gibi.

2 Derkenar: Oġlancuḳlaruñ ruṭūbeti ġālib olduġıçün uyḳuları muḥkem olur meŝānelerinde bevl çoḳ 

cem olup imsāka ḳādir olımaz. 

3 Derkenar: Meŝelā düşde görür ki bevl idecegi gelmiş bir yüksek yirde çömelmiş yuḳarudan aşaġa çöñ-

dürür birazdan uyanugelür görür ki döşegine işemiş. 

4 Derkenar: Bu ḳısmuñ beyānın taḳdīm eyledi ilācı āsān olduġıçün.

5 Derkenar: Ḳāide-i eṭibbā oldur ki bir maraż ki użv-ı baīdede ola anuñ edviyesi muḥkem saḥḳ olın-

maḳ gerek, tā ki tezcek maḥall-i maraża nüfūẕ idüp ḳuvveti hażm ile żaīf olmadan vāṣıl olup devā ola. 
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olmasun ṭaāmdan,1 tā ki mümtelī ola ṣudan ve ŝaḳīl ola nevmi. Ve say 

itsün şol mekān ki anda bevl ider görürdi nevmde anı mescid iderüm diyü 

taṣavvurında yā bundan ġayrı bir muḥterem yir iderüm diyü, tā ki teẕek-

kür ide anı. Ḳaçan ḳuvvet-i muḫayyile taḫyīl idicek ḫayāl-i mübevvili ve 

mürden istimāl ḳılınsa rub dirhem şarāb ile aç iken ṣıḥḥat virür. Ve bun-

cılayındur çörek ki bişürile ḫamīrden ki anda azcuḳ gügercin necāseti ola 

ve ṭavşan beynisi şarāb ile ve bögregi2 idḫāl olına bunuñ edviyesine. 

( ــ א  Luġat-ı (ذArabiyyede buña düvvāre ve dūlāb ve zelaḳü’l-kilye 

dirler. (ــאل ب  ــ ــא  ــ و כ وم ا ــ ــ ان   Bu oldur ki (و aṭş dā�im olup iç-

dükçe bevl ide.3 ــא ار ة  ــ ــא او  אر ــאع  ــא او ا ــ  כ ــאل ا ــ رداءة   (و 
ودة و ــ ــ  ن  כــ ــ  ــ و  ب و د ــ ال  ــ ــ و   ــ  ــ  ــא  ب  ــ ــ  אذ  ا
ــ و כ ــ ا ــ اورث  א ــאدر و اذا دام ذ  [406b] ــ ــ  ــ و  כــ ا ــ  ــ  ن  כــ  
ــאت) ب ا ــ ة  ــ ن و  ــ ــ ا ــ ا אئ ل ا ــ م و ــ ق  ــ ــ ا ــא او ن و ر ــ ــ ا א  Bu 

marażuñ sebebi ḥāl-i külānuñ yaramazlıġıdur żafı içün imsāk-ı mā�iyyet-

den yā külā mecrālarınuñ geñ[li]gi içündür ve ḥarāret-i cāẕibenüñ ḳuvveti 

içündür. Öyleye ceẕb ider götürmege ḳādir olmaduġın ve tezcek def ider 

ve ceẕb ve defden zā�il olmaz. Ve gāh bu maraż bürūdetden olur ve bunuñ 

ile aṭş olur lākin bunda aṭş eḳall olur. Ve bu marażuñ bürūdetden olması 

ḳalīl ve nādirdür ve ḳaçan dā�im olsa bu maraż īcāb iden ciger żafını ve 

beden arıḳlıġın ve gāh dıḳḳ īcāb ider4 mā�iyyet bedene vāṣıl olmaduġı içün 

ve ruṭūbāt ceẕbinüñ ḳuvveti içün. ــ دو اכــ و ا ــאت و ا ــ ا ج  ــ  (ا
ــ ل و اذا  ــ ــ ا ــ  ــאه  ــא  ــ  ــאرد و  اء ا ــ ــ ا ن ا ــכ ــ و ا א ــאردة ا  ا

ا) ــ ــ  ــ  ــא  ــ  ــ ا ــ  ــ  ــאت  ــ   Cemī rublar [407a] ve yi-

mişler5 ve edviye-i bāride-i ḳābıżadur ve sükūndur hevā-yı bāride ve cemī 

bizüm didüklerümüzdür selisü’l-bevlde ve ḳaçan sömürilse üç yumurda ki 

ıṣlanmış ola sirkede bir gün bir gice fā�ide ider muḥkem.

1 Derkenar: Zīrā ṭaāmı çoḳ ekl idicek ṣuyı çoḳ içer. Öyleye nevmi ŝaḳīl olur ruṭūbet keŝretinden ve 

mā�iyyet çoḳ olur meŝānede belki keŝret-i imtilā meŝāneyi ṭar ider. Pes iḫtiyārsuz bevl gider.

2 Derkenar: Ṭavşan bögregin ḳurıdup selselü’l-bevl edviyesine bile ḫalṭ itmek gerek. 

3 Derkenar: Tarīf-i meẕkūruñ ẓāhiri anı gösterür ki bu maraż mide yā ciger emrāżından ola emrāż-ı 

meŝāneden olmaya. Pes evlā bu idi ki diye idi ب ــ ــא  ل כ ــ ــ ان   böyle dise emrāż-ı meŝāneden idügi 

ẓāhir olur idi. 

4 Derkenar: Dıḳdan murād yā dıḳḳ-ı şeyḫūḫetdür yā dıḳḳ-ı şebābdur.

5 Derkenar: Bürūdetden olanuñ ẕikr itmedi. Zīrā ol ḳatı nādirdür ḥattā Şeyḫ biz anı müşāhede itmedük 

dimiş. 
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ل1) ــ ــ ا ) Bevli ḳaṭre ḳaṭre ṣalıvirmekdür. (ــאل ــ و ا ــ ا ــ  א ) 

Bir ḥāletdür usr-ı bevl ile selisü’l-bevl ortasındadur.2 ل ــ ة ا ــ ــא  ــ ا  (و 
ــ ــ و  א ــ ا ــאم او  א ــ  ــ د ــ  ــ ا ــ و   ــ  ــ  ــ ا ــ   

د ــ ن  כــ ــ و  ض  ــ ــא  ــ  ان ا ــ ب او  ــ وح او  ــ ــ او  رم او  ــ  
אء) ــ ــ ا ض  ــ ا  ــ ا و  ــ Sebebi yā ḥiddet-i bevldür ḳomaz cem כ olınca ve 

ṣabr itmez ṭabīat tamām def itmege yā żaf-ı meŝāne içündür yā ṣıḳışmaḳ 

içündür verem içün yā ŝüfl içün yā ḳarḥalar içün yā uyuz içün yā ḥiss ol-

maduġı. Nitekim bu maraż ārıż olur sersām marażı olanlara ve bu maraż 

olur berd içün çoḳ. Anuñçün ārıż [407b] olur şitāda. ل ة ا ج  ج   (ا
( ــ א اج ا ــ ــ  ب و  ــ وح و ا ــ ــ ا א ــ و  א ــ ا ــ و ازا א ــ ا  Bunlar و 

mā-sebaḳdan malūmdur. 

( ــ א ا ــאء  ا اض  ــ A (اżā-yı tenāsülden murād ẕeker ve ḫuṣyeler ve 

raḥmdur. (ــא ــאت ا ) Żamīr ażāya rācidür. ة ــ 3 و כ ــ ة ا ــ ــאر  ــא ا  (ا
ة ــ ــ و  ــ ا ه و כ ــ ــא و כ ر כــ و  وق ا ــ ــ  ــ و ــ و ا א ــ ا ــ   ا
ه) ــ اد  ــ א ــאرد  ــא ا ال و ا ــ ــ ا ــ و  ــ و כ Ammā mizāc-ı ḥārr cimā ا 

ārzūsınuñ şiddeti ve ḳasıḳ ve iki uyluḳ üzere ḳıl keŝreti ve ẕeker ṭamarla-

rınuñ vüsati ve ẓuhūrı ve ẕekerüñ büyüklügi ve ḫuṣyelerüñ büyüklügi ve 

menīnüñ ḥiddeti ve keŝreti ve sürat-i inzāldür. Ammā mizāc-ı bārid bun-

laruñ eżdādıdur. ــ ــ  א ــא ا ــאظ4 و ا ــ ا ــ و  ــ و כ ــ ا ــ  ــא ا  (و ا
( ــ ة ا ــ ــ  ــכ   Ammā mizāc-ı raṭb menīnüñ inceligi ve keŝreti ve ẕeker ذ

ḳıvāmınuñ [408a] żafıdur. Ammā mizāc-ı yābis bunuñ żıddıdur menīnüñ 

ḥiddeti ile. 

( ــ ــ ا م  ــ .Tevellüdinde ve sā�ir aḥkāmındadur (כ ــ  ــ  ــ   (ا
م) ــ ــ ا ــ  א وج ا ــ ــ  ي  ــ ار ا ــ وج ا ــ ــ  ــכ  ــ و  ا ــ ا  ا
Menī mütevellid olur hażm-ı rābiüñ fażlasından.5 Anuñçün żaf virür bu 

miḳdār ḫurūcı ki żaf virmez anuñ ażāfınuñ ḫurūcı demden.6 ة א ة ا  (و ا

1 Derkenar: ة ة  א  .Ṣıḥāḥ , ا ا

2 Derkenar: Yanī gūyiyā bevl itmek istersüñ ammā idemez bir iki ḳaṭre yap yap ṭamladur ve tamām 

cemī olınca żabṭ idemez gūyiyā selisü’l-bevldür ve bi’l-cümle bunda hem iḫtiyār ile ṣudūr hem iḫtiyār-

süzlük fi’l-cümle vardur lafẓ-ı taḳṭīr bu manāyı müşirdür. 

3 Derkenar: Şebaḳ fetḥ-i şīn ve bā ile cimā ārzūsı manāsınadur. 

4 Derkenar: İnāẓ ayn-ı mühmele ile ẕekerüñ ḳıvāmı manāsınadur. 

5 Derkenar: Hażm dörtdür: Biri midede, biri cigerde, biri urūḳda, biri ażādadur. 

6 Derkenar: Meŝelā on dirhem menī ḫurūcı ol ḳadar żaf virür ki yüz dirhem dem ḫurūcı ol ḳadar żaf 

virmez. Ve bilgil ki menī fażla olmaḳ cemī ażāya ġıdā olmaġa münāfī degüldür. Öyleye bażı şurrāḥuñ 

su�ālinüñ vechi yoḳdur belki fażladan murād efḍaliyyetdür.
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( ــ ــ ا ه  ــ ري و ا כــ ــ ا  Ḳuvvet-i āḳıde menī ẕükūrīde ve ḳuvvet-i 

münaḳide menī ünveẟīdedür. ة ــ ة و  ــ א ــא  ــ כ ــ ان  س  ــ א  (و 
( ــ ــ او ــ ا ة  ــ ي و ا ــ ري ا כــ ــ ا ة  ــ א כــ ا  Cālīnūs zum ider ki iki 

menīde bile hem ḳuvvet-i āḳıde hem ḳuvvet-i münaḳide vardur. Lākin 

ḳuvvet-i āḳıde menī ẕükūrīde aḳvā ve ḳuvvet-i münaḳide menī ünveẟīde 

aḳvādur. (ه ــ ــא و ــ ا ــ  ن  כــ כــ ا ــכ و ا ا ــ כ Ya (و nī Cālīnūs 

zum itdügi gibi degüldür ve illā tekevvün-i veled birinüñ menīsinden 

yalñuz mümkin olurdı.1 

[408b] (ــאر ــ ا 2) Ḳıyām-ı ẕeker dimekdür. ــ כــ  ــ ا اد  ــ ــ ا ) 
ــ و ــא دم כ ا و  ــ ة  ــ א روح כ ــ ة  ــ ــ כ ــ ر ــ  ــ ا ــא  ــא   و 
ــ م  ــ ا  ــ ــ ا وح  ــ ــ و ا ة ا ــ כ م  ــ ــ ا ــכ  ــ ذ כ ــ و  ــ و  ــכ   
ــ ــ  ت و  ــ ــ ا ــ د ــ ا אق ا ــ ــ  ــאل ا כ م  ــ ــ ا ــ اوا ــ  כ ــ و   ا

ا ا ــ אل  ــ ة ا ــ وق و כ ــ ــ ا ــ  ــ  ــא ر ــ  ــ  ــ  ــ ر ــא  ــאر כ   ا
( ــ ــ و  כــ  ــ و   Sebeb-i intişār ẕeker aṣabınuñ imtidādıdur ṭūlen ve 

arżen aña döküldügi içün rīḥ-i keŝīre ki sürer anı rūḥ-ı keŝīre-i şehvāniyye 

ve muḳārin olur ol rūḥ-ı keŝīreye dem-i keŝīr. Anuñçün ẕeker ḳızarur ve 

ŝaḳīl olur. Ve anuñçün çoḳ olur intişār nevmde keŝret-i rīḥ ve rūḥ olduġıçün 

şiryānlarda uyanuḳluḳ taḥlīli olmaduġı içün. Ve anuñçün çoḳ olur intişār 

āḫir-i nevmde kemāl-i hażm olduġıçün. Öyleye [409a] ṭabīat müştāḳ olur 

def-i fażalāta3 ve muīn olur intişāra her nesne ki anda ruṭūbet-i ġarībe ola 

ki andan mütevellid ola rīḥ-i ġalīẓe urūḳda ve ẕekerüñ keŝret-i istimāli anı 

büyük ider ve terk-i istimāli anı ṣoldurur ve arıḳladur.4 

ة) ــ ا ــ  ) Şehvet-i cimā murāddur.5 ق ــ و  ــ  و  ــ  ا ة  ــ כ א  ــ ) 
ــא او ا ــאب ا ض  ــ ــא  ــ כ כــ ا ــ  ــ ا ــ  ة ر ــ ــ او כ ــ د ــ ا  ا
( ــ ــ   Bunuñ sebebi keŝret-i menī ve ḥiddetidür ve ṭabīatüñ teşev-

vuḳıdur define yā keŝret-i rīḥdür ki ẕekere nefḫ ider. Öyleye nefse teẕkīr 

ider cimāı. Nitekim ārıż olur merāḳıyā aṣḥābına yā güzel taḫayyülidür. 

1 Derkenar: Cālīnūs cānibinden muṣannife cevāb virmek olur ki Īsā aleyhi’s-selām yalñuz ünẟā menī-

sinden maḫlūḳ oldı. Bir nesnenüñ vuḳūı olıcaḳ imkānına delīle ḥācet yoḳdur.

2 Derkenar: ــאر ــ ا  didügi bevldür ــ ــ ا  lafẓından yanī ــאر ــ ا م  ة dimekdür ve כ ــ ــ ا  
didügi bi-ḥasebi’l-irāb böyledür. 

3 Derkenar: Cümle fażalātdan biri menīdür.

4 Derkenar: Zīrā rūḥ ve dem aña teveccüh ider demden ġıdālanur ve rūḥ ile ḳavī olup büyük olur.

5 Derkenar: İntişār-ı ẕeker ve şehvet-i cimā emrāżdan add olınmaḳ baīddür meger bunlaruñ keŝreti ve 

şiddeti ola ve bunlaruñ ilācını ẕikr itmedi. Zīrā her kimse define bi’ṭ-ṭab mübāşeret ider.
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ــאه) ــאن ا ) Murād żaf-ı cimādur.1 ــ او ــ  ــ او  ــאن  ــ  ــ ا ــא  ــ ا ) 
ــ ة و  ــ ــ ا ــ او  א وح ا ــ ــ و2 ا ــ ا ــ او  ــ و   ــאن  ــ  ــ ا  
ــ ــ او دوام  ــ  א ــ  ــ  ــא او و ــ او ا א 3 ا ــ ــאم כ ــאع او ــ ا ق  ــ  

( ــ א ــ ا ــ  ــ כא ــ [409b] ا  Sebebi yā menīdendür ki az ola yā و ا

ḥiddeti az ola4 yā ẕekerdendür ki sölpük olup ḳalḳmaya yā ḳıllet-i rīḥden 

ve ḳıllet-i rūḥdandur ki üfürücidür5 yā żaf-ı şehvet içündür6 gāh cimādan 

men ider evhām cimā idicek kimesnenüñ buġżı gibi yā heybetlenmesi 

gibi yā vehm sebḳat ide7 cimādan acze yā terk-i cimāı dā�im itmiş ve 

ṭabīat anı ihmāl ide menī ḥāṣıl olmaya südden kesen ḫātūnuñ südi gibi. 

אت א ي ا  ــ ــא و  ــ ان כאن  ــ ا א ــ  ن כ ــ ي ا ــ ــ ان  ج  ــ  (ا
אء ــ ة و  ــ ي ا و ا ــ ــאغ  ــ و ا ــאدة ا ــ  כ ــ  כ ــ و ا وح و ا ــ ــ ا  

כ ا د ا ا اد ا א  אن ا  ا ا כ   و ان  ة  ذ  ا
ــ و א ــ  ــ و ا ــ כא ب ا ــ ــ ا ــא  כ ــ  ــאن ا د א ــאت8  و  و ا

א خ و ا אردة כא ا [410a] ا אت و ا א ارة   اط  א ا ار و ا  ا
( ــ دو ــ ا ه  כــ א ل  ــ اج  ــ ء  ــ ــ  ــ و ان כאن ا  Vācib olur taḳviyet و ا

ḳılmaḳ bedenüñ küllīsini9 aġdiye-i ḫafīfe10 eger beden żaīf ise ve taḳviyet 

ḳılmaḳ ḳalbi müferriḥāt ile, tā ki mādde-i menī11 çoḳ ola12 ve taḳviyet 

dimāġı, tā ki ḳavī ola aṣab ve şehvet ve gökçek ḳoḳulu nesnelerüñ bunda 

yanī ażā-yı re�īsenüñ taḳviyetinde daḫl-i aẓīmi vardur. Ve eger sebeb-i 

noḳṣān-ı bāh ḳıllet-i nefḫ ise yā ifrāṭ-ı berd içündür istimāl olına delk-i 

laṭīf ve dürtünmek şol dühnler ile13 ki biz anları ẕikr iderüz. Andan ṣoñra 

istimāl olına ġıdālardan dāneler ki nefḫ idicidür noḫūd gibi ve ṣoġan gibi 

zencebīl ile ve dārçīnī ile yā ifrāṭ-ı ḥarāret içündür tadīl olına āb-zenler ile 

ve nāfiḫ-i bārid ekl itmek şeftālū ve bāḳılā ve süd gibi. Ve eger sebeb sū�-i 

1 Derkenar: Taḥḳīḳ budur ki muṣannif emrāż-ı ażā�ü’t-tenāsül didükden ṣoñra üç nesneyi bi-ṭarīḳi’t-

tevṭi�e ẕikr eyledi bade beyān-ı emrāża şürū eyledi ki evveli noḳṣān-ı bāhdur yanī cimādur.

2 Derkenar: Vāv yirine او olsa evlā idi. 

3 Derkenar: Żamm-ı bā ile ve ġayn-ı muceme ve żād-ı muceme iledür sevmemek manāsına. 

4 Derkenar: Menīnüñ ḥiddeti az olıcaḳ ṭabīat anı defe müteşevviḳ olmaz.

5 Derkenar: Nefḫ itmek şevḳ virür ḳaçan nāfiḫde noḳṣān olsa şevḳ bulınmaz. 

6 Derkenar: Żaf-ı şehvet oldur ki nefsüñ meyli olmaya cimāa egerçi ẕekerde ḳıvām daḫi var ise.

7 Derkenar: Yanī evvelden taṣavvur itmiş ola cimādan ācizden diyü.

8 Derkenar: א ه  خ  , Ṣıḥāḥ.

9 Derkenar: Urafadan yumurda gibi.

10 Derkenar: Ūlā ḫafīfe ḳaydınuñ terkidür. Zīrā taḳviyet-i beden aġdiye-i ḫafīfe ile olduġı gibi aġdiye-i 

ŝaḳīle ile daḫi olur herīse gibi meŝelā.

11 Derkenar: Mādde-i menī demdür. Ol cigerden ḥāṣıl olur. 

12 Derkenar: Andan ḥareket ide rīḥ ve rūḥ ve taḳviyet ḳılmaḳ cigeri, tā ki mādde-i menī çoḳ ola.

13 Derkenar: Yanī ẕekere ve ḳasıġa yaġlar dürtüne yapça yapça eli ile ova.
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mizāc ise tadīl olına bizüm ẕikr idecegümüz edviye-i cimā ile. و  כ) 
1 ــ א ــ و ا اغ و ا ــ ة ا ــ ــאء و כ ب ا ــ ة  ــ ــ و כ ــאه [410b] כא ــ ا א  
2 و ــ اه و ا ــ א ن و ا ــ כ ــ و ا א اب ا ــ ــאح כא ــ ا ــ او  ــ ا א  و כ 
ر ــ כא ــ כא ــ ا رات و ا ــ ــא ا ــ  ا س و ا ــ 4 و ا ــ ب3 و ا ــ  ا
ــא) ر  ــ ــ و  رد و ا ــ  Ve ictināb olınsun her bāha żarar ḳılandan ve و ا

her menī ḳurıdandan yā taḥlīl idenden ve ekşilerden tecfīf itdügi içün daḫi 

taḫdīr idenlerden daḫi tebrīdi ḳavī olanlardan. ك ــ ا ة  ــ כ ــ  ا כאن  ان   (و 
ــ ــ اכ ــ ا ــאءة  ــ ا ــ  ة  ــ ــ و ا ــ ازا ــ ا ــ ا ــא כאن  ــ و  رج ا ــ  

( ــ ن ا כــ ــא  ــ اذ  دو ــ ا ــא   Eger sebeb-i menī noḳṣān-ı bāh keŝret-i 

terk-i cimā ise tedrīc olınmaḳ gerek5 aña şol noḳṣān-ı bāh ki vehm içün 

ola iḥtiyāc olur izālesine ve itimād taḳviyet-i bāhda aġdiyeye ekŝerdür ed-

viyeden. Zīrā aġdiyeden ḥāṣıl olur menī.6 8 ــ ر7 و ا ــ ــ ا א ــ ا دو  (ذכــ ا
ره ــ ــ و  כ اء11 و ا ــ ــ ا ــאن و ا כ ر ا ــ ــא10 و  ور ن [411a] و  ــ 9 و ا ــ  و ا
ــ א ــ و ا ار 13 و ا ــ ــא12 و ا ــ و ا ء و ا ــ א ــ و ا ــ ا ــ و   و ا
ــאل ب  ــ ــ و  ــאر  ــ  ــ و  ا و ا ــ כ ــ و ا ق15 و ا ــ 14 و ا ــ ــ ا  و 

ــ ــ ا ــאد و  ر ــ و ا ــאد و ا ــאن16 و ا ــ و ا ود ــ  ــ ا اب  ــ א  
אن و ر ــ ان و ا ــ ز ــאن و ا ــאن و ا ــא ا 18 و  ــ 17 و ا א ــ  و ا

1 Derkenar: İstifrāġ ām idi faṣda ve ḥacāmata. Bu ikinüñ efrād bi’ẕ-ẕikri ziyāde ihtimām içündür yābis 

ḳaydı daḫi böyledür ve illā raṭbı daḫi mużırdur.

2 Derkenar: Üzerlük. 

3 Derkenar: Keçiboynuzı. 

4 Derkenar: Yarpuz.

5 Derkenar: Yanī cimā iderlenüp ṭabīata unutduġın añdururlanup cimāa mutād itmek gerek.

6 Derkenar: Bażı nüsḫada ــ ــ ازا ــ ا vāḳi ا olmış be-her taḳdīr tedbīr budur ki eger sevmedügi ise 

şuña intiḳām içün falānlayayın ve kündür dürter gibi aşaġasına bir sancayın diyü niyet ide yāḫūd bir 

sevdügi kimesneyi yād idüp bundan göz yumup anı taṣarruf iderin diyüp ve ben bir pehlevānum ki 

böyle ulu ḫātūnı altuma alup cimā ideyin ki āferīn disüñ. Ger bu maḳūle merdānelik ḳaṣd idüp vehmi 

zā�il ḳıla. 

7 Derkenar: Havuç.

8 Derkenar: Ṣu kerdemek.

9 Derkenar: Turp.

10 Derkenar: Bunlaruñ toḫmı.

11 Derkenar: Meneviş.

12 Derkenar: Bögrülce.

13 Derkenar: Ḳabuḳ gibi bir nesnedür.

14 Derkenar: Köknar.

15 Derkenar: Funduḳ.

16 Derkenar: Behmen-i sepīd behmen-i ebyaż.

17 Derkenar: Mürebbā-yı şakāḳul.

18 Derkenar: Mürebbā-yı zencebīl.
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ــ ــ و  ــ و  ه و  ــ و כ ــ ذ ــא ا ر2 و  ــ رل1 و ا ــ ــאث و ا  ا
ــ و ــ כא دو ــ ا  3 ــ ــאج ا ــ ا ــ و  ــ و ا א ــאم و ا  ا
ر4) ــ  Muṣannif bu meẕkūrları edviye-i bāhiye  اunvānında getürdi 

ammā bażı aġdiyedendür. ــ ــ ا ة ا ــ ــ  א  ــ ــא  ر  ــ  (و ذכــ ا
( ــ א ــא   Ṣıġıruñ ẕekerini ḳurıdup döküp urafadan yumurda ṣarısı او 

üzerine eküp yā et ile bişürüp [411b] yiye. ــ ــא ا ــ و  د ــ ا  (و 
ر) ــ ــ  ا ن  אج و ا و ا א و ا  Cemī beyinler ḫuṣūṣā 

serçeler ve tavuḳlar ve ördekler ve ḳuzılar beyinleri istimāl olına usḳunḳūr 

ṭuzı ile. (ــאرد ــאء  ــ  ــאن اذي ا ــ  ــ  א ــאء  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ر  ــ  Bir (و 

noḫūd miḳdārı deve köçegi māyesinden ki ḳurımış ola istimāl ḳılına ılı-

caḳ ṣu ile cimādan on iki sāat evvel aẓīmü’n-nefdür ḳaçan incitse ẕekeri5 

yuya mā�-i bārid ile. ــ א ــ  ــ  ــ  א ــ  ــ  ــ درا ــאج  ــ ا  (و 
( א ــ ــ و ا א ــ  ود ي  ــ ح و  ــ ار  ــ م  ــ ة כ  כــ ــ  ــ   Ḳoyun و 

südi beş dirhem terencübīn ile nāfidür mutedilü’l-mizāc olanlara ḳıvām 

virile ḳaynatmaḳ ile ve istimāl olına her günüñ ṣabāḥı bir ḳadeḥ miḳdā-

rı ve muḳavvī ḳılına mebrūdu’l-mizāc olanlara zencebīl ve şeḳāḳul ile. و) 
[412a] (ة ــ ارا כ ــ ــ  ــ ا ــ  ــאء  ــא  ــ و  ــ  ــאء ا  Ve bal şerbeti 

eyüdür ḫuṣūṣā şol ṣu ile ki anda demür söyündürmiş olalar nice kerre.6 و) 
ــ ــ  ــ  ــ  ــאرة ا ــ  ب  ــ ــ و ان  ي  ــ ــ ا ــ و ا اب ا ــ  ا
ــ اب  ــ ــאم و ا ــ ا ــא  ــ  ب ا ــ ــ و  א ــ اכ ا ــ اد ــאل و  ــ ا ــ   

( ــ ــ ا ا כ ــ ل  ــ  şarāb ki yeñi ola ve üzüm ki tāze ola eyüdür. Ve eger 

içilse ṣu kerdemesi uṣāresinden nebīẕ ile berk ider ẕekeri ve ẓāhir olur nefi 

fi’l-ḥāl. Ve şol kimse ki idmān eylese serçeler eklini ve süd içse ṭaāmdan 

ve şarābdan bedel zā�il olmaz ẕeker ḳalḳmış ve keŝīrü’l-menī olmaḳdan.

ــאء ــ  وري  ــ ارش ا ــ ــ  ــ  א ــ  ــכ و  س و دواء ا ــ ود ــאت ا כ  (و ا
( ــ ا ن  ــ و  ر  ــ ا دواء  و  ــ   Devā�ü’l-usḳunḳūrdan murād ا

seḳanḳūr macūnı didükleridür. ــ ــ و ا ــ و ا א ــאن  ــ ا ــ   (ا
ر و ــ ــ ا ــאن و  ــ و ا ار א رة  ــ دة [412b] و  ــ ــ  א א و ا ــ  و ا

1 Derkenar: Verel fetḥateyn ile keler gibi cānverdür ḳuyruġı andan uzun. 

2 Derkenar: Seḳanḳūruñ ḳarnını yarup için ṭuz ile doldururlar ol ṭuz daḫi muḳavvīdür.

3 Derkenar: Gügercin yumurdası ve serçeler ve keklikler yumurdası gibi ki urafadan bişüp zencebīl ile ve 

seḳanḳūr ṭuzı ile ekl olına.

4 Derkenar: Yanī seḳanḳūruñ başı ṭarafından ḳuyruġı ṭarafı enfadur ve bögregi ve göbegi evlādur bāhda.

5 Derkenar: Yanī ẕekerüñ ḳıyāmı şiddetinden bī-ḥuẕūr olsa.

6 Derkenar: Yanī demüri ḳızdurup bir ṣuya ṭaldurup söyündürüp bir nice kerre böyle idüp ol ṣu ile aseli 

şerbet itseler anda eczā�-i ḥadīd ḫalṭ olınup ażāya taḳviyet idüp demür gibi ider.
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ــ و ــ ا ار ــ و ا ــאج ا ــ و ا ــ ا ي ا ــ ــ و ا ذا ــ او   ا
اث כــ א ــ  ن و ا ــ א ــ  ــ و ا ــ ا ــא  ــ و  א رز1  ــ و ا א ــ و ا  ا
( ــ א ــ   و اAṣāyid cem-i aṣīdedür ve aṣīde bulamaçdur ki aña bal 

yā şeker ḳatalar leẕīẕ ola. خ و ا אء و ا ع و ا אر و ا ي و ا כ ا  (و ا
ه) ــ ــ  ور ــ  ا ه  ــ -Semege ve andan aşaġa meẕkūr olanlara işāret כ 

dür. ( ــ ــ כא اכــ ا ــ و ا אت ا א ــ ا ا -Bu işāret daḫi öyledür am (و כــ

mā bu vechle vechi ẓāhir degüldür. ــ و ــ و ا ــ כא ي ا ــ ــ ا  (و 
( ــ رات כא ــ ــ و ا א  İctināb olınsun ḳatı ekşiden sirke gibi daḫi iti ve ا

ṭuzlu ve taḫdīr idenlerden mārūl gibi. ة ــ ــ ا ــ و  ــ ا ي او ــ ــאع   (و ا
( א Na و  ا ne ḳavī ḳılur menī ẓarfların ve ḥarekete getürür şehveti 

ve erkeç [413a] eti ġāyetdür nefde. ــ و ــ ا ق و  ــ ــ و ا ــ ا ــ   (ا
ــא) א אء ذכ ــ ــ و ا אر ــ و ا ــ ا  Nārcīl cevz-i Hindīdür. ــ و ا  ــ  (ا
ــ א כ ار ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــאف ا ــ و  א ــ  ر  ــ ــ و ا ر ا ــ ــ و  ــ ا  

( ــ א ر  ــ ن ا ــ Ya و nī ḥelvā ki bunlardan ola ve havuç bu vechle bişe ve 

mürebbāsı bāliġdür nefde. ر ــ ــ  ــ و  ــ ا اب ا ــ ــ و ا ــ ا  (ا
ــ א ــ  ء و  ــ ــ  ــ ا ء و  ــ ــא  אئ ــ  ــ  ــ و  ــ و  ــ و  ــ و   و 

( אت) .Şarāb-ı zebībī ḳuru üzümden ola و  و אن ا د  Şol yaġlardur (ا

ki dürtünülür. ــא او ه כ ــ ــ   2 ــ א ــ و ا ــ و ا א ــ و ا ــאن و ا ــ ا  (د
ــ و ت  ــ ــ و  ــ  א ــ ا دو ــ ا ــ  ــ  ــ و  כ ــ و ا א ج و ا ــ ــא ا  
( ــ ــ ا ــאر  ــ ا ــ  ــ  ــאل  Meẕkūr olanlaruñ cemī اsi yā bażı 

ile yaġlana maḳad ve ḳasıḳ ve ẕeker ve gāh ittiḫāż olınur edviye-i [413b] 
bāhiyeden ḥuḳneler ve şāflar öyleye fā�ide ider ve fetīl getürmek ḥimār 

yaġından acībü’n-nefdür. ــ ــאم4 و  اخ ا ــ ــ و  כאرع3 و  ــ رؤس و ا ) 
ر ــ ــ ا ــ  ء  ــ ــ  ء ر ــ ــ  ــ ر ــ ا א و  ــ ان و  ــ ز ــאث و  ء و  ــ ء  ــ  
ــ  5 ــ אرد ــ ا ر و د ــ ــ ا ــ כ ــ و  ــ و  ــאف ا ــ او  ــ  ــ  ــ כא  

א) ــ ــא  ــ  ء و  ــ ــ  ء  ــ  Beş nesnenüñ her birinden birer cüz� dört 

nesnenüñ her birinden rub cüz� ḳaynadalar tennūrda tamām bir gice ḥattā 

eriye ve żamm olına buña dört nesnenüñ her birinden ŝümn cüz� ve ḥuḳne 

olına bunuñ ile çalaḳoyun yatduġı ḥālde. אن כאن אوة ا  א כאن  ر  (و 
( ــ ء  ــ ــ   ــ  رة و ان כאن  כــ ــאن ا د א ــ  ــאء  ــ ا ــ   Şol noḳṣān-ı 

1 Derkenar: Yanī südlü pirinç.

2 Derkenar: Ḳalye misk.

3 Derkenar: Başlar ve paçalar.

4 Derkenar: Gügercin yavrıları.

5 Derkenar: Sünbül.
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bāh ki ẕekerüñ geñşekligi sebebi ile ola eger buruşursa mā�-i bāridde ilāc 

olına ẕikr olan dühnler ile ve eger buruşmazsa ilāc yoḳdur aña.1 

ة) ــ ا ة  ــ  Bundan [414a] sābıḳ (כalā-vechi’l-icmāl ẕikr olınmışdur.

وح ــ ــ  ــאכאن  ــ  א ــא  ــ و ا ــ  א ــ  ــאع  א ر  ــ م  ــ ة و  ــ ــ  ــכ   (ان כאن ذ
ــאع و א ــכ ا  ــ  ــ  ــ ا ــ  כــ  ــאء  ض  ــ ــא  כــ כ ــ و  א ت ا ــ آ  
ــאن و ــ  ــ و  א ــ د ــ  ئ ــאء ا ــ ا א ــ  ــ و  ــאء ا ة ا ــ ــ  ــא   ا
ل ــ ــ و  כ ه  ــ ــאغ  ــ ا ــ  ــ כ ــ  ــ  ــאع ا ك ا ــ ــאن  ــ  ــ  ــאء   ا
ــ و ــ  ــאء ا د ا ــ ــ ان  ء  ــ ــ  א ــ و د ر  ــ ــ  ــ و ان ا ــאغ   ا
ــ و א ــ ا ك ا ــ אئــ و  ــ  ــ و ا ــ ا ــ  ــ و ا ــאرة ا ــ  ر  ــ  
ــא) ــ  א ــ  ــא ادو ــ  ــ ان  ــ و  ــ  ــ ا دو אل ا ــ  Eger keŝret-i ا

şehvet bedenüñ ḳuvveti ile ve cimā ile żarar olmamaḳ ile olursa ḥālet-i 

maṭlūbedür ilāc olınmaz. Ve ilāc aña olur ki ālāt-ı tenāsülde ḳarḥalardan 

ve gicimekden nitekim ārıż olur ḫātūnlara gicimek fem-i raḥmde ki sākin 

[414b] olmaz illā cimā ile yā ḳuvvet-i ażā-yı menīden ve bāḳī ażā-yı re�īse 

żafından ola şol kimse gibi ki dimāġı ve aṣabı żaīf ola ve ażā-yı meniyyesi 

ḳavī ola. Böyle olan kimse cimāı terk eylese müctemi olur çoḳ menī ki 

ifsād ider dimāġı tebḫīr itdügiçün menī keŝretinden ve dimāġ ḳabūl itdü-

giçün żafından. Ḳaçan cimā istimāl eylese aṣabı ve dimāġı mutażarrır 

olur. Öyleye bunlaruñ ażā-yı menīsi tebrīd ḳılınmaḳ ve taḫdīr olınmaḳ 

vācibdür mārūl uṣāresi ile ve yaḳı ḳılınmaḳ nīlūfer çiçegi ile ve naṭūl ḳı-

lınmaḳ ṣuyı ile ve terk olınmaḳ aġdiye-i bāhiye ve istimāl olınmaḳ menī 

tecfīf-i edviye.2 Vācibdür ḫalṭ olmaḳ bu edviyeye edviye-i bāhiye, tā ki ol 

edviyeyi īṣāl ide ażā-yı menīye. 

رة ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا ــאع و  ــ ا ــ  ال او  ــ ء ا ــ ــ  م  ــ ة ا ــ  (כ
ــאع) ــ ا  Keŝret-i iḥtilām buṭū�-ı inzāl ile ve sürat-i inzāl cimā ḳatın-

da ve żaf-ı şehvet ile ve ḳıllet-i ḳudret ile cimāa ــ ه ا ــ ــאس  ن ا כــ ــ  ) 
ال ــ ــ ا د و   ــ ط ا ــ ــ  ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ  ــ  د  ــ  [415a] 
م) ــ ــ ا ــ  ــ ا ا  ــ ن כ ــ ــכ  ــ ذ ا  ــ ــ  ــ او  د ا ــ  nāsdan 

bu ṣıfat ile olur menīleri ṭoñduġı içün. Öyleye şehvet ḥareket itmez ve 

nefḫ mütevellid olmaz berdüñ ziyādesinden ve inzāl ḥāṣıl olmaz menī ṭoñ-

duġından yā inzāl giç olur ziyāde. Ve bunuñ ile çoḳ iḥtilām olur menī 

1 Derkenar: Zīrā ḥarāret-i ġarīziyyenüñ mevtine ve ḥissüñ buṭlānına delālet ider.

2 Derkenar: Mercimek ve ḳurı kişnīz gibi. 
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ḳızduġı içün uyḳuda.1 رة כــ ــאن ا د رة و ا כــ ــ ا ــ ا دو ــ ا ج  ــ  (ا
( ــ ــ  ــכ  ــ ذ  Ẓāhirdür. 

ج ــ ــ  ن  כــ ــ  ــאع و  א ــ  ل ا ــ ــ  ة ا ــ כ ن  כــ ــ  ال  ــ ــ ا ) 
ــאري) ــ ا ــ  ــ و   Sürat-i inzāl gāh keŝret-i menī içün olur cimāa 

ṭūl-i ahd olduġıçün gāh menī ḥiddeti içün olur. Öyleye menī ḥurḳat ile 

çıḳar ve ḫurūc-ı menīye muīn olur mecrālaruñ vüsati. ــאردة ــ ا ج ا ــ  (ا
ــאع) אل ا ــ وج و ا ــ اب ا ــ ب ا ــ ة  ــ ــ و כ -Bürūdet [415b] ve ruṭū ا

bet ḥiddeti teskīn ider ve cimā keŝreti def ider. 

ة) ــ ــ  ــאظ  ا ة  ــ Ẕeker ḳıvāma gele şehvet-i cimā (כsuz. ة ــ כ ــ  ) 
ة) ــ א ارة  ــ ة و  ــ ــ כ ــאح  Ya اnī taḥlīl-i ruṭūbātdan ḳāṣır ve āciz ola. 

ش ــ ب و  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  دة و  ــ ة ا ــ ــ و ا ــ ا ــ  ج  ــ  (ا
אئــ او ــ  ــ و ا א ــ و ا ــ ا ــא  ي و ر ــ ــ  ــ  ــ و  رد و ا ــ  ا
( ــ ــ כ ــ  ــ  ــ  ــ  ــא  ــכ  ــ ذ  Fā�ide ider cemī ṭılālar ve żımād-

lar2 ki müberrid ola ve arḳa üzere ḳonıla bir pāre ḳurşun ve döşene gül 

ve nīlūfer ve mārūl içün te�ŝīr-i ḳavī vardur. Ve gāh olur fā�ide ider ayid 

aġacı3 ve bābūnec ve ṣuyı ile naṭūl bundan ġayrı taḥlīl-i laṭīfi olan taḥlīl-i 

keŝīrsüz. 

ط) ــ  (اAyn-ı mühmele-i meftūḥa ve ẕāl-i muceme-i sākine ve yā-yı 

mażmūme ve vāv-ı sākine ve ṭā-yı mühmele ile ــ ــ ر ــ ا ن  כــ ــ ان  ) 
( ــ ــ [416a] ز א ــ  ط ا ــ ــ  ــ ا א ــאذا  ة  ــ  bu oldur ki recül ا

keŝīrü’ş-şebaḳ olup maḳadı yumuşaḳ ola ḳaçan cimā eylese maḳadı geñ-

şeye ziyāde şehvetden necesini bıraġa. (ــאع ــ ا ــ  ــ  ج  ــ  Kendüyi (ا

yoḳlaya cimādan evvel yanī ḳażā-yı ḥācet ide. אء ــ ا ــ  ــ  ــ   (و 
ة) ــ ــ  ــ ا א ــ ا א ــ  ة و  ــ אء ا ــ رة  כــ ــ ا א -Nar ḳa ا

buġı ve māzū gibi. 

( ــ ــ .Kösnük ve rencūr dimekdür (ا ــאل و  ــ ا א ــאد ان  ــ ا ض  ــ ) 
ــ ــכ  כــ  ــ  ــ  ــ  ــאره  ــא و ا ــ  ــ و  ــ  כــ و  ــ ا ــ   כ
ــ ــ  ــ  ــ  ال و  ــ ة ا ــ ــ  ل  ــ ــ  ــ  رة و  ــ ة ا ــ ــ  ه  ــ ــ  א  ان 

( ــ ــ  ــא  ــאع و  ل ا ــ ــ  ــ  כ ــ  ــ وا  Ārıż olur bu şol kimseye 

ki mutād olmış ola erenler aña cimā itmege ve menīsi çoḳ ḥareketi az 

1 Derkenar: Bunuñ sebebi ḥarāret içerüye teveccüh itdügidür.

2 Derkenar: Ṭılā ve żımād yanbaşına ve ḳasıġa olmaḳ gerek.

3 Derkenar: Yanī mārūl yimek ve ayid şerbetin içmek gerek.
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ola ve ḳalbi żaīf ve nefsi alçaḳ1 ve ḳıvāmı az ola.2 Ve aṣḥāb-ı übneden 

[416b] bażı vardur ki bunuñ ile cimā itmege ḳādir olur ve bile leẕẕetlenür 

leẕẕet-i ḳudret ile. Ve bunlaruñ bażı inzāl olur leẕẕetlenür leẕẕet-i inzāl ile. 

Ve bunlaruñ bażısına bu ikiden biri ḥāṣıl olmaz lākin leẕẕetlenür leẕẕet-i 

cimā ile ve ḫuṣūṣā nefsinde kendüye cimā olına. ــ ــ ان  ل و  ــ  (و ا
ــ ا  ــ ــ و  ــ ا ــ  ــאء  ض  ــ ــא  ــ כ א ول ا  ــ ــאء  ــ ا כــ  ــאل   
ــ ــ ا ــ  ــאن زو ــ ا כ  ــ ــאع و ا ــ ا ــא  ــ  ــ ا ء כ ــ ــ  ن  כــ  

( ــ ــ ذي ا ــ و ــ  ــ آ  Ben direm baīd olmaz ki ḥāṣıl ola erenlere gicimek 

baġırsaḳlarındaki zā�il olmaz3 illā menī ile. Nitekim ārıż olur ḫātūnlara 

gicimek fem-i raḥmde bunuñ içün yanī ḥikke olduġıçün. Gāh olur bun-

lardan bażı nefsi kebīr yanī pehlevān ve merdāne ve cimāa ḳavī olur şol 

kimse ki ḫātūnına dübüründen cimāı çoḳ ide ol kimse emīn olmaz [417a] 
ki veledi rencūr olmaya. م ــ ــ  ــ  א ــ و ا א  ــ ــ و ا ب و ا ــ ج ا ــ  (ا
ــאت) א ــאت و  אכ م و  ــ  Rencūrı ḍarb ve ḥabs ve taḥḳīr itmekdür4 ve و 

ġamlara ve ġuṣṣalara ve baḥŝe ve nizāa bıraḳmaḳdur. ــא כــ כ ــ  ــאכאن   (و 
ــכ ــאن ا د א ــאن  ــא و ا א ــא  ن  כــ ــ  כ ــ ا ــאك و  ــ ا اغ ا ــ א ــא   

אت) א כ כ ا و ا  Şol rencūrlük gicimekden olur nitekim biz di-

dük ilācı istifrāġ-ı ḫılṭ-ı ḥāḳdür ve ekŝerde balġam-ı māliḥden olur nitekim 

pes müshilāt ile istifrāġ olınur. Daḫi iḥtiḳāndur şol dühnler ile ki giçimegi 

teskīn ider. رة ــ ــאء  ــ  ــ و  ــ ا ــ  ــ ا اج ا ــ ــכ  ــא כאن ذ  (و ر
ان) כــ ــ ا ــ  ــאؤه ا ــ ا ــא כא ان و ر כــ  Gāh olur bu maraż dişi mizācı ا

içün olur5 ki ḳalbe ifāża olınur ve ḥāṣıl olur ażāsı erkeklerden ecmel olur.6 

ــ و د ــ و  ــ و  ــ  ــ  א ــאع  ــ ا כ  ــ ــ ا  [417b] ــ ) 
( א ا   Şol kimsenüñ tedbīri ki cimādan çoḳ idüp aña żarar 

ider meşġūl olına anı ḳızdurmaġa ve ruṭūbet virmege ve rāḥat ḳılmaġa ve 

1 Derkenar: Yanī erkek gibi olmayup avrat gibi ola. 

2 Derkenar: Bażılar dimişler ki livāṭa itmege mutād olup amele ḳudreti ḳalmayıcaḳ rencūr olur. 

3 Derkenar: Yanī rencūr olduġı nefsinüñ denī olduġından olmaz belki baġırsaḳda gicimek olup ḳaşın-

maġa muḥtāc olup ṭırnaḳsuz barmaḳ ḳaşınur el-iyāẕü billāh.

4 Derkenar: Meŝelā bre hey nā-merd avrat mısın ki avrat gibi cimā olınursın.

 [Beyt]: Merd odur kim pāk olup bī-bāk olup çālāk ola

  Er mi dirsin aña [kim] avrat gibi yefallanur.

5 Derkenar: Yanī evvel ḫilḳātde dişi mizācı feyż olur ammā ẓāhir-i ażāsı erkek ażāsı olur, lā-cerem mizāc 

muḳteżāsınca dişiler gibi cimā olınmaḳ ister. Pes anuñ dübüri burun ve ḳulaḳ gibi gicir, içine nesne 

ṣoḳmaḳ ister buña hergiz ilāc olmaz, neūẕü billāh.

6 Derkenar: Yanī dişiye müşābeheti ziyāde olur.
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feraḥlandürmege şenlik virür lehvler ile.1 ــ و א ــ ا ــ  ــ  ن و ا ــ ــ ا  (و 
ــ ــ  ض  ــ ــ  ــ و  אذכــ  خ  ــ ــ و  ــ د ــכ ر ــ ذ ــ  ض  ــ ــ  ــ و   

ــאم ــ ا ــ  ــ  ــאم و  ــ ا ــ  ــ و اد ــ ا ــ  ــ و  א ــ د ه د ــ ــ   
ب) ــ ــאء ا ــ ا  Süd muīn olur anuñ ḳalḳmasına ve taḳviyetine şol kimse 

ki aña keŝret-i cimādan ditremek ārıż olur, yaġlana raşeye ẕikr olan ile. 

Şol kimse aña ārıż ola, bunuñ içün żaf-ı baṣar yaġlana dimāġı ve burnına 

ṭamzurıla benefşe yaġı ve ḥammāma ḳoyalar ve gözini ṭatlu ṣu içinde aça.2 

(3 כــ ــאت ا ) Bundan maḳṣūd tenāsül4[418a]dür. ــ ق ا ــ א ــכ   (ا
ــכ ــ ذ ــא  ــ و  م و  ــ ب ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ــאرة  ــאن ا د א ــ   و ا
ب) ــ ــ ا ب  ــ ــ و  ــ  ا ــ و ا  Ẕekeri ovmaḳdur yoġun bezler ile ا

daḫi yaġlamaḳdur ıssı yaġlar ile andan ṣoñra yapışdurmaḳdur anuñ üzeri-

ne zift. Öyleye demi ceẕb ider ve ḥabs ider ve ẕekeri büyük idenlerdendür 

sülük ve ṣoġulcan ki ḳurımış olalar daḫi ṣarmaşıḳdan5 bir nev.6

(7 ــ ــ ا ــאء  א ــ  اض  ــ ــ ا א ) Bundan daḫi murād raġbet-i 

cimā olup veled ḥāṣıl olmaḳdur. 11כ 10 و  و را ــ 8 و آس9 و را ــ د و  ) 
ــכאرة ــ ا ــ  ــ  ي  ــ ــ و ا א اب  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــכ  ــ   و 
( ــ א اب  ــ ــ  ــאن  ــ כ ــ  ــ  ــ  ء  ــ ــ  ــאع اذ أن  ــ ــ  ــ   Yidi 

nesneyi muḥkem saḥḳ idüp buñı şarāb-ı ḳābıża12 ṭaldurup bu edviyeye 

bulayup dutuna ve bundan [418b] aḳvādur bir ḥayẟiyyet ile ki bekāreti 

iāde ider ḫām mazı iki cüz� iẕḫir çiçegi bir cüz� getürile bu kettān bezinde 

ki ıṣlanmış ola şarāb-ı ḳābıż ile. 

(13 ــ ا אت  ــ ) Bürūdeti marażdur leẕẕete mānidür. و ــכ  و  ــכ  ) 
ــ و ــ  ــ  ــ و  ــאن و  ــ כ ــ  ــ  ــ و  א اب ر ــ ــ  ــ  ان  ــ  ز

1 Derkenar: Zīrā menī ḥārdur raṭbdur, ol gitmek ile mizāca bürūdet ve yübūset gelür ve ġumūm hücūm 

ider, lā-cerem ḫilāfı ile ilāc itmek gerekdür. 

2 Derkenar: Yanī gözlerini ve yüzini ṭatlu ṣuya ṭaldurup ṣu içinde gözini aça.

3 Derkenar: Ẕekeri büyük idenler.

4 Derkenar: Zīrā ẕekerüñ küçücük olduġı ḥuṣūl-i velede mānidür.

5 Derkenar: Arablar ḥilbāb dirler ehl-i Rūm buña Türkçe it üzümi dirler.

6 Derkenar: Ẕekere ṭılā ideler zanbaḳ yaġı ile.

7 Derkenar: Ferci ṭar itmek. 

8 Derkenar: Topalaḳ. 

9 Derkenar: Mersīn.

10 Derkenar: Andız. 

11 Derkenar: Maṣnū nesnedür.

12 Derkenar: Şarāb-ı ḳābıż oldur ki ekşi üzümden ola.

13 Derkenar: Ferci ḳızdurucılardur. 
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ــכ) ــ ذ ــ  ــ  ا כ  Üç nesne şarāb-ı reyḥānīde ḳaynadıla ve anuñ ile ا

kettān bezi ıṣladıla ve götürile ve bu gökçek ḳoḳulu ider ve ḳızdurur ve 

ḳurd baġrı yimişi didükleri acībdür bunda. 

ذات) ــ  Leẕẕet virenler ere ve (اavrata. ــ ــ او  א ــ כ ــ  ــ  ــ ا ــ   (ر
( ــ ــ ا כــ او  ــ ا ــ  ــ  ــ و ز א و  ــ ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ ا  او 
Şol kimsenüñ ki tükürügi aġzında kebābe duta yā ḥıltīt duta yā asel-i em-

lec1 yā şol asel ki anuñ ile maḥmūde yoġurmış olalar ve zencebīl ve ḳaranfil 

ki asel ile ola bunuñ ile ṭılā ḳılına ẕeker yā nıṣfı āḫīri.2 

( ــ اض ا ــ ــא) .Ḥā’nuñ sükūnı ve kesri luġatdur (ا ــאت [419a] ا ) 

Raḥm-i mü�enneŝdür ( ــ א 3 و ا ــ ــ ا ارة  ــ ــא ا  Ṭamŝ rengi andan (ا

malūm olur ki kettān bezini bir gice getüre ṣoñra gölgede ḳurıda bade 

renk ẓāhir olur. ــ اء او ا ــ ــ ا ل  ــ ة  ــ م او ا ــ ــ ا ل  ــ ة  ــ ــ ا ــא ا  (ا
( ــ ــ ا ل  ــ ــ  ــ  داء  ــ  Üçi اalāmet-i ḥarāretdür raḥmde.4 م ــ ــ   (و 
داء) ــ د و ا ــ ــ ا ــ  ) .Sevdā bi’ẕ-ẕāt bāriddür ا ــ ــ ا ــ  א Ya (و nī 

bürūdete ve ruṭūbete delālet ider.5 ــ و ــאف ا ــ و  א ــ ا ــ  ة ا ــ  (و כ
( ــ כ ــ ا ل  ــ ــאغ ا ــ و ا ــ ا  Ḳıl çoḳluġı ḳasıḳda ve iki ṭudaḳ ḳurılıġı 

ve nabż sürati ve bevl boyanması ekŝerde yanī bunlar alāmet-i ḥarāretdür 

raḥmde.6 داوي و ــ اده  ــ ــ او  ــ و  ــ و ر ــאض ا ــ و  ل ا ــ ودة  ــ ــא ا  (و ا
( ــ ــאد  ــאء و  ــ ا ــ  ــ و  א ــ ا ــ   Ve ammā alāmet-i bürūdet ḥayżı giç 

görmek ve ṭamŝ aḳ olmaḳ ve ince olmaḳ ve az olmaḳ ve ḳaralıġı ġalebe-i 

sevdā içün ve ḳıl [419b] azġınlıġı ve bevl renginüñ azlıġı ve bevl levninüñ7 

fesādıdur. 8ــא ــ כ אط ا ــ ــ و ا ن ا ــ ة  ــ ــ و כ ــ ا ــ  ــא ا  (و ا
( ــ  Alāmet-i ruṭūbet ḥayż inceligi ve ruṭūbet çoḳ aḳmaḳ ve cenīn düş-

mekdür büyücek olıcaḳ.9 (ن ــ ــ ا ــאف و  א ــ  ــא ا  Cefāf (و اāmmdur 

cefāf-ı şefeteyne ve cefāf-ı raḥma. 

1 Derkenar: Yanī şol asel ki anda emlec mürebbā itmiş olalar.

2 Derkenar: Yanī çiyneyüp tükürügi ẕekerine yā nıṣf-ı āḫerine süre. 

3 Derkenar: Ḥayż ḳanı. 

4 Derkenar: Dem ve ṣafrā ḥārr idügi ẓāhirdür ammā sevdā ḳaçan müteaffin olsa ḥārr olur olmasa bārid 

olur. 

5 Derkenar: Muṣannif ḥarāret alāmātı beyānında iken bürūdete dāl olan iki nesne ẕikr eyledi istiṭrāden. 

6 Derkenar: Ekŝerde didi. Zīrā gāh olur bevl boyanmaḳ ḥarāretsüz użv-ı āḫerde olur kilye gibi meŝelā.

7 Derkenar: Yanī ḳaramtıḳ olması. 

8 Derkenar: Bu kāf ’a kāf-ı Ḳur�ān dirler ve bu mā’ya mā�-i zā�ide dirler yanī hemān büyük olıcaḳ dimek-

dür. 

9 Derkenar: Raḥm mide gibi göz göz ve diş dişdür ruṭūbet çoḳ olıcaḳ melāset gelüp ṭayrıncaḳ olur ŝüfli 

ile raḥmde ṭurmaz düşer.
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( ــ  Żamm-ı (اayn ile ḳıṣır dimekdür.1 ــאده ــ او  ــ  ــ ا ــא  ــ ا ) 
ــאؤف ــאع او  ــ ا ــ او  ــ او  ان او  ــכ ــ  ــ او  ــ  ــ  ــ   او כ
ــ ن و  ــאد ــ   ــ و ــא  ــא  ــאد  ن ا כــ ــ  ــ و  وج  ــ ل ا ــ ــ  ــאء   ا

( ــ ل  ــ ال  ــ ــ ا ــ  و ــ  ــ آ  Sebebi yā menīdendür anuñ ḳılleti 

içün yā fesādı içün yā menī ṣaḥīḥü’l-mizāc olmayandan olduġı içündür2 

yā mestden yā ḳocadan yā tāzeden yā çoḳ cimā idenden yā ażāsında āfet 

irmişden olduġı içündür, ḳaç zevc tebdīl olınsa veled dutar. Ve gāh fesād 

ikisinden bile olur ki muvāfıḳ olmazlar. Ve gāh [420a] zevc-i āḫer vāḳi 

olup anuñ menīsinüñ itidālden ḫurūcı itidāl virür, öyleye veled dutar.3 و) 
ــ او ــ او ور ــאم  ــ او ا ده او  ــ د او  ــ ــ ا ه  ــ ــ و اכ ا ء  ــ  4 ــ ــ ا ــא   ا
ب) ــ ــ ا ة  ــ כ ــ او  ــ ر ــ  ا ــ او  ــ   Yā raḥmdendür sū�-i mizāc 

içün ve ekŝeri berddendür yā süddeleri içündür yā egri olduġıçün feraḥ 

muḳābelesinden yā aġzı dutulduġı içün yā şişi içündür yā ṭayrıncaḳlıġı 

içündür ruṭūbet içündür yā muzāḥama içündür rīḥden yā ḳarın yaġınuñ 

keŝreti içündür. ــ ــ  اءة  ــ ــ او ا ــ ا ط  ــ ه او  ــ ــ  ــ ا ــא   (و ا
( ــ ــא ا ــ ا ــ  د ا ــ ــ  ط  ــ ــ او  ــ ا ا  Yā ẕekerden ḳıṣa olduġı-

çün altı barmaḳdan yā ziyāde semüzlügi içündür erüñ yā avratuñ, öyleye 

vāṣıl olmaz andan illā azcuḳ yā ḳatı uzun olduġıçün on barmaḳdan, öyleye 

menī bārid olur mesāfe-i baīdede. ــ ــאغ او ا ــ ا ــאدي כ ــ ا ــ  ــא   (و ا
[420b] ( ــ ــ .Yā āfet içündür mebādīde او ا ا ف ا ــ ا כא ــ ــאء  ــא   (و ا
אل) ــ ــ ا ــאري  ف ا ــ ــ و ا א ــא  ــאرض  ــאع او  ــ ا ــ  כــ   Yā او 

ḫaṭā içündür ki ṭārī olur iḫtilāf-ı inzāleyn gibi yā ḥareket-i anīfe gibi raḥm 

menīyi müştemil olmazdan evvel yā ārıż-ı nefsānī içündür ki ṭārī olur 

menīyi raḥm müştemil olduḳdan ṣoñra. ل ــ م و ــ ــ  د ا ــ ف  ــ ــ   (و ا
ــ و ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــאس  م ا ــ ــ و  ــ  ــ ا ــ  ر ا ــ ــ ا  را
א) ا   Sen bilürsin raḥm süddelerin buḫūr-ı rāyiḥasınuñ adem-i vuṣūli 

ile ol buḫūr ki anuñ ile raḥm buḫūrlanur ḳam ile. Daḫi ṣarımsaḳ ṭamınuñ 

ve rāyiḥasınuñ adem-i iḥsāsı ile ki ol ṣarımsaḳ ..............5 raḥmde. ف ــ  (و 
ج) ــ ــ ا س و ر ــ ــ  ــ  ــאت ا ط و ا ــ ة ا ــ  Bilinür keŝret-i כ

1 Derkenar: Ve ücret-i cimā manāsına daḫi gelür. Bunda ol murād degüldür. Ve fetḥ-i ayn ile siñirle-

mek manāsınadur. 

2 Derkenar: Yanī yā ḳatı ḥārr yā bārid yā raṭb yā yābis ola.

3 Derkenar: Meŝelā recülüñ menīsi ḥārr ve ḫātūnuñ menīsi bārid olsa ikisinüñ ictimāından itidāl ḥāṣıl 

olur. 

4 Derkenar: Maṭūfdur א  ا  .ḳavline ا

5 Okunamayan bu kelimenin nüshalardaki yazımı şu şekildedir: , , , 
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aḫlāṭ ve ruṭūbāt-ı müzliḳa ŝüfl-i maḥsūs ve ruṭūbet-i ferc ile. ــ ف  ــ  (و 
( ــ א ــ ا ــ  ــ  ج و  ــ ــא  אذ ــ  ن  כــ ــאن  ــ  -Ve bilinür raḥ ا

müñ [421a] egri olduġı bunuñ ile ki aġzı muḳābil olmaya1 daḫi veca ile ki 

ḥāṣıl olur cimā ḳatında.2 ــאخ و ــ و ا ــ  ن  כــ رم  ــ ــ و ا ــ  ــאم   (و ا
( ة و و ــ  Ve aġzı yumulduġı ẓāhir olur ḥisse3 ve verem ile ŝiḳal  و 

olur ve yil olur ḳasıḳda ve ḥummā olur ve cild ürpermek olur ve veca olur. 

م ــ ــ ا رم ا ــ ــ כאن ا ــ اي  اق و  ــ ــ و  ب و  ــ ث  ــ ة  ــ ــאرك ا ــא   (و ر
(   Gāh mide müşārik olur verem-i raḥme. Öyleye ḥādiŝ olur ġuṣṣa 

ve ġaşy ve ıçḳırıḳ ve ḳanḳı cābibde ise verem mümteni olur nevm anuñ 

ḫilāfına. ( כــ א د  ــ א و ا א ــ ل  ــ ــא و ا ا ــ ا ــ اכ א  Ḳıṣır (و اavratuñ marażı 

çoḳ ve gençligi uzaḳ olur.4 Doġurḳan avrat bunuñ aksidür. ــא ــ ذכ ج  ــ  (ا
ــ و ان ــ ا ــא  ــאع  ــ ا اءة  ــ ــ ا م ا ــ ــ ان  ــ  ــאع ا ــ ا ئ  
ــ و ــ او ــאل  ــכ ا ــ  ــ  א ة و ان  ــ ــא  ــ  א ــא  א ــ  ــ  ــא ان  ــאم   
ــאه) ي ا ــ ــ ا ــ ا ــ و  ــ ا ــאع  כــ [421b] ا  Biz ẕikr eyledük5 gebe 

idici cimā hey�etini. Öyleye gerekdür ki er lāzım ola ḫātūna cimādan ṣoñ-

ra bir sāat tā menī müsteḳarr ola. Ve eger er ḳalḳsa avrat ḥāli üzere dura 

iki uyluġın żamm idici olduġı ḥālde bir müddet ve eger uyısa ol ḥāl üzere 

ol evlādur. Ve olsun cimā ḥayżdan arınduḳdan ṣoñra. Daḫi şol vaḳtde ki 

biz iḫtiyār itdük.6 ــאن و د א ــאر  ــא ا ه ا ــ ــ  اج  ــ ء  ــ ــ  ــ ا ــאن כאن  ) 
ــאل) ــ ا ــ  اכ ــ و ا ــ ا ــ او  ــ ا ــ  ــאردة  ة ا ــ ــאت و ا א  Eger ا

sebeb-i uḳr sū�-i mizāc-ı bārid ise yā recülüñ yā ḫātūnuñ yā ikisinüñ bile 

ilāc ḳılına żıddı. Ammā sū�-i mizāc-ı ḥārr ilāc olına bāridler ile ki vaż olı-

na raḥm yā yanbaşı üzere daḫi ẕeker üzere erenlerden. ــ و ــאرد و ا ــא ا  (و ا
ــ و ن ا ــ س و  ــ ود ــאق و ا ــ ا אل  ــ ــ و ا اغ ا ــ א ي  ــ כ ــ ا  
( ــ ــאن و ا ــאن و ا ــ ا  Ammā دilāc-ı sū�-i [422a] mizāc-ı bārid ve raṭb 

ki ekŝeridür istifrāġ-ı ruṭūbet ve istimāl-i maācīn ve edhāndur. א א ا  (و ا
( ــ ب ا ــ אم و  ــ ودة و ا ــ ارة و ا ــ ــ ا ــ  ــאن ا د ــ و ا ــאت ا א א  

Ammā ilāc-ı sū�-i mizāc-ı yābis luābāt-ı muraṭṭıbe ve edhān-ı mutedile ve 

istiḥmām ve şürb-i lebendür. ة ــ ــ ا ــ ا ن و  ــ ل ا ــ ــ  ة  ــ כ ــא כאن   (و 

1 Derkenar: Bunı ḫātūnlar bilür. 

2 Derkenar: Zīrā raḥm menīye şevḳinden doġrulmaḳ ister, boynı burulup aġrur. 

3 Derkenar: Bunı daḫi ḫātūnlar bilür. 

4 Derkenar: Yanī giç ḳızı olur. 

5 Derkenar: Fenn-i evvelde. 

6 Derkenar: Fenn-i evvelüñ cümle-i ŝāniyesinde.
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( اכــ ئــ ا ــ  ــ  א ــ ان  ــאل ا ــ ا  Şol uḳr ki keŝret-i şaḥm içündür 

tadīl olına beden müceffifāt ile. Daḫi eyü ḥīlelerdendür semüz avratı gebe 

itmekde avrat cimā olınmaḳ hey�et-i rāki üzere.1 ــ او ورام ا ــאכאن ا  (و 
כ) ج ذ ه   כ א ده او   ــ  Şol uḳr ki evrām-ı raḥm içün yā süddeleri 

içün yā raḥm egri olduġıçün ola biz ẕikr edecegümüzdür anuñ ilācında.

ــ ــ  ت و اد ــ ــאت و ا א ــאن و ا د ــ ا ــאت  ــ ا ــ ا ــאم  ــא כאن   (و 
ــ כ ن و  ــ ــ و ا כ ن و ا ــ כ ــ ا ــ  ــ و ا ر א ــא  ــ دائ ب و  ــ ــ ا ــ   

א) א  Şol uḳr ki fem-i raḥm [422b] yumulduġından ola ilācı irḫā iden-

lerüñ istimālidür. Daḫi idḫāl ḳılına mīl ki ḳurşundan ola evvel ince andan 

ṣoñra yoġunca ola dā�imā tedrīc ile böyle ḳılına. Ve istimāl olına kemmūn 

miŝillü ile ve çoḳ ḳılına cimāı.2 ل او ــ اب ا ــ ــ و  כ א ــאح  ــא כאن   (و 
ف) ــ اب ا ــ ــא و ا א  Riyāḥ içün ola uḳruñ ilācı macūn-ı kemmūnī ve 

şarāb-ı uṣūl ve uṣūl ḳaynaduġı ṣular ve şarāb-ı ṣırfdur. 

( ــ ــ ا ــ  ــ  ة .Bi’l-ḫāṣṣiyye olanlardur (ذכــ ادو ــ א ــאل  ــאج  ــאرة ا ) 
ب) ــ ــ  س  ــא ر ا ــ ــ و  ــאع او  ــ ا ب  ــ ــ و  ــ  ل ا ــ ــ و   ا
Fīl dişi bürādesi bir miŝḳāl fi’l-ḥāl fā�ide ider ve fīl bevli acīb içilsün cimā 

vaḳtinde yā evvelce ve encüdān-ı Rūmī eyüdür mücerrebdür.3 ــאل ا  (و 
כــ و ــ ا ارة ا ــ ــכ  ــ و כ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ  ر ــ ا ــ ا א ــ   ا
ــ و ــכ و  ــ  ة  ــ ــ  ز ــא  ــ و ا ر دا ــ ــ  ئــ او ا ارة ا ــ ــ  ه و  ــ  
( ــ ــכ  ــ כ ذ ــ ا ــאن و د ــ ا ــאن و د ــ ا ــ [423a] د ــ ا  Şāf 

idinmek infeḫayı ḫuṣūṣā ṭavşan infeḫasın yaġ ile ṭuhrdan ṣoñra muīn olur 

ḥabele. Ve buncılayındur erkek geyik ödi ve necāseti ve şāf itmek ḳurd 

ödinden yā arslan ödinden iki deng miḳdārı. Ve buncılayındur fetīl sükden 

ve sünbülden ve ḫuṣyetü’ŝ-ŝalebden ve dühn-i belesān ve dühn-i bān ve 

dühn-i sūsenden bunuñ küllīsi eyüdür. ج ــ ــ ا ــ ا ــ  4 ا ــ ــאت ا ) 
( ــ א ــ او ا ــ כא ــ و را כ  ــ ــאب و  ــ ا ــ  ي  ــ اق ا ــ  Menī ki veled ا

dutucı ola aḳ ve ṭayrıncaḳ ve berrāḳdur ki anuñ üzerine siñek düşer ve 

andan ekl ider ve rāyiḥası ḫurmā çiçegi yā yāsemīn gibi ola. 

1 Derkenar: Yā hey�et-i sācide üzere böyle olıcaḳ menī fercden raḥme vāṣıl olur. 

2 Derkenar: Zīrā ḫayrlu mīl ẕekerdür. 

3 Derkenar: Yanī fīl dişini destere ile kesüp yā törpi ile törpileyüp anuñ un gibi dökilen bürādesin cem 

idüp ḫātūn günde bir miŝḳālini bal şerbeti ile yidi gün içüp andan ṣoñra cimā olınsa fi’l-ḥāl yüklü ola. 

Fīl bevlin daḫi ḫātūn içmek gerek.

4 Derkenar: Murād menī-i recüldür. Zīrā alāmāt-ı meẕkūre anuñ alāmetidür ḫātūnuñ menīsi alāmātı 

degüldür.



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi450

( ــ כא ــ و ا ــאت ا ) Gebelük alāmetleri ve aḥkāmı. ن ا ــ اف ا ــ  (ان 
ــ ــ ا ودا و  ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــא ا ــ و כא ــ ا כــ ا ج ا ــ  و 

ــ و ــ  ــא ا ــאع و  ه ا כــ ــ و  ج  ــ ة و ا ــ ــ ا א ــ  ام و  ــ ق و  ــ  
ض ــ ــ و  ــ و  ــ او  ــ ا ل [423b] و  ــ ــ و   ــאع ا ــ ا ــא  ض  ــ  
ة ــ א ة  ــ אن و  اع و دوار و   و  ن و  ــ و  ا כ ب و ا כ אن و ا  ا
ــ ــ  ــ اכ ــ ا ــ  ــכ  ــ و כ ذ ــאض ا ة  ــ ن و  ــ ــאد  ــ و  ــ او  ــ   

اض) ــ ه ا ــ ــ  ا ــ  م ا ــ ی  ــ ــ  ــ ا  İki inzāl muvāfıḳ ola ve اذا 

ẕeker çıḳa yübūsete mā�il ke-ennehū emilmiş gibi ve raḥmüñ aġzı dutıla 

ḥattā mīl ṣıġmaya ve ḳalḳa yuḳaruya ve öñe ve aġrıya göbek ile ferc ortası 

azcuḳ ve ḫātūn istemeye cimāı ḫuṣūṣā erkege yükli olan ve ārıż ola aña 

cimāda elem ve inzāl olmaya ve ḥayż münḳaṭı ola yā az ola ve müte�aḫḫir 

ola vaḳtinden ve ārıż ola göñül dönmek ve ġuṣṣalenmek ve kesel ve ŝiḳal-i 

beden ve ṣudā ve baş dönmek ve göz ḳararmaḳ ve yürek oynamaḳ ve iş-

tihā-yı fāsid bir aydan yā iki aydan ṣoñra ve fesād-ı levn ve gözüñ aġı ṣarar-

maḳ bunuñ küllīsi ḳıza yükli olanda ekŝerdür. Andan ṣoñra cenīn büyük 

[424a] olıcaḳ ġıdālar ḥayż ḳanı ile zā�il olur. Bu arāż1 אت ا  (و  ا
ــ و ا א ــ  ــ  ــא  א ــאن ا م  ــ ــ ا ــ  ــאء ا ــא  ــ و  ــאء ا ــ   ان 
ــ ــאن ا ــא  م  ــ ــ ان  ــ  ــ  א ــ او ا ــ  ــאب  ــ  ــ  ــכ ان  ــ و כ  

ــא و ــ  ــ  ــאن  ي  ــ ــ ا م  ــ ــאل ا ــכ ا ــ و כ א ــ  ر  ــ ــ ا  را
ش و ــ ــ ا ــ כא ــ  א ل ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ و ان ا א ــ  ــא   را
ــ ــ اول ا ل و  ــ ــ و  ــ  ــ כא ــא כאن  ــאب و ر ــ כא ى  ــ ــא  א ن  כــ ــ   

ت ــ ــא ا ــ  ة  ــ ــ ا ة و اذا  ــ ــ ا ه ا ــ ــ آ ــ و  ر ــ ا ل ا ــ ن ا כــ  
( ــ ــ ا ــאدة او ورم  ــ  ــ  א ض  ــ ــכ اذا   و כalāmāt-ı mücerrebeden-

dür ḥabele bal şerbetin içürmek ḫuṣūṣā yaġmur ṣuyı ile uyḳu vaḳtinde. 

Eger aña göbek burmaḳ irerse gebedür ve illā degüldür. Ve buncılayındu[r] 

ḫātūn buḫūrlanmaḳ bürünmiş olduġı ḥālde ḳamdan yā delinmiş[424b]
liginden bir gün ṣā�im olduḳdan ṣoñra. Eger iḥsās iderse rāyiḥa-i buḫūrı 

gebe degüldür. Ve buncılayındur eger götürürse ṣarımsaḳı açlıḳ üzere eger 

ṭamını ve rāyiḥasını iḥsās itmez ise gebedür iḥsās iderse gebe degüldür. Ve 

gāh bulunur gebelerüñ bevlinde bir nesne atılmış penbe gibi. Ve gāh bevl 

ṣāfī olur anda görinür ṭumanlar gibi. Ve gāh olur anda dāne gibi ḳalḳar ve 

1 Derkenar: Muḥammed bin Ẕekeriyyā dimiş: Eger ṭamarlar gebe avratuñ ayaġında ḳızıl ise erkek doġu-

rur ve eger ḳara ise ḳız doġurur. Daḫi dimiş ki: Gebe avrat ayaġın dürerken tebevvül itse eger ṣaġ ayaġı 

cānibine aḳarsa erkekdür eger ṣol cānibine aḳarsa ḳızdur. 
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iner ve evvel-i ḥamlde bevl küle mā�il olur ve āḫirinde ḳızıla mā�il. Ḳaçan 

gebe olsa bāliġa olan ḳorḳulu olur anuñ üzerine mevt. Ve buncılayındur 

ḳaçan ārıż olsa gebeye ḥummā-yı ḥādde yā verem raḥmde. 

( ــ א و  ذכאر  ا ــ  ) Erkekler olmaḳ ve anuñ alāmetleri. ــ ارة  ــ ) 
ــ ــ و ا ــא و ا ــ  ــ و ــאع  ــ ا ا ــ و  ــ ا ــ  و ــ و  ار ــ و   ا

( ــ ــ و ا אب دون ا ــ ــ ا א و  ــ ــ ا ــאردان و ا  Erüñ1 menīsi çoḳ ا

olmaḳdur ve anuñ ḥarāretidür ve anuñ ḫurūcıdur ṣaġ cānibinden [425a] 
ve cimāuñ vuḳūıdur ḫātūn ḥayżdan pāk olduḳdan ṣoñra ve beled-i bārid-

dür ve faṣl-ı bāriddür ve şimāl yilidür ve yigitlük yaşıdur ṣabīlik ve pīrlik 

degüldür.2 ــ ــא و  ا ــכ ا ة و ا ــ ــ  ــא و ا ــ  ــ و ا ــ ا ــ   (و ا
ــ א ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ و ا ار  ــ ــ او و ا ي ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــ   ا
ــ א ــ و اذا  ــ او اذا  ــ ا ك ا ــ ــ و  ــא ا ــ  ن ا כــ ــ و  ــא ا א  

ــ ــ  ك  ــ כــ  כــ و ا ع  ــ ــ و ا ــ ا ــא ا ن  כــ ــ و  ــ ا ــ ا ت  ــ  ا
( ــ ــ ا ــ ار ــ  ــ و ا  Şol ḫātūn ki erkege gebe ola3 şād olur daḫi levni ا

gökçek olur ve iştihāsı ḳavī olur ve arāżı sākin olur ve ŝiḳal duyar ṣaġında 

ve ṣaġ memesi büyük olur evvelā ve memenüñ başı ḳızarur. Ve şol ḫātūn ki 

dişiye gebe ola iki memesi aḳ ve südi ġalīẓ ve ebyaż olur. Şol ḫātūn erkege 

gebe ola ṣaġ ayaġın taḥrīk ider ḳaçan yürise [425b] ve ṣaġ eline ṭayanur 

ḳaçan dursa ve ṣaġ gözi çābük olur ve erkek üç aydan ṣoñra ḥareket ider ve 

dişi dört aydan ṣoñra.4 

ــ اول ــ  ــאن ا א و  א ا ــ ة ا ــ ــ و כ אم ا ــ ة ا ــ ــ כ אم ا ــ ــאت ا ) 
ــא) ــ او  כــ ا ــ  ــ و   Cenīnüñ marażlarınuñ اalāmetleri ana-

sınuñ marażlarınuñ keŝretidür ve keŝret-i istifrāġātıdur ve ṭamŝ aḳmaḳ-

dur5 ve süd cem olmaḳdur evvel-i ḥamlde ve żaf-ı ḥareketi yā ḥare[ke]tüñ

ademidür. (אط ــ  Esbāb-ı meẕkūre suḳūṭ-ı veledi īcāb itdügi içün bunı (ا

anuñ aḳabında getürdi. ــא ة و  ــ ــ  ــ او و ــ او  ــ  ــאد  ــא  ــ ا ) 
ــ ط  ــ ــאم او  ــ ا ــאم  ل ا ــ ن او  ــ ــ او  ــ כ ــ  כــ  ــ او  ــ   ا

1 Derkenar: Sebeb-i ẕükūret bunlardur.

2 Derkenar: Ḥayvānātda daḫi böyledür. Ḥattā ḳoyun ehli dirler ḳoç cimāı poyraz yili esdügi zamānda 

olsa erkek çoḳ olur ve illā dişi çoḳ olur. 

3 Derkenar: Alāmet-i ẕükūr bunlardur.

4 Derkenar: Ve bilgil ki ḫātūn ḥāmil olıcaḳ ḥayż görmez. Zīrā dem-i ḥayżuñ menīye şebīh olanı cenīne ġıdā 

olur. Aña ḳābil olmayan et ve yaġ olur. Bunlara ḳābil olmayan süd olup ḫātūnuñ memesine varur. Buña 

ḳābil olmayan raḥmde ḳalur, tā ki tarṭībi ile veled doġmaḳ āsān ola oġlan çün doġa ṭaşra çıḳar ki dem-i 

nifās oldurur. Ḥaḳḳ Sübḥānehu ve Teālā her emrde neng gibi tedbīr itmişdür oñatça fikr itmek gerek. 

5 Derkenar: Öyleye cenīne ġıdā az ḳılur. 
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ــא ــ ا ط ا ــ אم و  ــ א ــ  ــא  ــ و ا ــ  ــ  ل و  אכــ ــ  ــ را ده او  ــ اء او  ــ  ا
ــ ــאل ا ــא  ــאع و ا ط  ــ ــ او  ء او ا ــ ط ا ــ ــ او  اغ او  ــ ع او ا ــ ط  ــ  
ــ ة ر ــ כ ــ او  ــ  ــ  ــאل ا ــא  ــ [426a] و ا ــ ا ت  ــ ــ او  ــאن   
ا ــ ــ  ــ ا ة و اذا  ــ ودة  ــ ــ او  ارة  ــ اج  ــ ء  ــ ــאح او  ــ او   
ــ ن  כــ ــ  א ــ او ا א ــ ا ــ ا ــ  ــ  ن ا ــ ــ ا ــ و ا ــ ان  ــ   ا

ــא) ــכ  ــ  כ ــ  ــ ا ــ  ر  ــ ــ  ــא  א ة  ــ ــא   Düşürmek sebebi ر

yā bādīdür ḍarbdan yā düşmekden yā berk ṣıçramaḳdan ḫuṣūṣā girüsine 

ṣıçramaḳ yā ḥareket-i nefsiyyedendür ki ziyāde ola yā ḥammāmda çoḳ dur-

maḳdur yā hevānuñ ziyāde ıssısından yā ziyāde bürūdetindendür yā bir 

yinür nesnenüñ ḳoḳusını duyup andan yimekdendür. Yā bedenīdür ana-

nuñ marażları gibi yā ziyāde boşluḳdandur yā açlıḳ içün yā istifrāġ yā faṣd 

içün1 yā ziyāde imtilādan yā tuḫame olmaḳdan yā ziyāde cimādandur2 yā 

cenīnüñ ḥāli içündür ki żaīf ola yā ola ṭabīat anı def ḳıla yā raḥm ḥāli 

içündür aġzı geñ yā ruṭūbeti çoḳ cenīn ṭayrına yā rīḥler içündür raḥmde 

yā sū�-i [426b] mizāc içündür yaḳar ḥarāretden yā ṭoñdurur bürūdetden. 

Ḳaçan arıḳ3 avrat gebe olsa düşürür semirmezden evvel ve bedeni mutedil 

olan avrat ki iki ayda yā üç ayda düşürür anuñ raḥminüñ çuḳurları ṭo-

lar sümük ile.4 Öyleye ḳādir olmaz żabṭ-ı cenīne öyleye cenīn andan iner. 

ي ــ ــ ا اءم  ــ ــ  ــא و ا ــ ا ــ و اذا  ــאن د ــ ا אط ان  ــ ــ ا ) 
( ــ א ــ ا א ــ   Düşürmek alāmeti memeler senmekdür defaten. Ḳaçan 

birisi sense ve gebelik ikiz olsa düşer senen cānibinde olan. ــ ا ــ ا ) 
ــ ن  ــא  ــ ا ن و  כــ ــ اول ا ــ  ا ــ ا ــא  אل و  ــ ــ و ا ــ ا  
ط ــ ة ا ــ כ ــ  כــ  ــ  ــאن  ــא  אئ ــא و ا כ اء  ــ ــ ا ة  ــ ــ כא ن ا כــ ــ  ئ  

ــ اج او  ــ ء  ــ אط כ ــ ــ ا ــ  ــאك  אن  د و ان  ــ ــ  אر א ة  ــ א  ا
ك ــ ي  ــ כ ــ ا ــ و  ــ  ة ر ــ כ ــ و ان כאن  א ــ ا א ــ  ــא و  ا ل  ــ  
و درار  ا و  ــ  א و  אل  ــ א ــאت  ا ــ  و  ــאم  ا و   [427a] اכــ  ا و  ق  ــ  ا
درار) ــ ا ــ  ــ  ــ و  Men ا olına faṣddan ve ishālden ḫuṣūṣā dört ay-

dan evvel. Zīrā evvel ḥudūŝıdur ve yidi aydan ṣoñra. Zīrā yapışması ol vaḳt 

1 Derkenar: Faṣd istifrāġda dāḫil iken efrād bi’ẕ-ẕikr eyledi. Aña binā�en kim mücerred żaf virdügi içün 

daḫi sebeb-i ıżāf ḳuvvet-i māsike olur. 

2 Derkenar: Cimā ile fem-i raḥm açılur, cenīn ḫurūca meyl ider.

3 Derkenar: Arıḳ olan ruṭūbāt-ı ġıdāyı kendü bedenine ceẕb idüp cenīn ġıdāyı kāfī bulmayup raḥmde 

ḳarār idemez. 

4 Derkenar: Raḥm mide gibi göz göz olur cenīni dutmaḳ içün çün ruṭūbāt-ı muḫāṭıyye ile dolsa imsāka 

ḳādir olımaz. 
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ażaf olur.1 Eger müshil żarūrī olsa ḫıyārşenber eyüdür. Eger sebeb bulınsa 

mūcib-i ısḳāṭ tadīl olına mizāc ve taḳviyet ḳılına. Ve eger keŝret-i ruṭūbet-i 

müzliḳa olursa ki bu ekŝerīdür muraṭṭıbāt terk olına ve ruṭūbāt tenḳiye 

ḳılına yā ishāl yā ḥuḳneler yā idrār-ı bevl yā terletmek ile ve bu ḫayrdur 

idrārdan. ــ و א ــאت ا ــ ا ــ ا دو ــ ا אط  ــ ــ ا ــ  ــ  א ــ ا دو  (ا
ــאد) ر ــ و ا رو ــאن و ا ــכ و ا س و دواء ا ــ ود ــאق و ا ــא و ا  İbāret 

ــ ن olsa evlā idi.2 و ا ــ א ــ و  ــ ا ا ــ  ئــ  ــ  א ــ  ــ   (و 
[427b] ــאم ــ ا م  ــ ــ و  ــאس ا ــ  כ ــא  א ــ  ــ  ــ  ــ ا  ا
ــ و ــ و ا ــ و ا כ ــא و ا ــ כא ر  ــ ــ و   ة و כ  ــ ــ و ا  و ا
ــ ي  ــ כ ــ و ا א و ا א ــ ــ ا ــ و ا ــ ا ــ ا כ ــ و  כ ــ و ا  ا

( ــ ــכ  ــ כ ذ א اب ا ــ ــ و ا ــאن و ا ــאح و ا ة و ا ــ  İhtimām olına 

ṭabları telyīnine tā ṭabları ḳabż olmaya cenīne muzāḥama itmeye ve ādet 

ideler azcuḳ azcuḳ yürimegi fużūlları taḥallüli içün. Zīrā fużūl çoḳ olur 

ḥayż iḥtibāsı içün ve ḥarām ḳılına anlara ḥammām ve ṣıçramaḳ3 ve ḳalḳ-

maḳ ve her nefḫ idici ve her idrār ḥayż idici. Ve ekl ideler pāk ekmek ve et 

sāde şorba ve taḳviyet-i ḳalb ider mīveler ve şarāb-ı reyḥānī eyüdür. 

دة) ــ ــ ا ) Oġlan doġurmaġı āsān ḳılmaḳ. ــאء א ــ  ــאم و  ــ ا ) 
( ــ ــ ا ــא  ــ  ــא  ــ و ر ــאن ا د א ــא  ق  ــ ة و  ــ ــ ا ــ ا ــ  ــאر و   ا
Ḥammāma ḳoyıla ve ıssı ṣu ile ṣuda göbegine dek ve ṭaldurula ferci edhān-ı 

müzliḳaya ve gāh ḥuḳne ḳılına [428a] edhān ile öñine. ــ ــ ا دو  (ذכــ ا
ــא כא ت  ــ ــ و א ــ  ــ ار אر ر ا ــ ــ  أة  ــ ــ ا 4 ان  ــ اج ا ــ دة و ا ــ  

ــכ ــכ ان ا ــ و כ א ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ و ا دة و ا ــ ــ ا ــ  ار  و ا
כ ــ ــ ا س او  ــ ــאر او ا ــ ا א ت  ــ ــ او  א ى ا ــ ــא ا ــ  أة  ــ  ا
ك ــ ــ ا ــ ان  א و  ــ دة و ا ــ ــ ا ى  ــ ــ ا ــ ا ــ  ــ ا ــ او  א  ا
ق ــ ان ا ــ ــ ا ة  ــ زة ا ــ ــ ا ــ و  ــא و ــ  ــ  ــא ا ــ  ــ   ا
دة ــ ــ ا ــאم  ــ ا ــ او ز ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا ــא ا ــ  ــ   اذا 
( ــ ــ ا ــא  ــ ر כــ ا  Ḳaçan ḫātūna içürülse ḫıyārşenber ḳabuġından 

dört miŝḳāl doġurur fi’l-ḥāl ve içürilse dārçīnī āsān ider doġurmaġı ve 

buruyı ve içürülse ḥıltīt cünd-i bīdester ile nāfidür. Ve buncılayın ḳaçan 

1 Derkenar: Nitekim yimiş ibtidā-yı tekevvüninde żaīf olur ve intihāsında ŝaḳīl olur, az bahāne ile düşer. 

2 Derkenar: Zīrā müferriḥāta matūf olur idi vāḳi olan üzere edviye-i ḳalbiyyeye matūf olup edviye-i 

ḳalbiyyenüñ ġayrı olmaḳ fehm olınur. 

3 Derkenar: Veẟbe ve ṭafre gāh müterādifān istimāl olınur gāh biri yuḳaru ṣıçramaḳ ve biri yirden bir 

yire ṣıçramaḳ manāsına istimāl olınur. 

4 Derkenar: Meşīme raḥmde oġlan yataġı olan deriye dirler ki ḫātūnlar ṣoñ diyü tabīr iderler. 
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ḫātūn ṣol elinde dutsa mıḳnāṭīs yā buḫūr itse ḥimār yā feres ṭırnaġın yā 

ṭuzlu balıḳ gözin yā baġlansa [428b] büssed ṣol uyluġa āsān ider vilādeti 

daḫi isrā ider. Ve baġlansa meya-i seyyālenüñ ḳurumışı ṣaġ uyluġa aġrı 

irişmeye. Ve dinildi boncuḳ ḳılınsa dögilmiş zaferāndan ḳaçan aṣılsa uy-

luġa doġurulduḳdan ṣoñra meşīmeyi çıḳarur. Buḫūr itseler yılan ḳavını1 yā 

gügercin necāsetin āsān ider vilādeti. Yılan ḳavı gāh olur cenīni helāk ider.2 

ــכ ا و ا و اذا دام ــא و ا ــ   ا دواء  אط ا ــ  (و اذا اردت ا
ــאل ــ اد ــ ا ــא ا ــ و ر ــ ا ــ  ا ــ ا ــ  ــ  ــאت ا ــ  ــאم  ــ ا ــ ار  ا
( ــ ا ــ ا ــ  ــ ا ج و  ــ ــ ا ــ   Ḳaçan dileseñ meşīmeyi çıḳarmaġı ḳo ا

burna devā�-i muaṭṭıs3 ve dut burun delüklerin ve aġzı. Ve ḳaçan burı dört 

gün dā�im olsa cenīn ölmişdür. Ḥīle ḳılınsun anuñ iḫrācına tā anası diri 

ola. Gāh olur iḥtiyāc olur el ṣoḳmaġa ferce ve cenīni paralamaġa, andan 

ṣoñra çıḳarmaġa دة ــ א ــ  ــ و ا א ــ ا دة ا ــ ــ [429a] ا ــ  ــאل ا  (و اذا 
ة) ــ ــ  ــ  ــ ا ق و ا ــ ــ  ــאل ا ــאن  ــ   Ḳaçan veca mā�il olsa vilādetden 

evvel ḳasıġa ve ḳarna vilādet āsān olur. Ve eger veca yuḳaruya ve oñurḳaya 

mā�il olursa vilādet müşkil olur.4 

ــ او ــ او  ــאد כ ــא  א ا ــ ــ و  ــ ا ــא  א ــא  ــ ذכ ــאرة  ــא ا ــ ا  (اورام ا
ــ و כ د  ــ ة  ــ ــ او כ ــאس او  ــ او دم  ــאس5  ــ او ا א ــ ا ق  ــ ــאع او  ة  ــ  כ
ت ــ ــ ا ــ ا ت ا ــ ــאذا ا ــא  כــ رؤ ــ  ــ  ن  כــ ــ  ــ و  ــ ا ــ  ن  כــ ــ   
( ــ ــ و ا اض و ا ــ  Evrām-ı raḥmüñ ḥārr olanuñ اalāmetlerin biz ẕikr 

itdük ve sebebi yā bādīdür yā bedenīdür ki iḥtibās-ı ḥayż yā iḥtibās-ı dem-i 

nifās yā iḥtibās-ı menī yā keŝret-i menī berddür6 ki berd-i mükeŝŝifdür 

gāh olur evrām-ı raḥmüñ dibinde ve gāh aġzı ḳatında olur. Öyleye görmek 

mümkin olur ḳaçan evrām çıban olmaġa7 şürū eylese müştedd olur arāż 

ve ḥummā ve vecaن 8. כــ ــאخ [429b] و   ــ و ا ــ ا ل  ــ ــ  ــא ا  (و ا
( ــ א اف و ا ــ ــ ا ــ و  ــ  ــ   Verem-i balġamīye delālet ider ŝiḳal ve و

şişmek ve anuñ ile veca muteddün bih olmaz ve eṭrāf ve ḳasıḳ mütehey-

1 Derkenar: Selḫ-i ḥayye diyü yılan derisine dirler ki yılda bir kerre ṣoyulur. 

2 Derkenar: Cenīn-i meyyite buḫūr itseler tezcek çıḳarur. 

3 Derkenar: Zīrā ḥabs-i nefes aşaġadan nesne çıḳarmaġa muīndür. Nitekim ḳażā-yı ḥācetde daḫi böyle-

dür ve aġsırmaḳ bedeni ziyāde taḥrīk ider. Öyleye meşīmeyi yirinden ḳoparur. 

4 Derkenar: Zīrā veca aşaġaya mā�il olmaḳ cenīn aşaġaya meyl itmege alāmetdür. 

5 Derkenar: ــאس lafẓı merfū اdur matūfdur ــאد  lafẓına ammā eger ــ ــאس  ــ כא  dise aẓher او 

olurdı. 

6 Derkenar: Zīrā berd māni olur taḥallül-i mevādda. Öyleye raḥmde müctemi olup verem ḥādiŝ olur.

7 Derkenar: Dübeyle aşaġada gelse gerek. 

8 Derkenar: Dübür gibi yuḳaruda beyān olınmışdur. Çıban gibi olduġı içün çıban diyü tabīr olındı. 
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yic olur. ــ ن و  ــ ــ ا א ل و  ــ وج ا ــ ــ  ــ و  ــ ا ل  ــ ــ  ــא ا  (و ا
( ــ ــ  א ــ  ــ  ــ ا ــא  ــא و ر  Ammā verem-i ṣulba delālet ider1 ا

ŝiḳal ve ḫurūc-ı bevlüñ müşkilligi ve bedenüñ ġāyet żafı ve sāḳlaruñ żafı 

ve gāh büyük olur ḳarın ḥattā müstesḳā gibi olur. (ج ــ  Ammā verem-i (ا

ḥārr ilācı ــא ان כאن ــ و  א ــ ا ــ  א ــ او ا اغ و  ــ ــ و ا  (ا
ــ و ــ او ك  ــ כــ ا ــאء و ان ا ــ ا ــאم و  ــ ا اء  ــ ــ ا ــ و  ــאس ا ــ ا  ا
ــ ــ  ــאء  ا و  ــ א ــ ورد  ب و د ــ ــאء  ــ  ــ او  ــ و  رت  ــ ــא  ــ כ ــ ا כ  

رد) ــ ــ כא ــ ا ا bunlaruñ ba اżı tedbīr bażı devādur. ــאق ــ ا ــ   (و 
ــכ ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــאء  ل  ــ ف  ــ ــ  ــ  ــ  א ي  ــ ــ  אش  ــ  و 
ــ ــ و  ا ــ [430a] ا ــ  ــכ  ــ ا ــ و ا ــאن ا ــאن و زر ورد و  ر  ــ  و 
ــ ــ ا ــ ا ــ  א ي  ــ ــ ا ــכ ا ــ و כ ــאء  ــ ا ــ و د ــ ا ــ ا  

( ــ ة  ــ ــאد  ــ ا رد و   ــ ــ ا  Yaḳı ḳılına zeyt-i infāḳ ile ve ḫaşḫāş و د

ile ki erimiş ola bişmek ile. Andan ṣoñra istimāl olına yüñ ki ıṣlanmış ola 

şol ṣu ile ki anda bişmiş ola altı nesne. Andan ṣoñra ḳavābıż naḳṣ olına ve 

müleyyin ve muḥallil üzere ḳaṣr olına ve ḥınnā yaġı2 eyüdür. Ve buncıla-

yındur ḫurmā ki erimiş ola bişmek ile şaīr-i muḳaşşer ve gül yaġı ile ve 

yaḳı berk baġlanmaya żarar ider. ــ و ان ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ و ان כא ــא ا  (و ا
ــ ــאت  א ــ ا ــ  ــ  ــ  ر ا ــ ــ و  ــ כא رات ا ــ ــ ا ه ا ــ ــ  ــ   כא

ــאء ــ  ــ  ــכ  ــ ذ دل و  ــ ــ و ا א ــא  ــ ان  ــ ا ــא ا ــ و ر ــ و   
وح) ــ ج ا ــ ــ  א ــ  ارا  ــ ــכ  ــ ذ ــ   Ammā dübeyle eger fem-i raḥmde ا

ise yarıla eger raḥmüñ ḳarında ise istimāl olına müdirrāt-ı ḫafīfe ḥattā 

göynüp deşile. Ve gāh iḥtiyāc [430b] olur deşilmege encīr ve ḫardal ile 

yaḳı ḳılmaḳ ile deşildükden ṣoñra pāk ḳılına bal şerbeti ile nice kerre pāk 

olduḳdan ṣoñra ilāc ḳılına ilāc-ı ḳurūḥ ile. ا ــ ــ  ــ ا כــ رواد ــ  ــא ا  (ا
א) ــ ي  ــ ــ ا Ammā verem-i balġamīnüñ rādi و leri eḳall olsun tebrīd 

cihetinden ve muḥallili aḳvā olsun tesḫīn ḥayẟiyyetinden.  א ا  (و ا
ان و ــ ــ ا وز و د ــ ا ــ و  ــ و ا ــ ا ــא و د ــ ا ــ כ ــאن ا د ــ ا  
ــאزي و ــ و ا ــ ا ت  ــ ــ و  ــ  א ــ  ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  ــ ا  ا
وز) ــ ا ــ  ــא  ــ  رق ا ــ ــ  ــ و  א ــ و ا  Ammā verem-i ṣulb ا

fā�ide ider aña cemī edhān-ı müleyyine ki bażını ẕikr eyledi ve ḳaz yaġı ve 

1 Derkenar: Bu alāmet-i müşterekedür. 

2 Derkenar: Ḥınnā yaġınuñ ṣanatı budur ki ḥınnā yapraġı yā toḫmın şırlaġun yaġında ḳaynadalar. 
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dühn-i uḳḥuvān ve bal mūmı ve yumurda ṣarısı1 ve merhem-i rüsul2 ziyāde 

eyüdür. Ve naṭūller dört nesneden ve yaḳı ḳılına ḫaṭmī yapraġı ki dögülmiş 

ḳaz yaġı ile. 

( ــ ة ا ــ Ba (כżı nüsḫada bulunduġı içün tekẟīr-i fā�ide ḳaṣd olınup 

yazıldı. ــ و ء ا ــ ــ ا ــ و  ــ  ــ ا م و د ــ ن [431a] ا ــ ء ا ــ ــא ا ــ ا  (ا
ــא ــ  ــ و  ــ   א ن  ــ ــא و ا ــ  ــ  ن  ــ ن ا כــ ق و ان  ــ ــ و درور ا  ا
ن) ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ ا ــ  ــ  ــ   Sebeb yā imtilā-yı bedendür demden 

daḫi def-i ṭabīatdür anı ve alāmeti imtilā-yı vech ve ceseddür ve ṭamar 

ṭolu olmaḳdur ve beden dem seyelānı ile ḳavī3 olmaḳdur ve levn ḥāli üze-

re olup müteġayyir olmaya ve ḳan dutulmamaḳ gerek mādām ki ẓāhir 

olmaya żaf nabżda ve taġayyür levnde. ــ ــ  ــ و  م و  ــ ــ ا ــא   (و ا
( ــ ة  ــ ــ و  و ــ  ــ و  ــ و  ــא  ــ  ن و ر ــ ة ا ــ ن و  ــ  Yā demüñ ا

riḳḳati ve ḥiddeti içündür ve alāmeti żaf-ı beden ve ṣufret-i levn ve aḳa-

nuñ riḳḳati ve ḥurḳati ve sürat-i ḫurūcıdur ve ṣufret-i levnidür.4 ــא ا  (و 
وق) ــ اه ا ــ ــכ ا א ــ ا م ا ــ ــ ا ــ  ــ ا  Yā ruṭūbet-i balġamiyyenüñ 

deme ġalebesi içündür ol ruṭūbet irḫā ider ṭamarlar aġızlarınuñ ḳuvvet-i 

māsikesini. [431b] ــ وق  ــ اه ا ــ ــ  ــאد ا داوي ا ــ ــ ا ــ ا ــא   (و ا
א) اء   Yā ġalebe-i ḫılṭ-ı sevdāvī içündür ki ḥāddür müfettiḥdür efvāh-ı ا

urūḳı ṣafrā teftīḥ itdügi gibi. ــ ــ  א أة  ــ ــ ا ــא ان  ــ  ــ כ وا  (و 
ــ ن  ــ ــכ ا ــא ذ ــ  ــא  ــ و ر א ــ ا ن ا ــ ــא  ــ  ــא  א ــ  ــא  ــ ا ــ   

ــאء) א ــ   Bunlaruñ her birinüñ5 اalāmeti budur ki ḫātūn gice penbe gö-

türüne,6 andan ḳurıduḳdan ṣoñra naẓar ide, ẓāhir olur ol penbe üzerinde 

ḫılṭ-ı ġālib levni gāh olur ol levn bāḳī ḳalur ṣu ile yunduḳdan ṣoñra.7 א  (و ا
ــ ا ــ ا دة و  ــ ــ ا ــ  ــא  ــ و ا ــ ا وح  ــ ــא  8 و ا ــ ــ ا ــ  ا ــ ا  

ــא) ــ  ــ  ــא  وح و  ــ ئــ .Yirinde beyān olına و ا ــא ا ج ا ــ  (ا
ــ ــ ا ــאر  א ــ  א ــ ا ــ و و ــ ا ــ و  א ــ ا ط  ــ م اذا ا ــ ة ا ــ ــ כ  

1 Derkenar: Urafadan bişmiş yumurda ṣarısı murāddur çig yumurda ṣarısı degül

2 Derkenar: Bu merhemi Īsā aleyhi’s-selām terkīb itdi. Anuñçün buña merhem-i ḥavāriyūn daḫi dirler 

ve ḥavāriyūn on iki kimesne idi. Her biri bir nesne ẕikr itdi. Anuñçün on iki cüz�den mürekkebdür 

3 Derkenar: Zīrā çıḳan dem fażladur. 

4 Derkenar: Ṣafrā ġalebesi içün.

5 Derkenar: Yanī ruṭūbet ġalebesinüñ ve sevdā ġalebesinüñ ve ṣafrā teftīḥinüñ alāmeti. 

6 Derkenar: Yanī gice fercine penbe ḳoya. 

7 Derkenar: Eger ṣarılıḳ olursa ṣafrādur eger ḳaralıḳ olursa sevdādur eger aḳlıḳ olursa ruṭūbet-i balġam-

dur. 

8 Derkenar: Bevāsīr-i raḥm açılıcaḳ ḳan aḳar raḥmde ḳarḥalar olıcaḳ ḳan durmaz ve usr-ı vilādet olıcaḳ 

bażı ṭamar çatlar.
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اب ــ م כ ــ ر ان ا ــ ــכ  ــ ا ئ ــ ا א ــ ا א ــאء  כ اص ا ــ ــ ا ــ و    ا
( ــ ــא ا اכــ ا اب [432a] ا ــ ــאض و  ــאن و ا  Ammā seyelān-ı imtilā�ī اilācı 

faṣddur ve memeleri baġlamaḳdur1 ve ḳızmış şīşeler ḳomaḳdur memeler 

altına ve ḳurṣ-ı kehrübā içürmekdür eşribe-i ḳābıża ile ki söyündürüci ve 

sākin ḳılıcıdur ḳanuñ ḳalḳmasını eşribe-i meẕkūreden ḳanḳısı rāst gelürse. 

( ــ א ــאن ا ــאء ا ــ او  אر א ــ  ــאب ا א ــ  وج او ا ــ א אق  ــ ــ   (ا
Aġdiye-i meẕkūre ḳanı söyündürüci ve seyelānını men idicidür. اכــ  (ا
( ــ ــאح ا ــ و ا ــאن ا ــכ .Zīrā müzz olan ḳanı söyündürücidür ا ــ  ز ) 
ــאر ــ و  2 و ا ــ א ــכאر ا ــ و  א ــ ا ــאر و ا ــכ و ا ــ ا ة  ــ ــ ا  
ــאء ــ  س  ــא و ورق ا ــ و כ ــ  ــ و  ــ ار ــ و  ــא و دم ا א ر و ا ــ כ  ا
( ــ א  ّ ــאذن ا ــ  ــ  ــ  ــ وا ــ  3 وا ــ ــ و  ة ا ــ ــ و ا  ــאن ا  

Ferzece4 ki mümsikedür ḥayżı ittiḥāẕ olınur edviye-i meẕkūreden ki bunlar 

dögilüp siñirlü yapraḳ ṣuyı ile [432b] ḫamīr ḳılına yā yumurda ṣarusı ile 

ḫamīr ḳılına bir nice defa götürilene ḥattā dem münḳaṭı ola. ج ــ ــא   (و ا
م ــ ــ  ئــ ا ــ ا א ب ا ــ ــ و ا ــ ا ول  ع ا ــ ــ ا ــ  م و  ــ ــ ا  ر
( ــ ــכ ا ا ــ כ Ya و اnī bu nevüñ ilācı nev-i evvelüñ ilācı gibidür 

illā faṣd degül. داء ــ ــ و ا ــ ا ــ و  ــכ ا اغ ذ ــ א ــ  ــ ا ي  ــ ــא ا  (و ا
ه) م ذכــ ــ ي  ــ ــ ا א و ا ــ اء  ــ Ya و اnī bu nevüñ ilācı ḫılṭı çıḳar-

maḳdur daḫi ẕikri geçen tedbīrdür yanī saḳy-i ḳavābıżdur ve taḥammül-i 

ferzecedür. ــ و ــ ا ول  ع ا ــ ج ا ــ ــ  دة  ــ ــ ا ــ  ث  ــ ي  ــ ــא ا  (و ا
( ــ ــ ا ق  ــ وح و ا ــ ــ  א ــ ا دو אت و ا א ــ ــ و ا  Ammā bunda daḫi ا

faṣd olınmaz. 

( ــ ــאس ا ــ Emrāż-ı raḥmdendür.5 (ا א ــ  م و  ــ ــ ا ــא  ــ ا  (ا
ــ ــאف و  م و ا ــ ن ا ــ אت  ا ــ ــ و ا ع و ا ــ م ا ــ ن و  ــ ة ا ــ ن و  ــ  ا

ــכ)  Sebeb yā ḳıllet-i demdür6 [433a] ذalāmeti beden ġāyetde żaīf olmaḳ 

ve levn ṣaru olmaḳ ve muḳaddemā aclıḳ ve muḳaddemā zaḥmet ve muḳad-

demā istifrāġāt olmaḳdur. ــ ط ا ــ ــ ا ــ  א א ة  ــ כ ــא  م و ا ــ ــ ا ــא   (و ا
م) ــ ــ ا از و  ــ ــ ا ل و  ــ ة ا ــ وراد و כ ة ا ــ ــ و  א ن و  ــ ــ ا ــ   و 

1 Derkenar: Bunlardan maḳṣūd ḳanı raḥmden ġayrı cānibe meyl itdürmekdür. 

2 Derkenar: Ḳuyumcılar laḥmi. 

3 Derkenar: א   ا ز ا  .ا
4 Derkenar: Ferzece şol macūndur ki edviyeden terkīb olınup penbe üzerine döşenüp ferc üzerine vaż 

olınur. 

5 Derkenar: Zīrā ṭamŝ çıḳmayıcaḳ baṭn mümtelī olur andan çoḳ emrāż ḥādiŝ olur.

6 Derkenar: Ḳıllet-i dem maraż idügi ẓāhirdür. Zīrā anuñ ḳılleti cemī ḳuvānuñ żafını īcāb ider. Bunuñ 

maraż idügini ḳabūl itmeyen inād ider.
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Yā ġılẓet-i dem içündür berdden yā aḫlāṭ-ı ġalīẓe iḫtilāṭınuñ keŝreti içün. 

Alāmeti beden geñşekligi ve beyāżı ve ṭamarlaruñ yeşilligi ve bevl keŝreti 

ve ġā�iṭ balġamiyyeti ve nevm ŝıḳletidür.  א وق ا ا اه  ة  ا ــ א   (و ا
ــאض ــ  ة و  ــ ودة  ــ ــ  ــ او  ــאف ا ــאب و  ــ ا ــ و  ــ  ــ   
ــאرد) اج ا ــ ء ا ــ אت  ــאئ ق و  ــ د ا ــ ــ و  ــאوت ا ن و  ــ -Yā südde içün ا

dür1 urūḳ-ı raḥm aġızlarında yā ḥarr-ı müceffifdendür ki muḳabbıżdur yā 

bürūdet-i mücemmidedendür ve her birinüñ alāmetin beyān eyledi. ــא  (و ا
وق) ــ ء ا ــ ن و  ــ ال ا ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ و  כ ــ  ــ   [433b] Yā yübs-i 

raḥmdür ki mükeŝŝifdür bunuñ alāmeti ẕikr itdügidür. ــ ــ ا رم  ــ ــא   (و ا
( ــ ا א כ  ــא ــ ا ــ  اط  ــ وق او ا ــ اه ا ــ ت ا ــ ــ  وح ا ــ ــ او   Yā او ر

verem içündür raḥmde yā nesne bitdügi içündür anda yā çıbanlar içündür 

ki büyüye ṭamarlaruñ aġzını duta yā ziyāde semüzlükdendür ki meslekleri 

ṭar ḳala muzāḥama ile. ــ ان ــאم ا م و ا ــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ج ا ــ  (ا
ن) ــ ــ ا م  ــ ــ ا כ ــ و  ــ ا א ــ  ن ا ــ ــ ا  İlāc vāfir ġıdālar ve oturup 

rāḥat olmaḳ ve uyḳu ve ḥammām-ı muraṭṭıbdur, tā ki beden ḥāl-i ṭabīī-

sine gele ve ḳan çoḳ ola. ر ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ا دو א ــ  א م  ــ ــ ا ــא   (و ا
ــ ــ و  ــא  ــ و  2 ا ــכ ــ و ا ــ و ا א از ر ا ــ ن و  ــ ــ و ا כ  ا
ــ אو א ــא  ــ ا כ ــא و  ــ  دو ه ا ــ ــ  ــ  ــאه ا ــ ا ــ  ب و  ــ ــכ و  ــ ا  
ــ ــ و ا ا و ا ــ ز  ــ ده و ا ــ ــאن و  ــ ا ــ و  ــ و ا ار ــ و ا ــ ا  

ــ و א ــ ا ــ و  א ــ ا ــ  ــ و  ــ כ ــ  ــ و  ق [434a] و  ــ ــ ان   
( ــ ــ  ــ ا אن  ــא ــ ا  Ammā ġılẓet-i dem ilāc ḳılına edviye-i mu-

saḫḫine-i mülaṭṭıfe-i dem ile edviye-i meẕkūre ḳaynadulup sükker üzerine 

süzilüp içürile. Ve ḫātūn oturdula şol ṣularda ki bu edviye anda ḳaynadıla 

ve kimād ḳılına gökçek ḳoḳulu nesneler ile edviye-i meẕkūre dögilüp bi-

şürlüp bir kīse içinde ḳonup ḳasıḳ üzerine ḳonıla ve ṣāfinden faṣd olına ve 

iki sāḳdan ḥacāmat ḳılına nevbet-i ḥayżdan iki gün evvel. ــ ة ا ــ ــא ا  (و ا
اب ــ ــ  אر ر ا ــ ــ و  او ــא و ا ر ا ــ ــ  ــאردة  ــאت ا א ــ  א ارة  ــ ــ ا  

ــ כ ر ا ــ ــ  ــ  ــאرة ا ــאت ا א ودة  ــ א ا ــ ــ  ي و ا ــכ ــכ ا  ا
( ــ اص ا ــ ا ا ــ ــ  ــ  ــא و  ــ و  א از Ya و اnī şol südde ki anuñ sebebi 

ḥarāretdür aña ilāc olına müfettiḥāt-ı bāride ile. Şol südde ki anuñ sebebi 

bürūdetdür aña ilāc olına müfettiḥāt-ı ḥārre mülaṭṭıfe-i dem ile. ي א ا  (و ا
( ــ ــ [434b] و ا ــ ا ــאت  א ــ  א ــ  ــ   Zīrā muālece żıdd ile 

1 Derkenar: Yanī süddenüñ illeti yā ḥarāret-i ḳaviyye veya bürūdet-i şedīdedür. 

2 Derkenar: م א אن  ا אت    .
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olur. ــ ه  כــ ــא  ــ ا ــא ا ورام و ا ــ ا ــא ادو ــ ذכ כ  ــ رم  ــ ــ ا ي  ــ ــא ا  (و ا
( ــ  Mevżiinde şerḥ olına. وق ــ اه ا ــ ت ا ــ ــ  وح ا ــ ــ  ي  ــ ــא ا  (و ا
( ــ ــ ا ا א ــא ا ــ  ــ   Yanī buña fā�ide eylemez illā taḳlīl-i dem. 

( ــ ب ا ــ ــ  ر  ــ א ــ  ــ و  א ــ و ا ــ ا ــ  اط  ــ ــ ا ي  ــ ــא ا  (و ا

Ammā sebebi ifrāṭ semüzlük olanuñ ilācı arıḳlanmaḳdur ve riyāżetdür ve 

idrār ḥayż ider nesne içürmekdür nevbet-i ḥayż ḳurbında. 

( ــ ــאئ .Fetḥateyn ile (ا ــ او  ــ  ــא  ــ  ــ  ج  ــ ــ  ــ ا ــאء   (ا
אع)  Retḳā şol ḫātūna dirler ki fercinüñ aġzında nesne çıḳa siñirli et  ا

gibi1 yā perde gibi. ض ــ ــ و  ــ و ا ــ ا ــ و  ــ  ــ او  ــא  ــ ا  (و 
( ــ ــ ا ــ  ء  ــ ة و  ــ ــאع  ــא او א  Sebebi yā ḫalḳīdür yā ṣoñradan 

olmaḳdur ve men ider gebeligi ve ḥayżı ve ārıż olur retaḳ ṣāḥibine evcā-ı 

şedīde ve belā-yı aẓīm ḥayż ḳatında.2 ( כــ ــ ان ا   [435a] ــ א ــ  ) 

Retaḳ ilācı demür ile kesmekdür ġayr degüldür eger mümkin olursa. 

ــא) ــ .Gebelik gibidür (ا ــ  א ال ا ــ א ــ  ال  ــ أة ا ــ ض  ــ ــ  ) 
ــ ــ  ــא כאن  ــ و ر ــ ا ــאم  ة و ا ــ ط ا ــ ن و  ــ ــ ا ــ و  ــאس ا  ا

ة) ــ ــ و  ــ  א ــ  ــ  ــא  ــ و  כــ ا כــ כ ــא  ــ  ــ   و 

Gāhārıż olur avrata aḥvāl ki şebīh olur gebeler aḥvāline ve gāh ḳarnında 

berklik ile olur ve avrat ḥareket iḥsās ider cenīn ḥareketi gibi ve anuñ 

cüŝŝesi gibi ve intiḳāl ider ṣaġa ve ṣola ṣıḳmaḳ ile. ــ اد  ــ ة  ــ ــא כ ــ ا  (ا
( ــ ــאح  ــא ر ــ و ا ــ ا ــ او  ض  ــ ــ  ــא ورم  ارة و ا ــ ة ا ــ ــ  ــא   ا
Sebebi yā keŝret-i mevāddur yā verem-i ṣalbdur ārıż olur raḥma yā femine 

yā riyāḥ-ı ġalīẓedür. ــ ــ و  ــ ا ــא و  ة ا ــ ــ  ــ ا ــ ا ــ و  ق  ــ  (و ا
( ــ ــ ا ك  ــ ي  ــ ــ ا ــאوز ا ــ  ن  כــ ــ و ان  ــ و ا  Farḳ bunuñ ا

ile gerçek gebelik ortasında gegirmek şiddeti ve ḳarın yumruluġı [435b] 
ve eller ve ayaḳlar geñşekligi ve cenīn ḥareket idicek zamān geçmekdür.

ــ ــאت ا م ا ــ ــ و  ــ  ــ ا ــא و ا א ــא  ق  ــ ــא و  אء ا ــ ــ ا  (و 
אء) ــ ــאت ا ــ   Ve şebīh olur istisḳāya ve farḳ olınur gegirmek ve ṣalā-

bet ile ki recādadur daḫi alāmāt-ı istisḳānuñ ademi ile.3 اب ــ ــ  ج   (ا
وع) ــ ــ ا ل  ــ ــאتKesr-i ḫā ile kene otınuñ toḫmıdur. 4 ا אر א ــ   (و 
ــאج) ــ ا ــאر  כ ــ دواء .Nuḍc bulmadan ishāl żarar ider ا אل  ــ ــ ا  (و 

1 Derkenar: Bunuñ gibi avrata Türkçe arslık dirler. 

2 Derkenar: Zīrā ṭabīat ḥayżı def itmek ister ṭarīḳi mesdūd bulunup veca-ı şedīd ḥādiŝ olur.

3 Derkenar: Meŝelā istisḳāda aṭş ve żaf-ı kebid olur ki recāda olınmaz. 

4 Derkenar: Eyāric-i lūġāẕiyā ve eyāric-i Cālīnūs ve eyāric-i fayḳarā gibi. 
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ــ و ــ ادرار ا رة  כــ ــ ا ــ ا ــ  ر ا ــ א אل  ــ ــ و ا ر ــאق ا כــ و  כ  ا
ــאت) و ــאدات و ا ــאدات و ا כ ــ ا ــאح  ــ ا ــא  ت و  ــ  İshālden ṣoñra ا

içürile devā�-i kürküm1 ve tiryāḳ-ı erbaa. Ve istimāl olına idrār ṭamŝ iden-

ler ve idrār iderler şāflar ve taḥlīl-i riyāḥ ider kimādlar ve yaḳılar ve bedene 

dürtünecekler. رم ــ ــאب ا ــ  ــ  ــא  ــ  ــ ا א ــ  ــ ا ــ   (و اذا כאن 
( ــ ــ ا ــ   .Yirinde beyān olına ا

[436a] ــ و ة ا ــ ــא כ ــ ا ــ ا ع و ا ــ א ــ  ــ  ه  ــ ــ  ــאق ا  (ا
ــ ــ ا ــ  ــ  ــ כ ــ ا ــ و  ارة ا ــ ــ ا ــ  ــ او ــ  א  ا

ه ــ ــ  ث  ــ ــאغ  ــ و ا ــ ا دی ا ــ ــ  ــאر ردي  ــ  ــ  ــ و  ــ   و 
ــ ــ  ض  ــ ــ  ــ ا ــ  כ ــ  ــאن و כ ــ ا ــאل  ــ اذا  ــאس ا ــא ا ــ و ا  ا

( ائــ ض ادوار و  ــ ا ا ــ ــ و  ــ ا ض  ــ א  Bu illet şebīhdür ṣara ve ġaşye 

ḥiss ve ḥareket bāṭıl olmaḳda. Sebeb yā keŝret-i menīdür ve anuñ iḥtibā-

sıdur ẓarflarında öyleye ḥarāret-i ġarīziyyeyi söyündürür ve müstaḥīl olur 

menī keyfiyyet-i semmiyyeye öyleye raḥm dürülür ve buruşur ve mürtefi 

olur, andan buḫār-ı ḳabīh-i semmī müte�eddī olur ḳalbe ve dimāġa, öyleye 

bu illet ḥādiŝ olur. Yā sebeb iḥtibās-ı ṭamŝdur ḳaçan zamān ṭavīl olsa ve 

raḥmde2 mekŝi keŝīr olsa öyleye ārıż olur bundan menīden ārıż olan gibi. 

Ve bu maraż içün devrler ve nevbetler vardur.3 ــ ــ ا ــ ا ــ اذا   (ا
ــ ــ ا ــ  ن و ر ــ ــ ا ة  ــ ــא و  ــ ا ــ  ــ و  ــ כ ــ [436b] و   ا

ــ و ــ ا ــ  اد  ــ ــ ا ــ ان  ــ ا א ــ ا א ــ  ــ  ــ  اءة  ــ ــ ا ــא ا  و ر
ت) ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  ــ ا  Bunlaruñ cemīsi semmiyyet eẕā-

sından ve aṣābuñ żafındandur. ه ــ ــ  ــ  ع ان ا ــ ــ و ا ه ا ــ ــ  ق  ــ  (و ا
ــ ــא و  ــ  ن ا כــ ــא ا ان  ــאכאن  ــ  אכ ــ  א ث اذا ا ــ ــא و  ــ  ــ   ا

ع) ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ز ــ ا ــ   Farḳ bu illet ile ṣar ortasında budur 

ki marīże bu illetde aḳlını yitürmez ve ḫaber virür ifāḳat bulıcaḳ kendüye 

olanuñ ekŝerini illā meger e[mr]-i aẓīm ola ve marīżenüñ aġzından köpük 

aḳmaz.4 ه ــ ــאن  ــ  ــ ا وا ــ ا ي  ــ ــ  ج ا ــ ــ  ــאل ا ــ  ــא  ج ا ــ  (ا

1 Derkenar: Devā�-i kürküm terkībi budur ki sünbül ve zaferān her birinden iki dirhem dārçīnī ve mürr 

ve ḳusṭ ve iẕḫir çiçegi her birinden bir dirhem bunlar dögilüp alınup macūn ḳılına üç miŝillü ḳadar 

bal ile. 

2 Derkenar: Lā-cerem menī gibi keyfiyyet-i semmiyye müstaḥīl olur. İkisinüñ farḳı budur ki evvelde 

şiddet ziyāde olur. 

3 Derkenar: Maraż dutup araduġı zamānuñ mecmūına devr dirler. 

4 Derkenar: Aḳl zā�il olmayup ve köpük aḳmaduġınuñ sebebi iḫtilāl-ı nefes dimāġda olmayup użv-ı 

baīdde olduġındandur. Bu maraż ile ġaşy farḳın beyān itmedi ẓāhir olduġıçün. Zīrā anda illet żaf-ı 

ḳalbdür bunda degül. 
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ــא ــ و  اق1 و ا ــ س و ا ــ כ ــ و ا ــ  ــ  ــ  אء ا ــ ــ ا ــ ان  ــ   ا
אء ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ ا ل ا ــ ــ و  ــאرد و  ــאر ا ــ ا א ان  ــא ــ  ن   
ــאرة ــאن ا د א ــ  ــ ا ــ  ــא و  ة  ــ אء ا ــ ــ ا ــ ا ــ [437a] و   ا
ــאب و ا ا ــ ــ  ــ  א ــא  א ــ  א ــ ا ــ ا ــ  ــ و  ــכ و ا ــא ا ــ  ة  ــ  ا
ــ ت  ــ ــ و  ــ ا א ــ و  ر ــ ا ــ  א ــ ا אن و  ــא ــאن و ا ــכ ا  

( ــ ا ــ  و  ذن   Dutduġı vaḳt ġaşy اilācın ideler eyü ḳoḳulardan ġayrı. 

Zīrā bu illetde yaramaz ḳoḳulu nesneler ḳoḳutmaḳ gerek. Zirā anlaruñ 

şānı buḫār-ı bāridi taḥlīl ve talṭīf itmekdür ve raḥm iner esfele ḳaçduġıçün 

yaramaz ḳoḳu nesnelerden ve şevḳi olduġıçün gökçek ḳoḳululara ṭaban 

ve sürtüle fem-i raḥma edhān-ı ḥārre-i aṭıre ki anda misk ve anber para-

lanmış ola ve fem-i raḥma vaż olına ḳalye misk ve delk olına ayaḳlar ve 

incikler ve şişe çekile iki użva2 ve uyluḳlar içine ve çaġrıla ḳulaġa ve çekeler 

ḳıl.3 ــ و ــ ا ــ ا א ي  ــ ــ و  ــ ا ــ ا ــ ان  ــ  ــ ا ــא   (و ا
ــ و א س [437b] و ا ــ ود ــ ا ــ  א ــאر و ا כ ــאت ا אر ب و ا ــ א ــ   
א)  Bunlardan ẓāhirdür ammā ishāl nuḍcdan ṣoñra gerek, andan ṣoñra 

maācīn gerek. ــ א غ ا ــ ــא و  ــ  ــ  و א ــ  ــ ار ــ ا ــכ ان כא ــ ذ ــ  ) 
ــכ) ــ  א ــ  ــ ر ــ ا ــ  ــא  ة  ــ ــאن ا د א ــ  ــ ا  Andan ṣoñra 

eger marīże olan ersüz ise ere virmek ḫayrdur aña. Ve meme ḳıcıḳlaya fem-i 

raḥmi gökçek ḳoḳulu yaġlar ile gāh olur nüzūl ider raḥmdan ruṭūbet öy-

leye fā�idelenür bunuñ ile. رات ــ א ــ  א ــ  ــאس ا ــ ا ي  ــ ــ ا ــא ا  (و ا
( ــ ــאس ا ــ ا ــא  א ــ ذכ  Ammā iḫtināḳ-ı raḥmdan şol ḳısm ki iḥtibās-ı ا

ḥayżdan olur aña ilāc olınur müdirrāt ile ki biz ẕikr itdük anı. ــ ــ   (ا
ــאح ــ ا اء ا ــ ــ ا ــ  ــ ا א ــ  ــ  ــ  ــאرد  اج  ــ ء  ــ א  ــ ــ   ا
ل ــ اب ا ــ ــ و  כ ارش ا ــ ــ  ب و  ــ ــאرج و ا א אل  ــ ج ا ــ ــ ا ــ   
ــ  [438a] ــ ــאح  ــ  ــ ا ــ ا دو א ــ  כ ازج و ا ــ ــ و ا אل ا ــ  و ا

(  Sebebi ẕikr itdüginden ẓāhirdür. Ve اilācı daḫi terkībden malūmdur. 

Beyāna muḥtāc budur ki ferāzic cem-i ferzecedür ve tekmīd kimāddandur 

ve müfeşşişe yil çıḳarıcı dimekdür.4 

( ــ כــ ا ) Raḥm gicimek. ــ او ــאدة ا ط ا ــ ــ ا ــ  ه ا ــ ض  ــ ــ  ) 
ا) ــ ــאد  ــ ا ــ ا ــ او  כא داو ا ــ ــ ا ــ او  ر ــ ا א ــ ا Ma او اnā-

1 Derkenar: Ḥurāḳ Türkçe ḳavcar didükleridür. 

2 Derkenar: Buḫār esfele meyl itsün içün.

3 Derkenar: Bunlardan maḳṣūd aḳl idrāke rücū itmekdür. 

4 Derkenar: Ṣıḥāḥ’da dimiş: א  ا א  ج  ق ا אح Öyleye muṣannifüñ  ا  ḳavli żaīf olur.
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yı lafẓ mebāḥiŝ-i sābıḳadan malūmdur. ــ و א ط  ــ ــכ ا ــ  ج  ــ  (ا
ــ دة و ا ــ ــ ا دو א ــ  رة ا ــ ــ  ــאردة و כ ــ ا א ــ  ــ ا  1 ــ אل و  ــ  ا

( ــ ــאزي و ا ــא و ا س و ا ــ ــ و ا ــאء ا ــ  ــאردة   Terākīb-i sābıḳadan ا

mefhūmdur. 

ــ داوي و  ــ ــ ا اغ ا ــ ج ا ــ داوي ا ــ ــ  ــ  ــ  و ــ  ــ ا ا ) 
( ــ ــ و ا א اج  ــ Bevāsīr-i maḳ اadda tafṣīl olınmışdur. 

( ــ ر ا ــ ــאب  ــ و  ــ ا ــ و د ــ ا ــ  ــ ا و א ــ  א  2 ــ אق ا ــ ) 

Ve merhem-i şıḳāḳ maḳada daḫi nāfidür. [438b] א ــ ــ ان כאن  وح ا ــ ) 
روت ــ ر و ا ــ כ ــ ا ــ  ز ــ  ــ و  ــאء ا ــ  ــ  ــ ا ــ ان  ــכא3   او 
ــ ــ و ا ــאت ا אد ا ــ ا ــ  ــא ذ ه  ــ ــאن و  ر ا ــ ــ و  ــ و ا  و دم ا

( ــ ر ــ ا ــא ا ــא ا א ــ  دو ه ا ــ  Ḳurūḥ-ı raḥm eger fesḫ yā hetk ise ilācı 

oturdulmaḳdur marīże mā�-i ḳumḳumda4 ve ḫātūn götürmekdür ferzece5 

günlükden ve anzerūtdan ve demü’l-aḫaveynden ve şebden ve enār ḳa-

buġından ve ġayrdan muṭavvel ḳarābādīnlerde ẕikr olınandan. Daḫi ḥuḳ-

nedür edviye-i meẕkūre ile aña ṭīn-i Ermenī ḳarışdurulduġı ḥālde. אن  (و ان 
ــ ع  ــ ــכ ا ة و  ــ ــ ا ــ  ــכ  ــ و ا رد و ا ــ ــ ا ــ  اج  ــ ــאر  ــ ا  

رة ــ ور ا ــ ــ ا ــ  א ــ ا ــאدة ا ــ ا א رد و ان  ــ ــ ا ــ د ن  ــ א ــ ا ــ   
ــ ــא ا ــ  ــ ا س  ــ ا و رب ا ــ כ ــא و ا ــ و ا اء و ا ــ اء  ــ אش ا ــ ــ ا  

אش) ــ اب ا ــ ــ  ــ درا  Ve eger ḫurāc deşilmekden ise ḥuḳne olına gül 

yaġı [439a] ve benefşe yaġı ve sükker ile ḥattā pāk ola iriñ ve sākin ola leẕ 

andan ṣoñra ḥuḳne olına merhem-i bāsīliḳūn ve gül yaġı ile. Ve eger mād-

de meyl iderse ḳavuġa saḳy olına idrār ider bezrler ḫaşḫāş ile eczāsı berāber 

ve ṣamġ ve nişasta ve kitre ve buyan dibi rub miḳdārı anlardan ve şerbeti 

üç dirhemdür ḫaşḫāş ile. س و ــ א ــ  ــ  ــאء ا ــ ا ة ا ــ ــא ا  (و ان 
ــ  ــ و  אج و دم ا ــ رد و ا ــ ــ ا ــ  ر ــ ا ــאن و ا ــאع ا رز و ا  ا

ه) ــ ــ و  ــאء ا ــא  ة و  ــ ــ ا ــ  אق  ــ ــאء ا ــ  ــ  ة  ــ  Eger و 

iriñ aḳarsa miā-yı müstaḳīme ḥuḳne olına umūr-ı meẕkūre ile iriñ yun-

duḳdan ve pāḳ ḳılınduḳdan ṣoñra bal şerbeti ve ṭabīḫ-i iresā ile. ــ  (و ان כא

1 Derkenar: Telaṭṭuḫ, bulaşdurmaḳ manāsına. 

2 Derkenar: Bu maraż yā bevāsīrden ḥādiŝ olur, gāh ḫılṭ-ı sevdāvī yā ḫılṭ-ı ṣafrāvī yübūsetden olur. Bu-

nuñ alāmeti budur ki cimā ḥīninde aġırmaḳ ve ẕeker ḳanlu çıḳmaḳdur. 

3 Derkenar: Bu ikisinden murād teferruḳ-ı ittiṣālden iki nevdür ki raḥme vārid olur. 

4 Derkenar: ة ــ ــ و  و و ور ــ ز ا ــ س و ارز و  ــ ط و ورد و  ــ ــאن و ا ر ا ــ ــאر و  ــ و آس و  ــ  ــאء  ــ   
ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و داذى و  ــ ز ــ  ــ  ــאؤه و  ــ  ــ و  ــא  .ا

5 Derkenar: Ferzece sābıḳda beyān olınmışdur tekrār gelse gerekdür. 
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ئــ ــ  ــ وا ــכ ا ــ  אر ــ  ــ  ان  ــ ن و ا ــ אل ا ــ א ــ  ــ  ــ و  
( ــ ت ا ــ ة و  ــ ــ ا  Eger ḳurūḥ veca-ı şedīd ile ise istimāl-i efyūn 

ve zaferān leben-i cāriye ile ḥamūlen teskīn-i veca içün vācibdür [439b] 
tā ḳuvvet sāḳıṭ olmaya. 

( ــ ــ ا ) Yumrulanup çıḳmaḳ. ــ ــאرج  ــ  אب  ــ ــ ا ــא  ن ا כــ ــ  و ) 
ــ ــ  اءة  ــ ط ا ــ ــ  ــ او  א ــ  ــ  ــ  ــ  ب  ــ ــ او  ب ا ــ  
ــ ــכ ا ــ ذ ــאء  ــ ا אء  ــ ــ و ا ــ  ض  ــ ــ  ع  ــ ــא او  ــ   

ــא و ــ  ــ  ــ  ــ  ــכ  ــ و ذ ــ دا אب  ــ ــ ا ــא  ــאرج و ا ــ  ج ا ــ  و 
ــא ض  ــ ــ و  ــ و ا ة و ا ــ ــ و ا א ــ ا ــ  ــ  اءة و ــ ض  ــ ــ ان   
ــ ــאزل  ــ  ــ  ــ و  א ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و  ف  ــ ــ و  ار و ر ــ  כ

(1 ــ  Bunuñ ḥudūŝı yā esbāb-ı ḫāriceden ola meŝelā ceẕb-i meşīme yā ا

ceẕb-i2 cenīn-i meyyit lāyıḳ olmayan vechle yā ḫātūnuñ düşmegidür ḳıçı 

üzere yā ḳatı ġuṣṣa içündür ki ārıż olur andan żaf daḫi geñşeklik ażāda öyle-

ye raḥm ṭayınur ve çıḳar ḫārice yā esbāb-ı dāḫiledendür ol ruṭūbet-i balġa-

miyye lezicedür raḥm ṭayınur andan. Ve alāmeti budur ki ārıż [440a] 
olur ḫātūna veca-ı aẓīm ażā-yı meẕkūrede ve ārıż olur aña teşennüc ve 

raşe3 ve ḫavf sebebsüz ve iḥsās olınur degirmi nesne ḳasıḳda ve iḥsās olınur 

şey�-i nāzil messi yumuşaḳ.4 ــ ــא ا ز ــ و ا ــ ا ــ از ــ ر ــ ان כאن  ) 
ــ اف  ــ ــ ا ــ ا ــ  ــ ا ــ و  ــ و ا ــ  ــ  אدو ن  ــ ــ ا ــאرج   
ــ ــאء و  ــ  ــ  ــ  ــ  ز ــא  ــ  ــ ا ــ رد ا ــ  א ق و ا ــ ــ ا ــ   
ــ ــ  ب و اد ــ ــ و ا ــ و ا ا ظ و ا ــ ــ ا ــ  ي  ــ ــ ا א اب ا ــ ــ ا  
وج ــ ــ ا ا ــ و  א ــ ا ــ و  رכ ــאئ ا أة  ــ ــכ و ا ا ــכ و ا ــא و ا א ــ ا ــ   
ــ ز ك ا ــ ج و  ــ ا ا ــ ــאودة  ــ و  5 ا ــ אر ــ ا ــ و  א ــ ا دو א ــכ  ــ ذ  

د) ــ ــ و   ــ ان  ــא ا  İlācı eger ruṭūbet sebebi ile ise tenḳiye-i bedendür 

edviye-i müshile-i balġam ile6 ve iḥtiḳān-ı raḥmdür zanbaḳ yaġı ile ki anda 

ezilmiş ola7 gökçek ḳoḳulu nesne8 yā ḳalye misk. Andan ṣoñra redd olına 

raḥm mevżiinde ferzece ile ṭaldurulmış [440b] ola ṣuda ve azcuḳ şarāb-ı 

ḳābıżda ki anda ḳaynamış ola palāmūd yapraġı ve ṭarāŝīŝ ve māzū ve ke-

1 Derkenar: Fetḥ-i mīm ve cīm ile mevżi-i ḥabsdür. 

2 Derkenar: Yanī ḳābile unf ile çeke ṭabīat āciz olıcaḳ definden. 

3 Derkenar: Zīrā raḥm użv-ı aṣabīdür mutażarrır olur anuñ ża[ra]rı ile dimāġ ve aṣāb. 

4 Derkenar: Yanī el ile yapışıcaḳ yumuşaḳ iḥsās olınur. 

5 Derkenar: Eyārīḥ cem-i eyāriḥ, eyāriḥ cem-i rīḥdür. 

6 Derkenar: Edviye-i ḳābıża mersīn ve enār ḳabuġı ve ḳurı güldür. 

7 Derkenar: Müdāf, ezilmiş manāsına. 

8 Derkenar: ع  ا אء ا  א ق  .
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çiboynuzı. Ve ezile anda bir miḳdār aḳāḳıyā ve sükk ve rāmek. Ve ḫātūn 

ḳaldura iki yanbaşını daḫi yaḳı ḳılına ḳasıḳ ve ferc eṭrāfı. Bundan ṣoñra 

edviye-i ḳābıża ile ve gökçek ḳoḳular ḳoḳudalar. Daḫi bu ilāc tekrār ḳılına 

ve terk ola anda ferzece, tā ki raḥm rücū ide yirine.1 ــ ــ  ور ا ــ  (و ان כאن 
ــ ــ ذכــ  ــ  ن ا ــ ــ و  ــ ا دو ــ ا ــ  ج  ــ ا ا ــ ــ  ــ  אر אب ا ــ  ا

( ــ  .Bu ẓāhirdür ا

ج) ــ ــ ا ــא  ــא  ــ و   (ان כאن Anlaruñ ḳurbında olan siñirler (اورام ا
ة) ــא ــ ا ــ  ــ و  ــ دل  כ ــ ا رم  ــ  eger verem kīsede olsa delālet ider ا

aña ve ḥārr yā bārid idügine müşāhede.2 ( ــ ت  ــ ــ  ــ ا  (و ان כאن 

Zīrā beyżüñ levni görinmez ve kendü lems olınmaz. ــ ن  כــ ــ  ــאر   (و ا
( ــ ــ ا א ــ  ــ و  ــ و  ارة ا ــ  Ḥārr olandan ḥarāret-i mevżii 

ve ḥumreti ve ḥummā ile olur riyāset-i użv içün.3 אل ــ א ــאدة  ــ ا ــ   (و 
ــ ــ כ ــ  ــ  ــאن  ــ ا ــ و  ــ و  כ ــ ا ــא  ر و ر ــ ــ ا  [441a] ا

ول) ا ــ  ــ   Gāh mādde-i müverrime intiḳāl ider kīsden ve beyżden ا

gāh kīs fāsid olur ḥiddet-i māddeden ve düşer beyżetān aṣılur ḳalur, andan 

ṣoñra evvelkiden berk kīs biter. ــ ــ  ــ و ا ــ و ــ و  ــ  ن  כــ ــ   (و ا
( ــ ــ  ن  כــ ــ  ــ و ا  Üç dürlü veremüñ alāmetleridür. ــא ج4 ا ــ  (ا
ــ م و  ــ ــ ا اء و  ــ ــ ا ــ و  ــ ا اء و  ــ اغ ا ــ ــ و ا א ــאر   ا

ــאء ــ و  ــ او  ء او ا ــ א ــ ا ــ  ــ  ــ ورد و  ــ او د ــ  اج و  ــ  ا
( ــ ة ا ــ כ ــ و ا ــאء او ا ــאرة ا Bunlaruñ küllīsi red ورد و  içündür

inṣibāb-ı māddeden. ــ ــ  ــא  א ــאن  ــ  א ــ و  د  ــ ب  ــ ــ  ــא   (و 
ــא ا  ــ ــא و  אئ ــ  ــאن  כ ر ا ــ ــ و  א ــ و ا ــ و ا א ــ ا ــאج  ــ ا  
( ــ ــ  وع ا ــ ــ ا א ن  ــ כ ــ و ا ــא  אورا  ,İki evvelki ile yaḳı ḳılına و 

andan ṣoñra nuḍc virmege teveccüh olına dört [441b] edviyenüñ ṣuyı ile 

naṭūl ve ŝüfli ve evrāḳı ile yaḳı ḳılına ve kemmūn çekirdegi çıḳmış ḳurı 

üzüm ile eyüdür. اب و ــ ــ  א ــ و ا ــ ا ــאت כ ــ ا  5 ــ ــא ا  (و ا
ــכ) ــ ا ــ و اכ א ن و ا ــ כ ــ و ا ــ و ا א ــ ا ــכ د Bunlaruñ ba כżı yā 

küllī şarāb ile ḫamīr ḳılınup yaḳı olına. ( ــ ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ د  (و 

1 Derkenar: Tā ki raḥm meyl ide yuḳaruya aña şevḳ içün.

2 Derkenar: Yanī ḥumret ve ṣufret müşāhede olınursa delālet ider ki ḥārdur ve beyāż yā kümūdet müşā-

hede olınursa delālet ider ki bāriddür. 

3 Derkenar: Yanī użv-ı meẕkūr daḫi re�īs-i ażādur anda olan maraż cümle bedende ḥummā īcāb ider.

4 Derkenar: Verem-i ḥārr ilācı. 

5 Derkenar: Verem-i balġamī ilācı. 
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Zanbaḳ yaġını ẕeker delügine ṭamzurmaḳ acībü’n-nefdür. 1 ــ ا ــא  ا  (و 
ــ رد و د ــ ــ ا 2 و د ــ ــאق ا ــ  ــ و  ــ ا ــ و  ــא ر و ــ  داء و  ــ اغ ا ــ א  

( ــ -Dühn-i verd ḫod müberriddür ammā taḳviyet itdügiçün ḫalṭ olı ا

nur. ( ــ ــ ا א ــ و ا ــאورس ا א ــ  כ א ــ  ــא ا  Bunlar ile kimād (و ا

balġam istifrāġından ṣoñra gerek.3 

( כــ وح ا ــ ) İki ḳısmdur. ــ ــ  ــ و  א وح ا ــ ــ  ــאه  אذכ ــ  ا ــא ا  (ا
ــא) א אف  ــ ــ و  ــ ا ــ  אر ــ  اءة  ــ ــ ا ــ   Ṭamzurıla ẕekere ḳız ا

emzürür ḫātūn südi benefşe yaġı ve şiyāf ile. ــא ــא  اء  ــ ــ  ــא  ــ   (و 
א) ــ ــ و ا  כאAẕbdan murād [442a] bunda tefihdür. 

ــ ــאن  ــ ر ــ ورد و  ــ و د אج و  ــ ــכ و ا ــ  ــ  ــ  אر ــא ا  (و ا
( ــ ــ ا א ــ ا اغ ا ــ اج4 و ا ــ ــ ا اء و  ــ ح ا ــ ــ ا ا  ــ  Bilgil ki evvelā 

ḳarın derisidür, anuñ içi ṭāfī didükleri ġışādur, andan içerü aḍaldür, an-

dan içerü bārīṭārūn didükleri ġışādur, andan içerü ŝerbdür,5 andan içerü 

emādur. Pes fetḳ ki yarılmaḳdur ve debe olmaḳdur. ــאء אق ا ــ ــא  ن ا כــ ) 
( ــ ــ ا ــ  ــ دا ــא  ــ כאن  ــ  ذ  ــ  Olur ġışā yarılduġıçün ve aña و 

nüfūẕ itdügiçün dāḫilinde muḥtebes olan cism. ق ــ ــ  ــ ا ــאع ا  (او 
ــאء و ــא  ــאب و ا ــא  ب و ا ــ ــא  ــ ا ــ ا ــ כ ــ ا ــא  א اق  ــ ــ او ا  ا
ــא و ــ او  ــ او د אئ ــ  ــ او ر ــ  ــכ  ــ ذ ــ و  ــ  ر او ر ــ ــא ا  
ــ ــ  ــא  ــכ و כ ــ ذ ــ  א ــ ا ــ ا ــ ا ــ  כ ــ ا ل ا ــ ــ  ــא  ــ ادرة و ر  

( ــ ــ ا ــאم و  ــ ا א ــ  כ Yā iki mecrā ittisā اı içündür ki [442b] ol iki 

mecrā ünẟeyeynden yuḳarudur yā ikisinüñ mā-beyni yırtılduġı içündür 

öyleye ünẟeyeyn kīsine nüfūẕ ider yā ŝerb yā bārīṭārūn6 yā baġırsaḳ7 ḫuṣūṣā 

aver yā nüfūẕ ider rīḥ-i ġalīẓe buña ḳayle dirler yā ruṭūbet-i mā�iyye yā 

demeviyye yā bunlaruñ ġayrı buña debe dirler. Gāh kīse nüzūl itmez belki 

muḥtebis olur ḳasıḳda bu ve her kīsde olmayan ism-i ām ile tesmiye olınur 

ki ol fetḳdür. ــאق و ــאء ا ــ ا ن  כــ ــ  ــ  א ن ا ــ ردي  ة  ــ ق ا ــ ــאכאن   (و 
وس) ــ ا اض  ــ ا ا  ــ כ ــ   Göbekden yuḳaru olan fetḳ yaramazdur. Zīrā 

1 Derkenar: Verem-i ṣulb ilācı. 

2 Derkenar: Ḳoyun ḳuyruġında olan vesaḫdur.

3 Derkenar: Mādde-i rīḥ-i balġamdur ol gitmeyicek verem avdet ider.

4 Derkenar: Tadīl-i mizāc kesr-i ḥarāret ile olur. 

5 Derkenar: İç yaġı. 

6 Derkenar: Yırtılmaḳ ṭāfīde olıcaḳ.

7 Derkenar: Eger yırtılmaḳ ŝerbde olursa.
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emā-yı dıḳāḳ nüfūẕ ider ve çoḳ īcāb ider īlāvus arāżını.1 ــאق او ــ ا  (و 
ــ ــ او ر ــ  ــ او  ــ او  ــ او  ــא و א ــ  ــ او  ــ  ــא ر ــאع ا  ا

( ــ ــ او  ــ ر ــ  ــ او  أة ا ــ ــ ا ــ  ء او  ــ ــ ا ــאع  ة او  ــ ــ   

Bunlaruñ sebebi ruṭūbetdür ki muāvenet ide aña ṣıçramaḳ yā çıġırmaḳ 

yā düşmek yā muḥkem ḳusmaḳ yā rīḥ-i ḳaviyye yā cimā toḳla yā cimāda 

avrat er üzerine ola2 [443a] yā ḥabs-i rīḥ yā ḥabs-i ŝüfl. ــ م  ــ ج  ــ  (ا
ء ــ ــ ا ــא כאن  ــכ  ــ ذ ــאع و  ــ و ا ــאح و ا ــ ا ــ  כــ ا ء و ا ــ  ا
אر כ ــ ــ و ا א ــ ا ــ ا ــ و  و ــאدة ا א ــ  ــ ا ــאع  ــ ا ــ  כــ  ــ  ــאن   
ود ــ ــאم  س و ا ــ ــ ا ن  כــ ــ و  ــאذا اכ ا ــאم  ــ ا ــאت  ــאء و ا ــ ا  
ــ ان ــ  א د  ــ ــכ  ــ ذ ــ و  ئــ  ــ  כــ و ا  ــ ان ا ــאم ا ــ ا ــ  ــ و   ا
اغ و ــ ــ و ا ــ ا א ــכ  ــאدة ذ ــ  ــא و  ــאء او ر ــ ان כאن  ــא او  ــא او  אن   
אه) א ذכ از  כ  Ḥarām ḳılına imtilā ṭa اāmdan ve şarābdan ve ḥarām 

ḳılına ḥareket-i ḳaviyye3 ve cimā bu ve ḥareketüñ żararlusı toḳla olandur. 

Eger cimā żarūrī olursa rifāde4 ile baġladuḳdan ṣoñra ola ve men olına nef-

fāḫ ġıdālar ve çoḳ ṣu ve irḫā idenler ve ekl itdükden ṣoñra arḳa üstine yata 

ve oturup durmaḳda baġlu ola ve say ide bitürmekde eger mümkin ise. Ve 

illā ḥıfẓ ide tā ziyāde olmaya ve baġlamazdan ve bitürmezden evvel içerüye 

redd ide nüfūẕ ideni yā taḥlīl [443b] ide eger ṣu ve rīḥ ise. Ve men olına 

bunuñ māddesi tedbīr ve istifrāġ ve iḥtirāz ile ẕikr itdügümüzden. دو  (و ا
ــ و א ــ ا رد و ا ــ س و زر ا ره و ا ــ و و  ــ ز ا ــ ــ כ ــ ا א ــ ا ــ   ا
ــ روت و ا ــ א ــ  ــ ا ــ  ــא  ه او  ــ ــ  ــאن  ر ا ــ ــ و  אق و ا ــ  ا

ة و ــ א ــ  כ و  ــ ي ا ــ ــ او  س و ا ــאء ا ــ  ــ و  ــ و ا ر و ا ــ כ  و ا
( כــ א אن  ــ ــ   Edviye-i sābıḳatü’ẕ-ẕikr saḥḳ olına yā küllī yā bażı ve ḫalṭ 

olına bażı edviye-i muġarriye ile ve ḫamīr ḳılına mersīn ṣuyı ve ökse ve 

balıḳ ḳurṣaġı ile ve yapışdurıla fātir iken yırtıḳ yirine ve gāh istiānet olınur 

dāġ ile. כــ ــ ا ــ ا ــא ا אء و ر ــ ــאدة ا ــ  رة  כــ ــ ا ــ  ــ ا دو  (و ا
س) ــ ود ــאق و ا ــ ا ــ  אئــ ا ــ و ا ــ ا ــ  ــא ا  Şol edviye ki rīḥi و ر

ve ruṭūbeti taḥlīl ider istisḳāda ẕikr olınandur ve gāh fetḳ rīḥī ve mā�īdür 

iḥtiyāc olur maācīn-i muḥallileye. 

1 Derkenar: Ḳūlencden bir nevdür ve bu lafẓ Yūnānīdür manāsı Arabīde rubb-ı erḥam dimekdür.

2 Derkenar: Bu hey�et ile cimā erüñ ḳarnında olana mużāyaḳa virüp ve menīnüñ defi usr ile olup 

ġışānuñ yırtılmasına mü�eddī olur.

3 Derkenar: Ḥareket-i ḳaviyye didükden ṣoñra veẟbe diyüp ifrād bi’ẕ-ẕikr ile ihtimāmen. 

4 Derkenar: Rifāde oldur ki bezden küçücük yasdıḳ gibi diküp aña ḳolañ gibi ḳulplar idüp bilden ve iki 

uyluḳ ortasından berk baġlarlar ol fetḳ olan yiri baṣup ṭaşra çıḳarmaz. 
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(  .Gögüs yā arḳa yā yan yumrı olmaḳ (ا

[444a] (1 ــ ا ــאح  ر -Muṣannif bundan burada iki ayaḳ kemükle (و 

rinde vāḳi olan yilleri diledi ki ayaḳları egri ider. ا ــ ــאن כ ــכ  ي ذ ــ ) 
ــ ــ ا ــאح  ــ و ا ــאت ا ــא ا ــ  ــ و  اد ــ  ــ  ــ ا ا  ــ  اذا ا
ــ ــ ا اء و  ــ ــאري ا ــ  اد  ــ ــ  ــ ا א ــ  ــאق  ق ا ــ ات و  ــ  ا
ــ ة ا ــ ــ ا א ــ و اذا  ــ  ــ  ــא  ــ و ا ــ او  ــאد כ ــא  ــ ا ــאح ا  و ر
ــ ــ  ــ و  ــ ا م و  ــ ــ ا ــ  ام  ــ ــ  ــ ا א ــ و ان  ــ ا ــ  ــ   

اء) ــ ــ ا ــאل  ــ و  א ــ   اĀrıż olur bu oġlancuḳlara çoḳ ḳaçan ṭaāmlan-

durılsalar vaḳtinden evvel2 öyleye çig olur anlaruñ mevāddı ve mütevellid 

olur andan ruṭūbāt-ı ġalīẓe ve rīḥler öyleye meyl ider arḳa kemüklerine. Ve 

ṣāḥib-i ḥadebenüñ incigi ince olur sedd olınduġıçün bażı mecārī-i ġıdā.3 

Ve bu iki marażuñ sebebi yā ḫāricdendür yā bedenīdür. Eger [444b] arḳa 

kemügi arda meyl iderse ḥadebe-i mu�aḫḫardur4 ve eger öñe meyl iderse 

ḥadebe-i muḳaddemdür ve buña teḳaṣṣu dirler ve gāh bu cānibe meyl 

ider aña iltivā dirler. ات و ــ اج و رد ا ــ ــ ا ــ و  ــ ا اغ ا ــ ج ا ــ  (ا
ــכ) ــ ذ ــאت و  و ــאن و ا د ــאدات و ا כ א ــ  א ج ا ــ ن  ــ א  Redd-i fıḳarāt el 

ile olur ve meḥācim ile emmek ile olur. 

(5 ــ ــ ا  (وAvām buña ḳūlenc dirler. اده ــ א ف  ــ ــ و  د و  ــ ن  כــ ــ  ) 
ــ او ــ  ــ  ــ  ــ  ن  כــ ــ  ــ و  د ا ــ אء و  ــ ــ ا ــ و  ــ ا ن و  ــכ ــ ا  
ــכ) ــאت ذ ف  ــ ــ و  ــ آ ارة او و ــ ــ او ورم او  כ ــ ا ــ  ــאع او  כــ او   

Gāh olur veca-ı ẓahr berd ve balġam içün olur ve bilinür bu vecauñ iştidā-

dı ile sükūn ḥīninde ve gicede ve ḳışda ve bilinür yapışılan yirüñ berdi ile. 

Ve gāh zaḥmetden olur ḥaml-i ŝaḳīlden yā ḥareketden yā cimādan yā bög-

reklerde żafdan yā veremden yā ḥarāretden yā veca-ı āḫerden6 [445a] ve 

bilinür bunlar alāmetleri ile. ــ ــ ا ــ  ــ ا ق ا ــ ء ا ــ ن  כــ ــ   (و 
ــכ ف ذ ــ ــאع و  א ــ  ل ا ــ ــ  ــאس او ا ــ او دم ا ــאس ا ــ ا ض  ــ ــא   כ
ء) ــ ــאت ا ــ و  ــ  اد ا ــ ــ و ا م  ــ  Gāh veca-ı ẓahr imtilā-yı ırḳ-ı 

1 Derkenar: Gāh bu ikisi mürādif istimāl olınur. 

2 Derkenar: Yanī çig māddeler mütevellid olur. Zīrā ḥarāretlerinüñ żafı olduġıçün eyüce hażm idemezler.

3 Derkenar: Bunlaruñ aṣablarınuñ ve ribāṭlarınuñ żafı olduġı içün. 

4 Derkenar: Mu�aḫḫarı ẕikrde muḳaddem eyledi keŝīrü’l-vuḳū olduġıçün. 

5 Derkenar: Veca-ı ẓahr veca-ı mefāṣıl aḳsāmındandur. Buña binā-yı Şeyḫ bunuñ ẕikrini te�ḫīr eyledi. 

Ammā muṣannif ḥadebe ile bunuñ maḥalde ve bażı esbābda müşāreketi olduġıçün anuñ aḳabınca 

īrād idüp taḳdīm eyledi. 

6 Derkenar: Veca-ı āḫer ḥaṣāt gibidür. 
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aẓīm imtilāsı içün ki ol ırḳ-ı aẓīm mümteddür ṣulb üzere. Nitekim ārıż 

olur iḥtibās-ı ḥayż yā iḥtibās-ı dem-i nifās yā iḥtibās-ı menī içün cimāa 

ṭūl-i ahd içün. Ve bilinür bu sebebinüñ taḳaddümi ile ve vecauñ ṭūlen 

imtidādı ile ve alāmāt-ı imtilā ile. ول ــ ــ و  ا ــ ا ــאس ا ن  כــ ــ   (و 
( ــ وا  Gāh veca-ı ẓahr iḥtibās-ı ŝüfl içün olur muzāḥaması içün ve zā�il 

olur anuñ zevāli ile. ی ــ ــאرج  ــ ا ــ  ــ  اغ ا ــ א ــ  ــא ا ج ا ــ  (ا
ــ و ــ  س او  ــ ق ا ــ ــאء  وري  ــ ــכ ا ــ ا ــ ا ــ ا  
د و ــ ــ ا ــ   [445b] ع ــ وري او  ــ ــ  ــ  כ ــאء ا ل او  ــ اب ا ــ  
ــאم ــ ا ــ  ا ــ و ا ار ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ  ــאر  ــאء  ــ   وج 
ــכ اب و  ــ ــ او ا ــ او ا ــ ا ــאن د د ن ا ــ د و ا ــ ــ ا 1 و ا ــ א  
ــאرة) ــאن ا د م و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  Veca ا-ı ẓahr-ı balġamī 

ilācı istifrāġ-ı balġamdur eşribeden ẕikr itdükleridür aġdiyeden ẕikr itdük-

leridür edhān ẕikr itdükleridür ve yoġun bez ile arḳa ovula, tā ki mesāmm 

açılup bade iddihān olına. ــאل ــ ا ــ  ــ  א ــ  ق ا ــ ء ا ــ ــ ا ــא כאن   (و 
( ــ ــאس ا ــאع ان כאن  Veca او ا-ı ẓahr ki ırḳ-ı aẓīm imtilāsından ola 

demden faṣd fi’l-ḥāl ṣıḥḥat virür yā cimā eger veca-ı ẓahr iḥtibās-ı menī 

içün olursa. ط ــ ــ ا ــ  ــ  ــאه  אذכ ــאع  ط  ــ ــ او  כــ  ــ  ــ  ــא כאن   (و 
ــא) ــ  ــאه  ــא ذכ ــ  כ اض ا ــ ــ ا ــאכאن  ــאع و  ــ ا  Ol veca-ı ẓahr ki taab 

içün ve keŝret-i cimā içündür ilācı bizüm ẕikr itdügümüzdür. 

( ــ وا ــ ا ــאء [446a] ا اض ا ــ ــ .Fetḥateyn ile (ا وق ا ــ ــאع  ــ ا ) 
ف) ــ م ا ــ ــ او ا داوي او ا ــ م ا ــ ــ ا ــא  ل ا ــ א ة  ــ כ  Tarīfi ẓāhirdür2

ــ ــא  ــ כ  ــ  ج ا ــ م ا ــ ــ ا ن و ا ــ א ــא و  א اد  ــ ــ ا ق  ــ  (و 
ــאدة) اغ .dem-i sevdāvīden ve ġayrdan ا ــ ــ و ا א ــ ا ــ و ا ــ ا ــ   (و ا
ــאء ــ  ن او  ــ ــ ا ــכ  ــ و כ א ــ  ر ــ ا ا  ــ ــאرج  ــ و ا داء او ا ــ  ا
( ــ ــ ا ــ او ا ــאء ا ه  ــ ن و ــ ــ او ا  Bilgil ki faṣd-ı dem-i ṣırfda ا

ve ḳay�-ı ġayrda olur. (אن زال ) Yanī eger bunlar ile zā�il olursa א و  و ) 
ــא) ــ و כ כ א ــא  ــא او  א ــ  ــ و  א  ــ ــ و  وق ا ــ اج ا ــ ــ ا ــ ا  ا ا
ve illā iḥtiyāc olur urūḳ-ı müttesiayı çıḳarmaġa ve yarup içinde olanı aḳıt-

maġa yā bi’l-külliyye kesmege ve daġılmaġa. ــ ــ  א ــ ا دو ــ ا ــ  ) 
ى) ــ ة ا ــ ــא   Murād istimāl-i ḳavābıżdan ayaġ üzerine vaż itmekdür. 

1 Derkenar: Nevāhiż uçmaġa gelmiş gügercin yavrısıdur. Şibt ṭoraḳ otıdur ve laḥm ṣulı bir yılluḳ şişekdür. 

2 Derkenar: Ekŝeriyā bunuñ māddesinde ufūnet olmaz ve ufūnet olıcaḳ ḳarḥa ẓāhir olur ki ḳābil-i ilāc 

olmaz.
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ــ داو داء ا ــ اض [446b] ا ــ ــא و ا א وث ا ــ ــכ  ــ ذ ــ  ــא   (و ر
( ــ ــ ا ــ ر ــ  ــאق  م و ا ــ ــ ا ــאدة   Vech-i tesmiye bundan ẓāhirdür.1 ز

ــאج ــ  ــ و  כ ــ ا ــאف  ح و  ــ ــ  ــא و  ن  כــ ــ   داء و  ــ ة ا ــ ــ כ  (و 
ــ ــאج ا ــ  اء و ا ــ ــ   ــ  ــ و ا وا ــ ا ــ اردأ  ــ و  ــ ا ــ   ا

( ــ وا ي  ــ ي ا ــ ج ا ــ Ḳaṭ ا-ı użv didügi ayaġı kesmekdür. اء ــ ج  ــ  (ا
م ا ــ ــ و   ــ و   ــ و ا א ــ ا دو אل ا ــ ــ ا داء  ــ اغ ا ــ ــ و ا א  

( ــ ط ا ــ  Rabṭdan murād ayaġı aşaġadan berk baġlamaḳdur. ــא ــ   (و اכ
אة) ــ ك و ا ــ ة ا ــ ــ  ا ــ و ا א ــ  ــ و داء ا وا ض ا ــ  Ve ekŝer bu 

iki maraż ārıż olur ḥammāllara ve ayaġın duranlara pādişāhlar ḥużūrında 

ve peykler. 

ــ د م ا ــ ــ כא ــ  ــא  ــ ا א ــ ا ــ ا ــ  ــ ا 2 ا ــ א ــאع ا  (او
ــ و ــא ا א ــא اذا  3 و  ــ אذ ــ ا ار ــא  ــאرد و ا ه ا ــ ــ و اכ ا ء  ــ  او 
( ــ א ــ  ك ا ــ اد  ــ ــ ا ــ  ــ [447a] ا ــא  כــ و ا -Şol sebeb ki mü ا

te�eŝŝir olur użv-ı ḳābildür yā żafı içün bi-ḥasebi’l-ḫilḳat yā sū�-i mizācı 

içün ve ekŝeri bāriddür yā ḥarāret-i cāẕibesi içündür ḫuṣūṣā ol ḥarārete 

muāvenet eylese veca ve ḥareket yā użvuñ alçaḳda4 vażı içündür şol yirde 

ki mevādd aña ḥareket ider bi’ṭ-ṭabن 5. ــ ــ ا ــא  اج ا ــ ء ا ــ ــ  א ــ ا  (و ا
ــ او ــ  ام כא ــ ــ ذي  ــ او  ام כא ــ ــאدي ذو  ــאذج او  ــ  ئ אئــ ا ــ ا ــ او   כ
داء) ــ ــ ا ــאدر  ــ ا اء و  ــ ــ  ــ دم  ــאم  ــ  ة  ــ ــ و  ــ  ه  ــ ــ اכ ــ   

ه ــ żamīri veca اכ-ı mefāṣıla rāci olmaḳ evlādur yanī bu maraż balġam-

dan ve mirreden olmaḳ ekŝerdür. Andan ṣoñra ḫılṭ-ı ḫāmdan, andan ṣoñra 

demden, andan ṣoñra ṣafrādan ve nādirde sevdādandur. ــ ــ  و ــ ا  (و ا
כــ [447b] او ــא ا כــ ا ــ  ــאر  وث  ــ ــאرض او  ــ او  ــאري  ــ ا  
(6 ــ א ــ و ا א ــ ا ــ ا ــ  ط  ــ ه ا ــ ــ  ــ و اכ א او ا ــ ــ و ا  ا
Yanī mevāddan evvel olan sebeb mecārī vüsatidür yā mecārī ḥādiŝ olmaḳ-

dur ki ol olmaya ki anı iḥdāŝ ide ḥareket yā taḫalḫul yā incelik yā seyreklik 

ve bu aḫlātuñ ekŝeri hażm-ı ŝānī ve ŝāliŝ fażlındandur. ة ــ ي כ ــ ــ ا  (و ا

1 Derkenar: Devālī ile dā�ü’l-fīl marażlarınuñ farḳı budur ki devālīde mādde urūḳda olur ancaḳ 

dā�ü’l-fīlde mādde münteşir olur deriye ve ete.

2 Derkenar: Mefāṣıl daḫi laḥm-ı ġudedī gibi żaīfedür bi-ḥasebi’l-ḫilḳat. 

3 Derkenar: Ḥarāret-i cāẕibe eger fi-nefsi’l-emr sū�-i mizācda dāḫildür muṣannif duḫūlinde ḫafā 

mülāḥaẓa idüp efrād bi’ẕ-ẕikr eyledi. 

4 Derkenar: Yanī ol użvuñ mevżii aşaġada olup ol użv sā�ir ażādan aşaġada ola. 

5 Derkenar: Anuñçün bu maraż ayaḳlarda ve veriklerde olur. 

6 Derkenar: Hażm dört idügi yuḳaruda beyān olınmışdur. 
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اج ــ ــ ا ــ  ــ و  כ ة1 ا ــ اد و כ ــ ــ ا ــא  ــא  ــ ان  א ــ ا ــאع  و  ا
ــ ان ــ ا א ــ ا ــ  ــאس ا ــ ا ــ  ول و  ــ ا ــ ا ة  ــ ــ و  ــא  ــא  د  
رث) ــ ــ  رض ا ــ ا ــ  اج و  ــ ــאرى ا ــא  ــא و  ــ  ــ ا ــ و   Şol 

sebeb ki anuñçün keŝīr olur evcā-ı mefāṣılda bu oldur ki mefāṣıluñ tecvīfi 

vardur ḥabs ider mevāddı ve keŝret-i ḥareketi vardur. Ve bu mefāṣıl żaī-

fetü’l-mizācdur berdi içün ve mefāṣıl ażā-[yı] ṭarafiyyedendür ve baīddür 

müdebbir-i evvelden. Gāh olur irişür iḥtibās-ı ḫılṭ mefāṣılda [448a] şuña 

müteḥaccir olur ve et biter ortalarında ḫuṣūṣā mizācı ḥārr olanlaruñ.2 Ve 

evcā-ı mefāṣıl şol emrāżdandur ki mūreẟ olur.3 ــ ــא ا اد ا ــ ة ا ــ ــ כ  (و 
ــ ــא  ــאع و  ة ا ــ כ او כ ــ ا ــ  א ــ او ا א ك ا ــ ــ او  اج ا ــ ء  ــ  او 
ــ א ــ ا ــ و ــ  ــ  ــ و اכ ــ ا ب  ــ ــאدة و ا אت ا ــ ــ ا כ و   ا

س) ــ ــ او ا  Keŝret-i māddenüñ sebebi yā aġdiyedür ki müvellidedür 

mevāddı yā sū�-i hażmdur yā terk-i ḥareketdür yā ḥareketdür ekl üzerine4 

ve keŝret-i cimādur ḫuṣūṣā ekl üzerine ve müstefriġāt-ı mutādeyi5 ḥabsdür 

ve şürbdür aclıḳ üzere ve ekŝer veca-ı mefāṣıl ārıż olana ārıż ola niḳris. 

م ــ ــא و  دائ ــ  ــ ا ط و  ــ כــ ا ــ  ــ ا ــ  א ــאع ا ــ او כ  (و 
ــאء6) ا ق  ــ  [448b] ــ  ا ــ  ــ  Bu maraż ve veca ا-ı verik ve niḳris 

envā-ı veca-ı mefāṣıldandur. Pes bunları birbiri aḳabınca īrād ider. ــ  (و 
ــ زاد א ــאل ز ــא  ــ و כ כ ــ ا ــא  ــ و ر כ ــ ا ل ا ــ ــ و  ــ  رك  ــ ــ ا ئ  ــ ــ   و
ــא) ــ و  אد ة  ــ ــ כ ــ  א ــ ا ــ ا ــא ا ــ و ر و  Vecadur başlar verikden ve 

iner dize ve gāh irişür topuġa. Ve her bārī ki zamān-ı veca ṭavīl ola vecauñ

inmesi ziyāde olur. Ve gāh veca uzanur barmaḳlara. ( ل  ا و ا  (و 

Arıḳlar veca ile ayaḳ ve uyluḳ. Ve müşkil olur egilmek ve doġrulmaḳ. Ve 

gāh çıḳar veca sebebi ile ṭaraf-ı feḫiẕ.7 د ــ ــא  ــ و  א ــאع ا ــ او  (و 
( ــ د  ــ ــ  א ــאء  ق ا ــ ــא ا  אد ــ  ــ اذا ا  Cemī vecalar tezcek 

1 Derkenar: Lafẓ-ı ة naṣb ile ma כṭūfdur א  ḳavline.

2 Derkenar: Zīrā ḥarāret-i mizāca muīn olur ḥarāret-i ḥareket ki mefāṣıluñdur öyleye mefāṣılda olan 

dem münaḳid olup laḥm olur. 

3 Derkenar: Yanī vālideynde olıcaḳ evlādda daḫi olur. 

4 Derkenar: Ḥareket itmeyicek fużūl çoḳ olur ve ṭaām ekl itdügi gibi ḥareket idicek ġıdā hażm olmadan 

ażāya dökülür. 

5 Derkenar: Müstefriġāt-ı mutāde dem-i bevāsīr ve dem-i ḥayż ve faṣd ve ishāl-i mutāddur. Bunlar terk 

olınacaḳ ażāda fużūl çoḳ olur.

6 Derkenar: Bu şol vecadur ki nesā didükleri ṭamarda olur ve nesā fetḥ-i nūn ve ḳaṣr ile uyluġuñ ṭaşra 

cānibindedür. 

7 Derkenar: Uyluḳ kemüginüñ ucına rümāne dirler. Veca-ı mefāṣıluñ keŝretinden anuñ başı girdügi 

çuḳur ruṭūbātdan ṭolup żarūrī çıḳmaḳ lāzım olur.
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avdet eylemez ḳaçan istīṣāl1 olınsa māddesi illā ırḳ-ı nesā ol tezcek avdet 

ider. ن כــ ــ  ــ و  ــ ا ــ ا ــ ا ــ  ــ او  ــ ا ــ  אد ن  ــ ــא  ــ   (و اכ
( او ــא   Ekŝer mādde-i veca mafṣalda olur [449a] evvelā andan intiḳāl 

ider aḍale-i arīżeye ve gāh anda ḥādiŝ olur evvelā. 

ــ כ ــאء و  ق ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ــא  א ــ  ن ا ــ ــא  ــ  رك  ــ ــ ا ــא و  (و ا
ل ــ ــ او  ــ  ــ او  ــ  س  ــ ل ا ــ ــ  رك  ــ ــ ا ــ  ــ  כ ــ ا  
ب) כ Bu veca ا ẟābit olur verikde intiḳālsüz nesā didükleri ṭamara. Ve bu-

nuñ ḥudūŝı ekŝer yā żaf-ı verikden olur çoḳ oturmaḳ ile berk nesne üzeri-

ne yā ḍarbe içündür.2 ــ א ــ اذا  ــאع ا ــ او ــא  א ن ا כــ ــ  ــאم و  ــ  ه  ــ  (و اכ
( ة ا   Ekŝer veca-ı verik balġam-ı ḫāmdandur ve gāh intiḳālī olur 

evcā-ı raḥmdan ḳaçan müddeti ṭavīl olsa on ay.3 

ــ ــ او  ــ ا ئ  ــ ــ  ــאم و  ــ ا א ــ  א ــ ا ئ  ــ ــ  س4  ــ ــא ا  (و ا
ــאت و א ــ ا ن  כــ ــא  ــ و ا ــ ا ــ ا ــא  ــ و ر ــ  ــ  ــ  א ــ  م او  ــ ــ ا  ا
( ــ ــ  ض  ــ ا   ــ ــ و  א א ــ  ــאم ا Bu veca ا başlar barmaḳlar-

dan ḫuṣūṣā baş barmaḳdan ve gāh başlar [449b] topuḳdan yā ayaḳ altın-

dan yā anuñ bir cānibinden, andan ṣoñra ām olur ve gāh feḫiẕe çıḳar ve 

gāh ḥādiŝ olur ribāṭātda ve mefāṣılı muḥīṭ olan ecsāmda.5 Anuñçün ārıż 

olmaz aṣḥāb-ı niḳrise teşennüc. ( ــ س و  ا ــ ــ ا ض  ــ ــאن   (و ا

Ḫādımlara ārıż olmaz niḳris ve başı ḳılı dökülmek.6 ــ ل  ــ س  ــ  (و ا
ــאه)  Niḳrislü kimsenüñ ḫuṣyelerinüñ derisi uzun olur. ــ و ض  ــ  (و 
א) أة ا ان     Ṭamŝ münḳaṭı olıcaḳ mevādd-ı ḥādde keŝīr olur.7 

ن) ــ ــ  ــ و  ورم و   ــ  ــ  ــ  ث  ــ ــאذج  اج  ــ ء  ــ ــ  ــאכאن  Veca (و -ı 

mefāṣıl ki sū�-i mizāc-ı sāẕecdendür tedrīc olur mādde āŝārsuz. ــאدي ــא ا  (و ا
ــאن) ــ و  د و  ــ ا او  ــ ا  אئــ ن  כــ ن ا ان  ــ ة  ــ ــ  ن  כــ م  ــ א  Māddī olan 

ki māddesi dem ola ḥumret ile olur illā meger dem deriñ ola ziyāde ve çe-

kilmek ve ŝiḳal ve dikdik atmaḳ ile olur. ة ــ ارة و  ــ ط  ــ ــ  ن  כــ اء  ــ  (و ا

1 Derkenar: İstīṣāl bi’l-külliyye gidermege ve kökin ki ḳazımaġa dirler. 

2 Derkenar: Ṭavara çoḳ binmek berk nesne üzerine çoḳ oturmaḳ ḳısmında dāḫildür. 

3 Derkenar: Tecrübe ile böyle malūm olmışdur. 

4 Derkenar: Niḳris lafẓı naḳoris lafẓından me�ḫūẕdur. Naḳoris baş barmaġa dirler. 

5 Derkenar: Yanī ġışālarda olur aṣabda ve veterde olmaz. 

6 Derkenar: Ẕikr itdügi ekŝerīdür küllī degüldür. Ve bunlarda niḳris olmaduġınuñ sebebi budur ki 

mizācları bāriddür niḳris ḥarāret sebebi ile olur. Ve ṣala olmaduġınuñ sebebi budur ki mizācları raṭb-

dur ṣala yübūset sebebi ile olur. 

7 Derkenar: Ṣabīde olmaduġı mizācı raṭb olduġıçün mādde-i ḥādde bulınmaduġı içündür ḫātūnda ol-

maduġı mevādd ṭamŝ ile çıḳduġı içündür. Pes ṭamŝ yā münḳaṭı olsa ārıż olur. 
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( ــ ة  ــ د و ا ــ ــ و ا ن ا כــ ــ و  ة و ــ ن [450a] و  ــ  Māddesi ṣafrā ola-

nuñ alāmeti budur. ن او ــ ــ  م  ــ ــאب و  ــ ا ــ  ــא  ز ــ  ن ا כــ ــ   (و ا
( ــ א ــ ا ــ ا  Māddesi balġam olanuñ alāmeti budur.1 ن כــ داء  ــ  (و ا
ن) ــ دة  ــ ــ و כ ــאء ا ــכאن و  ــ ا ــ   Māddesi sevdā olanuñ alāmeti 

budur.2 (م ــ ــ ا ــאدة ا ع ا ــ ــ  ل  ــ ــ   Meŝelā me�kūlāt-ı ḥārre ve (و 

raṭbeden dem ḥāṣıl olur ( ــ ) yigitde dem ḳocada balġam gibi (و ا ــ  (و ا

şimālīde mevādd-ı bāride cenūbīde aks gibi (ــאدة -az yimek ve çoḳ yi (و ا

mek gibi. ــ و از و ا ــ ــאرورة و ا ــ و ا اج ا ــ ــ و  ــ و ا ــ و ا א  (و ا
ه) ــ ــ و  ا א  Bunlar yuḳaruda beyān olınmışdur. (ج ــ  Bu iki marażuñ (ا

ilācı ــ اغ  ــ ــ ا ــאر ا ــ ا ــ  ــא ا ــ و ر ــ ا א כ ــאذ اج  ــ ء ا ــ אن   (ان 
( ــ ــ ا ــ  اغ  ــ ــ ا ــאرد ا ــ ا اء و  ــ م و ا ــ ــ ا  sū�-i mizāc-ı sāẕece ta-

dīl-i mizāc kifāyet ider3 ve gāh iḥtiyāc olur istifrāġ-ı [450b] yesīre. و ان כאن) 
ــ و א ــ  ــ و  א א ــ  ف و  ــ ــ ا ب ا ــ א ــא  א ــ ا ــאدة و  ــ ا ــאدة   
אل) ــ Eger sū�-i mizāc mādde içün olursa mādde ḳaṭ  ا   ا olına 

ve anuñ dökülmesi men olına cānib-i ḫilāfa ceẕb ile egerçi şīşe ile ise ve 

taḳlīl ḳılına mādde ḳay� ile ol enfadur ishālden.4 ــ ئ وادع  ــ א ــ  ي ا ــ  (و 
ــא رد ــ ا ــ ا ــ ا دع  ــ ــאن ا ة  ــ ــ כ ــ و ان כא ــאدة  ــ ا ا اذا כא ــ ــאدة  ــ ز  
( ــ ــ ا א  ــ ــ او  ــ  ــ  ــאدة ا  Mādde اużv-ı şerīfe redd olınmaḳda 

ḫaṭar-ı aẓīm ve yirinde ḥabs olınmaḳda izdiyād-ı maraż vardur. ــ ــא   (و ا
ــ ــ و ا ــ ا د  ــ ــ ا ــ  ــ  אد ر  ــ ــ  ادع ا ــ ــ ا ــ  ــאء  ق ا ــ  

ض) ــ ــ ا ــא و  ــאرة  رة  ــ ــא و ا ــ  اء رد ــ ــ ا ــ   Ammā ا

ırḳ-ı nesāda rādi istimāl olınmaz. Zīrā māddenüñ ġavrını ziyāde ider taḳ-

viyetde ṣoñra użvda mevcūd olan taḥlīl olınur. Edviye-i musaḫḫine ibtidā-

da yaramaz[451a]dur ceẕb itdügiçün mevāddı edviye-i muḫaddire żarar 

ider māddeyi taġlīẓ ve marażı taṭvīl itdügiçün.5 ــ ط  ــ ــכ   (و ا
( ــ א ل  ــ ــ  אر ــאم  ء ا ــ ــ ا א ا  ــ ز ا ــ ــ   و اب  ــ ــ و ا ا ــ   

İstidād vecadan çıḳsun içün bu müddetde.6 ــא ــ  ت  ــ ــ ا  (و 

1 Derkenar: Balġam deriñ olduġıçün levn olmaz. Ammā aña riḳḳat ve ḥarāret ārıż olsa ẓāhire meyl idüp 

ḳalay rengi gibi görinür. 

2 Derkenar: Mekān yābis olmaḳ veca gizlü olmaḳ ve levn ḳaramtıḳ olmaḳ. 

3 Derkenar: Sevdāyı ẕikr itmedi. Zīrā bunda ḳalīl olur.

4 Derkenar: Zīrā ḳay� esfelden alāya ceẕb ider ve ishāl alādan esfele ceẕb ider. Öyleye mādde użv-ı żaīfe 

müteveccih olup żarar itmek iḥtimāli olur. 

5 Derkenar: Zīrā şarāb ġıdāyı tenfīẕ ider hażm ider.

6 Derkenar: Maraż tamām def olduġı bir yıl geçmek ile muḳarrer olur. Zīrā bażı fuṣūl maraża żıdd 

olduġı içün anda maraż sākin olmaḳ cā�izdür. 
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داوي) ــ ــ ا ــא  ــא و  ــ  ــאدة  ــ ا ئــ  م  ــ ــאت כא  Muḥallilā-

ta müleyyināt ḫalṭ olınmasa mādde müteḥaccir olur. و ــאر  ا ــא  ا ــ   (ا
ــ و ــ  ــא ان כאن  ــ و  او ــ ا ج ا ــ ــ  ه  כــ א اوي  ــ ي و ا ــ  ا
( ــ ــ ا ــ و ا א ــ  ــ  اب ا ــ ــ  ــ  ــ ا  Ammā ḥārr-ı sāẕec ve 

demevī ve ṣafrāvī ilācı bizüm ẕikr idecegümüzdür ve telyīn-i ṭabīatdur 

devā�-i żaīf ile.1 ــ ــכ او ورد  ــ  ــ  ــ او  ــ  ــאرد  ــ و ا ــא ا  (و ا
ارة او ــ ــ ا ــ ا ــ او  ــ  س ان כאن  ــ ق  ــ ــאء  ن  ــ اب  ــ ــ او  ــ   او 
( ــ س او  ــ ق  ــ ــאء  وري  ــ ــ او ا ــכ ا ل و ا ــ اب ا ــ  Ammā 

bārid-i sāẕec ve balġamī ilācı muġlādur ki süzile sükker [451b] yā verd-i 

mürebbā yā benefşe-i mürebbā üzerine yā şarāb-ı līmūn mā�-i ırḳ-ı sūs ile. 

Eger anuñ ile aṭş yā meyl-i ḥarāret var ise yā şarāb-ı uṣūl ve sikencübīn-i 

unṣulī yā büzūrīdür mā�-i ırḳ-ı sūs yā muġlādur.2 داوي ــ ــ و ا א ــא ا  (و ا
س او ــ ق  ــ ــ  ــ  ــא ز ارة و ر ــ ــ  ف  ــ ــ و  כــ  ــ  ــאر ان  ــאرد او  ب  ــ  
( ــכ ــ  ــאء   Ammā yābis-i sāẕec ve sevdāvī ilācı bāriddür aṭş var ise yā 

ḥārdur aṭş yoḳ ise ve ḥarāretden ḫavf yoḳ ise. (م ــ ن ا ــ ــ   Zīrā (ا

laḥmdan mevādd-ı keŝīre mütevellid olur (ورة ba (ا żı żaf içün ئ  (و 
ه) ــ ــ  ــ  ي ا ــ ان ا ــ ــ و ا م ا ــ  fużūlı ḳalīl olduġıçün. ــאم ــ ا  (و 
( ــכ ــ  ــאر او  ي و ا ــ اوي و ا ــ ــ  اب ا ــ ــכ او  א ــ  ــאء ا ول   ا
Bunlar māddenüñ ve ḥarāretüñ sūretin teskīn ider. אخ א א ة  אذا  ا ) 
( ــ 3 او  ــ ــ او  א ــ  İştihā-yı ṭa او ām ḳalḳıcaḳ ġıdā bunlar ola. ــא  (و ا
ــ ــ او ا א ــ  ــאء ا ــ او  א ــא او  א ــכ ا א ــ  ــאء ا ــ  ــאرد و ا  ا

ه) ــ ــ .Ṭabīb nice re�y iderse و א ن  ــ ورة ا ــ ن او  ــ א ة  ــ ــ ا  (و اذا 
ــ א ــ ا  [452a] ــ ار اق ا ــ ــ و ا ــ و ا ار ــ و ا א ــכ  ــ ا ــ   

ــאرة) ا ــ  אز א رة  ــ ــ  ار ا İştihā-yı ṭa و ām ḳavī olıcaḳ ġıdā bunlar ola.

ارة) ــ ــ ا ار ا ــ ــ و ا ــ ا א  ــ ــ  اوي  ــ ــ ا א داوي  ــ ــא ا -Aġdi (و ا

ye-i ṣafrāvī mā�-i şaīr ve ısfānāḫ ve baḳla ve bunlaruñ emŝālidür.4 אت  (ا
( ــ א ــ ا ــ ا ــ  א م  ــ ــא ا Tafṣīl-i ṣaḥīḥ budur ki eger veca ا ṣaġ ayaḳda 

ise faṣd olına ṣaġ elden ṣoldan degül.5 Ve eger veca ṣaġ elde ise faṣd olına ṣaġ 

ayaḳdan yā ṣol elden. Ve eger veca iki ayaḳda ise faṣd olına iki elden. Ve eger 

1 Derkenar: Muṭlaḳ telyīn dimedi ẕikr itdügi devā�-i żaīf ile telyīn didi. Zīrā nefs-i telyīn fużūlı def ide 

ḳavī olıcaḳ aḫlāṭı taḥrīk idüp andan bażı mefāṣıla dökülüp żarar ziyāde olmaḳ vardur. 

2 Derkenar: Bu muġlā ırḳ-ı sūsdan gerek. 

3 Derkenar: Ferfaḫ baḳlatü’l-ḥamḳā didükleridür.

4 Derkenar: Aġdiye-i ṣafrāvī tesḫīn olınmaḳ gerek, tā ki mevādd muḥteriḳ olmayup ve yübs ziyāde 

olmaya.

5 Derkenar: Zīrā ceẕb ḫilāfa olur iki ḳaṭrede bu cā�iz degüldür. 
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veca iki elde ise faṣd olına iki ayaḳdan yā iki elden veca ikisinde berāber 

ise ve illā vecaı eḫaff olan elden. ــאدة ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ان   (و ا 
( ــ  Efḍal-i faṣd te�ḫīr olınmaḳdur mādde nuḍc bulmaḳdan ötüri, tā ki 

faṣd vesīa muḥtāc olmaya. ــ ــא ا ــ و  ــ وا ــ  ــאر  א ــ  ــא ا  (و ا
ــ و ــ ا ــא او  אذ ــאرج  ــא [452b] او ا 1 او  ــ א ــ ا غ  ــ ــ   
ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ ا ك ا ــ اء  ــ ــאن ا ــ  ــ  اغ ا ــ ز ا ــ  

ة ــ א ــאر  ــ  כ ــ  ــ ا ــ ا ــ ا ــא  אل  ــ ــ ا אن  ر ــ ــא ا א ا  
( ــ ــ  ــ و  א م  ــ اب  ــ ــ ا ن و ر ــ כ ــ و ا ــ و ا א ــ   Balġa-

muñ nuḍc bulmasına intiẓār2 vācibdür ḫuṣūṣā ġalīẓi, andan ṣoñra istifrāġ 

olına, cā�iz degüldür istifrāġ yalñuz balġamı. Zīrā ṣafrā bāḳī balġamı taḥrīk 

ider użv-ı żaīfe. İmdi ṣafrā ishāli daḫi riāyet olınmaḳ gerek ve ẕikr itdügi 

mideye żarar ider ıṣlāḥ ḳılınmaḳ gerek ricl-i ġurāb3 sūrincān maḳāmına 

ḳa�im olur ve anuñ żararın itmez. אن ر ــ א ی  ــ ــ  אכ ــ ا اء  ــ ــא ا  (و ا
ان) ــ ز ا ن) .İstifrāġ-ı ṣafrā bunuñ ile olur و  ــ ا ــ  داء  ــ ا ــא  ا (و 

İstifrāġ-ı sevdā bunuñ ile olur. ( ــ א ــאع ا و ــ  א ــ  ر ــ ا -Zīrā is (و ا

tifrāġ-ı sevdā tefrīḥ ve taḳviyet-i ḳalb [453a] ile. ل ــ ــ ا ــאن  ت در ــ  (ا
اوي) ــ ــכ  ــ  Ya اnī ṣafrādan olan veca mefāṣıla ve ırḳ-ı nesāya 

bunlar ile ḳay� gerekdür. ــ ــ او  ــכ ا א ــ  ــאرة ور ــ او  ر  ــ  (و 
( ــ ــכ  ــ כ ذ ــכ ا ــ ا ــ   Yanī balġamdan olana bunlar ile 

ḳay� gerekdür. ا ــ ــ כ ــאء  ق ا ــ ــ  ــא  ا و  ــ رات כ ــ א ن  ــ رات  ــ  (ا
ــאء ــ  ــא  ــאر و  ــ و  ر  ــ رات  ــ رات و ا ــ א ؤن  ــ ــ  ــ  ن  ــ ــא   
اوي) ــ ــ  ة ا ــ ــאن و  אو ــ  ــ  Münḳaṭı ا olurlar müdirrāt ile ḫuṣūṣā 

ırḳ-ı nesāda belki çoḳ ishāl itdürülür ammā fā�ide itmez ve ṣıḥḥat bulur 

müdirrāt ile ki ẕikr eyledi.4 و س5  ــ א כ و  ــא  א ف  ــ ا ا  ــ ــ   (و 
درار) ــא س6  ــ אذر  Sevdā ḫılṭ-ı כāṣīdür idrār ile çıḳmaz anuñçün anı ẕikr it-

medi. ( ــ ــ ا دو ــ .Bir niçe ḳısmdur (ا ــ و  ــאر  ل  ــ ت  ــ  (ا
ن ــ اب [453b] و כ ــ ــאر و  ش و ورق ا ــ ز ــאرد  ــ  ا آ ــ ــ  ــ  א ــ   
ــ ــ و  ــ ا ــכ و ز ــ ا ــ و اכ א ال  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ آ ــ  ــ و   

1 Derkenar: Ḥabbü’l-mefāṣıl sūrincān didükleridür. 

2 Derkenar: Nuḍc bulmadan istifrāġ olınursa raḳīḳi çıḳup ġalīẓi müteḥaccir olur. 

3 Derkenar: Bir otdur yapraġınuñ bażı uzun bażı ḳıṣa anuñ içün ḳarġa ayaġı dirler Ḳudüs diyārında çoḳ 

olur. 

4 Derkenar: Aç iken bir ḳaşıḳ miḳdārı istimāl olına. 

5 Derkenar: Kerefs toḫmıdur. 

6 Derkenar: Yir bellūṭı didükleridür. 
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دل2 ــ ــ ا ــ و د ــ ا 1 و د ــ ــ ا ــאت د و ــאن ا د ــ ا ــ  ــ و  ــאزي   و 
ــ ــ  א خ  ــ ــ و ا כ א ئ  ــ ــ  ــ و  א ــ ا ــ  ــ  ــ ز א ــאت ا כ ــ ا  و 

( ــ א ن3  ــ ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  א ــאم  Zeytūn yaġı ki anda ef اīler ḳay-

nadalar ol bi’l-külliyye ṣıḥḥat virür asel sürinmek ḥammāmdan ṣoñra nā-

fidür arslan yaġı ve belşūn yaġı nāfidür. ــ و ــ ا ــ  ــ  ــאد  ة  ــ  (ا
ــ ــאف ا ق و  ــ ــ  ر و را ــ ــאن و כ ر כ ــ ــכ و  ــ ا ــ و اכ ــ  ا آ ــ ــ  ــ   ا

ا) א ــ  ــ ا و   Şem-i aḥmer eḥardur. (אت א ــ Ba (اżı żārr bażı 

nāfidür. ــ ط ا ــ  4 ــ ــאم ا ــא ا ــאء و ا ــ ا ــ ا ــאت ا א ــ ا ) 
( ــ א ــאت  ــאء ا ــ و  ــ  א ون  ــ אن و ا ــ ــ و ا א ــ  ــכ   Aṣḥāb-ı اذا ırḳ-ı 

nesāya ve aṣḥāb-ı niḳrise żarar ider ḥammām-ı muraṭṭıb ki ṣuyı ṭatlu ola 

[454a] ammā ḥammām-ı müceffif ki ziyāde terledür ḳaçan ovılsa anda ṭuz 

ve çoġan ve naṭrūn ile fā�ide ider bunlara ve ılıcalar ṣuyı nāfidür.5 ــ  (او 
ــ ــ ا אئــ  ــ  ــ و  ش  ــ ز ــאر و  رق و ورق ا ــ ــ و  ون و  ــ ــ و   כ

( ــ כ ــ Zīrā bunda taḥlīl çoḳ olur ا ــאء ا ــ ا ــ  ن ا ــ ــ ا ــאت   (ا
ــאء ــ او  ر ــ او ا ــאر ا ــ او ا ــ ا خ  ــ ــ ا رة او ا כــ ــ ا دو ــ ا  
( ــ א ــכ  ــ ذ ــ  ــ ا ــ  ــאن  ي  ــ ــ ا ــכ و ا ــ ذ ــ   Ol ḥayvānları diri 

iken yā boġazlayup ḳanıla ḳaynar ṣuya yā zeytūn yaġına bıraġup paralanın-

ca ḳaynadup andan süzüp içine oturalar. ــ ــאء ان  ق ا ــ כــ  ــ ا  (و ا
ــכאوي) ــ ا ــ  ــ و  ط  ــ ــ و  ــ כ ــ  ــ ا  Yanī ḳuşaḳ yirine çoḳ 

ṭuz ḳoyalar eṭrāfın ḫamīr ile ṣulı ideler anuñ üzerine ālet-i keyy ḳoyalar her 

biri issilikde biribirinden ziyāde ola ammā deri yanmaḳ mertebesine varı-

caḳ ferāgat [454b] ideler. ــ و ر ــאق ا ــכ  ــ و כ ــ ا ــאروق  ــאق ا  (و 
ــאت) אد ا ــ ا رة  כــ ــאر ا כ ــ ا א Bunlar nāfi اdür veca-ı mefāṣıl ki bārid 

ve balġamī ola. ( ــ א ــ ا س و و ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــאس  ــאم ا  (و 

Ādem kemüklerin yaḳup içürilse şifā virür bu iki maraża. Temme’l-fen-

nü’ŝ-ŝāliŝ. 

1 Derkenar: Dühn-i ḥanẓaluñ ṣanatı budur ki uṣāresinden bir miḳdār alalar ol miḳdār yaġ aña żamm 

idüp ḳaynadalar ḥattā mā�iyyeti gidüp yaġ ḳala. Eger tāze ḥanẓal bulınmazsa yābisinüñ ḳabuġın ve 

çekirdegin giderüp şaḥmından on dirhem yaġdan ḳırḳ dirhem alup ḳaynadalar, tā ki ḳuvvet-i ḥanẓal 

aña çıḳa ḳusṭ ve ḫardal yaġı susam yaġı gibi çıḳarılur. 

2 Derkenar: Dühn-i ḫardal ḳulaḳ aġrısına daḫi nāfidür.

3 Derkenar: Şām diyārında olur bir ḳuşdur. 

4 Derkenar: Ḥammām-ı müceffif yābis olup ḥārr olandur ki anuñ gibiye buġlıca ve kükürtlice dirler. 

5 Derkenar: Ḥammāt şol ṣuya dirler ki anda keyfiyyet-i mā üzere ṭabīat zā�ide ola. 
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[Fenn-i Rābi�]

ــ ن כ ــ ــ ا ــא ان  ــ ا ــ  ــ دون  ــ  ــ   اض ا ــ ــ ا ــ  ا ــ ا  (ا
ــאل1) ق ا ــ رم و  ــ א אن  ــ  ــ اي  ث  ــ ــאت او   Bir כאużva maḫṣūṣ 

olmamaḳ āmmdur cemī bedene ām olana yā her użvda ḥādiŝ olmaḳ cā�iz 

olana. ان ــ ــ ا ــ  א ــאب ا ــאت ا ــ ا ول  ــאب ا ــ ا اب  ــ ــ ا ا  ــ ــ   (و 
ــ ــ  ا ــאب ا ــ ا ز  ــ ــא و ا ام و ا ــ ر و ا ــ ورام و ا ــ ا ــ  א ــאب ا ــ ا א  و ا
ــ א ــאب ا 2 ا ــ אج و ا ــ ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ و ا כ  ا

ــא) از  ــ م [455a] و ا ــ ــ ا ــאدس  ــאب ا ــ ا ــ ا  

ــאت) ا ــ  ول  ا ــאب  Cem (ا-i ḥummādur. ــאرة ــ  ارة  ــ ــ   (ا
ــאء) ــ ا ــ ا ــ ا ــ  ــאل  א  Ḥarāret-i ġarībedür ki żarar ider efāle 

ḳopar ḳalbden ażāya.3 ن כــ ض او   ــ ــ  ــ  ــא و  ن  כــ ــא ان  א ا ــ  (و 
ض) ــ ــ  ــ   Ḥummānuñ sebebi yā maraż ola ol ḥummā-yı و arażdur 

yā maraż olmaya ol ḥummā-yı marażdur.4 ــ ن و  ــ ــאرواح ا ــא  ــא او ا  (و 
ــ ــ و  ــאن  5 او  ــ ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ  ــ  ــאن  ــ  א م او  ــ ــ   

ق) ــ ــ ا ــ  אئــ و  א ــ او  ــ ا  Ḥarāretüñ taalluḳı ola yā ervāḥ-ı be-

denedür ol ḥummā-yı yevmdür yā aḫlāṭınadur ki aḫlāṭ ḳıza ufūnetsüz ol 

sūnūḫasdur6 yā aḫlāṭ müteaffin ola ol ḥummā-yı ufūnetdür yā ḥarāretüñ 

taalluḳı ażā-yı bedene ola ol ḥummā-yı dıḳdur. 

ــ ــ [455b] و  ــ و  ن  כــ ــ  אد אب ا ــ ــ ا ث  ــ  7 ــ ــ ا  (و ا
ــ ــ و  ــ و  ــ و  ــ و כ وح و  ــ אل ا ــ ــ  ــאرة و  ة ا ــ ــאن ا  
ــא ــאت و ر ــ ا ــ آن  د   ــ ــ و  ــ و  ــ و  ئ ا و ا ــ  و ا
א و ــ ــ ا د ــ و  ن  כــ ــ  ــ و  ــ ادوار او  ــא دارت ار ــאم و ر ــ ا ــ   
( ــ  Ḥummā-yı yevmiyye ḥādiŝ olur esbāb-ı ḫāriceden8 öyleye feraḥiyye 

1 Derkenar: Muṣannif bunda Şeyḫ meẕhebin iḫtiyār itdi ve illā Cālīnūs ḳatında dimāġda ve aẓmda 

verem olmaz. 

2 Derkenar: Kesr ṣımaḳ, veẟy bertinmek, ḫal çıḳmaḳ, ṣadme doḳuşmaḳ, şicāc cem-i şecce’dür baş yarıl-

maḳ, secec sıyrılmaḳdur. 

3 Derkenar: Żarar-ı efālden murād efālüñ nāḳıṣ olması ve vech-i ṭabīī üzere olmamasıdur.

4 Derkenar: İkisi de marażdur birinüñ sebebi maraż olduġıçün araż diyü ıṣṭılāḥ itdiler.

5 Derkenar: Yanī eger aḫlāṭ ḳızdurursa ki ḳanuñ ve ḳalan ḫılṭlaruñ buḫārıdur aña ḥummā-yı yevmiyye 

dirler. Eger evvel ḫılṭları ḳızdurursa müteaffin olmadan aña sūnūḫas dirler. Eger ḫılṭlar müteaffin 

olursa ḥummā-yı afin dirler. Eger ol ażāyı ḳızdursa ḥummā-yı dıḳḳ dirler ince aġrıdur. Pes ḥummā 

mevāddı itibārı ile üç cinsdür. 

6 Derkenar: Lafẓ-ı Yūnānīdür, dā�im manāsına. Bu ḥummāda imtidād olduġıçün yā bunuñ ile tesmiye 

olındı.

7 Derkenar: Bunuñ baḥŝini taḳdīm eyledi. Zīrā ḥudūŝı ekŝer ve terk esra ve maḥalli eşrefdür ve ekŝer yā 

bir günde zā�il olur anuñçün yevmiyye dirler.

8 Derkenar: Yanī arāż-ı nefsāniyye ḥummāya sebeb olur. 



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 477

ve ġażabiyye ve nevmiyye olur ebḫire-i ḥārre muḥtebis olduġıçün ve fik-

riyye olur vehmiyye ve ġammiyye ve fezaiyye olur1 ve taabiyye olur ve is-

tifrāġiyye olur ve cūiyye olur ve aṭaşiyye olur ve südediyye olur ki irişmeye 

ruṭūbāt aḫlāṭ-ı tesḫīnine.2 Ve gāh bāḳī olur ḥummā-yı yevmiyye-i südediy-

ye üç gün gāh olur dört devri3 yā yidi devri dā�ir olur gāh olur ḥummā-yı 

yevmiyye ḳaşefiyye yanī deri yübūsetinden olur ve ḥarriyye olur.4 

( ــ כ ــ او  ــ وا ــ  ــ  ــ  אد ــ اي  ــא  ــ ا ــ ا Ya (اnī ḫılṭ-ı 

vāḥidden [456a] ekŝerüñ ufūnetinden ḥādiŝ olur. ( ــ א ار ــ א ــ ا  (و ا

Maḥalli itibārı ile5 (ة ــ ا ــא  ــ ا ــ و  ا ــא  bu oldur ki müte (اaffin 

müteḥallilden ezyed ola. ( א Bu oldur ki müteḥalll müte (و  ا او af-

finden ekŝer ola. ( ــא ــ او  Bu oldur ki müteḥallil ve müte (و  اaffin 

müsāvī ola. ( ــ ز ــ ا ــ ا وق و  ــ ــ ا ــא دا ــא ا ــ و  او ــא ا א  Bu ism (و 

virildi lāzım olduġıçün.6 ( ــ ــ ا ــ  כ ــ او ا ب ا ــ ــ  ــ ا ــ ان כא ) 

Buña bu ism virildi şiddet-i ḥarāreti içün. ــ ــ  ــ اذا כא ــ  ــ  ــ  ــ ا ) 
( ب ا א     Pes ṣafrāvīye ve balġamīye daḫi muḥrıḳa dirler.7 و) 
وق) ــ ــאرج ا ــא  Mi اdede ve cigerde ve ḫilāl-i ażāda (ة ائــ ــ ا ــ ا -bu ol (و 

dur ki bir gün duta bir gün dutmaya. ــ اء ر ــ ن ا כــ ــא ان  א ــ  אد ــ ا  (و 
( ــ א ــ ا ــ  ــא و  ــא  ــא  ــ ا א ــ  ــ او  א ــ ا ــ و   Be-

her-taḳdīr eger ṣafrā raḳīḳa-i ṣırfe ise ġıbb ḫāliṣedür8 yā muḫteliṭ [456b] 
ise balġam ile ki iḫtilāṭı mümtezic ve muġalliẓ ola9 ġıbb ġayr-ı ḫāliṣedür. و) 
( ــ ز ــ ا وق و  ــ ــ ا ــא دا ــא ا ــ و  ــא ا א  Bu oldur ki her gün duta 

tefāvütsüz. ( ــ א ــ ا وق و  ــ ــאرج ا Bu oldur ki ba (او żı evḳātda dutmaya. 

( ــ ز ــ ا ــ ا وق و  ــ ــ ا ــא دا ــא ا داو و  ــ ــא ا  Bu oldur ki her (و را

1 Derkenar: Bu üçi feraḥiyye ve ġażabiyye ile bile ẕikr olınmaḳ gerek idi arāż-ı nefsāniyyeden olmaḳda 

müşterek olduġıçün. 

2 Derkenar: Zīrā ruṭūbāt tesḫīne iricek ḥummā-yı afiniyye olur. 

3 Derkenar: Sıtma dutup ḳoduġı zamānuñ mecmūına devr dirler. Bir kerre daḫi tenbīh olınmışdur. 

4 Derkenar: Ḥarriyye yā ḥarāret-i hevādan yā ḥarāret-i ḥummādan yā ḥarāret-i māddeden yā devā�-i 

ḫāricden yā ġıdā-yı ḥārr istimālinden olur. 

5 Derkenar: Yanī aḫlāṭ. 

6 Derkenar: Bilgil ki ġıbb gün aşurı gelmege dirler ve lāzım olduġı budur ki dā�im olur ammā bir gün 

berk bir gün yumuşaḳ olur. Anuñçün ġıbb dirler.

7 Derkenar: Eger bilmek dilerseñ ufūnet ḳanḳı mevżidedür naẓar ḳıl marīże. Eger ṣudādan ise şikāyet 

ider ufūnet dimāġdadur. Eger ḳay� daḫi var ise ufūnet midededür. Eger durmaḳ var ise ufūnet esfel-i 

midededür yā emāda yā māsārīḳādadur. Eger idrār-ı bevl var ise ufūnet kebiddedür. Eger suāl bile 

var iseufūnet ṣadrdadur. Eger bir yirinde araḳ var ise ufūnet andadur.

8 Derkenar: Yanī ṣafrā gerek dāḫil-i urūḳda olup ufūnet ḳurb-ı ḳalbde yā kebidde olsun ve gerek ḫāric-i 

urūḳda olsun. 

9 Derkenar: Bu ḳayd ile şarṭu’l-ġıbdan iḥtirāz eyledi. Zīrā anda imtizāc yoḳdur. 
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gün dutar1 ammā iki eksük bir gün ziyāde dutar.2 (ا ــ ــאدر  ــא  د  Zīrā (و و

sevdā bārid-i yābis olduġıçün az müteaffin olur.3 ــ وق و  ــ ــאرج ا ــא   (و ا
ة) ائــ ــ ا Meşhūr rib ا budur. ــ ــ  ــ  ــאت ا ــ ا ــ   (و כ وا
( ــ ــכ ا ــאف ذ ــאم ا Aḳsām-ı aḫlāṭ-ı ġayr-ı ṭabī اiyye evā�il-i kitābda ẕikr 

olınmışdur. 

( ــ ــאء ا א ــ او  ــ  ــ ا ــ و  ــ ا Ya (اnī ḥarāreti ola mü-

teallıḳ evvelā ḳıvām-ı beden olan ażāya. (ــא ــ ر ــ  א ــ   ) Nite-

kim ḥarāret sirāc-ı zeyti ifnā ider.4 (ــאن ن ر ــ ــ ا Ya (و nī iki cins ruṭūbet 

vardur. (ــא א ــ ذכ ــ [457a] و  ر ط ا ــ ــ ا ــ  و ــ Evā�il-i kitābda (ا א  (و ا
ل) ــ ــא   araḳ-ı dem ve menī ve leben ve muḫāṭ gibi ل ــ ــ  ــא   (و 
( ــ א ار ــא ل ا ــ ــ ا اف .bu aḳsāmı beyān ider و  ــ ــ ا رة  ــ ــא ا  (ا
ــאء) ــא  ــ ا وق ا ــ Ya اnī şol ruṭūbetdür ki urūḳ-ı ṣıġār eṭrāfında 

olur ki saḳy ider ażāyı.5 ( ــ ــאء כא ــ ا ــ  ــא ا א  Şol ruṭūbetdür ki (و 

dökülmiş ve ṭaġılmış ola ażāya çih gibi.6 ــ ــאد و ا א ــ  ــ ا ــא ا א  (و 
ــאء) א  Şol ruṭūbetdür ki berk olmaġa başlaya.7 ــאل ا ــא  ــ  ا ــא  را  (و 
ــאء) Şol ruṭūbetdür ki terkīb-i a اżāyı ṣaḳlar.8 ــ ا ارة  ــ ا ــ  ا ــאن  ) 
ــ ــ  א ــ  ا ا ــ ــ  ــ  א ــ ا ــאء ا ــ ا ــ  ــ و  ه ا ــ ــ  ول   ا

ق) ــ Ḳaçan ḥarāret ifnā eylese ruṭūbet-i ūlāyı ve şürū ا eylese ŝāniyenüñ 

ifnāsına ism-i ḥummā-yı dıḳḳ taḫṣīṣ olınur buña.9 ــ و א ــ ا ــ ا  (و ان ا
ــאؤه) ــ ا ــ  ــ  ل و   ــ ــ ا א ــ   [457b] ــ א ــאء ا ــ ا ــ   Ḳaçan 

ḥarāret ifnā eylese ruṭūbet-i ŝāniyeyi ve şürū eylese ifnā-yı ŝāliŝe ism-i 

ẕübūl taḫṣīṣ olınur buña. Felāḥ bulmaz bunuñ nihāyetine irişen. ــ  (و ان ا
( ــ ــ ا א ــ  ــ  ا ــאء ا ــ ا ــ  ــ و  א ــ ا Tefrīḳ-i a اżā itdügiçün. 

1 Derkenar: Taaffün dāḫil-i urūḳda olıcaḳ ḥummā lāzım olur. Zīrā urūḳ taḥallül-i ḫılṭa mānidür. 

2 Derkenar: Anuñçün lāzıme didiler. 

3 Derkenar: Ammā ṣafrā ḥārr ve yābisdür taaffüne māni anda berddür. Anuñçün ġıbb-ı lāzıme nādir 

degüldür. 

4 Derkenar: Żamīr ẓāhirde ḥummā-yı dıḳḳiyye rācidür ḥaḳīḳatde ḥarāretine rācidür. 

5 Derkenar: Bu ruṭūbet müstaḥīl olur ruṭūbet-i ḫılṭiyyeden ve bu ruṭūbet müşābihdür eşcāruñ eṭrāf ve 

aġṣānında olan ruṭūbete. 

6 Derkenar: Bu ruṭūbet mütevelliddür ruṭūbet-i ūlādan. Bu ruṭūbet müşābih mīvelerde olan ruṭūbet 

ki göynümiş olmaya. Bu ruṭūbetüñ ve ūlānuñ fā�idesi bedeni tarṭīb ve ġıdalendürmekdür ġıdā bul-

mayıcaḳ. 

7 Derkenar: Bu ruṭūbet mütekevvin olur ruṭūbet-i ūlādan ve bu ruṭūbet müşābihdür mīvelerde olan 

ruṭūbete ki tamām göynümiş olmaya. 

8 Derkenar: Bu ruṭūbet müşābihdür tamām göynümiş olan mīvelerde olan ruṭūbete ve bu ruṭūbet be-

den türāb olmayınca fānī olmaz.

9 Derkenar: Tesmiye ḫāṣṣ bi-ismi’l-āmdur. 
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ق) ــ ــ ا ــ  ــכ   Zīrā ism (و اāmmdur. ــ ــא  ــא ا כ  1 ــ כ ــ ا ــא ا  (و ا
ــ او ــ ا כ ــ כ אر ــאس  ــ ا ــ او  ــ ا ق  ــ ــ ا ــ  כ ة כ ــ א ــאس   ا
ع ــ ــאف  ــ ا ة او  ائــ ــ ا ــ  ز ــ ا ــ ا כ ــ  ــ وا ــ  اع  ــ ــ او ا ــ ا  
א و ــא כــ ا ــ و  ه ا ــ ن  ــ ا ــ  א ــא  ــ وا ــ  ــ  כ ــ כא  وا
ــא) א א ــא و  א  Terkībi yā ecnās-ı mütebāideden yā ecnās-ı müteḳāri-

beden yā cins-i vāḥid envāından yā nev-i vāḥid aṣnāfındandur. Nitekim 

ẕikr itse gerekdür. 

ــ ــ  ــ  א ــ و  כ ــ و   א ئ  ــ א و  א ــ م ا ــ ف  ــ  2 ــ ــ ا  (ا
ــאر ي  ــ ــא  ة و ر ــ ــ ا ة  ــ ــ  ــ و   [458a] ــא ائ ــ ا ــ  ــא و  ر
ــ אد ــאכ  ــ  ع  ــ ــ  ــאم  ارة  ــ ــ  ــא  ــ כא ــא  ا ــ ا ــאدر و  ــ  ــא و  א  
ــאم ل ا ــ ا و  ــ ــ  ــ כ ي  ــ ق  ــ ــ و  ــ  ل  ــ ــכ و  ــ כ ــ و  ــ   و 
( ــ ــ ا ة  ــ ث  ــ ــאم اذا ا ــ ا  Bilinür esbābınuñ taḳaddümi ile ve 

ibtidā ider ditremezsüz3 ve tekessürsüz4 ve nabż ṭaracuḳ olmazsızın belki gāh 

olur ibtidāsında berd-i ḫafīf ve azcuḳ ḳuşarīre5 ebḫire sebebi ile. Ve gāh ol 

ḳalīl ḳavī olup ditre[di]ci olur. Ve bu nādirdür ve cemī arāżı ḫafīfdür ḥarā-

ret-i ḥammām gibi leẕsüz belki sākin ve nabż ve nefes ḥasen olur ve bevl 

nuḍc bulmış ve marażsuz ve araḳ nem olur ḳatı çoḳ degül. Ve ḥammām-

da çoḳ durmaḳ kuşarīre iḥdāŝ iderse ḥummā-yı yevmiyye degüldür. ج ــ  (ا
( ــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ــ و ا ــ כא ــ ا א  Leff ü neşr-i müşevveş-

dür. ( ــ ــ ا ح  ــ א א  ــ  Ḫorlamaḳdur feraḥ viren6 [458b] nesneyi (و ا

ḥummā-yı yevmiyye-i feraḥiyyede. ( ــ ئ ــ ا اغ  ــ ــ و ا ــ ا ــ   (و ا

Muḳābele-i bi’ż-żıddur. (ــא ــ  ــכ ا د و ا ــ א و ا ــ ــ ا ــ   (و ا

Bu daḫi teftīḥdendür. ( ــ א ــא  ــכ  اب ا ــ  .Teskīn-i ḥarāret içündür (و 

( ــ ــ  ــא ا Ya (و رnī sikencübīn ile (ــא ر ا ــ ــ  ــ   (و ziyāde teftīḥ içün (ا
ــאرد) ــכ ا م و ا ــ ــ و ا ــ و ا א ــ  ــ  ــ و ا cemī ا ḥum-

meyāt-ı yevmiyyede nāfidür (ــאم ــ ا ) yanī zevāl-i ḥummādan ṣoñra. 

1 Derkenar: Ḥummā-yı basīṭayı beyān idüp ḥummā-yı mürekkebe beyānına şürū eyledi. 

2 Derkenar: Bunuñ vech-i taḳdīmini ve vech-i tesmiyesini yuḳaruda beyān eyledük. Ve muṣannif yuḳa-

ruda esbābın beyān itmiş idi. Bunda sā�irinden farḳın beyān ider ki imtiyāz ḥāṣıl ola. 

3 Derkenar: Sıtmadan ditremegüñ sebebi budur ki miḳdār-ı mādde çoḳ olup mizācında ḥiddet olup 

andan ebḫire-i mūẕiye mütekevvin olup rūḥ müte�eẕẕī olup andan dāḫile ḳaçup ẓāhir-i bedene berd 

müstevlī olup yā ażā defe ḳādir olmayup ḥareket-i ḳaviyye ile müteḥarrik olur. 

4 Derkenar: Tekessür aña dirler ki marīż kendü ażāsını ḳırılmış gibi ṣana. 

5 Derkenar: Ḳuşarīre oldur ki marīż kendü bedeninde iḥsās ide bürūdet ve sancımaḳ. 

6 Derkenar: Yanī bir nesneye feraḥlanup maḥmūm olmış ise ol nesneyi ẕemm itmek gerek. Bunda 

muḳābele-i sebeb budur. 
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ارة ــ اع و  ــ ــ ا ــא  ا ن ا כــ م و  ــ ــאن ا ــ  ث  ــ ــ   1 ــ ) 
ي ــ ء ا ــ ــאت ا ن  כــ ــ و  ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا ي  ــ ــ ا ــ و ا  ا
ة) ــ א  Arāżı aḳvā olduġı ḥarāreti deme müteallıḳ olduġı içündür.2 ج ــ  (ا
ــאل) ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ ان  م ا ــ ج ا ــ ــא ا ه و ر ــ ــ و ــא כ ــ و ر  ا
Ammā bu ḳuvvet müteḥammil olıcaḳdur ه ــ ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــא ا  (و ر
( ــ ئ ــ sū�-i mizāc olduġıçün. [459a] و  او ــ ا ــאر  م و ا ــ ــ ا  (و 
( ــ א ) Taḳlīl-i dem içün ا ــ ــ ا naḳū (و -ı ḥāmıż ile ــ ــ ا ــא ا  (و ر
( ــ اء  ــ אل ا ــ ṣan اat-ı ishāldür ( ــ א ــ  א ــאء ا ي او  ــ ع ا ــ ــ ا ) 

ġalebe-i dem ile ṣafrā olıcaḳ. 

( ــ ا ــ  ا ــ   (اUfūnet-i demden ḥādiŝ ola.3 س ــ א ــא  כ  ) 
( ــ د ــ  او ــ  ن ا כــ اء  ــ ــ  ــאر  ــ  م  ــ ا ان ا ــ  Bunuñ se-

bebi dem serīü’l-istihāle olduġıdur. ( ــ ا ا ــ ــ  ث   ــ ا  ــ ــ   (و 

Ḥaḳ Buḳrāt didügidür ki dem müteaffin olur.4 Nitekim muṣannif dir:

ــ ــ  ــ ا ــ ا وق  ــ ــ ا ن دا כــ ــ  وق  ــ ــ ا ــ כאن دا  (و 
( ــ ا ــאم   (و .Biri mütezāyide, biri müteşābihe, biri mütenāḳıżadur ا
כ) ــ ــא ا ــאد  ــ ا ــ  ــ اذا כא ــ ا ــא  ــ ا ــ ا  Muṭlaḳ degül 

belki semek-i ṭarī gibidür ( ــ א כא א ــ ــ ا  cevheri eyü ola ammā (او 

serīü’l-istihāledür ufūnete [459b] (ــא ء  ــ  evvel keŝīfi ṣoñra laṭīfi (او 

yimek gibi.5 ( ــ ــ و ا ــ כא אئ ــא  כ Zīrā ḫılṭ-ı mā�ī serī (او ü’l-ufū-

netdür ــאر ــ כא ــאر ا ــא ا ف  ــ ــא  ي  ــ ــאر ا ف ا ــ ــ  ــ   (او 
ــאء) ــא .ḫām olıcaḳ و ا و ــא او  ط او  ــ ة ا ــ ــ כ ــ  و ــ ا د  ــ ــא   (و ا
ء) ــ ــ ا כــ  Bunlar mecmū او  olmaḳ daḫi cā�izdür. ــ ــ  ــא   (و ا
( ــ ا و  س  ا ــאء  ا و  אئــ  ا اء  ــ ا ــאق  כא ــאرج   Lā-cerem ufūnet aḫlāṭı 

müstelzimdür6 ( ــ ا ارة  ــ ن ا ــ כــ ــ ا ــ  ل  ــ  ḥarāret-i aḥrar gibi (و 

olmaḳ ( ــ ــ ا ــ ا ع  ــ ) ruṭūbet-i dem içün (و ا ــ ــ ا ــ  א ــא   (و 

ḥummā-yı afiniyyeden ol melīle olur. ي ــ اج و  ــ ال ا ــ ــ و ا ــ ا ــ   (و 
( ــ ــ و כ כ  Zīrā ebḫire bedeni ŝaḳīl ider. ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ف  ــ  (و ا
ــא) אد  Muṭbıḳa daḫi böyledür. (اوة ــ ــ  ــא   Az olur bedende nem (و 

1 Derkenar: Bunı yevmiyye aḳabınca īrād eyledi aña eşbeh olduġıçün. 

2 Derkenar: Yevmiyyede eḫaff olduġı ḥarāret rūḥa müteallıḳ olup rūḥ laṭīf olduġıçün ḥarāreti şedīd 

olmaz. 

3 Derkenar: Ġaleyān-ı demden degül.

4 Derkenar: Ebḥāŝüñ ḫülāṣası dem müteaffin olup ṣafrāya munḳalib olmamaḳ cā�izdür.

5 Derkenar: Bunuñ aksin diyen aks söyler sözi şedīd degüldür. 

6 Derkenar: Hevā-yı vebā�ī arż-ı vebā�iyye hevāsıdur yā mā�-i taġayyür mücāveretinden olur yā ceyfler 

mücāveretinden olur. İmdi ibāret-i muṣannifde nev-i ḳuṣūr vardur. 
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(1 ــ و ــ ا ــ ا ) nuḍc olmaduġı içün (ع ــ ــ ا ــאء  ــ ا  ḳoduḳdan (و  

ṣoñra ( ــ ــ و  ــ ا  [460a] ــ اض2 ا ــ  (و اufūnet içün اع ــ ــ ا ) 
ــאن) ن ا ــ ــ و  ــ ا ــ  ــ و  beyān-ı a و اrāżdur. (ــכ ن ذ כــ  Meẕkūr (و 

olan arāż ار ــ ــ و ا ء ا ــ وداج و ا وق و ا ــ ــאخ ا د و ا ــ ــ  ــ  ــ ا ) 
أس) ــ ن و ا ــ ــ ا ن و  ــ  imtilā-yı اurūḳ ve keŝret-i dem ve ebḫire içündür. 

ى) ــ Ya (و nī ḥummā-yı demeviyye dutmaġa başlar. ق ا ــ ــ و  א ــ  ) 
ان) ــ ــ ا  Zīrā mādde dāḫil-i urūḳdadur ve anuñ yübūseti içün araḳ ol-

maz.3 (ــאم ارة  ــ ــ  ــ כא ــ  ا ــ  ــ  ز ــ  ن ا כــ  .Ruṭūbet dem içündür (و 

כــ اء و  ــ ــ ا ئــ و  ــ و ا ــ ا ئ  ــ א ج اول  ــ ــאم ا ــ ا ــ  ــא  ا  (و 
ــ א ــאء ا ــ او  אכ ــ ا ــ او  ع ا ــ ــ ا اء  ــ ــ  אل  ــ ــ و ا ــ او   

( א  İbtidā-yı ilāc faṣddur ve demi söyündürmekdür ve ġıdā-yı latīf4 ve 

terkdür ve ishāl-i laṭīf ṣafrāvīdür. 

( ــ ــא ا ــ ا او ــ ا Ya (اnī ġıbb-ı dā�ir ( ــא  ــא و  ب  ــ ــא  א ) bir 

gün dutar bir gün dutmaz. ب כــ ــ و ا اع و ا ــ ــ [460b] و ا ن ا כــ  (و 
( ــ ز ــ ا ــ  ــא ا  Yanī bu arāż ġıbb-ı dā�irde eḳall olur ṣafrāviye-i lāzıme-

den. Zīrā ḥarāret-i mādde dāḫil-i urūḳda eşedd olur.5 ــ ــ  ــ ا ــ ا  (و 
אن ــ ــ ا ــא  ــ و ر ارة ا ــ ــאن و  ــאف ا ــ و  ــ ا ــ و  ــ  ــאن  داد ا ــ  ا
اد) ــ  Bunlar şiddet-i ḥarāret içündür. ( ــ م Ṭarlıġanmaḳ (و ا ــכ ــ ا  (و 
ء) ــ ــא) zīrā bunlar daḫi ḥarāret virür و ا ــ ا ــ ا اض  ــ ه ا ــ ن  כــ ــ   (و 

ḳaçan mādde ḫāliṣe ve ḥādde olsa. ــ ــ و  א ــ  ة  ــ ــ  ــ ا ئ  ــ  (و 
ن) כــ  Yanī nāfıż ( ya (اوnī evvel günlerinde (ى ــ  mādde ṣafrāviyyenüñ (ا

1 Derkenar: Nevbet diyü sıtma dutmaġa başladuġı zamāna dirler. 

2 Derkenar: Lafẓ-ı اض ref ا ile maṭūfdur ن .ḳavline כ

3 Derkenar: Buḥrān vaḳtinde mādde nuḍc bulup ṭabīat-ı araḳ ile def ider. 

4 Derkenar: Eşribe-i bāride ile.

5 Derkenar: Bilgil ki ḥummeyāt nevbetleri ve müddetleri muḫtelif olduġınuñ esbābı vardur. Zīrā ḥum-

māda üç nesne vardur: Biri taaffün, biri ictimā-ı mādde, biri taḥallül-i mādde. Ve ictimā-ı mādde 

muḫtelif olur miḳdār ḥasebince. Eger māddesi keŝīre ise zamān-ı ḳalīlde müctemi olur. Eger mu-

teddün leh ise zamān-ı mutavassıṭda müctemi olur. Anuñçün ḥummā-yı balġamiyye her gün dutar 

sevdāviyye üç günde bir dutar ṣafrāviyye bir gün dutar bir gün dutmaz. Ve ictimā-ı mādde muḫteif 

olur keyfiyyeti yanī riḳḳati ve ġılẓeti ve ḥarāreti ve bürūdeti ḥasebince. Anuñçün sevdāviyye üç günde 

bir dutar ġılẓet-i māddesi içün ve balġamiyye her gün dutar riḳḳat-i māddesi içün ṣafrāviyye bir gün 

dutar bir gün dutmaz beynehümāda olduġıçün. Ve taaffün-i mādde daḫi muḫtelif olur keyfiyyātı ḥa-

sebince. Eger ḥārre yā raṭbe yā bunlardan mürekkebe ise tezcek müteaffin olur. Eger bāride yā yābise 

yā bunlardan mürekkebe ise giç müteaffin olur. Ve taḥallül-i mādde muḫtelif olur māddenüñ iḫtilāfı 

ḥasebince lüzūcetinde ve ademinde ve ġılẓetinde ve riḳḳatde ve ruṭūbetde ve yübūsetde. Zīrā mādde-i 

lezice ve ġalīẓe ve yābise ise bedenden istifrāġı ġayr olur. Anuñçün balġamiyyenüñ müddeti ṭavīl yā 

raḳīḳa ve ġayr-ı lezice ise istifrāġı yesīr olur. Anuñçün sevdāviyyenüñ müddeti ṭavīl olur. Yazduġum 

nefāyis ḥikmetdür, taṭvīlden rencīde olmayasuz. 
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ḥiddeti içün ( כــ א ــ  ــ و ا א ــאده  ة ا ــ ــ  ــא  ــ כ ــ  ) māddesi 

nuḍc bulduḳça ḥiddeti artar. Anuñçün nāfıż rib āḫirinde ziyāde olur و) 
ــא) ــ  ــ  د  ــ وم ا ــ  ġıbda. ارة ــ ب ا ــ ــאدة و  ع ا ــ ــ  ــא  ــא ا د  ــ  (و ا
( ــ ــ ا א ــ  ــ ا ــאرق .Ammā balġamiyyede berd mādde içündür ا  (و 
( ــ ق כ ــ  Yanī zevāl-i ġıbb araḳ ile [461a] olur. (ــא ــ  ــ  ز  Ġıbb-ı (و ا

lāzımuñ gün aşurı bir dutması muḥkem olur. (ــא ا ــ  ــ  ــ   (و ا

Belki bir ḥāl üzere gibi olur. ب ــ ــ ا ــ  ــ  م  ــ ــ כ  א ــאن  ــ  כ  (و اذا 
ض) ــ ا ع  ــ ــ  ــ  ا ــ   Ḳaçan mürekkeb olsa iki ġıbb her gün dutar. 

Öyleye itimād olınmaya dutmaġa delāletde nev-i maraża.1 ــ כ ا ــ   (و 
( ــ ــ ا א ــ  ق او ا ــ ــ  ــא ا ك ا ــ اء  ــ ن ا ــ  ــ  ن ا כــ  Öyleye esfele 

taḥrīk itmez. ــא אئ ن  כــ ــאغ  ــ ا ة ا ــ اء  ــ ــ ا ــא ا اذا כא אر ن  כــ ل  ــ  (و ا
ــאف) כــ ر ــ  ــאم ان  א ر  ــ ئــ  ــ و  Ammā ru اāf olıcaḳ def olur و) 
( ــ ن ا ــ ــא  ــ ان  א ــ ا  māddesi elṭaf olduġıçün.2 ــ ــ ار ــא   (و 
( ــא ــ  ــ  ــ ا אت ا ــא  Yanī bundan tecāvüz itmez. ــ ــא  אد ار ز ــ  (و 
ص) ــ ــ ا ــא  ف  ــ ــכ   Nevbetüñ bunuñ üzerine ziyādesi miḳdārı ile ذ

bilinür ḫulūṣdan budı. (ــאء ــ ادوار ا  ــ   [461b] ــ ن  כــ ــא  ل  ــ  (و ا

Yanī sıtma ḳor nihāyet yidi kerre ṭutduḳdan ṣoñra illā ḫaṭā ile ziyāde du-

tar.3 (ــאم ــ ا ــ  ــ  ــ  ــאم ا ــ  ز م ا ــ م  ــ ــ   Ḥummā-yı lāzıme (و 

ḥummā-yı dā�ire nevbetine durup yidi kerrede münḳażī olur ــ ــא  ا  (و 
( ــ ــ  ل  ــ ــ  ــ  א ــ māddesi balġam-ı ġalīẓ olduġıçün ا ل  ــ  (و ا
ــא) ــא כאن  ــ ر א ــ ا ــ  ــ و  ــ ر א -balġam-ı ġalīẓ ile muḫteliṭ ol ا

duġıçün (اع ــ ض ا ــ ول) ġıbda (و اذا  ــ ا ) yevm-i evvelde. ( ــ ا ــ ا ي  ــ ) 

Zīrā yevm-i inẕārdur. ( ــא ــ ا ــאرق  ض) .Zīrā yevm-i buḥrāndur (و  ــ  (و ان 

Yanī ṣudā ( ــ א ــ ا ي  ــ ــ  א ــ ا ) zīrā yevm-i inẕārdur ــ א ــ ا ــאرق   (و 
( ــ ــאدي  ) .ḳuvvetüñ ḥasebince و ا ــ ــ  א م  ــ ــ ا ــ  ج ان و ــ Ya (اnī 

iki üç gün geçdükden ṣoñra faṣd ideler.4 ول אم ا اج دم  ا  ا  (و ا
ر و ــ د و  ــ ــ ا ــאء  ر ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ و ان و اب ا ــ ــכ و   ا
ــא او ر  ــ ــאص و  اب ا ــ ــ  ــא  ــ [462a] او ا ــ و ا اب ا ــ ــ  د  ــ  
ــכ ــ  ــ او  א ع  ــ ــאح او  ــ او  ــאض و  ــ او  ــ او  ــ  ــ  اب  ــ  

1 Derkenar: Zīrā her gün dutduġuñ gören ṭabīb bunı ṣafrāviyye ṣanmaz bā-vücūd ki iki ṣafrāviyyedür bir 

gün birinüñ nevbeti olur bir gün birinüñ nevbeti olur. İmdi itimād alāmetedür nevbete degüldür. 

2 Derkenar: Ṣafrā raḳīḳ olup balġam ile ḳarışmazsa ġıbb-ı ḫāliṣ dirler ve illā ġıbb-ı ġayr-ı ḫāliṣ dirler. 

3 Derkenar: Ḫaṭā yā ṭabībden olur yā marīżden müberrridāt ve muġalliẓāt istimāli ile çoḳluḳ. 

4 Derkenar: Nuḍc bulsun içün.
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( ــ ــ  ع  ــ ــ ا ــ  و ــ و ا ــ او  اب  ــ ــאء tā nuḍc bula.1 او   (او 
وس) ــ ي  ــ ــ  ــ او  اب  ــ ــ  א ــכ او Ezilmiş ola ا ــ  ــאر  ــאء  ــ  ) 
( ــ ــאء ا ــ و  اب  ــ  ḳarpuz ṣuyı. ق ــ ر  ــ ــ  ــ  א ــכ  א ــכ او  א ) 
( ــ ي  ــ ــ ا ــאء ا ــ و  ــ  ــ  ارة و ا ــ ــכ   Biryān olmış ḳabaḳ 

ṣuyı eyüdür2 (ــאدس ا ــ  ــ  ا اכــ  ا ــאه  ــ  ــ  و ا .tā nuḍc ḥāṣıl ola (و 

رة) כــ ــ ا א כــ  ــ  ــ ان  ــ ا ــ و ا א ــ  ــ  م  ــ ــ כ  ــ ا  (و 

Yanī telyīn eşribe ile olmazsa bunlar ile ideler3 ــ ــ ا ــאر و  ــ ا ــ اوا  (و 
ــ و اذا ــ  ــא ان כאن  ــאر و  ــאء و ا ر ا ــ ــ  رات  ــ ــ ا ــ ا ــאف ا  

ــכ اب  ــ א   ر  ــ ــ او  ر  ــ  [462b] ه او ــ ــ و ر ا ــ ــ  ــ  ط ا ــ  ا
ر) ــ כא ــ ا ــאج ا ــ  ــאص و   şiddet-i او اaṭş olıcaḳ ع ــ ــ  ــאن و  ــאك  ــאن כאن  ) 
ي ــ ــ  ــ  ع  ــ ــ او  اب  ــ ــכ او  ــ  س  ــ ــ ان  ــ  ــ  ي  ــ ــ   ا
ات) ــ ــ ز ــ  ــ  ــ  ــאب  ــא  ــא در ــ   sükker üzere süzilüp ار

içürile. ( ــ ــ  ــ ا ــא و ان כא ا اب ا ــ ي او  ــ ــ  اب ا ــ Ya (او nī ley-

yine olsa ــכ ا اب  ــ ــ او  א ــ  א ــאن ا ا اب  ــ ــאض او  اب ا ــ ) 
ــ و ــ ا א ــ  ــ ا ــ و  ــאل ا ــ ا ــאت  א ه ا ــ ــ  ــ  ــ و  א  ا
( ــ אئــ ا ــ māddenüñ iḫrācı içün ا א ــ  ــאن  ــ و ا ــ ا ــ  ــאن  ) 
ــ ــ  ــאف ا ــ  ــאح و  اب  ــ ــ  ــא و  א ــ  ــ و زر ورد  א ة  ــ אق و כ ــ  و 

ر) ــ ــאء .şiddet-i ḥarāret ve ġalebe-i ḳay� içün כא ى او  ــ ع ا ــ ت ا ــ  (ا
ــא ــ در ــ  ر  כــ رد ا ــ اب ا ــ ــ  ــא  ن [463a] در ــ ــ او ار א ــ  א  ا
ــאء ــ  وس  ــ ي  ــ ــ  ــ او  ز  ــ ــ  ــ و د اب  ــ ــ  אر ــ  ــ او   
ــכ و ض ا ــ ــ  اب  ــ ــ او  ز ا ــ ــ ا ــכ و د ــ و ا אر ــ ا ــ  ــאر   
( ــ א כــ  ن  כــ ــ ا ان  ــ ا ت ا ــ ــ ا ــ  و  Ṣafrā müteḥarrike ve ا

muḥarrike olıcaḳ użv-ı re�īse munṣab olmaḳ iḥtimāli olur. Öyleye istifrāġ-

da isticāl olınmaḳ gerek. ــ ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــ ا اغ  ــ ــ ا ــ  ــ ان ا ) 
ــא) ــ   Zīrā mādde-i ġıbb raḳīḳadur. م ــ ــא  ــ و  م ا ــ غ  ــ  (و 
ان) ــ Zīrā ṭabī اat defe meşġūldur taṣarruf idemez. اغ ــ א ــאم  ــ ا  (و او
( ــ ــאدس  ــ و ا ــ  א ــ و ا א ــ و ا א  Zīrā bunlarda nevbet ve buḥrān ا

yoḳdur. ــ א ــ ا ــ  ــ  ــא  ان כ ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــאدس  ــא ا  (و ا
ــ ــ ان  ــ  ــ ا ــ  א ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــאذا ا ــאدس ردي  ان ا ــ  ا 

ــאء ــ  ع  ــ ــ ا ــאب ا ــ  ــ او  ــאء ا ــ  ــ   [463b] ــ ــ  اء  ــ  ا
( ــ اب ا ــ ــכ او  ــ ا ه כאن  ــ ــאن اي  ــ  אن  ــא ان  ــ و  ــאرد او   Ġıdā 

1 Derkenar: Te�ḫīr olınmasa ṣıḥḥat bulduḳdan ṣoñra lisānı ŝaḳīl olur. 

2 Derkenar: Ṣanatı budur ki ḳabaġı ḫamīre ṣarup bir muteddün leh tennūrda ḳoyup bade çıḳarup ṣıḳalar. 

3 Derkenar: Böyle didi. Zīrā eşribe ile telyīn ishāl ve ḫaṭar cihetinden eḳaldür.
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te�ḫīr olına iki üç gün, andan ṣoñra cev-āb istimāl olına yā etmek içi ḫalībi 

ki mā�-i bāridde ıṣlanmış ola yā bunlaruñ sevīḳi ḫuṣūṣā ḳaçan maraż ile 

ġaŝeyān olsa bunlardan ḳanḳısı olursa sükker ile yā şarāb-ı nīlūfer ile.1

( ــ ــ ا ــא  ی  ــ ) İstiẟnādur ol kelāmdan (ا ان  ــ وج وا ــ ــ ا ن  כــ ) 

taḳviyet içün ( ــ رك ا ــ ــ   ه) .ḫafī olduġıçün (و  ــ ــ و  ــאء ا ی  ــ ) 

Öyleye żafı ziyāde olur ( ــ ــ ا ــאذا  ) żaf irişicek ziyādeye (ادرك) ẓāhir 

olduġıçün. ( ــ ــאرب ا ض او  ــ ــ ا ــ ا -Ḥālbuki maraż irmişdür nihā (و 

yete yā ḳarīb olmışdur. ( ــ ار اق ا ــ א ی  ــ ) Öyleye ġıdā ḳılınur bilicler 

şorbaları. (اء ــ ــ ا ض  ــ ــ ا ئــ  ــ  אل ا ــ ة  ــ ــ ا ــ  ) Lā-cerem 

ġıdāda taṣarruf [464a] idemez. (ب כــ  (و Ġuṣṣa virür ol ġıdā-yı fāsid (و 
( ــ ش ا ــ  ebḫire-i fāside mürtefi olduġıçün dimāġa. (ــא ــ   Bu (و  

emrāḳ sebebi ile ḥāṣıl olmaz (ــא ــ  ــ  ) ṭabīat müntefi olmaduġıçün 

( ــ ــ ا ــאذا  ) ḳaçan sākin olsa (ة ــ ــ ا ورة .ẓāhir olsa iştihā (و  ــ ) 
ــ و א ــ  ــ او  ــ او  אخ او ر א ــ ــ او ا ــ او  א ــאص او ز ــאن او ا ــ ا  
אل) ــ כــ  ــ  ن  ــ ــאء ا ــ او  א ــ  ــ و  ز ا ــ ــ ا ــכ  ــ ذ  Zīrā 

ekşi suāle żarar ider. ــאم ــ ا ــ  ار ــ ا ــ  او ــ ا ــאج ا ــ  ــאس  ــ ا  (و 
( ــ م ا ــ ــ  ــ  ن  ــ ــ ا ــ ا ول و  Ya اnī muḥtāc olur ferārīce ḳuvveti 

żaīf olduġıçün ( ــ م ا ــ ــ  ى  ــ ــ ان  ــ  ه  ــ ــא  ṭabī (و اat meşġūl ol-

duġıçün def-i maraża. ( ــ ــ ا ــאل  ــ ا Ya (و  nī ṭabīatda kabż gibi 

var iken ġıdālandurmaya. ــ ــאه  ــא ذכ ن  ــ ــ و  ا ــכ  ــ  ــ ا دو  (ا
ــ ــאر  ــאء ا ــאء او  ــאء ا رد او  ــ ــאء ا ــ  ق ا ــ א ــ  אد د اכ ــ ــאف [464b] و   
ــ ــ  א ــאر و ا ــאء ا א ــ  ا ــ ا ر و  ــ ــ כא ــ  ــ ا ــא ا ــ و ر ــ   
ــ  ( ــ ــ اد ة ا ــ ة ا ــ כــ ا ــ و  ا ــ   lafẓen merfū müb-

tedādur ــ  cümlesi ḫaberdür. ــאر و ــאء ا א ب  ــ اء ا ــ ــ ا ا  ــ ــ ان   (و 
( ــכ ن Ṣafrāyı çıḳarmaḳ içün ḳusdurula ا ــ ارة  ــ ة ا ــ ــ  ــ و  (و 
ور) ــ  bezr-i baḳla ve bezr-i hindibā ve bezr-i ḫıyār ve bezr-i ḳıŝŝā ve sā�ir ا

büzūr-i bāride gibi ( ــכ ــאص او ا اب ا ــ ــ  ــ  ) tā ḥarāret def 

ola. (ــאرد ــאء ا א ــ او  ــאء ا ــכ  א ــ  ر  ــ ق  ــ اء ا ــ ــ ا  Zīrā mā�-i (و 

bārid nuḍc virür ḫılṭ-ı ṣafrāvīye. Öyleye ṭabīat ḳavī olur mevādduñ define 

araḳ ile. (ــא ا ر  ــ ــ  Zīrā mu (او arraḳdur teftīḥ itdügiçün. ــ  (و 
ادراره) داد  ــ ــ   Zīrā mesḥ olınduḳça mesāmm açılur2 ( ــכ ا ش  ــ  (و 

1 Derkenar: Zīrā sevīḳ taḳviyet-i mide itdügiçün ġaẟeyānı def ider.

2 Derkenar: Ve mesḥ olmayıcaḳ ẓāhir olan araḳa bürūdet irüp müncemid olup mesāmmı dutar araḳ 

münḳaṭı olur.
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meskene ṣu serpile (ــאء ارات1 ا ــ ــ  ــ  כ  hevāyı ve dimāġı [465a] tebrīd (و 

ve tarṭīb itmek içün. ــ و ى و ا ــ כ ــאح و ا ــ ا אכ ــ ا ــ  ب ا ــ  (و 
ــאر) ور و ا ــ אر Ve ḳarīb ḳılına ا ــ ف و اوراق ا ــ س و ورق ا ــ ا א ــ ا ) 
( ــ ــאء כ ــ  ــא  ــאن  ــאح و ا ة כא ــ ــאردة ا  bunlaruñ cümlesi tebrīd ا

içün ve ıṭr ile taḳviyet içündür ve buncılayın ḳarīb ḳılına. رد ر ا  (و  ا
ــאء ف و  ــ رد و ا ــ ــאء ا ــ  ة  ــ ب ا ــ ــאردة و ا ــ ا א ــ ا ــ و   و ا
ــ ــ و  ــ ا ب ا ــ ــ  ــ  ن  כــ ــ ا ان  ــ  ــ  ــאف ا س و  ــאء ا ــ و   ا

ــאر) ــאء ا ــ او  ــאء ا ــ  ــאن  ــ ا  Leḫāliḫ2 cem-i laḫlaḫadur ve ol 

macūn-i ṭībe dirler ve seher olıcaḳ sirke men olınduġı sirke müceffif ve 

mūcib-i seher olduġı içündür. 

( ــ ــ ا  ,Yuḳaruda beyān eyledi ki bu iki ḳısmdur: Birine lāzıme (ا

birine nāyibe ve dā�ire ve muvāẓıbe dirler. (ــא ار ن  כــ ) Yanī ḳısm-ı ŝānī-

sinüñ ḥarāreti [465b] ( ) bürūdet māddesi içün ( אر ) ruṭūbet mādde-

si içün. (ة ــ ــ  ــ ا اذا  غ ا ــ  ) Yanī el użv üzere çoḳ dutulsa incidür. 

( ــ ــא  د م) .Zīrā mizāc-ı balġam bāriddür (و  ــ ب כ  ــ  Her gün dutar (و 

( ــ אت و  ــ ــ و  כ ــ  balġamuñ keŝreti ve buḫārınuñ irtifā (و ı içün. و) 
ــאد) ــ  ــ  ــ  ــאد  ــ  ــ  ــא  د  ــ ــ ا ــ ازا  Zīrā aṣl mizācı berddür. و) 
( ــ ز Ya اnī ḳısm-ı evveli ( ــ ــ ا ــ  ــ  ق  ــ ــא ا ) ve ṣalābet-i nabż 

vardur dıḳda. (د ــ ان  ــ ــ ا ــא  ــ כ ــ   (و Māddenüñ keŝretinden (و 
( ــ ــ ا ل  ــ ــאض) rengi az olur ا ــ و  א ــ  ــא כאن ا ــ ر ) keŝret-i iḫtilāṭ-ı 

balġamdan. ( ــ ــ ا ــ  ــא ا  (و .Zīrā ḥarāret-i nāriyye ḥādiŝ olur (و ر
( ــ از و  ــ ــ ا ــ و ر ة ا ــ ة و  ــ ــ و  ــ ا ن و  ــ ــ ا א Ya رnī bu 

ḥummāda bunlar olur. [466a] ن כــ ــא و   א ــ  ن ا כــ ــ ا ان  ــ   (و ا
ــכ) ــ ذ ــא و  ــ  ة ا ــ כ ة  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  א  Yanī ol żafa tābi olur. 

ق و ــ ــ  اوة و  ــ ــ ا ة  ــ ط ا ــ ــאن و  ب و ا ــ اء ا ــ ــ ا ــ  ــ כא ا  (ا
א) ــאئ ن  כــ  Yanī araḳ cemī bedene ām olmaz و ــ  ا ــאج  ا ج  ــ  (ا
( ا ــ ya اnī nuḍcdan ṣoñra (ة def (و   ا-i ġaşy ve bāḳī arāż içün 

ب) ــ ــ ا ــ او اכ ــ כ  ــ  ــ  ــ   اب iḫrāc-ı balġam içün (و ا ــ ــ   (ا
ــ ــ او  وري او  ــ ــ  ــ او  ــ و  ــ او ا ــ او ا ــ او ا  ا

ــאذج او ــ  ــ  ــ  ــ  אر ــא و ا ــאر و  ــא و  ر  ــ ــ  ــ  ــאر او  ــאء   
( ــכ وري او  ــ  balġamuñ riḳḳati ve ġılẓeti ve tefāhüti ve mülūḥatı ḥasebince. 

ــ و  ء  ــ א ــ  ا ــ  ــ  ا ارة  ــ ــא  و  ــ  ا א  ــ ــ  ور  ــ ا (و 

1 Derkenar: Ḫarārāt yuḳaruda tekrār beyān olınmşdur. 

2 Derkenar: ى ش  ن  ش آ و  אى   . 
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ــ و ارة  ــ כــ ا ــ  س اذا  ــ ق ا ــ ــאء  ــאر  ب  ــ ــאرا او  ــ  ــאء ا ــ  ــ   
ــ ــ  وري او ا ــ ــכ ا ــ [466b] او ا اب ا ــ ــ  ــ ا ــ   

ــ اذا اب ا ــ اب ورد او  ــ ــאن او  אو ــ و  ر כ ــ س و  ــ ق  ــ ــ و  א ــ راز  
رد او ــ ص ا ــ ــ او  אر ص ا ــ ــ  ــ ا ــא ا א ــאل ز 1 و اذا  ــ ة  ــ ــ ا ــ   כאن 
ف و ــ כ ــא و ا ج و ا ــא ــאد اورد و ا 2 و ا ــכא ــ و ا א ــ ا ــ او  א ص ا ــ  
ــ ــ  دو ه ا ــ ــ  ــא رכ ــ و ر ه او ورد  ــ ــ و ــ او  ــ  ــ  ــ   ا

ــאص ــא ا اب و ا ــ ــא  ــ  אن و  ــ ــאص و ا ي و ا ــ ــ  ــ כא ــ  ــ   ادو
( ــ ــאر  ه  ــ ي و ــ ــ  ه او ا ــ Zīrā bu ikisi muż وaflardur fem-i mideyi 

ve müvellidlerdür balġamı. ــא و ر  ــ ــ  ــ  אن  ــ ــ  خ  ــ אت  ــ  (ا
ن و ــ ر א و  ــ ــ  ــ در ــ כ وا ــ  אر س و ا ــ ق  ــ ن و  ــ אر ــא و   
4 ــ ــ و  אر ــ  ــ  ــ  ــ درا ــ  ــ כ وا  3 ــ ــ و ا א ــ  א و  ــ  
ــ כ ا  ــ ــ ازرق و כ ــ  ــ در ــ  ــ כ وا ــ  ــ [467a] و  ــ راو ــכ   و 

ن ــ אر ــ و  א ــ  ــ و  ــ راو ــ  ا او  ــ ــאرج  ــאرج او ا ــ ا ــ او  ــ در ــ ر  وا
ق ــ ــ او  אر ــ  ــ  ز و  ــ ــ  ك  ــ ــ  ــ دا ــ כ وا ــ  ــ ازرق و   و 
ــ ــ  ــ او  אئــ  ــ او  ــ و  او ــ  א ــ  ن و  ــ אر ــ  ــ  אر  
ــאر و ــא و ا ر ا ــ ــ  ــ  אدرار ــ  ــ כ  ن و  ــ א و  ــ ــ و  ــא  ــ   و 
( ــ ــ  ــ  ــ   Bunlar sābıḳan beyān olınmışdur. Aña binā�en ا

miḳdār-ı şerbetin ẕikr itmedi. ــ ــאر او  ــאء  ــכ و  ــ  ر  ــ ئــאت   (ا
ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ و  س  ــ ق  ــ ــ و  ل ا ــ س او ا ــ ق  ــ ــאء   
ــ ــ  اء اכ ــ ــ ا כ ــ  ــאج ا ــ  ــ  כ ــ  ــ  ــ  אد ــ  ض و ان כא ــ  ا

( ــ او  Bunuñ müddeti ḳaṣīredür çoḳ ġıdāya muḥtāc olınmaz ḥıfẓ-ı ا

ḳuvvet içün [467b] ول)  ا ــאم  ا ــ  ) balġamiyyenüñ üç evvel günlerinde 

ġıdā. ــ ــאدة  ــ ز ــ ا ــא ا ــ و ر א ــכ او  ــ  ــאء ا ــכ او  ــ  ــאء ا ) 
ــאذج وري او ا ــ ــכ ا א ــ  ــ ان  ــ و  ــ او  א ــ او راز ــ  ــ   
ــ ــ  ــ ا دو ــכ ا ن و  ــ ــאء  ــ و  ــ او  ــ و ا ار ــ و ا א  
ــ ر و ا ــ ــ  ــ و  ــ و  ــ  ــ  ــ ورد ا ــ او د ــ ا ة  ــ ــ ا  

( ــ ــאء ا  Żımād daḫi fem-i mide üzere ḳılınur. ــ ن  כــ داو  ــ ــ ا  (ا
د ــ ــאم و  ــ ا ــ  כ ــ  ــ כא ــ و ــאدة  ــ ا ــא  ى כ ــ ــ  ــא  ــ  א ــא ا ائ  ا

ــ ــ  اوة ا ــ ــ  ــ  ــ و  او ــ ا ة  ــ ــ  ــ ا ار אن و  ــ ــ ا ــכ   
אدة)  Ḥummā-yı sevdāviyye-i dā�ire ki māddesi ḫāric-i اurūḳdadur ibtidā-

1 Derkenar: Fem-i mide żaf olmaḳ keŝret-i balġam içün bu ḥummānuñ ḫavāṣından. 

2 Derkenar: Bir otdur ki cerḫa dirler. 

3 Derkenar: Helīlec-i aṣfar. 

4 Derkenar: Her birinden on beş dirhem. 
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sında ditremek żaīf olur.1 Andan ṣoñra ḳavī olur mādde nuḍc bulduḳça 

veca2 ile bile ke-ennehū iẓāmda ṣıḳlıḳ var gibi ve berd ile ki anuñçün 

dişler birbirine doḳuşur [468a] ve ḥarāret ile ṣafrāviyye ḥiddetinden eḳall 

ve balġamiyye neminde olmaz yübs-i mādde içün. ــ ن  כــ ــ  כ ا ــ   (و 
ط) ــ ت ا ــ ــ  א ــ  ــאت   Ḥummeyāt-ı muḫtelifenüñ ṭūl-i müd-

detinden aḫlāṭ remād gibi olur. (ف ــ ة ا ــ ــ و  ــ  ــ ا  mādde ṣulb (و ا

olduġıçün. ( א א ار و   ل دور  Zīrā (و usretü’t-taaffün ve’t-taḥal-

lüldür. ل و ــ دوار ا ــ ا ق כא ــ ــ  ــ  داء  ــ ــ ا ــאن כא ــ  ق כ ــ ــאرق   (و 
( ــ ــ ا ــאء و ا ق ا ــ ــ و ا ل ا ــ  Māddenüñ bürūdeti ve lüzūceti ve ا

ruṭūbeti içün ــ א ــ ا ا و כאن  ــ ا ــ و  ــ  ــ ا اء כאن ا ــ ــ  ــ  אכא  (و 
( ــ ــאب ا ــ و ا ة و  ــ  şol sevdā ki ṣafrādan olur nabż anda eşedd כא

olur sürat ve tevātür cihetinden ve nāfıż ile ḳuşarīre3 gibi olur māddenüñ 

bürūdeti ve leẕi olduġıçün. م ــ ــ  ــ  ــ  ط  ــ اق ا ــ ــ ا ــ  אכא  (و כ 
ــא) א  Ol aḫlāṭuñ alāmātınuñ taḳaddüminden4 [468b] lā-büddür. ــ  (و 
م) ــ ــ ا ــאدة و ا اج و ا ــ ــ و ا ــ و ا ــ و ا ــ ا ــאدة ا ــ  ل  ــ  Meŝelā 

yigitlerüñ demdür ḳocalaruñ balġamdur ve ḥārr beledüñ ṣafrā bāridüñ 

balġamdur ve faṣl-ı ḥārr ve bārid ve mizācı ṣafrāvī ve balġamı daḫi böyledür 

ve ḳalīlü’l-ekl olanuñ sevdā ve keŝīrü’l-ekl olanuñ balġamdur ve me�kūl ve 

meşrūb ve sā�ir umūr daḫi böyledür. (ب ــ ــ ا ــ  Ya (و اnī sıtma dut-

maḳda5 muḫtelif olduġınuñ sebebi6 ــ ــ  ــאن כא ــא  ع  ــ ــ ا ــאدة ا  (ان ا
ــ ن ا כــ ا  ــ ــ و  ــ ا ــאره دا ــכ  ــ ذ ــ  ــאن כא ــא  ع  ــ ة כאن ا ــ ــכ כ  ذ

وق7) ــ ــאرج ا ــ  ض ا ــ ــ  ــ  ــ   mādde-i raṭbe esradur taaffün cihe-

tinden ve ḳaçan mādde ruṭūbeti keŝīre olsa esra olur taaffün cihetinden.8 

Ve ḳaçan mādde ruṭūbeti9 ve keŝreti ile ḥārre olsa ufūnet dā�im olur. Bu-

1 Derkenar: Nitekim yuḳaruda beyān olınmışdur mādde laṭīf ve raḳīḳ olduḳça ḥiddeti ziyāde olup rūḥ-ı 

ḥassās andan müte�eẕẕī olup lā-cerem dāḫile ḳaçup ve ażā ḥareket ider. Anı def içün pes ditremek 

ziyāde olur. 

2 Derkenar: Zīrā mādde-i ŝaḳīle-i müteaffine ḥareket idüp bażı aġşiye ve iẓām ortasında nüfūẕ idüp 

veca īcāb ider. 

3 Derkenar: Şiddet-i ḥācet olduġıçün tervīḥe ve nesīm-i bāride şiddet-i ḥarāret içün. 

4 Derkenar: Yanī eger sevdā iḥtirāḳ-ı balġamdan olursa taḳaddüm alāmāt-ı balġamdan lā-büddür ve 

eger iḥtirāḳ-ı demden olursa taḳaddüm alāmet-i demden lā-büddür ve eger iḥtirāḳ-ı ṣafrādan olursa 

iḥtirāḳ-ı ṣafrādan lā-büddür

5 Derkenar: Yuḳaruda bir ḥāşiyede muṣannif ẕikr itdüginden daḫi rūşen ẕikr olınmışdur. 

6 Derkenar: Yanī bażı her gün ve bażı gün aşurı ve bażı üç günde bir dutar. 

7 Derkenar: Dem ḫāric-i urūḳda müteaffin olmaz. Anuñçün ض   didi. 

8 Derkenar: Yanī raṭb olan mādde tezcek müteaffin olur mādde-i yābiseden. 

9 Derkenar: Yanī mādde hem raṭb hem keŝīr olsa tezcek müteaffin olur mādde-i yābiseden. 
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nuñ içün ḥummā-yı demeviyye muṭbiḳa olur ḥattā eger ufūnet farż olınsa 

ḫāric-i urūḳda.1 [469a] ــ ت ا ــ ــ ا א ــאردة  ــ  ــ  ــכ ا ــ ذ ــ  א  (و ان 
ــ و ــאم او  ــ ا ــ כ  ب  ــ ــ  ــ  ــ و  ــ  ــא و  ب  ــ ــ  ــ ا ــא   כ
כ)  Ve eger mādde bunuñ żıddı olsa  ذufūnet giç olur. Nitekim ribde 

bir gün dutar iki gün dutmaz gāh miḳdār-ı sevdā ḳalīl olur iki günde cem 

olup müteaffin olmaz beş günde yā altı günde dutar biz beyān itsek gerek 

bunı. ــ ــ ا ــא  ــ כ د  ــ ــ ا ــ او ة ر ــ ــא כ כ ــאردة  ــאدة  ــ ا ــא ان כא  (و ا
م) ــ ــ כ  א כــ  ــ  אر  Ḳaçan mādde bāride olsa lākin keŝīre ve raṭbe olsa 

berd-i buṭū� īcāb ider. Nitekim balġamiyyede öyleye dā�im olmaz lākin her 

gün dutar. ( ــא  ــא و  ــ  א א  ــ ء  ــ ــ כאن ا א ــא  כ ة  ــ ــאرة כ ــ   (و ان כא

Eger mādde ḥārre ve keŝīre ise lākin yābise olsa buṭū� mutavassıṭ olur. Öy-

leye bir gün dutar bir gün dutmaz. ة و ــ ن  כــ ــ  כ ــ ا ــ  ــ ا  (و ا
ــ ــאل و  ــ ا ر  ــ ــא  ن  כــ ــ  כ ــ ا אء و  ــ א ــ  א اذا ا ــ ــ  ــ   ا

( ــ כ ــאل ا ــ   Yayda olan rib ekŝerde ḳaṣīre [469b] olur mādde ḥarāret ile 

tezcek nuḍc bulmaduġıçün ḫilāf güzde olup şitāya ulaşanuñ. Ve bunuñ ile 

ṣalābet-i ṭıḥāl ve veca ve taġayyür ḥāl-i kebid olur.2 ــא ة  ــ כ ــ  ــ ا  (و 
ــ و א ــאع ا ــ و او وا س و ا ــ ع و ا ــ ــ ا ة  ــ اض כ ــ ــ ا ئ  ــ ــא  א ة  ــ  و 
ب) ــ ا و  ر  ــ ا و  כــ  ا و  ــ   Zīrā اaraḳ ruṭūbātı istifrāġ ider ve nāfıż 

mevāddı taḥrīk idüp yirinden ḳoparup araḳ ile çıḳar.3 م ــ ــ ا ج ان כאن  ــ  (ا
( ــ א ــ  ــ و ا  א ــ  داء د ــ ــ ا ة او כא ــ  Eger böyle degül ise faṣd כ

żarar ider żaf sebebi ile. Zīrā sevdā ġalebe ider bedene. (داء ــ ــ ا ــ   (و ازا

Ve ol żıdd demdür (ــאم ــ ا ــ ا داء  ــ ــ ا ــ  ــ  اغ  ــ א اء  ــ  (و 

İbtidā olına istifrāġ-ı ḫafīf ile andan ṣoñra tamām sevdā çıḳarıla nuḍc-ı 

tāmdan ṣoñra. ب اب ا او  ــ ــכ او  א ر  ــאذج او ا ــ ا אء ا ــ   (ا
ــאن ــ  ــאح  ــ او ا ــאء ا ــאض و  ــאت او ا و ــ ا ــ  ــכ  ــאر و ا ــאرد او   
ــאن) ر ا ــ ــ و  ــאء [470a] ا ر و  ــ  Cev-āb-ı sāẕec yā mübezzer şeker ile ا

yā şarāb-ı nīlūfer yā cüllāb-ı bārid tebrīd içün yā ḥārr nuḍc içün ve siken-

cübīn bażı evḳātda teftīḥ-i mecārī içün yā şarāb-ı ḥummāż yā şarāb-ı nilū-

fer yā şarāb-ı tuffāḥ lisān-ı ŝevr ṣuyı ve nīlūfer ṣuyı bezr-i reyḥān ile.

س و ــ ق  ــ ــ  ــ درا ــ  ــ  وا ث  ــ ــאر و כ ــא و  ــא و  ر  ــ ــ  ــ   (او 
( ــ ــ او  ــ  ــ  ــ  ــ درا ر  ــ ــאن  ــאن  ــ در ــ  وا ــ  אر  ا
1 Derkenar: Cevāb-ı şarṭ maḥẕūfdur taḳdīri ــ ــ ا dür ya’داnī dem-i müteaffin ḫāric-i urūḳda olsa 

ufūnet dā�im olur cemī şarāyiṭ-i ufūnet bulunduġı içün. 

2 Derkenar: Zīrā mizāc-ı kebid mizāc-ı sevdānuñ żıddıdur. 

3 Derkenar: Ḥummā-yı rib-i lāzıme ẕikr itmedi. Zīrā vücūdı nādirdür ve ilācı rib-i dā�ire ilācı gibidür. 
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Ẕikr olan muġlā sevdāya nuḍc ve taḳviyet-i ḳalb içündür. ــאروق ــאق ا  (و 
( ــ اغ  ــ ا و  ــ  ا ــ   Tiryāḳ-ı fāruḳ nuḍcdan ve istifrāġdan ṣoñra 

eyüdür.1 داء ــ ــ ا ــכ اذا כא ع و ذ ــ ــאص او ا اب ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــא ا  (و ر
( ــ او  Yanī ṣafrā muḥteriḳ olup sevdā olmış ola ان ــ  ت  ــ  (ا
אم2) ول  م ا ا اذ ا م ا א     tarṭīb içün ve teftīḥ-i mesāmm 

içün. (داء ــ ــא ا ــ  ــאدة ا ــ ا ا Ya (و nī riāyet olınmaḳ gerek müshilde 

sevdā mütevellid olduġı mādde. Nitekim [470b] tafṣīl idüp dir: او א ) 
ــ ــ  دة و ا ــ ــ و ا ــ ا ج و ا ــא ــ ا א  ــ ــ  ــ  ــ ان   

( ــ خ  ــ ــ  ــ ا ــ  ن  ــ אر א و ا ــ ــ و ا ــ و ا כא ــ ا -sevdā ا

ya א و ــ א و  ــ ــ  ة درا ــ ــ  ــ כ وا ــאص  ي و ا ــ ــ  אن و  ــ ــאب و  ) 
ر ــ ــאن  ــ و  ــ  ــ و ز א د و  ــ ــ ا ج و  ــא ــאن و  ــאد آورد و  ــכא و   
ــ ــ  ــ כ وا ن  ــ ــ و ا אر ــאء و ا ــאء و  ر  ــ ــ  ــ درا ــ  ــ  وا  
ــ ــ و  ز در ــ ــ  ــ و د אر ــ ا ــא  ــ در ــ  ي  ــ ــ و  ــ  درا

( ــ ــ در ــ ر ــ כ وا دة  ــ ا و  ــ ــ ازرق و כ زورد و   İccāṣdan أر و 

murād müshil olan ḳara erikdür ve turuncān bāẕrencbūyedür. خ ــ ) 
د) ــ ــא  אذ ــאرج  ــ و ا ــאج  ــ ا ن  ــ ــ ان و ا ــ  ن و  ــ Ni اāc 

cem-i nacedür nace dişi ḳoyundur. ة ــ ــ  ة  ــ اغ  ــ ــאود ا ــ ان   (و 
ن) ــ ا ــ  ــ   Zīrā sevdā ḫılṭ-ı bārid-i ġalīẓedür, istifrāġāt-ı keŝīreye 

muḥtāc[471a]dur. (ر ــ ــ  ــאء ا ــ  ف ا ــ  Sefūf ki müshil-i (و ا

sevdādur sirke ile kesilmiş penīr ṣuyı ile içmek meşkūrdur merbūlara. و) 
س) ــ ق ا ــ ــ و  ــ ا ــכ و  א ب  ــ اء ا ــ ــ ا ا  ئــ ــ ان   Vācib 

olur ḳusdurmaḳ3 nevbetler ibtidāsında sikencübīn ve kenger ṣamġı ve 

ırḳ-ı sūs ile. ( ــ ــא  ــ و ا ــאر و ا ــא و ا ر ا ــ ــ  אدرار ــ  -Lā (و 

kin idrārda ifrāṭ olmamaḳ gerek. ن ــ ــאم و  ن ا ــ ــ  م ا ــ ــ  א  (و 
اء) ــ ــ ا ــ  ــאء اכ ن ا ــ ب و  ــ ن ا ــ ــ ا  Yanī ṣu dökünmesi ġālib ola 

ıssı hevāsında oturmadan. ــ ن  כــ م ا ان  ــ م  ــ ــ  א ــ  م ا ــ ــא  ــ ا  (ا
اب ــ ــכ او  א ــ  ــאء ا ــ  ة  ــ ــ ا ــ ان  و א ع  ــ ــ ا ــאر و  ــ ا  آ
( Ya اnī yevm-i nevbetde ekl itmemek gerek illā meger nevbet āḫir-i 

nehārda gele ve aclıḳ müştedd ola öyleye evvelā mide meşġūl ḳılınmaḳ-

dur evvel-i nehārda cev-āb sükker ile yā şarāb-ı nīlūfer ile  ورة  (او 

1 Derkenar: Zīrā taḥlīl ider bāḳī ḳalan māddeyi ve bu tiryāḳ nuḍcdan ve istifrāġdan ṣoñra ol olsa ḥarāreti 

ile ḳavī ider ufūneti. 

2 Derkenar: Bażı nüsḫada cīm-i muceme ile vāḳi olmışdur diñlenmek manāsına. 

3 Derkenar: Ḳusdurmaḳdan maḳṣūd taḳlīl-i mādde ve tecvīf-i nevbetdür. 
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ز) א او ر   ا אخ [471b] او  א -tarṭīb içün ve ġıdāyı indür او ا

mek içün nevbet gelmezden evvel. ــ و ار ــ ا اء  ــ א ــ  ا م ا ــ ــ  ــא   (و ا
( א ــ ن ا ــ ــ ا ــ  ــ و ا ــאج ا ) Sāde şorba ا ــ ــאن و ا ــ ا  (او 
taḳviyet-i mide ve kebid içün ( ــ ــא līmūn ṣuyı ile (او  ــ  ــ ا  (و اذا 
( ــ ــ  د  ــ ــ   māddesi ġalīẓ olduġıçün taġayyürāt-ı ḳamer ile müteġayyir 

olmaz belki taġayyürāt-ı şems ile müteġayyir olur.1  ت ا ا א ا  (و ر
( ــ  Zīrā taġayyür-i zuḥal ile müteġayyir olur. ــאل ــ ا ــא ورم  ــ   (و ا
ــא) ا ل و اردى ا ــ  Ṭıhāl-i sevdāvī az ceẕb itdügi içün bedende keŝīr olur ا

ve yevmen fe-yevmen ziyāde olup arāżı eşedd olur.2 ــ ا ــ  آ ــא  ر  (و 
אء) ــ Gāh ḥummā-yı rib ا rāci olur istisḳāya س و ــ ــ و ا ــ ا ) 
ا) ــ ــ  ــ و  ḥummā-yı ŝimn ḥummā-yı tis ا ḥummā-yı işr gibi.3 ــ ) 
س) ــ א ه  כــ ــכ و ان ا ــ ذ ا  ــ א כ ــא  Ol bunları ben görmedüm dimiş. و) 
ج ــ ــ  ــ  ــא  ــ [472a] و  ا  ــ ــ  ــ  داء  ــ ــ  ث  ــ א ــ   اכ
( Ya اnī rib-i dā�ire balġamiyye ilācına ḳarībdür.4

ق) ــ ا ــ  ) Māhiyyeti beyān olınmışdur. ( ــ א ا ن  כــ ــא  ــ  اכ Ya (و nī 

ibtidā olmaḳ ḳalīldür. Ekŝer bu ġayrı ḥummādan intiḳāl ider. ن כــ ــ   (و 
( ــ ــ  ــ  ــ  כ ن  כــ ــ  دة و  ــ  Ḥummā-yı dıḳḳ müfrede olur ve mü-

rekkebe olur. ( ــ ــ  ــ  כــ  ــא   Aḳbeḥ ḥummā ki dıḳḳ anuñ (و ارداء 

ile mürekkeb5 olur ḥummā-yı ḫımsdur. ا ــ ا ــא  ــא6  ــא د ــ  ن ا כــ  (و 
ــא7) ة و  ــ اء  ــ ــ ا ــ   و Alāmet-i dıḳḳ budur. ن כــ ن   ــ ــ ا  (و 
( ــ ا ا ــ ــ ا ا ن  כــ ع و  ــ א ــ  ــ ا ــאل ا ــאذا  ا  ــ ــאرا  ــ  ــ اول ا  

Yanī yapışılan yir ziyāde ıssı gelmez artıcaḳ dutıcaḳ ḳatı issilik iḥsās olınur8 

mevāżi-i şerāyīn ḳatı ıssı olur.9 ــכ ــ ذ ــ  ــא  اء  ــ ــ ا ارة  ــ ــ ا  (و 

1 Derkenar: Yanī ṭabībden sū�-i tedbīr yā marīżden perhīzde taḳṣīr yā māddede tamām ġılẓet yā ṭıḥālde 

illet sebebi ile rib mümtedd olur. 

2 Derkenar: Yanī şol rib ki ṭıḥālde verem ile ola müddeti aṭvel ve arāżı aḳbeḥ olur. 

3 Derkenar: Ḥummā-yı ḫıms oldur ki bir gün dutup üç gün dutmayup beşinci gün duta ve ḥummā-yı 

sids oldur ki bir gün dutup dört gün dutmayup altıncı gün duta ve ḥummā-yı sib oldur ki bir gün 

dutup beş gün dutmayup yidinci gün duta. 

4 Derkenar: Ribe ilāc mücerrebdür ki ekşi ḫamīre nana ve ṭuz ve yumurda ṣarusı ḳarışdurup ḥam-

māma girüp göv[de]sine kil sürer gibi sürüp ḳādir olduġı ḳadar ṭurup andan silüp yunup çıḳa hemān 

sıtma ḳoya. 

5 Derkenar: Bu kelāmuñ manāsı budur ki ḫıms aḳbeḥ ḥummeyātdur. Zīrā silden evvel olur ve ṣoñra 

olur ammā mādde cihetinden sids aḳbeḥdür. 

6 Derkenar: Ruṭūbātuñ muḥallili içün. 

7 Derkenar: Yübs ġālib olduġı içün. 

8 Derkenar: Zīrā yed ebḫireyi men ve südde ider öyleye ebḫire anuñ altında cem olup ḥarāret iḥsās ider. 

9 Derkenar: Zīrā ḳalbden ẟābitdür ki mevżi-i ḥarāretdür. 
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ن) כــ اء  ــ ــ ا ــאء  ــאل ا  Ḥarāret müştedd olur ġıdā üzere gāhī 

ġılaẓ ider ġıdāyla iştidāda eṭibbānuñ cāhil[le]ri.1 Zīrā ġıdā żarar ider ṣanup 

men iderler medḳūḳları [472b] ġıdādan. Öyleye helāk olur medḳūḳlar. 

ــ ــאن و כ ــאرت ا ا و  ــ ــ و  ــ  ل ازداد ا ــ ــ ا ــ  ــ ا ر ه ا ــ ــאوز  ــאذا  ) 
دت ــ ــאن و  ــאء ا ــ و  ــ כ  ــ  אر وف ا ــ ت  ــ ــ و  א ــ ا ــא ا  
ــ ــ  ــ و  א ــ ا ــ ر ــאر و  ــ כא ه  ــ ــ و  ــ ا ــ رو ــ و ذ ة ا ــ  
ــ ــ  ــ  ى  ــ ــ و  ــ ا כ ــ و  ل ا ــ ــ و  ق ا ــ ــ و  א ــ و  א ــאرورة د  ا
ــ א و אل ا ــ ث ا ــ ــ  ــאر  ــ ا ر و ا ــ ــ ا ــ  ب  ــ ه و ا ــ ق  ــ  و 

ت) ــ ــ  ــ  ــא ا  Ḳaçan tecāvüz eylese dıḳḳ bu derece-i ūlāyı ḥadd-i و 

ẕübūla2 nabż ziyāde olur ṣalābeten ve ṣıġaren. Ve gözler çuḳur olur ve ḳurı 

çapaḳ çoḳ olur ve kemürdekler uçları belürür ve tuluñlar çuḳur olur ve 

alın derisi çekilür3 ve derinüñ revnaḳı gider4 ve anuñ üzerine olur bir nesne 

ġubār gibi ve ŝaḳīl olur ḳaşı ḳaldurmaḳ ve ẓāhir olur ḳārūrede yaġlılıḳ5 ve 

ṣafḥalar ve ince olur burun ve uzun olur ḳıl6 ve çoḳ olur [473a] kehle ve 

görinür ḳarnı arıḳlamış arḳasına yapışmış ve içerüye çekilür gögüs derisi 

ve içerüye ḳıvrılur ṭırnaḳlar,7 andan ṣonra ḥādiŝ olur ishāl-i ẕevebānī ve 

dökülür ḳıllar. ــ ــא و כ ــ  ــ و ان כאن  ــ  اء  ــ ــ ا ــא  ج ا ــ  (ا
(  İlācı nice āsān olmasun. ــ اغ و  ا ــ ــ ا ــאج و  ا ــ ا ــ ا ــאج   (و  
ــ و دو א ــ  ــ و ا ــ ا ــ  כ ة و  ــ ة ا ــ ــאل  ــ ا اء ا  ــ ــ ا  
ــא ر  ــ ــאن  ة  ــ ــאت ا ــ  ز  ــ כــ  ــ  ــ ا ــא  אت כ و ــ ــ و ا  ا
( ــ ط ا ــ ــאوم  ــ  ــ ا כ ــ  ن ا ــ א ــ  ــ  و  ــ و כ  İḥtiyāc olmaz 

bunda inżāca ve istifrāġa. Zīrā maraż māddī degüldür ve tekẟīr-i ġıdā nā-

fidür tarṭīb itdügiçün lā-cerem iḥtiyāc olmaz taḳdīr-i ġıdāya illā ḳuvvet-i 

mide müteḥammil olduġı ḥasebce. Ve bunuñ ilācı ġıbb-ı ḫāliṣe gibidür 

lākin iḥtirāz olına murḫiyyāt-i mideden. Zīrā biz muḥtācuz tekẟīr-i avḍa 

1 Derkenar: Yanī ġıdā ekl idicek ḥarāret artar. Nitekim ḳandīle yaġ ḳonsa şule artar. Zīrā ḥarāret ruṭū-

bet ile ziyāde olur. 

2 Derkenar: Ḥadd-i ẕübūla derece-i ŝāniye dirler. Bunuñ arażı vardur ibtidā ve vāsıṭa ve intihā. Ḳaçan 

intihāya irse ṣıḥḥat bulmaz nitekim dir beyān ider.

3 Derkenar: Zīrā laḥm fānīdür.

4 Derkenar: Bunlaruñ ekŝerinüñ illeti ruṭūbet fānī olup yübūset müstevlī olduġıdur.

5 Derkenar: Şaḥm eriyüp bevl ile maḫlūṭ olduġı [içündür].

6 Derkenar: Ḳıl uzun olduġı ebḫire-i duḫāniyye keŝreti ve harāret-i fāiliyyenüñ vefretidür ve kehle çoḳ 

olduġı ażā eriyüp mesāmma teveccüh ḳılup ṣūret-i ġalebe ẓāhir olup vāhibü’l-ḥayāt rūḥ virdügidür.

7 Derkenar: Bunuñ sebebi ṭırnaḳ altında olan et fānī olduġıdur. Eger su�āl olınursa fenā-yı laḥm mü-

teşābih olur öyleye taḳviyete sebeb olmaz belki ṭırnaḳ çuḳur olmasına sebeb olur; biz eyidürüz: Egerçi 

fenā-yı laḥm müteşābihdür lākin arżen ve umḳan noḳṣān keŝīrdür lā-cerem laḥmüñarżen noḳṣānı 

taḳavvüs-i ẓufrı muḳtażīdür. 



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi492

tā muḳābele ide ziyāde taḥallüle. ــ ــא  ــ  ــ  ــ  ق  ــ ــ ا  (و اذا כאن 
ــאرب ــא اذا  ق و ا ــ ج ا ــ ــ  ــ  ــ ا ول ا ــ ــ   [473b] ن ــ ــ  ك و  ــ  
ي) ــ ــ ا ــאج ا ل  ــ  Ḳaçan ḥummā-yı dıḳḳ ile ḥummā-yı اafiniyye olsa 

ilāc ḳılına nefi müşterek olan ile yanī müberridāt1 ve muraṭṭıbāt ile lākin 

leben ve şarāb degül. Ve ishāl ḳılınalar rıfḳ ile. Ammā ḳaçan ḳarīb olsa 

derece-i ŝāniyeye iḥtiyāc olur ilāc-ı ḳavīye. ــ ــ ا ا  ــ ة ان  ــ ــ ا  (و ا
ر) ــ ة כא ــ ــכ و وزن  א ــכ او  א ــ  ر ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــ   Ammā ا

sikencübīn ḳatı ekşi gerekmez tā cefāfı ziyāde itmeye. Zīrā sirkede yübs 

vardur.2 ( ــכ ر  ــ ــ  ــאء  ح  ــ ــ  ــ ا ــאذا  ) Cev-āb tebrīd ve tarṭīb 

içündür ve sükker ṭabīat iḳbāl itsün içündür leẕẕeti içün süker iḫtiyār 

olınduġı aselden ḥarāreti eḳall olduġıçündür. ــ ــא  ن آ ــ ــא  ــ   (و 
ــ ــ و  ــ و  ــ  ــ و ز ــ و  ــ و  ــאر و ر ــאء و  ع و  ــ ــ  ــ  ــאء   

ه) ــ ــ  ــ  ــ  ــ .Bunlardan ḳanḳısı bulunursa dimekdür اي  ن  ــ  (و 
[474a] ( ــא  Bu da tebrīd ve tarṭīb içündür (ــאرد اء ا ــ ــ  ــ رؤ  tā (را

ki doncuḳmayalar. (ع ــ ــ ا ــ او د ــ ا ــ  ا  ــ ن اذا  ــ ــ  ) Ġarḳ 

olına bedenleri ābzenden çıḳıcaḳ benefşe yaġı yā ḳabaḳ yaġı ile.3 ــ  (و 
( ــ ن  ــ ــ و  ــ آذا  Ṭamzurıla yaġ ḳulaḳlarına ve burunlarına tā tebrīd 

ve tarṭīb cemī bedenlerine vāṣıl ola ( ــא ن  ــ ــ  ) tā ḳuvvetleri avdet 

ide. ( ــ א او  ــ א او  א ــ ــאج ا وف و ا ــ ن و ا ــ ي و ا ــ ــ ا ون  ــ  (و 

Ġıdālanalar oġlaḳ eti ve ḳoyun eti ve bir yıllıḳ ḳuzı eti ve semüz tavuḳ eti 

ile sāde yā riştā yā buġday ile.4 ا ــ כــ ا ــ  ي ان  ــ כ  ــ ــ او  ــ   (و 
( ــ ــ او  ــ  ــ  ــ او  Ve ġıdālanalar süd yā balıḳ süd isti اmāl 

itmemiş ise5 yā yumurda ṣarısı yā urafadan6 ( ــ א ــ  ــ  ــ ا  tā ki (و 

tecfīf itmeye mizācların. ــ ــ  ــא  و ــ  א ا ا ــ ا  ــ ــ  ا ا ــ אر ــאذا  ) 

1 Derkenar: Gerek eşribe gerek aġdiye olsun. 

2 Derkenar: Muṭlaḳā dıḳḳ ilācında ṭarīḳa-i ḥasenedür içürile medḳūḳlara giceden rib-i aḫīre ḥalīb-i 

bezr-i baḳla tebrīd içün ammā sikencübīn ṣafrāya istiḥāleden ḥıfẓ içündür ammā sükker ziyāde tarṭīb 

içündür delīl iḫtiyār olındı. Zīrā nehār taġdiye içündür ve rib-i aḫīr iḫtiyār olındı. Zīrā ki evāyili nevm 

içündür ki aña ḥācet vardur tarṭīb içün ammā kāfūr tebrīd-i ḳavīye ḥācet olduġıçündür gün doġup 

ġıdā zamānı olıcaḳ cev-āb içürmek hem ġıdā hem devā olsun içündür iki sāatden ṣoñra ābzene girmek, 

tā ki hażm olup mecārī-i ġıdā açıla ve bir sāat durmaḳ gerek. Zīrā ziyāde dursa ḳuvvet sāḳıṭ olur ziyāde 

taḥlīl ile. 

3 Derkenar: Tā ki yaġ mesāmmı dutup ābzen ruṭūbeti dāḫil-i bedenlerinden maḥfūẓ olup ve hevā-yı 

bārid neşf itmeye. 

4 Derkenar: Zīrā ekşi ḳatılsa żarar ider tecfīfi içün. Ebāzīr daḫi böyledür. Ammā buḳūl-i bāridenüñ keŝīri 

ḳalīlü’l-ġıdādur ḳalīli taṭyīb-i ṭaām ider itidāl virür. 

5 Derkenar: Süd istimālinde ḳānūn on dirhemden otuz dirheme dekdür. 

6 Derkenar: Zīrā süd ile balıḳ cemi menhīdür. 
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ا) ــ ــאء  ــ ا אت כ ــא ــ   Ḳaçan ḳarīb[474b]ler hażma içeler1 şarāb-ı eb-

yaż2 ḳarışdurulmış ola ṣu içmezden altı sāat evvel keŝīrü’l-mā ola ziyāde. و) 
ــ و ــ و  ر  ــ ر او  ــ כא اص ا ــ א ــא او  ــאر و ا ــ ا ــ او  اص ا ــ א ــ  ا  ــ  
ر ــ ــ و  ر ا ــ אش و  ــ ر ا ــ ــ و  ع و ا ــ ــאء ا ز  ــ ــ  ــא و د ــכ و  ــ  وة  ــ  
ر) ــ ــ כא ــא  ــ  ــא ز ز و ر ــ ــ ا ع و  ــ Bunları naḳl itmek taḳviyet-i mi اde 

ve ḥarāret-i şarābuñ kesri içündür. ــ ئــ  ــאن و  כ ــ ا ش  ــ ــ  ن  ــ א ــ  ) 
دي)  Andan ṣoñra uyıyalar döşekler üzere ki kettāndan ola yumuşaḳ  ا

ve ṭoldurulmış ola.3 (ــאء ــ  ئ ــ و  ــ اد ش  ــ ــ  ــ  ــא ا  Deriden olup (و ر

ṣu ile ṭolmış olıcaḳ yumuşaḳ ve müberrid ve muraṭṭıb olur. ش ــ ــא  ر  (و 
( כــ ــ  ع  ــ אك  ــ ــ  ــ   Gāh bunlar içün döşek ḳılınur şebeke üzere 

ki vaż olınmış ola ḥavż üzere.4 (رة כــ ــ ا ــ ا ون  ــ ــ  ) Yanī nevm-

den ṣoñra ġıdālanalar aġdiye-i meẕkūreden. ب ــ ــ   [475a] כــ  (و 
ــאه) ــאرد Olsun meclisleri ṣular ḳurbı bedenlerinüñ tebrīd içün ا ــאء   (و 
اء) ن) .ḳalblerinüñ tekẟīr-i tebrīdi içün כ ا  (و Tefrīḥ ḳılınsunlar.5 (و 
ن) ــ د  Rāḥat ḳılınsunlar.6 (ــאت אت و ا ــ ــאر و ا ز ــ ا ــ ا ش  ــ  (و 

Döşensin öñlerinde çiçekler ve bārid ḳoḳulu nesneler ve renklüler. ــ כ  (و 
ــאر) و ــ و ا ــאء ا ــ ا  Çoḳ ḳılınsun bunlaruñ ḳatında ince āvāzeler ve 

sāzlar. (ى ــ כ ــאر و ا ــאح و ا ــ ا אכ ــ ا ــ  ــ  כ  Zīrā bunlarda (و ıṭriyyet 

ve tebrīd vardur. ــ و ــאب و ا ــאص9 و ا 8 و ا ــ خ7 و ا ــ א ن  ــ  (و 
( ــ ة) Naḳl idinsünler bu yimişleri ا ــ ــאردة ا ــ ا وا ــ ا ون  ــ כ -taḳvi (و 

yet-i ḳalb ve tebrīd içün. ( ــ ــאر و  ــ و  א ــ و  א ــ   زون  ــ  Zīrā (و 

bunlar musaḫḫindür.  (ع ــ ــ ا ) .Zīrā müceffifdür (و  ــ ــ و ا ــ و ا  (و ا

Bunlar her maraża żarar iderler ḫāṣṣaten dıḳḳa. ( ــ ــכ  ــ  ــ  ــאل   (و 

Ḥīle ḳılına bunlaruñ nevminde [475b] her ḥīle ile. 

1 Derkenar: Taḳviyet-i ḳuvvetdür ve hażma iānet içündür. 

2 Derkenar: Zīrā aḥmer ve aṣfar olan musaḫḫan olduġıçün żarar ider. Ammā memzūc olup keŝīrü’l-mā 

olmaḳ ḥarāreti eḳall ruṭūbeti ekŝer olmaḳ içündür. Ammā ṣu ile memzūc olması altı sāat evvel olmaḳ 

imtizāc müştedd olup sūret-i ḥarāreti münkesir olmaḳ içündür. 

3 Derkenar: Nevm gerek zīrā muīn-i hażmdur. Döşek kettāndan gerek zīrā bāriddür. Yumuşaḳ gerek 

tā bedenleri müte�eẕẕī olmaya ḳuṭn-ı berdī ile zīrā bāriddür. Ḳuṭn-ı berdī Mıṣr diyārında olur ḳamış 

tozaġı gibi aḳ ve yumuşaḳ olur. 

4 Derkenar: Yanī bir maraż ki içinde mā�-i bārid ola anuñ üzerine demürden yā aġacdan yā ipden ḳafes 

gibi ideler anuñ üstine döşek döşeyeler anda yata, tā ki tebrīd ve tarṭīb ide. 

5 Derkenar: Zīrā feraḥ ile ḳuvvet ve ḥarāret-i ġarīziyye ḥareket ider. 

6 Derkenar: Zīrā ḥareket ve taab keŝret-i taḥallül īcāb ider. 

7 Derkenar: Şeftālū. 

8 Derkenar: Zerdālū. 

9 Derkenar: Erik. 
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( כ אت ا  Ḥummeyāt-ı basīṭadan fāriġ olup mürekkebe beyānına (ا

şürū ḳıldı.1 (ى ــ ــ ا ــא  ــ ا ــ ان  ــ و  ا ــ  ــא  ــ ا כ  Bir (و ا

ḥummā giçmeden bir ḥummā daḫi duta. ــ ــא  ــ ا ــ ان  ــ و  אد  (او 
ى) ــ ع ا ــ ــא و Biri ḳoduḳdan ṣoñra biri duta.2 ا ــ  ــ ان  3 و  ــאرכ  (او 
ــא) כא  ــ  Bażı nüsḫada böyle bulundı ammā evlā terk maan şarṭ olma-

maḳdur.4 

( ــ אء  ــ ــא ا א ــאت  כ ــ ا ــ  -Ol esmā-yı maḫṣūṣası olan mü (و 

rekkebātdan biri ( ــ ــ ا )’dur taḳdīr-i kelām א ــ ــ  א dur yā’ا ــ  
ــ ) .dur’ا ــ ــא دائ ــ ا ــ و  او ــ  ــ  כ ــ  ــ  Ya (و nī māddele-

ri ḫāric-i urūḳda ola. ( ــ ز ــא   Māddeleri dāḫil-i (و اurūḳda ola. ــא  (و ا
ة) او دائ Ta اaffüni ḫāric-i urūḳda ola. ( ز Ta (و ا affüni dāḫil-i 

urūḳda ola. ( ــ א ا ــ  Ya (و nī buña şarṭu’l-ġıbbu’l-ḫāliṣe dirler. ــא ا  (و 
( כــ א  Ya aks ola yanī balġamiyye dā�ire ṣafrāviyye lāzıme ola. ــ  (و 
ــא) א ــ   [476a] اء ــ ــ ا  Yanī alāmāt-ı balġam üzere ġālib olur. 

( ــ א ــ  ــ  ــ ا ــ  Ya (و nī alāmāt-ı ṣafrā üzere ġālib olur. ــ  (و 
ة) ــ ــ ا אن  ــאو  Alāmetleri daḫi müsāvī olur. ــ ــ ا ــ  ه ا ــ ن  כــ  (و 
ــאن) ــ ا ــ  ى اذ  ــ ــ ا Bu ḥummā iki günüñ birinde ya اnī ġıbb 

dutduġı günde eşedd olur. Zīrā bunda iki nevbet cem olur: Bir nevbet 

ġıbb bir nevbet balġamiyye.5 (ــא  Şaṭru’l-ġıbb (و ilācı ــ ــ ا ــ  ) 
( ــ د ا ــ  ا و  ــ  او ا ــ  ــ  ا  zīrā tebrīd ve tarṭīb ifrāṭ olınsa و 

żarar ider balġamiyyeye. ( ــ اغ اכ ــ ــ ا ة  ــ ن ا כــ Ya (و nī ihtimām bu-

nuñ ilācında istifrāġ māddeteyne ekŝer gerekdür tebrīdden ve tarṭībden.6

م) ــ ــא כ  א ــ  אد ــ  כ ــאن  ــ  כ  Eger iki ġıbb dā�ir-i mürekkeb olsa (و اذا 

terkīb-i mübādele7 ile her gün nevbet olur.8 א ــ ــ و  ــא  א ــאن  ــ ر כ  (و ان 
ــא)  Yanī eger rib mürekkeb olsalar terkīb-i mübādele ile iki gün nevbet

1 Derkenar: Ḥummeyātda vāḳi olan üç ṣınıfdur. Eger su�āl olınursa buña duḫūl dimek gerek idi. Zīrā 

iki ṭarafdan duḫūl yoḳdur müfāala ḫod müşāreket içündür; biz eyidürüz: Ḥarāretlerinde müdāḫele 

vardur. 

2 Derkenar: Biribirinüñ bedeli olduġıçün mübādele dirler. 

3 Derkenar: Buña müşābeke daḫi dirler. 

4 Derkenar: Zīrā gāhī ġıbb ile rib cem olur ammā müddet-i rib aṭveldür. 

5 Derkenar: Ammā bir günde eḫaff olur. Zīrā balġamiyye nevbetidür ancaḳ. 

6 Derkenar: İstifrāġ yā ishāl ile yā ḳay� ile yā idrār ile yā terletmek ile ola. 

7 Derkenar: Ammā eger terkīb-i müdāḫele yā terkīb-i müşāreke olsa nevbetleri bir günde olur. 

8 Derkenar: Bir ḥummā ṣanılup ġalaṭ olınur. Anuñçün eṭibbā dimişlerdür: İtibār marifet-i ḥummāda 

alāmāta ve arāżadur, nevbete degüldür. 
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olur bir gün terk ider.1 ( א  א  و  א אن   [476b] כ  Eger (و ان 

terkībleri ale’l-ittiṣāl ise. (א אن   Eger terkībleri (و  ale’l-infiṣāl ise. و اذا) 
ــאم) ــ ا ــא  ــ و  ــא  א ــאن  ــ  כ  Terkībleri ale’l-ittiṣāl olıcaḳ ــ א  (و ا
ــכ) ــ ذ  ḳāide-i külliyye marifet-i adād-ı ḥummeyātda ــ ــאم ا ــ ا  (ان 
ــאت و ــכ ا ــ  ة  ــ ــ כ وا ــ ا ــ  ــ  א ــ و ا ا وا ــ ــ ا ــ و  ا ــאم ا ــ ا  ا
ب) ــ د ا ــ ــא  د ن  כــ  sen żamm idesin eyyām-ı ḥummāyı eyyām-ı rāḥata 

ve ziyāde ḳılasın ebedī biri ḥāṣıl olan adedden müştaḳ olur her bir ḥum-

mānuñ ismi ve aded-i ḥummeyāt olur nevbetleri adedi ile. ب א   ) 
( ــ ــאت  ــ  ــכ  ــ  ــכ כא ــא ذ ــאذا  ــ  ك  ــ ــאم و  ــ ا  Eyyām-ı aḫẕ beş 

ve eyyām-ı terk üç bir ziyāde ḳılınup mecm[ū]ı tisa olup andan müştaḳ 

olan tisdür. ( ــ م و را ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ ان ا  Öyleye iki rāḥat bir (و 

gün aḫẕ içündür ve bir ziyāde ḳılınup mecmūı erbaa olup andan müştaḳ 

[477a] olan rib dirler. ــ ــ  ن  כــ ــ  א م و  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ   (و ا
ــ ــ و ا ا כאن  ــ ــ وا ــא  ــאذا زد ــ  ع ار ــ ن ا כــ ــ  م ا ــ ــ و  ــאم را  ا

( ــ  Zīrā ḫamseden müştaḳ olan ḫımsdur. م ــכ ــ ا ــ  כ ــ ان  ــא   (و 
( ــ א ان و ا ــ ــאت ا ــ ا  Belki lāyıḳ evā�il-i kitābda ẕikr olınmaḳ idi. Zīrā 

buḥrān cemī emrāża āmmdur. Ammā muṣannif ekŝer ḥummeyāt buḥrān 

ile münḳażī olduġına ve użv-ı maḫṣūṣa muḫtaṣṣ olmaduġına naẓar eyledi. 

Anuñçün didi. 

( ــ א ان و ا ــ ــ ا ــ  א ــאب ا ــ ا ــ  ) Bunda niçe mebḥaŝ vardur. ــ ) 
( ــ و  ان  ــ  Bir mebḥaŝ budur ki tefsīri luġaten ve ıṣṭılāḥendür. Bir ا

mebḥaŝ budur ki alāmāt ve aḳsām ve aḥkām ḥasebince taḥḳīḳi nicedür. 

ــאب) ــ ا ــ  ــ ا ــאن  ــ ا ــ  ان  ــ Ya (اnī ḥākimüñ ḥükmidür iki 

ḫaṣm ortasında. ( ــ ــ ا ــ او ا ــ ا ــ ا ث د ــ ــ  ــ  ــאء  ــ ا  (و 

Taġayyür aẓīmdür marażda ḥādiŝ olur2 [477b] defaten ṣıḥḥata yā helāka. 

ــא ــ  א אن ا ــ א ــ  ن و ا ــ א ــ  ــ ا ــ ا ــ  א و ا ــ א ض  ــ ــ ا  (و 
ــ ــ و  ــ ا ــא  ــ  ــ  ــ  א و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــאل ا م ا ــ ان  ــ  و ا

1 Derkenar: Nevbet-i rib aksidür. 

2 Derkenar: ــ  didügi cins menzilesindedür. ــ  didügi taġayyürāt-ı ġayr-ı aẓīmeden iḥtirāz içündür 

ki marażda olur. د didügi taġayyürāt-ı ġayr-ı dāfiadan iḥtirāzdur ki marażuñ ibtidāsından intihāsına 

dek bulınur. ــ ــ ا ــ او ا ــ ا  didügi emrāżuñ birinden birine intiḳālden iḥtirāzdur. Ve bilgil ki ا

taġayyür buḥrānı sekiz ṣınıfdur. Biri ṣıḥḥate olandur aña buḥrān-ı ceyyid dirler. İkinci helāke olandur 

aña buḥrān-ı redī dirler. Üçünci taġayyür tedrīcīdür ṣıḥḥata ki aña taḥallül dirler. Dördünci taġayyür 

tedrīcīdür helāka ki aña ẕübūl ve ẕevebān dirler. Beşinci taġayyür defīdür ḥāl-i aṣlaḥa tekemmül-i 

ṣıḥḥata dek. Altıncı taġayyür defīdür ḥāl-i aḳbeḥe helāka dek. Yidinci taġayyür tedrīcīdür ḥāl-i aṣlaḥa, 

andan ṣoñra defaten. Sekizinci taġayyür tedrīcīdür ḥāl-i aḳbeḥe, andan ṣoñra defaten. 
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ــ א م ا ــ ــ  א ــ ا ــ  ــ و  ــאل آ ــא  ــ ا כــ  ــ و  ــ  ــ   
ان ــ ــ  اف و  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و  ا ــאم ا ان ا ــ ــ ا ــ و  כ א  
را ــ ن  כــ ــ و  א ان ا ــ ــ ا ــ و  ــאل آ ــאم  א ــ  ــ د ا  ــ ه  ــ ــ  ــאل و   ا
ــאم) א  Maraż teşbīh olındı adūya ki ḳaṣd ider şehre ki ol şehr teşbīh olın-

mışdur bedene ve ṭabīat teşbīh olınmışdur sulṭāna ki ḥāfıẓ ve dāfidür 

medīneden1 ve buḥrān teşbīh olınmışdur yevm-i ḳıtāle ki fāṣıldur adū-yı 

bāġī ile sulṭān-i ḥāmī ortasında. Gāhī adū-yı bāġī ġalebe ider bir ġalebe ile 

ālī olur anuñ sebebi ile medīne üzere buña buḥrān-ı tāmm-redī dirler. 

Gāhī adū-yı bāġī ġalebe iderler bir ḥayẟiyyet ile ki arḳalanur [478a] ve 

ḳādir olur medīneyi almaġa ḳıtāl-ı āḫer ile buña buḥrān-ı nāḳıṣ-redī dirler. 

Ve gāhī sulṭān-ı ḥāmī ġalebe ider ṣır bāġīyi bi’l-külliyye bu buḥrān-ı 

tāmm-dāfidür. Ve gāhī sulṭān-ı ḥāmī ġalebe ider bir ġalebe ile ki ṣır anuñ 

sebebi ile ḳaçurur bażı eṭrāfa bu buḥrān-ı intiḳālīdür. Ve gāhī sulṭān-ı 

ḥāmī ḳahr ider adū-yı bāġīyi bir ḳahr ile ki mümkin olur aña defi bi’l-kül-

liyye ḳıtāl-i āḫer ile eṭrāf naḳl itmezsüz bu buḥrān-ı nāḳıṣdur ve bu bildi-

ricidür tamāmı. ــ ــ  אد ــ  ــ اي  ان او  ــ ــ  ــא ان  א ض  ــ  (و כ 
ــאدة ــ  ــא ان  ــאدة و ا ــאردة ا ــ ا اض ا ــ ــ ا ــ  ــכ ا ــ و ذ ة  ــ ــ  ــ   
ــ ــ  ارة ا ــ ــ ا ل اي  ــ ان او  ــ ــ  ــא ان  ه و ا ــ ــ  ــ ا ــ  ض  ــ  ا

(  Her maraż yā münḳaṭı ola buḥrān ile yā taḥallül-i māddesi ile azcuḳ 

azcuḳ müddet-i ṭavīlede bu taḥallül ekŝeri emrāż-ı müzmine-i bāri-

dü’l-māddede olur2 yā mādde-i maraż müntaḳil ola bir użvdan bir użva3 

yā ḳatl ide [478b] buḥrān ile defaten yā ẕübūl ile yanī ḥarāret-i ġarīziyye-

nüñ taḥallüli ile azcuḳ azcuḳ.  ــאم ــ ا ان  ــ ــא  א ــ ا ــא او  ــ  ان ا ــ  (و ا
ــ واء  ــ ــאدث  ــא  ث  ــ ــ و  ان  ــ آ ــ ا ــ  ــא  اد ــ  ك اي  ــ ــ ان   

ــ ــ  כא ان ا ــ ن ا ك  ــ כــ  درار  ــ و ا ــ و ا ــ כא ــ ا ه  ــ  و  
(4 ــ א ــ כ ن  ــ  ك و   ــ ــ ا ــ ا א ه  ــ ن  ــ  Şol bedenler ki anlara ا

buḥrān gelür ola yā buḥrān gelmiş ola ale’t-tamām lāyıḳ degüldür taḥrīk 

ḳılmaḳ yanī mevāddı naḳl eylemek bir użvdan użv-ı āḫere daḫi iḥdāŝ 

eylemek ol ebdānda bir ḥādiŝ devā�-i müshil ile yā ġayr ile ol ġayr-ı taḥrīk-

1 Derkenar: Nitekim sulṭān ḥıfẓ ider medīneyi adūdan buncılayın ṭabīat ḥıfẓ ider bedeni marażdan. Bu 

teşbīh maḳūl bi’l-maḥsūsdur. 

2 Derkenar: Ekŝer ile ḳayd eyledi. Zīrā emrāż-ı ḥāddenüñ bażında taḥallül-i mādde ḳalīlen ḳalīlen olur. 

3 Derkenar: Ḳırḳ güni tecāvüz idene emrāż-ı müzmine dirler.

4 Derkenar: Yanī şol marażlar ki vāḳi olduḳları bedenlerde buḥrān gelmiş ve gelür ola taḥrīk-i mādde 

yenbaġī degüldür zīrā buḥrān kāfīdür. 
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dür burun ḳanatmaḳ ve terletmek ve idrār bevl itmek gibi lākin terk olın-

maḳ gerek ḥāli üzere. Zīrā buhrān-ı kāmil bedeni tenḳiye ider buḥrāndan 

ṣonra öyleye ḥācet olmaz muḥarrike daḫi buḥrāndan evvel. Zīrā buḥrānda 

kifāyet vardur fil-i ṭabīat ile. ــ ــ ان و ــ  א ــ ا ــ  ــ  ــ او ــ ا  (و 
ان ــ ــ ا ا  ــ ط  ــ ــ ا ــא  ا ــ  ش و ان و ــ ــ  ــאد ا ــ  א ــ ا  [479a] ا
ان) ــ כــ ا ــ  ا ــא  ــ  ــאن ا ــ ان  ــ  א ــא ا ــ و ا כא Fi اl-i ṭabīat ev-

lādur fil-i ṣınāatdan,1 andan ṣoñra fil-i ṣınāī żıdd vāḳi olsa fil-i ṭabīīye 

teşvīş virür. Ṭabīata eger muvāfıḳ vāḳi olursa fil-i ṭabīiyye ifrāṭ olur is-

tifrāġda. Bu yanī terk-i taḥrīk buḥrān-ı kāmildedür ammā buḥrān-ı nāḳıṣ-

da yenbaġīdür ṭabīata muāvenet ḥareket-i buḥrāna muvāfıḳ olan ile ve 

muvāfıḳ ḥareket alāmātı ile bilinür. Anuñçün dir: ( ــא ان و ا ــ ــאت ا ) 

Bundan evvel muḳaddime basṭ idüp dir: ــ אئ ر  ــ ــ ا ــאل  م ا ــ ــ  ــ   ) 
اخ) ــ ــאج و ا -Lā-büddür yevm-i ḳıtālde ḳorḳunç emrlerden toz ḳalḳ כא

maḳ ve nara gibi. ــ ن  ــ ــ و  اب ا ــ ــ ا ــ  ــ  ان   ــ م ا ــ ــכ  ) 
ــאف)  Yevm-i buḥrānda daḫi böyledür lā-büddür anda ıżṭırāb-ı marīżden ر

ve ruāf miŝlinüñ seyelānından. ــ ــ ا ــא  ــ و ا אر 2 [479b] ا ــ ــ ا   (و 
ض) ــ ا ــאدة  ــ  ــ   Ruāf buḥrānlaruñ tīzidür. Zīrā mādde-i marażı 

bi’l-külliyye giderür defaten. (אل ــ ــ ا ) Demden ġayrısın çıḳarur żarar-

suz. ( ــ ا ــ  ) Māddenüñ raḳīḳin ve ġalīẓin çıḳarur ammā mideye żarar 

ider. (درار ــ ا ) Māddenüñ raḳīḳin ekŝer ġalīẓin eḳall çıḳarur defāt ile. ــ ) 
ق) ــ اج) .Māddenüñ raḳīḳin çıḳarur ki mesāmda ola ا ــ ــ ا ) Çıbanlardur 

bu cümleden dūndur.3 Nitekim dir: ة ــ ــ و ا ــאدة  ــ ا اج  ــ ــ ا  (و 
( ــ  Öyleye tamām tenḳiye-i beden idemez. (ق ــ ا ــ   (و Araḳ recā 

olınur (ا ــ ــ  ــאدة ر ــ ا ) mādde ziyāde raḳīḳ olsa (ــכ ــ دون ذ ــאن כא ) 
mādde ziyāde raḳīḳ olmasa (م ــ ــ ا ــ  ــ   marīżde dem ġālib olsa (و ا

ــאف) א ) mütevaḳḳī budur. ( Ya (و اnī mādde ziyāde olmayup dem ġālib 

olmasa (אل ــ ــ و ا درار و ا ــא ) mādde ḥasebince. ــ אر ــאء  ــ ا  (و 
ــא)  Yanī bażı emrāżınuñ ām olan buḥrānlardan [480a] ġayrı ḫāṣṣ 

olan buḥrānlar vardur ( ــ א ) balġam ve dem tükürmek. اض ــ ا ان  ــ ) 
ر) ــ Zīrā māddenüñ bunuñ ile def اi esheldür. ( ــ ) Çapak (و ا ــ  (و ا

gözyaşı ( ــ اض ا ــ ان ا ــ ) müşāhiddür. (ــאط ذن) Sümük (و ا ــ ا  (و و

1 Derkenar: Zīrā ṭabīat iẕn-i Ḫālıḳı ile ḫayr olanı iḫtiyār ider.

2 Derkenar: Bażı nüsḫada ibāret ا vāḳi olmışdur. Be-her-taḳdīr aḳreb-i aṭf-ı tefsīrdür. 

3 Derkenar: Belki ḥaḳīḳatde māddenüñ bir użvdan bir użva intiḳālidür. 
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ḳulaḳ kiri (أس ــ اض ا ــ ان ا ــ ) ẓāhirdür. (ذن ــ ا ــא  اج  ــ ــכ   Buḥrān (و כ

emrāż-ı re�sdür. (ــאدث ــ ا ل  ــ ــ اذا  א אن ا ــ ــא ان ا Ya (و כnī ḳaçan adū 

gelse ( ــ ــאل) ḥāżırlanur (ا ــ ا ) cenk güninden evvel ( ــ ض ا ــ ) as-

ker yoḳlamaḳ ile (ده ــ ــ   (و adedin ḳāmil ḳılmaḳ ile (ده ــ ــ   (و 

yaraġın güzel itmek ile (ــא ــ ا ــ ا وج  ــ ــא  כא ــ  ــאل  ب ا ــ ــ  ــ  ) adū-

ya bulaşmaḳ içün. (ــאدة ــאج ا ان ا ــ م ا ــ ــכ   Buncılayın buḥrāndan (כ

evveldür mādde nuḍc bulmaḳ. ( ــ ا אب  ــ ا כ  ئــ  Her esbāb-ı def (و i 

ḥāżırlamaḳ (ــאري ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  ــ ا ج و  ــ ــ ا ــ  ) beyān-

dur esbāb-ı defi tekmīl-i adeddür ve tecmīl-i aded menzilesindedür. ــ ) 
ــאدة) ــ ا ج  ــ ــ  ــ و   [480b] ــ ــ   Tehyi�e mekān-ı ḳıtāl menzi-

lesindedür. ( ــ ــ  ــאن و  ــ  ــ و  ــאق ا ــאذا  ) Yanī ġaŝeyān dā�im 

olsa (ة ــ ــ ا ــ  ــ و و ارة  ــ ــ ḥālbuki mādde ṣafrāviyye olsa (و  ط ا ــ  (و 
( ــ ا ــ  ــאوة  و  ــ  ya و nī göz öñünde ḳara göre ( ــ א ج  ــ ــאدة  א ) 

ḫuṣūṣā beñzi ṣaru ola ( ــ ــ  ذن) aġırlıḳ (و ان و ــ ا ــ و دوي  -mec (و 

mūa ḳayddur. (أس ــ ــ ا אل  ــ ع) Ḥarāret-i māddeden (و ا ــ  keŝret-i (و د

ruṭūbātdan ( ــ ــ  אر ) şimşek gibi ḳızıl yalabıḳlar1 (و  ــ ار ا ــ -ġale (و ا

be-i demden ( ــ ــ ا כــ  ج mādde-i ḥādde inṣibābından (و  ــ ــאدة  א ) 
ــאف) א  ṭabīat ruāf ile def ider. ( ــ ج ا ــ  (و Mādde ruṭūbātı içün (و ان 
( ــ ا ی  ــ  deri nemnāk ola ( ــ ا ) ruṭūbet içün (و  ــ ا  ḥarāret içün (و 

( ــ ا ــ ا ل  ــ ــ ا ــא اذا ا ق و  ــ א ج  ــ ــאدة  א ) ḫuṣūṣā bevl boyansa 

yevm-i rābide [481a] د ــ ــ و  ــ  ــ و  ــ  ــא و ان  ــ ا ــ   (و 
( ــ ا  iki kemüklerinüñ uçları çekilmesi ( ــ ا ــ  em (اānuñ imtilāsı 

içün māddeden ( ــ ا ) ḳuruldamaḳ (و  ــ ــ  ــ و rīḥ içün (و  ــ ا ــ   (و و
از) ــ ــאغ  ق) necesüñ rengi ا ــ ــ  ــאدة ا כــ ا ــ  ل  ــ ــאت  م  ــ ru (و āf ile 

olan alāmāt olmasa ــא و او ض  ــ ــא اذا כאن ا אل و  ــ א ج  ــ ــ  ) 
( ــ ــאء  ــאدا و ا ض  ــ ــ و ا ل ا ــ ــא اذا כאن ا  maġṣdan ve ḳarāḳır-

dan ve ġayrdan (ــאم ــאئ ا ــ  ــ  ل و כ ــ ــ  ــ و  א ــ  ــ  ya (و ان nī bevl 

çoḳ olsa buḥrānsuz günlerde (ى ــ ــ ا ــ  ــאدة ا ــ ا ــאت  م  ــ em (و ā 

gibi meŝelā. (درار ــא ج  ــ ــ  ) Bundan ṣoñra farḳ beyān ider. ــא ق ا ــ  (و ا
ــאدة) ــ ا ج ر ــ  Zīrā ġalīẓ olan mesāmdan çıḳmaz ن כــ ــ   כ ــ ا ــכ  ) 
ــא) א ــא  ا  ġalīẓ çıḳmaduġı içün. ــא א ــ  ــ  ــ ا ــ  ــאدة ا ــ ا  (و اذا ا
( ــ ــ  ق  ــ ــ ا א ــכ   Ḳaçan mādde bir cānibe müteveccih olsa anuñ 

1 Derkenar: Yanī gözi öñinde ḳızıl yalabıḳ şimsek gibi göre demden taṣāud ider ebḫire-i ḥārreden. 
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muḳābelesinden münḳaṭı olur.1 Anuñçün [481b] araḳ ile buḥrān idenüñ 

bevli ḳalīl olur. ( ــ אل ا   כ  ــ ــ   ا  ض و ا  Maraż (و ا

ve arāżı gice müştedd olur ṭabīat maraża meşġūl olduġıçün her nesneden. 

ــא ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ان  ــ ــ ا ــ   (و 
ان) ــ Şol kimse ki aña buḥrān gelür ola anuñ üzerine ṣa اb olur marażı 

arāżı ile şol gicede ki ḥummā nevbetinden evveldür öyle nevbet ki anda 

buḥrān gelür.2 ( ــ כ ــ ا ــ ا ــ  ن ا כــ ــא  ــ  ــ ا ــ ا ــ  ) Andan ṣoñra 

buḥrān gicesinden ṣoñraġı gicede maraż eḫaff olur emr-i ekŝer üzere.3

ــ ان و  ــ ــאم ا ــ ا د  ــ م  ــ ــ  ــ و  ــאم ا ــ  ن  כــ א ــ  د  ــ ان ا ــ  (و ا
ــ א ــ ا ــ ا ض  ــ ــאدة ا اغ  ــ اج و ا ــ ــאل و  א اغ   ــ א ــ و כאن  ــ  ر  ــ  ا

( -Buḥrān-ı maḥmūd oldur ki nuḍc tamām olduḳ و ا  و ا را

dan ṣoñra ola4 ve yevm-i maḥmūdda5 ola eyyām-ı buḥrāndan ve anı bil-

dürmiş ola bildüricek gün ve buḥrān istifrāġ ile ola6 [482a] bir użvdan bir 

użva intiḳāl ile olmaya ve ḫurāc ile olmaya7 ve istifrāġ-ı mādde-i maraż 

cihet-i münāsibeden ola8 ve ḫasta muḥtemil ola ol istifrāġa āsānlıḳ ile ve 

aḳablaya buḥrānı rāḥat. ــ ــ  ــאت ا ت  ــ دة  ــ ط  ــ ــ ا ض  ــ  (و اذا 
( ــ ــ ا ــ   Ḳaçan kişi ḫasta olsa aḫlāṭ-ı maḥmūdeden ve ẓāhir olsa اول 

alāmāt-ı nuḍc evvel-i marażında taḥḳīḳan emīndür helākden. ت א   (و כ
ب) ــ ن ا כــ ان  ــ ن ا ــ  ــא ا ح  ــ א ــ  אئ ــאت  ــ   Her bārī ki ẓāhir ola ma-

rażda alāmāt-ı hā�ile9 feraḥ ol alāmāt sebebi ile etemdür. Zīrā buḥrān aḳ-

reb olur.10 ــ ــ ا ن  כــ ــ ان  ــ  א ــ  د  ــ ــ ا א א ــ  دي  ــ ان ا ــ  (و ا
(  Yaramaz buḥrān oldur ki muḳābil ola eyü buḥrāna و اalāmetlerinde 

nuḍcdan ve müntehādan evvel olmaḳ gibi. ( ــ ا ــא  اط  ــ ــ   (و 

1 Derkenar: Ve ṣāḥib-i bevlüñ necesi ḳalīl olur aksi daḫi böyledür. 

2 Derkenar: Ṣuūbet leylde ekŝerīdür ve illā gāhī nehārda ẓāhir olur ḳaçan buḥrān leylde vāḳi olsa. 

3 Derkenar: Ṭabīat muḳāteleden fāriġ olduġıçün ekŝer ile ḳayd eyle. Zīrā buḥrān redīlerden ṣoñra eḫaff 

olmaz. 

4 Derkenar: Yanī eyü buḥrān anuñ iledür ṣıḥḥata taġayyür ḥāṣıl ola. 

5 Derkenar: Buḥrānuñ eyüsi dördünci yā yidinci yā on dördünci yā on birinci yā on yidinci yā on beşinci 

yā yigirminci gündür. Tecrübe ile böyle malūm olmışdur. 

6 Derkenar: Her gün içün eyyām-ı buḥrāndan yevm-i inẕār vardur rābi ile sābi tāsi ile on bir on dört 

ile on yidi gibi. Ḳaçan nuḍc rābide vāḳi olsa delālet ider ki buḥrān sābide olur buḥrān inẕārsuz olsa 

maḥmūd olmaz. Zīrā mādde nuḍc olmamaġa delālet ider ve ṭabīat ḳādir olmaz def-i māddeye. 

7 Derkenar: Eger su�āl olınursa ḫurāc intiḳālde dāḫildür öyleye bunuñ ẕikrine ḥācet yoḳdur; biz eyidü-

rüz: İntiḳāl mādde-i raḳīḳada, ḫurāc mādde-i ġalīẓede olur. 

8 Derkenar: Meŝelā mādde-i raḳīḳa araḳ ile def ola. 

9 Derkenar: Zevāl-i aḳl ve keŝret-i ıżṭırāb ve şiddet-i ḥarāret gibi. 

10 Derkenar: Zīrā ṭabīatuñ def-i maraża iştiġāline delālet ider lā-cerem feraḥ ḳarīb olmaḳ alāmetidür. 
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Tesmiye ider buña Buḳrāṭ yollar ögredici diyü.1 ــ ــאب2 ا ــ ا ل  ــ  (و 
( ــ ــ ا ــא  ــ  ض ا ــ ــ ا ــא  ــ  Delālet ider ṭabī و atuñ ḳahrlanması-

na ve ṣabırsuzluġına nuḍcdan ṣoñraya. [482b] ــ ــ  אن ان  ــ א ــכ  ــא   (כ
( ــ اد  ــ ــ ا ــאل  ز  ــ  Nitekim ḳarīb olur sulṭān maġlūb olmasına ḳaçan 

çıḳsa ḳıtāle aña istidāddan evvel. (ض ــ ــ כ  ــ  د دة و ا ــ ــאت ا  (ا
Bunları bilmek ṭabīat baṣīret üzere olmaḳ içündür. ــ دة  ــ ــאت ا  (ا
م م و ا ــ ــ ا ــ  ة و ا ــ ــ و ا ــ ا ة و ا ــ ــאت ا ض و  ــ ــאل ا ــ ا  
ــ و ــ و  ة ا ــ ــ و  ن כ ــ ــ ا ارة  ــ اء ا ــ ــ و ا ئــ ا ــ ا ــאع   و ا
اغ) ــ ــאت و ا א א ــאع  ــ و ا ــ ا ــ و  א  اAlāmāt-ı maḥmūde ma-

raża iḥtimālüñ āsānlıġıdur ve ḳuvvetüñ ẟebātıdur3 ve beñzüñ ẟebātı ve şeh-

vetüñ ẟebātıdur ve ḫiffetdür nevm aḳībinde ve nevmdür ve hey�et-i ṭabīī 

üzere yatmaḳdur ve cemī beden ḥarāretinüñ berāberligidür ve ḳuvvet-i 

nabżdur ve anuñ büyüklügidür ve intiẓāmıdur ve ẕihn ṣıḥḥatidür4 ve muā-

lecāt5 ve istifrāġ ile fāydalanmaḳdur. ــ ل  ــ ة  ــ ة ا ــ ــ  ة  ــ ــאت ا  (و ا
( ئــ ــ  א ــ  ــא  ــ  ــ [483a] و  א ــ  א  Zīrā ḳuvvet-i ḳuvvet marażı 

tezcek def ider ve żaf-ı ḳuvvet giç def ider. ــא ــ  א ــ ا د ــאت ا ــא ا  (و ا
( ــ ــ  ض  ــ ــאل ا ة  ــ ة ا ــ ــא  אن  ــאن  ت  ــ ــ ا ــ  ــ د א ــ ا ــ  ــאن כא ــאه   

Yanī alāmāt-ı rediyye nihāyetde olsa mevte delālet ider. Eger alāmāt-ı re-

diyye ile ḳuvvet-i ḳuvvet var ise maraż uzar,6 andan ṣoñra ḳatl ider. ــ  (و כ
ــ ــ ان  اء  ــ ــאدة  ــאع  ــ و ا א ان  ــ ض  ــ ــ  כــ  ــאت  ض  ــ ــא   ا

ة)  Çoḳ  اārıż olur alāmāt-ı mühlike, andan ṣoñra ārıż olur buḥrān-ı 

ṣāliḥ ve indifā-ı mādde-i maraż öyleye marīż ṣıḥḥat bulur. İmdi vācibdür 

ḳuvvete itimād ḳılmaḳ. س ــ ة  ــ ــ  כــ  ــאت ا ــ ا ن  כــ ــא  ا  ــ  (و כ
ــ ة  ــ ــאع  א ــא  ــ  اء  ــ ــ ا ــ ا ي כא ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ   ا

ه) ــ و  ض  ــ ا ــ   Yanī çoḳ olur alāmāt-ı rediyye ile żaf-ı ḳuvvet ve 

me�yūs olur ṭabīat defden öyleye ḳavī [483b] müctemi olur ḳalbe öyleye 

ictimā ile ḳuvvet ḥāṣıl olur ol ḳuvvet ġālib olur maraża ve ḳahr eyler.  و) 
ة او ــ ــ ا ــ  ــא آ ة  ــ א ــאل و ا ــ ا ك ا ــ ــכ  ت و ذ ــ ــ ا ــ  ــ   

1 Derkenar: Vaḳtini ögretdügi içün. 

2 Derkenar: Bażı nüsḫada אز vāḳi  ا olmışdur def olınmaḳ manāsına. 

3 Derkenar: Yanī marīż ḳatline. 

4 Derkenar: Bu meẕkūrāt alāmāt-ı maḥmūde ve ceyyide olduġı anuñçündür ki cemī ḳuvā-yı ḥayvā-

niyye vü ṭabīiyye vü nefsāniyyenüñ ḳuvvetine ve efālinüñ selāmetine ve ażā-yı re�īsenüñ selāmetine 

delālet ider. 

5 Derkenar: Yanī ilāc itdükçe ṣıḥḥat bula. 

6 Derkenar: Ḳuvvet münḥall olınca.
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ر ــ ــ  ــא כאن  א و ر ــא ــ  כ ــ ا ــ  ئــ ا ن  כــ ت و  ــ ــ ا ــ  ــ  כ א ــא  ر  
( ــ כא  Gāhī ḫiffet ḥāṣıl olur mevt ḥīninde. Bu ṭabīat terk itdügiçün-

dür muḥārebeyi.1 Zīrā ümīd kesicidür ḥayātdan yā bi’l-külliyye sāḳıṭ ol-

duġıçündür bade mevt aḳablar ve olur nabż ol ḥīnde ekŝerde sāḳıṭ. Gāh 

anuñ içün azcuḳ ẓuhūr olur nemlī gibi.2 (ان ــ ــאم ا ــ ا ف  ــ ــ ا ــ   (ا
Yanī filān gün yevm-i buḥrāndur filān gün yevm-i buḥrān degüldür di-

düklerinüñ illeti (اء ــ ــ ا ــכ  ــ ذ ة  ــ mu (اteber bu vuḳūfda istiḳrā-

dur. ( ــ  Bunuñ (و illeti müneccim ḳatında ــא ــ  ات  ــ ــ  ــ   (ان ا
ــאت) -ḳamere lāzım olur taġayyürāt ki müteġayyir olur anuñ ile ruṭū ا

bāt.3 (ر ــ م [484a] ا ــ ــאع و  ــ ا ــכ  ورة و ذ ــ ــאم ا ــ  ــ  ــא  א ) Zīrā 

ruṭūbāt eksilür devrenüñ tamāmında. Bu yanī tamām devre-i şems ile ḳa-

merüñ ictimāında nūr olmaduġı zamāndur. ــ ــכ  ــא و ذ ــ  ا  ــ ــ   (و 
ر) ــ ــאل ا אل و כ ــ  Ve ruṭūbāt ziyāde olur muḥkem devrenüñ nıṣfında.4 ا

Bu yanī devrenüñ nıṣfı ḳamer şemse muḳābil olup kemāl-i nūrdadur. 

( ــ א ــ   ــ  ــ ا ورة و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  ن  ــ ) Öyleye ruṭūbāt içün-

dür devrenüñ nıṣfınuñ nıṣfında ki terbīdür taġayyür olur şeksüz. ــ א ) 
ان) ــ ــאم  ه ا ــ ــ  ض  ــ ــאدة ا ــ  ن  כــ ي  ــ  Buḥrān şol taġayyür ki mādde-i ا

marażda ola ki ruṭūbātdandur bu eyyāmda yanī ictimāda ve istiḳbālde ve 

iki terbīdedür buḥrāndur.5 ــ و ــא و  ون  ــ ــ و  ــ  ــאع ا ــ ا  (و 
ــ א ــ  ــ و  ــאن و  ــ  ــאع و  ــאن ا ــ ز ــ  ــ  א ــ  ــ  س و  ــ  

[484b] ( ــ ــא و ا ــ ا ان  ــ ــ ا ــא  ــא و  ــ  ــ و  ورة  ــ ة ا ــ ــ   

Ḳamerüñ şems ile ictimāından ictimā-ı āḫere dek yigirmi ṭoḳuz gün ve 

ḫums yevm ve südüs yevmdür ve bu ḫums ile südüsüñ mecmūı ŝülüŝ 

yevmdür bi’t-taḳrīb bu zamāndan naḳṣ olınur zamān-ı ictimā6 ve bu 

zamān-ı ictimā iki gün ve nıṣf yevm ve ŝülüŝ yevmdür bi’t-taḳrīb öyleye 

müddet-i devr yigirmi altı gün ve nıṣf yevm olur öyleye buḥrān yigirmi 

1 Derkenar: Öyleye muḳātele taabından rāḥat olur. 

2 Derkenar: Yanī ḳuvvetden baḳiyye ḳalmazsa bi’l-külliyye sāḳıṭ olur. Eger ḳuvvetden bir miḳdār ḳalur-

sa azcuḳ ḥareketi olur. 

3 Derkenar: Yanī nūrunuñ ziyādesi ve noḳṣānı ile.

4 Derkenar: Ḳamer nūrınuñ ziyādesi ile ruṭūbātuñ ziyādesine delīl budur ki ayuñ evvelinden nıṣfına dek 

eşmelerüñ ve deñizlerüñ ṣuyı ziyāde olur ve ḥayvānlaruñ beynisi ve iligi ve südi ziyāde olur ve nebātāt 

ve mīveler ay aydınında tezcek büyür ḥattā ḫıyār ve ḳabaḳ büyüdügi işidülür. 

5 Derkenar: Ammā şol taġayyür ki iki terbīüñ nıṣfındadur żaīf olduġı içün buḥrān dimezler belki 

yevm-i inẕār dirler. 

6 Derkenar: Yanī bu naḳṣ olınup itibār olınmayan zamān. 
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yidinci gün vāḳi olur.1 ــ ا ــ ا ان  ــ ــ ا م  ــ ــ  ــא و ر ــ  ــ  ــא   (و 
( ــ  Yigirmi altı ve nıṣf yevmüñ nıṣfı on üç gün ve rub yevmdür öyleye 

buḥrān vāḳi olur on dörtde. ــ ــ  ــ  ــ و  ــאم و  ــ ا ــא  ــ   (و 
( ــא Bunuñ nıṣf-ı nıṣfı altı gün ve nıṣf yevm ve rub ا yevmdür öyleye 

buḥrān yidinci günde vāḳi olur. ( ــ אر ــאم  ه ا ــ ن  כــ ) Öyleye bu günler 

buḥrān günleri olur. ــ ــא و  ــ  ــ  ن  כــ ار2  ــ م ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ان  ــ  (و  
ــ [485a] و ــאم و ر ــ ا ــכ  ــ ذ ــ و  ــ ا ن  כــ ــ ان  ــ  ــ ا ــ  م او ــ  
( ــ ا ــ ا ار  ــ ن ا כــ ــ  ــ   Her buḥrān içün yevm-i inẕārdan lā-büd-

dür ki anda taġayyür-i mā ola ve bir gün evlā degüldür yevm-i inẕār ol-

maḳda āḫirden.3 Öyleye vācibdür yevm-i inẕār anuñ nıṣfı ola ve anuñ nıṣ-

fı üç gün ve rub yevm ve nıṣf ẟümündür öyleye inẕār rābide olur. ا ان) 
ــ ن  כــ ــ  م ا ــ ــ  ــ ا  כ ــ ا ــ  ار   ــ ان و ا ــ א ــ  ــ ا ض  ــ ن ا כــ  
ــ ــאرا  ــא ا ــאدة او  א ــא  אر ــ  אل ا ــ ــ ا ــ  א ــ او ا א  ا

ــאم)  İllā meger maraż nevbet ṣāḥibi ola ġıbb gibi öyleye buḥrān ve inẕār ا

vāḳi olmaz ekŝerde illā yevm-i nevbetde öyleye buḥrān üçünci günde yā 

beşinci günde olur ṭabīatuñ4 isticāli ḥasebince ṭabīat münfail olduġıçün 

mādde sebebi ile yā ṭabīatuñ te�ḫīri sebebi ile muntaẓır olduġıçün5 nuḍc-ı 

tāmma. (ــא ــ  ــא  ــ ا ــא و  ــ  ــ  ــ ا ــ ارا ا  ــ ــ  ) Üç erbaa on 

iki gerek idi üç yidi yigirmi bir gerek idi yigirmi ḳıldılar. ــכ ــ ذ ــ  א  (و 
ا) ــ ــ و ا و م  ــ ــ  ق اכ ــ ــאب [485b] اذا ا -Müneccimlerüñ ḳā�i ان ا

desi bunda budur ki ḥesāb istiġrāḳ eylese ekŝer yevmi ol yevmi faṣl iderler 

mā-badından. ( Ya (و اnī ḥesāb istiġrāḳ itmese ekŝer yevmi ulaşdururlar 

mā-badına. ( ــ ــ  א ــ و ا ــ  ا را ــ ) Öyleye ḳıldılar rābū-ı 

evveli ve rābū-ı ŝānīyi muttaṣıleyn ve rābū-ı ŝāliŝi munfaṣıl.6 ــא  (و 
( ــ ــא  ــ  ــ  א ــ و ا  Sābū-ı evveli ve sābū-ı ŝānīyi munfaṣıleyn 

ḳıldılar sābū-ı ŝāliŝi muttaṣıl ḳıldılar. ــ و ــאم و ر ــ ا ول  ع ا ــ ا ن ا ــכ   (و ذ

1 Derkenar: Yanī ibtidā-yı marażdan yidinci gün terbī-i evveldür yā muḳābelenüñ yidinci güninde vāḳi 

olur ki terbī-i ŝānīdür ve bu on ṭoḳuz gün ve ŝelāŝe erbā ve ŝümün yevmdür öyleye buḥrān yigirminci 

güni vāḳi olur. 

2 Derkenar: Yevm-i inẕār şol gündür ki anda evvelā taġayyür vāḳi ola ki anuñ ile istidlāl olına gelecek 

buḥrāna. Yevm-i inẕārda faṣl olmaz. 

3 Derkenar: Zīrā ol altı buçuḳ gün ve ẟümün yevmdür. Öyleye nıṣfı ẕikr olan olur. 

4 Derkenar: Öyleye nuḍc bulınca te�ḫīr itmez üçünci günde buḥrān vāḳi olur. 

5 Derkenar: Öyleye ṣabr idemez tā nuḍc bula. Pes beşinci günde ibrām ider. 

6 Derkenar: Yanī rābū-ı evvelüñ evvelini marażuñ evveli ḳıldılar ve āḫirini yevm-i rābi ḳıldılar ve rā-

bū-ı ŝānīnüñ evvelini yevm-i rābi ḳıldılar ve āḫirini yevm-i sābi ḳıldılar. Öyleye yevm-i rābi müşterek 

oldı ammā rābū-ı ŝāliŝ evvelini yevm-i ŝāminden ḳıldılar. 
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ــאم و ــ ا ــאن  ا ــאر ا ــ  א ع ا ــ ا ــ ا ا  ــ م  ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ و  ــ   
م ــ ــ ا ــ  א ع ا ــ ا اء ا ــ ــ و ا ــא כא ه  ــ م  ــ ــ  ــ  ــ  ــכאن اכ ــא  ــא و   
( ــ א Ẕikr itdügi ta اlīl yuḳarudan malūm olmışdur. ( ــא ــ ا ــכ   (و כ

Yanī esābīde daḫi ẕikr olan vech üzere ḳıldılar. ــאم و ــ ا ول  ع ا ــא ــאن ا ) 
[486a] ــ א ع ا ــ ــכאن اول ا ــ  ــ ا ــ  ــ اכ ــ  ــא כא ه  ــ ــ  ــ و   
ا ــ م  ــ ــ  ــ  ــ  ــכ ا ــ و ذ ــא و ر ــ  ــ  ــ  ع ا ــ ــ و  א م ا ــ  ا
( ــ م ا ــ ه ا ــ ــ و آ ــ  ا م ا ــ ــ ا ــ و כאن او א ع ا ــא ــ ا  Bu daḫi kelām-ı 

sābıḳdan malūmdur. ــ ــ  ا م ا ــ ــ ا ــ  ــ  ا א ر  ــ ــ  ــאدي  م ا ــ  (و ا
( ــ א ا ع  ــ  On birinci gün münẕirdür on dördünci güni. Zīrā yevm-i ا

rābidür usbū-ı ŝānīden.1 (ار ــ ا م  ــ ــ  ــא  ا م  ــ ا Ya (و nī yigirminüñ 

yevm-i inẕārıdur. ( ــ ــ  ا م ا ــ ــ ا ــ  ا م ا ــ ــ ا ) Zīrā on yidinci gün 

yevm-i rābidür on dördünci günden. ( ــ ــאدي  ــ ا ــא  م ا ــ  Daḫi (و ا

yidinci gündür on birden. ــאدة ــ و ا ــ  ا ــ ا ــא  ا ــא  ــאدة  اض ا ــ  (و ا
ــ و ــא  ــ ا ة  ــ ــ ا ــ و ا ا ــ ا ى  ــ ــ ا א ــ ا ــאدة  ــא و ا ــ ا ا  ــ  
( ــ ا و ا ــ و ا -Emrāż-ı ḥādde-i muṭlaḳanuñ buḥrānı on dördün ا

ci gündedür. Cidden ḥādde olan emrāżuñ buḥrānı yidincide olur. Ḥiddeti2 

ġāyetde olan3 emrāżuñ buḥrānı yevm-i rābidedür. Ḥiddeti4 [486b] ḳalīle 

olanuñ buḥrānı on yidide ve yigirmide ve yigirmi dörtdedür. ــאدة ــ  ) 
ــאت) Ya اnī şol marażlar ki ḥādde ile müzmine ortasında ola anlaruñ 

buḥrānı ( ــ ــא و ا ــ و ا ــ و ا ا ــ و ا ــ و ا ــא و ا ــ ا ) yigirmi 

yidide, otuzda, otuz dörtde, otuz yididedür. (ــאت ا ان  ــ ــ  ) Emrāż-ı 

müzminenüñ buḥrānı (ون ــ אئــ و ا ن و ا ــ א ن و ا ــ ن و ا ــ ر  ḳırḳdur (ا

ve altmışdur ve yüz yigirmidür. ن ــ  ــ  ــ  ر ا ــ  زادوا  ــא  ا  (و 
دا ا ــ ادوا  ــ ة  ــ ه ا ــ ــ  ــ  ــא  ــ  ــ  ــא اذ  כ ــ  ع  ــא ع و ا ــ ا  ا

ط ــ ض  ــ ن ا ــ  ــ ار ــ ار א ــ ا ــ و زادوا  ا ــ ا ع  ــא ع و ا ــ ا ــ ا  
( ــ אر د ا ــ ــ ا ــ  ــ   א  .Ziyāde itdiler ḳırḳdan ṣoñra yigirmi yigirmi از

Zīrā rābūuñ sābūuñ ḥükmi żaīf oldı. Zīrā ḥāṣıl olmadı bunlar içün te�ŝīr 

bu müddetde mādde ġalīẓ olduġıçün. Öyleye ziyāde itdiler bir aded ki 

anda cem ola rābū ve sābū [487a] tā cem ola bu taġayyürātdan taġay-

yür-i ẓāhir ve ziyāde itdiler seksenden ṣoñra ḳırḳ ḳırḳ. Zīrā marażuñ farṭ-ı 

1 Derkenar: Yuḳarudan malūm olmışdur ki her usbūuñ yevm-i rābii anuñ münẕiridür. 

2 Derkenar: Bunlaruñ ḥiddeti mertebe-i ŝāliŝededür.

3 Derkenar: Bunlaruñ ḥiddeti mertebe-i rābidedür. 

4 Derkenar: Bunlaruñ ḥiddeti mertebe-i ūlādadur. 



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi504

ezmānı içün müteġayyir olmaz birbirine ḳarīb olan müddetlerde ki yigirmi 

yigirmidür. ــ ع ا ــ ا ــ ا ــאت  ــ ا ــ ا אن  ن و  ــ ــ ار ــ ا אر  (و اول 
אدات)  Maraż-ı müzmin buḥrānlarınuñ evveli ḳırḳdur. Bu emrāż-ı ḥādde ا

buḥrānlarınuñ āḫiridür. Öyleye ḳırḳuñ emrāż-ı müzmineye nisbeti rā-

būuñ emrāż-ı ḥāddeye nisbetidür.1 ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ  ان  ــ ن  כــ ــ   (و 
( ــ ــ  ی و  ــ ــ ا ــ و  ــ  ــ  ــ ار ــ و   Gāh olur buḥrān yidi ayda2 

belki yidi yılda ve on dört yılda ve yigirmi bir yılda.3 

( ــ ز  ــ ــאء و ا ام و ا ــ ر و ا ــ ورام و ا ــ ا ــ  א ــאب ا Bunlaruñ ba (اżı 

evrāmda dāḫildür ifrād bi’ẕ-ẕikr itdügi ihtimāmdür. 

ام ــ ــ ذات  ــ او  ر ط ا ــ ــ ا ام و  ــ ــא ذات  ــאدة ا ــ  ورام4  ورم  ــ ا ) 
( ــ ــ و ا אئ ــ ا -Her verem içün mādde vardur ol mādde yā cüŝŝe ṣāḥi و 

bidür ki ol aḫlāṭ-ı [487b] erbaadur yā cüŝŝe ṣāḥibi degüldür ki mā�iyyet 

ve rīḥdür. ــא ــא  כــ  ة و ا ــ اوي  ــ ــא و ا ــ  ي  ــ رم ا ــ א ) 
ــא) ــ  ا ن  ــ  Verem-i demevī filiġamūnyā diyü tesmiye olınur. 

Ṣafrāviyye ḥumre5 tesmiye olınur. İkisinden mürekkeb olana filiġamūn-

yā ḥumre yā ḥumre filiġamūnyā tesmiye olınur aġleb taḳdīm olınur.6 و) 
( ــ ــ ا ــ ا ــ و  ــ او  رم ا ــ ــ ا ــ و  ــ  א ــא  ــ ا  Verem-i ا

balġamī yā użva muḫāliṭ ola ol verem-i rıḫvdur yā mütemeyyiz ola ol yu-

muşaḳ urdur.7 ن כــ ــא ان  ــ ا ا ن و ا כــ ــ او  ا ن  כــ ــא ان  داوي ا ــ  (و ا
ــ ــ و  ــ ا ــא و  אد א  ــאכ ن  כــ אن او  ــ ــ ا ــאء و  ــ ا ــ  א ل  ــ ــא ذا ا  

د) ــ ــ ا ن و  כــ ــ او  ــ ا ــ و  ــ ا א א  ــ ن  כــ ــא ان  ــ ا ا  Verem-i ا

sevdāvī yā müdāḫil ola cirm-i użvda yā müdāḫil olmaya. Müdāḫil olan yā 

mü�lim ola kökler ṣāḥibi8 ola yā yapışıcı ola ażāya ol sereṭāndur9 yā sākin 

ola elemsüz10 ol ṣalābet[488a]dür. Ġayr-ı müdāḫil olan yā yapışıcı ola ẓā-

1 Derkenar: Yanī emrāż-ı müzminenüñ buḥrānlarınuñ evveli ḳırḳ ve emrāż-ı ḥāddenüñ buḥrānlarınuñ 

evveli rābidür. 

2 Derkenar: Her ay dehr yıl bir gün meŝābesinde olur. 

3 Derkenar: Bu maraż māddesinüñ ġılẓeti ve usr-ı infiāli ḥasebi ile ve ḥareketi baṭī olan kevākib nisbeti 

ile olur. 

4 Derkenar: Evrām cem-i veremdür. Ol şol ziyādedür ki ġayr-ı ṭabīiyye ola mādde-i fażliyyeden ola 

Türkçe şiş diyü tabīr olınur gerek ażā-yı ẓāhirede olsun gerek bāṭınada. 

5 Derkenar: Sürḫ-bād didükleridür. 

6 Derkenar: Ammā ikisi müsāvī olsa filiġamūnyā ve ḥumre diyü tesmiye olınur. 

7 Derkenar: Berk ur sevdāvī olur. 

8 Derkenar: Yanī ṭamarları ola aġaç ḳöki gibi. 

9 Derkenar: Ortası yengeç vasaṭına ve urūḳı ayaḳlarına beñzer anuñçün sereṭān dirler.

10 Derkenar: Bu tesmiye-i ḫās bi-ismi’l-āmdur ṣafrā-yı raḳīḳa mirre didükleri gibidür. 
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hir-i użva ol urdur yā yapışıcı olmaya ol ġuddelerdür Türkçe bez dirler.

( ــ אئ ــ ا ــא כא א אء او  ــ ــא כא א ن  כــ ــא ان  אئــ ا  Verem-i mā�ī yā (و اām 

ola ażāya istisḳā gibi yā ḫāṣṣ ola ḫuṣye şişi gibi. ن כــ ــא ان  א ــ  ــא ا  (و ا
( ــ ــ ا ــ و  ــא  אو ــא  ــ او  ــ ا ــ و  ــ ا ــא  ــא  א  Ammā ve-

rem-i rīḥī yā muḫāliṭ ola cevher-i użv yumuşaḳ ola degicek ol teheyyücdür 

yā müctemi olup degmege muḳābele ide ol nefḫadur.1 

( ــ ــא و  ــ و  او ــ و  ــ د ورام ا ــ כא ــאر  ر2 اورام  ــ -Kü (و ا

çücük veremlerdür3 münḳasım olur demeviyyeye ve ṣafraviyyeye ve balġa-

miyyeye ve sevdāviyyeye ve mürekkebeye. (اوي ــ ي و ا ــ رم ا ــ -Bunla (ا

ruñ alāmetlerin beyān ider. ــאخ ن و ا ــ ة ا ــ د و  ــ ــ ا ل  ــ ي  ــ ــא ا  (ا
ــא) א رم  ــ ا و ا ــ ــ ا ــא و  א ــ  ــאن ان כאن ا  Ammā demevīye و ا

delālet ider çekilmek ve renk ḳızıllıġı ve şişmek [488b] ve dikdik atmaḳ 

eger użv ḥassās ise ḥālbuki anda şiryānlar var ise ve verem aşaġa ve içerüye 

batmış ise. ــ ــ و اذا  ــ ا ــא او  ــ  ــ او  ــ او  ــא ان  ــ ا א  (و 
ــאن ــ ا ارة و  ــ ــכ ا ــ  ارة و اذا ا ــ ــאن و ا د و ا ــ ــ و ا  ازداد ا
( ــ Verem-i demevīnüñ nihāyeti yā cem و ا olmaḳdur yā ṭaġılmaḳdur4 

yā münḳalib olmaḳdur verem-i ṣulba yā użvı öldürmekdür.5 Ḳaçan ve-

rem cem olsa veca ve çekilmek ve ḍarebān ve ḥarāret ziyāde olur. Ḳa-

çan ṭaşılsa sākin olur ḥarāret ve ḫafīf olur ḍarebān ve vecaاوي . ــ ــא ا  (و ا
اؤه ــ ن  כــ ــ ا ان  ــ ا ب ا ــ ى و ا ــ ــ ا ــ و  ده ا ــ ــ و  ــ ا ن  כــ  
( ــ  Ammā verem-i ṣafrāvī ḥumreti açıḳ olur ve çekilmesi eḳall olur ve 

sancıması aḳvā olur ve aḳreb olur deriye illā meger ṣafrāsı ġalīẓ ola.6 و) 
( ــ ــ او  ــ כ אد אب  ــ ــ او ا א ــ ا ــ ا ــאدة و  ة ا ــ א כ ــ  Cümle evrā-

muñ sebebi keŝret-i māddedür ve użv-ı ḳābilüñ żafıdur7 yā sebebi [489a]
esbāb-ı ḫāricedür. (اج ــ א ر  ــ ــא  ــ و כ א א ر  ــ وح  ــ ة ا ــ Ḳarḥalar (و כ

keŝreti çıbanları münẕirdür ve çıbanlar keŝreti ḫurācı münẕirdür.8 (ج ــ  (ا

1 Derkenar: Buña nefḫa dirler zīrā nefḫa bunuñ sebebi.

2 Derkenar: Büẟūr cem-i beŝredür sivilci manāsına. 

3 Derkenar: Nitekim evrām büẟūr-ı kibārdur. Öyleye evrām ile büẟūr mā-beyninde farḳ cüŝŝe cihetin-

dendür mādde cihetinden degüldür. 

4 Derkenar: Yanī iriñlenüp ṭaşilmek. 

5 Derkenar: Mevt-i użvdan murād użvuñ fesādı ve taaffünidür bir vech üzere ki mü�eddī ola ḳaṭına 

sirāyet fesāddan iḥtirāz içün.

6 Derkenar: Öyleye dāḫilde muḥtebis olur. 

7 Derkenar: Użv żaīf olıcaḳ māddenüñ define ḳādir olımaz.

8 Derkenar: Ḫurāc şol büyük veremlerdür ki içi mücevvefdür ki anda māddeler munṣab olup taḥallüle 

ḳābil olmayup ṭaşılup cerāḥat aḳar. 
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Cemī aḳsāmınuñ ilācın beyān ider. ــאغ ــ כא ــ رئ ــ  ــ د ــכ  ــ ذ ــאכאن  ) 
ــא ــ  ز رد ــ ــ  ــ  ر ــ ا 1 ا ــ כ ــ و ا ــ ا ــ ا ــ و ا ذ ــ ا ــ   ا
( ــ ا  ــ כــ  א ــ ازدادت  ــ و  ئ ــ ا ــ ا ــאدة ا ع ا ــ ــ ر  Şol verem ki 

użv-ı re�īs definden dimāġ gibi iki ḳulaḳ ardına ve ḳalb gibi ḳoltuḳlara 

ve ciger gibi iki ḳasıḳ çuḳurlarına öyleye cāẕib degüldür red ve men it-

mek ḫavf idüp māddenüñ rücūından2 użv-ı re�īse. Ḥālbuki mādde ziyāde 

olur ḥareket ile3 şerlik cihetinden öyleye ḳatl ider. ــאت ــא ا ــ  ــ  ) 
ــ ــא כ ــ و ر ــ و ا ــאت כא ــכ ا ــ و  ئ ــ ا ــ ا اب  ــ ــ ا כ  

[489b] ــ ــ او  دو א ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــאر و ان  ــאء ا א ــ   ا
( א  Belki istimāl olına bu mevādda mürḫiyyāt tā menfeẕ müttesi olup 

mevādd çıḳup girüsine rücū itmeye ol mürḫiyyāt sāfī ve kere yaġı gibi gāhī 

kifāyet olınur naṭūl itmek ile4 ıssı ṣu ile. Ve eger müteḥallil olmayup cem 

ola lā-büddür deşmek edviye ile yā yarmaḳ demür ile. ــאن ــכ  ــ כ ــא   (و 
ــ ــ  ــ و ا  ــ  غ  ــ ــא ا ــ  ن  ــ ــאن כאن ا ــ  ــ و ا א ــא  אد ــ  אن   

ا ــ ــא  ن  כــ رم ا ان  ــ ــ ا ــ  ــ ا ئــ  אئــ  ــ  ــא  دع  ــ اغ و ا ــ ــ ا  
ا) رد   Şol verem ki  اużv-ı re�īs definden olmaya eger sebebi ḫāric-

den ise eger beden anuñ ile mümtelī ise mevāddan istifrāġ ḳılına mevādd, 

andan ṣoñra taḥlīl ḳılına verem.5 Eger beden mümtelī degülse taḥlīl ḳılına 

istifrāġsuz red bunda cā�iz degüldür tā ziyāde olmaya veca6 öyleye ziyāde 

olur verem7 illā meger rādi żaīf ola ḳatı gül yaġı gibi ısıcaḳ. ــ  (و ان כאن 
ــ 8 و د ــ ــ ا ــ  ــ  و ــ כ ــכ  כــ  وادع [490a] و  ــ ــ ا ــ  ــ  ــא   

ا) ــ א ــ  ة  ــ ــאء כ Eger sebebi bedenī olursa rādi ورد و lerden lā-büddür 

ve ol rādiler vecaı teskīn ider olsun ḳīyrūṭī gibi aḳ bal mūmından ve gül 

yaġından ve kişnīz ṣuyından istimāl olına ısıcaḳ.9 ان ــ ــ ز ــ  ــ  ــא ز  (و ر
ــ ــאء  ــא او  ــאء ا ه او  ــ ة و ــ כ ــאء ا ــ  ــא  ــ و ر م ا ــ ــ و  ة ا ــ ــ   

( ــ ــאء ا ــ او  ــאن ا ــאء  ــ او  Gāhī ziyāde ḳılınur azcuḳ za اferān veca 

כ 1 אغ و ا و ا  כאużv-ı re�īse miŝāldür. 

2 Derkenar: Zīrā her aḳar nesnenüñ öñine berk nesne ḳonsa girüsine rücū ider. Nitekim ṣunuñ öñine 

dīvār gelse girüye döner. 

3 Derkenar: Zīrā ḥareket ile ḥarāret ḥāṣıl olur. 

4 Derkenar: Yanī ażā-yı re�īse üzerine sāfī ve kere yaġı ve ḳuyruḳ yaġı gibi süreler. 

5 Derkenar: Evvel mevādd istifrāġ ḳılınmaḳ inṣibābdan iḥtirāz içündür. 

6 Derkenar: Red vecaı ziyāde itdügi māddenüñ ṣıḳışmasın īcāb itdügi içündür. 

7 Derkenar: Veca ziyāde verem īcāb itdügi veca ceẕẕāb olduġıdur. 

8 Derkenar: Mūm-revġandur. 

9 Derkenar: Eger su�āl olınursa verem ṭabīat-ı māddeyi def itdügindendür öyleye red anuñ żıddıdur; 

biz eyidürüz: Red, użv-ı müteverrime fā�ide itmek içündür. Ol daḫi ṭabīatuñ maṭlūbıdur. 
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ḳavī olıcaḳ telehhüb olmayıcaḳ. Gāhī kifāyet ider kişnīz ṣuyı yalñuz yā 

hindibā ṣuyı yā it üzümi ṣuyı yā lisānü’l-ḥamel yā ricle ṣuyı.   א  (و ر
ــ ــ כא ــ و ا ــאت ا وادع ا ــ א ــ  ــ  ــ  כــ و ــ  ــ اذا  ــאء ورد و   
ــא و א ــ  ــא و  ــאدا  ــאن  כ ر ا ــ ــ و  ــכ و ا ــ ا ــ و اכ א و ا
ــא) ــ  ــא  ا  ــ   Gāhī ḳılınur bu mā� ile gül ṣuyı ve sirke eger veca 

yoḳ ise andan ṣoñra ḫalṭ olına rādilere münżicler [490b] ki muḥallil ve 

müleyyin ola żımād ḳılına bunlaruñ unı ile ve naṭūl ḳılına ṣuları ile ve 

żımād ḳılına ŝüfli ile bişürdükden ṣoñra. ــ ــ ا ــ  ن  ــ א ــ ا  (و 
( ــ اء  ــ ــ ا ه  ــ ن و ــ ا ــ ا  Diyāḫiliyūn bir ḥakīmüñ ismidür bu او 

merhemi ol terkīb itmişdür. ــ א اغ  ــ ــ ا ــ  ــ  ء  ــ ن ا ــ ــ ا  (و ان כאن 
اء) ــ אل ا ــ ــכ .Verem demevī ise faṣd ṣafrāvī ise ishāl gerek و ا ــ ذ ــ  ) 
( ــ ــאت ا ــ ا ــ  ــאط  ــ ا İbtidādan ṣoñra ya و nī tezāyüd-

de ve inḥiṭāṭda ḳaṣr olına mürḫiyyāt-ı muḥallileye. ــ א ا ــ ــ ا ــאن  ) 
( ــ ــאت ا ــ ا ت  ــ ــ ا -Eger ḳorḳarsañ ṣalābete münḳalib ol ا

maḳdan ḳaṣr idesin mürḫiyyāt-ı müleyyineye.1 ي ــ ــא  ــ  ــאد ا ــ  ــאن  ) 
ــ כــ ا ــ و  ــאء و  ــ  ــ و  ط ا ــ ــ  ــ  ــ  ة  ــ ــ ا ــ ا داده او  ــ ــ ا  

( ــ ي اכ ــ ــ ا ــ  ــ و ا اوي اכ ــ ــ ا  Eger ḳorḳarsañ fesād-ı użvdan 

gördügüñ sebeb ile ḳararmasından ve yeşillige meylinden lā-büddür użvı 

yarmaḳdan2 ve ṣu3 [491a] ile ve ṭuz ile yumaḳdan ve tebrīd ekŝer olsun4 

verem-i ṣafrāvīde ve tecfīf ekŝer olsun5 verem-i demevīde. ــ ورام ا  (و ا
ــא ــ  ذا  ــ ن  כــ ــכ  ــאدة ارق و  ــ  ــ  ــאوة כא ــ ر ــ اכ ــא כא כ ة  ــ ــא ا  ا
( ــ  Zīrā keŝret-i reḫāvet keŝret-i mā�iyyet içün olur ve keŝret-i mā�iyyet ا

müstelzimdür riḳḳati. ن و ــ ن ا ــ ــ  ــא  ن  ــ ن ا כــ ــ و  ــא ا ــ  ــא ا  (و ا
(  Ammā uruñ balġamı aġlaẓ olur ve anda levn beden levni üzere olur  و

ve aġrısuz olur. دع ــ ه و ا ــ ــא  ــ כ  ــ  ــ و ا ــ ا ن  ــ اغ ا ــ ج ا ــ  (ا
ــאء وج  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ כא ــ  ودة و  ــ ــ ا ــ  א اء  ــ ــ ا  
ــאت و ت و ا ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ  ــא  ــ  ــ  ة و  ــ س  ــאرة ا رق او  ــ  ا
ن) ــ א ــ ا ــ و  ــאء ا ــ כא ة ا ــ -İstifrāġ-ı bedendür balġam و ا

dan daḫi perhīzdür her balġamı müvellid olandan ve reddür ibtidāda ḳalī-

lü’l-bürūdet olan ile. Ḥāl[491b]buki ol rādide ola tecfīf sünger gibi ṭaldu-

1 Derkenar: Yanī rādi ḫalṭ olınmaya, tā müteḥaccir ḳılmaya. 

2 Derkenar: Tā ki mādde çıḳa. 

3 Derkenar: Tā ki mā�da müncemid ola.

4 Derkenar: Zīrā ṣafrānuñ ḥarāreti ekŝerdür.

5 Derkenar: Zīrā dem raṭbdur. 
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rulmış ola ṣarup sirkeye ki ḳarışmış ola mā�-i būraḳa yā mersīn uṣāresine 

ısıcaḳ gāhī ḳılınur anuñ ile azcuḳ ṭuz ve sirke ibtidādan ṣoñra. Yanī rādi 

istimālinden ṣoñra istimāl olına naṭūllar daḫi dürtünecek nesneler1 daḫi 

żımādlar ki muḥallil ola ṣıġır necāseti gibi daḫi merhem-i bāsilīḳūn. رم ــ  (ا
ــ ح و  ــ אن  ــ ــ ا ــ و  א  ــ אن و  ــ ــ و ا ــ ا ــ ا داوي و  ــ  ا

ح) ــ ــ   Verem-i sevdāvī iki ḳısm idügi evā�il-i bābda ẕikr olınmış idi.2 

ــאء و ــ ا 3 و د ــ ــ ا م و د ــ ــאت כא א ــ  داء و ا ــ اغ ا ــ ج ا ــ  (ا
( ــ ــ ا ــ .Bunlar ile żımād ḳılınıcaḳ mādde taḥlīle ḳābil olur ا ــ  ) 
ــ و ــ و ا ــ و راو ــ ا ــ و ز ة و כ ــ ر ا ــ دل و  ــ ــ  אد ع و  ــ ــ ا ــ   ا
( ــ ــ  ــ و ز ــ ا ــ ازرق و   Merhem ki ṣalābeti ḥall ider bir heftede 

māddesi ḫardal ve ıṣırġan diken toḫmı4 ve kibrīt ve deñiz köpügi ve rāvend 

ve uşaḳ ve muḳl-i [492a] ezraḳ ve bal mūmı ve zeyt-i atīḳdür. 

( ــ اج) .Żamm-ı dāl ve fetḥ-i bā ile (ا ــ  Żamm-ı ḫā ve fetḥ-i rā (و ا

ile. (ــאدة ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ دا ــכ ورم  ــ  ــא ا  İçi boş olup aña mādde (ا

döküle gerek ol mādde ḥārre olsun gerek bāride olsun. ــ اج  ــ ا ــא  ا  (و 
ــאرا) ــכ  ــ ذ ــאכאن   Öyleye dübeyle āmmdur. ا ــ ــא כ א رم  ــ ــ ا ــ   (و اذا رأ
ك ــ ــ  ــ  ــ ا ــ اذا  א ة  ــ ــ ا ف  ــ اج  ــ ــ  ــ  ــ ا ــאزا   و ا
ة) ــ ة  ــ כــ ا ــ  ــ اذا  ــ او  ــ او  ــאض  ــ و  ــ  ي  ــ ــ ا א  

Ḳaçan görseñ verem ile ḍarebān keŝīr ve çimdürülmek barmaḳ altında ol 

verem ḫurācdur. Öyleye bilinür iriñ yiri bunuñ ile ki ḳaçan verem ṣıḳılsa 

iḥsās olınur5 şey�-i müteḥarrik iṣba-ı uḫrāda ki ol iṣba vaż olınur mevżi-i 

aṣruñ altında. Ve bilinür beyāżı ile levn-i mevżiüñ yā ṣarılıġı ile yā yeşilligi 

ile [492b] ḳaçan iriñ eyü olmasa yanī tamām nuḍc bulmış olmasa. ة  (و ا
( ــ ا ــ ا اء ا ــ ــא ا ــאء ا ــאء ا ــ ا ة  ــ -Eyü iriñ oldur ki ṭay ا

rıncaḳ ve aḳ ve ġılẓetde ve riḳḳatde eczāsı berāber ve rāyiḥada mutavassıṭ 

olalar (ن ــ اغ ا ــ ج ا ــ ) .tā mādde ḳalīl ola (ا ــ  Her māddeyi tevlīd (و ا

idenden ( ــ ــאر) ḳavī ḳılmaḳ gerek ḳuvveti (و ا ــ و ا ــ ا ئــ  ) 

tā żaīf ḳılmaya ve ṭeşilmek ḳuvveti. ــ כא ــ  ا ــאت  ا ــ  ــ  ) 
ر او ــ ــ و כ ــ و ز ــ او  ــ ا א ــ او  ــ و ا א ــ  ــאر و ا ــאء ا א  

1 Derkenar: Zeytūn yaġı. 

2 Derkenar: Māddesi rediyye ve ḥādde ise cerāḥatlenür degül ise cerāḥatlanmaz. 

3 Derkenar: Murād aḳ sūsendür. 

4 Derkenar: Encere ıṣırġan dikenidür yā bir nev dikendür ki deve yir. 

5 Derkenar: Zīrā göyünmiş iriñ yumuşaḳ olur üzerine barmaḳ ḳoyıcaḳ ḥareket ider altında olan barmaġa 

iner doḳınur. 
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( ــ ــ او ة  ــ ــ ا دو א ــ  כــ ا ــ و ا ن ا ــאن  ــאن  ر כ ــ ــ و  ان و  ــ  ز
Andan ṣoñra istimāl olına münżicāt-ı1 ḫafīfe naṭūl itmek gibi mā�-i ḥārr2 

ile ve żımād itmek gibi arpa ve encīr ile yā buġday ile ki çiynenmiş ola3 yā 

mūm ve zeyt ve kündür ile yā zaferān ve ḫaṭmī ve bezr-i kettān ile eger 

deri yumuşursa ve deşilmek mümkin olursa4 edviye-i müfeccire ile ol ev-

lādur. [493a] ــ ــאء و  ــ  ــא  ــ و  ــ כ  ــ  ــ ا א ــ   (و ا
( ــ ــ ا ــ د ــכ  ــ ذ ــ  ــ  دل  ــ ــאب ا ن  ــ א  Żımād ḳılmaḳ و ا

nergis köki ile deşer her ṣızıyı ḫuṣūṣā ıssı ṣu ile5 ve asel ile dāḫiliyūn luāb-ı 

ḫardal ile deşicidür ḳaynadalar bunuñ cümlesin sūsen yaġında. ــ و  (و ا 
ــ ــ  א ــ  ة و ا ــ ــ ا ــ  ــא  ــ  ــאذا  ــ  ــ ا ــ ا ــ ا ن  כــ ص ان  ــ  ا

ح) ــ اواة ا ــ ــ  ــ  ــאء ا  Eger edviye ile deşmek mümkin olmazsa yarmaḳ 

gerek ve ḥarīṣ yarıḳ aġzı aşaġa olmaġa ḳaçan çıḳsa anda olan midde ve ḳayḥ 

ġasl ḳıl6 anı bal şerbeti ile, andan ṣoñra devā�-i cerāḥat gerek.7 ورم כ   (و 
( ــ ــ  כ ــ ا ــ  ــאن  ــ   א  Her verem-i ẓāhir ki anuñ ile ḍarebān 

olmaya ekŝerde iriñlenmez.8 (دة ــ ــאدة  ــ  ن ورم  כــ ــ   כ ــ ا  Ekŝerde (و 

verem mādde-i müfrededen olmaz. 

( ــ א Cem (ا-i dümmeldür çıbanlar dimekdür.9 (ــא ر آ ــא  -Ġā (اردأ

yet yaramaz ziyāde deriñ olandur. (ــאت ا ــ ا ــ  ــ   Zīrā [493b] (و 
büŝūr-ı kibār-ı ḥārredür içinde midde cem olur. ــ ــ  כ ا ــ  ث  ــ  (و 
ء10) ــ ــ ا ــאم  ة ا ــ כאت و כ ــ  Çıbanlar ḥādiŝ olur ekŝerde ḥareketden ا

ve keŝret-i ḥammāmdan imtilā üzere.11 غ ــ ــ  א ة ا ــ כ ــ  ج ا ــ  (ا
ــאم) ا ة  ــ כ ــ  ــ  و  אل  ــ ا و  ــ  א  Bażı nüsḫada böyle bulundı.

ــאرة) ورام ا اواة ا ــ اوی  ــ ول  ــאم ا ــ ا Ya (و nī üç evvel günlerde faṣd ve is-

hāl ve istimāl-i revādi ile devā ḳılına. ــאت ــ ا ــאج و  ــ ا ــ  ــ  ) 

1 Derkenar: Yanī ḥarāreti müteddün leh olan, tā ki iḥrāḳ itmeye ve tecfīf ḳılmaya. 

2 Derkenar: Issı ṣu ḥarāreti ve ruṭūbeti ile mevādda nuḍc virür. 

3 Derkenar: Zīrā lisānuñ luābı ve aġzuñ tükürügi nuḍca eyü muīndür. 

4 Derkenar: Demür ile deşmekden zīrā demür ile aṣablar ve ṭamarlar ve ribāṭlar kesilmek iḥtimāli vardur 

ki tedāriki mümkin degüldür. 

5 Derkenar: Zīrā ıssı ṣu ḥarāreti ile irḫā ider cildi ve asel irḫā ider ve çirkden cilā virür.

6 Derkenar: Tā ki midde āsānlıḳ ile çıḳa, baḳiyye ḳalup nāṣūr olmaya. 

7 Derkenar: Midde ve ḳayḥ ve ṣadīd ortasında farḳ budur ki midde şol ruṭūbetdür ki ṣūret-i ḫılṭiyyesi 

bāḳī ola. Ḳayḥ oldur ki ṣūret-i ḫılṭiyye bāḳī olmaya. Ṣadīd ṣaru ṣudur ki çıbanlardan aḳar. 

8 Derkenar: Belki ṭaġılur. 

9 Derkenar: Çıbana Arablar dümmel ve Acemler dünbül dirler. 

10 Derkenar: ء  .didügi hem ḥarekāta hem keŝret-i ḥammāma ḳayddur  ا

11 Derkenar: Ḥareket ve ḥammām ki imtilā üzere ola mevāddı ẓāhire taḥrīk ider hażm olmadan öyleye 

ṭabīat def ider çıbanlar ile eger mādde müctemia ise sivilciler ile eger mādde müteferriḳa ise. 
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ــ دل  ــ ــ ا ــ  ــ و ا ــ ا ــ و ا ــ ا و  ــ ر ا ــ ــ و  ــ و ا ــא ا  
( ــ Ya اnī bunlar dühn-i sūsen ile maḫlūṭ olalar. ــ ــ  ــ  ــ و  ــאن  ) 
( ــ ــ  ــ ا ــא ا ــ و ر دو א  Eger göynüp deşilmez ise deşile edviye ile ve gāhī 

iḥtiyāc olur yarmaġa.1 

ر) ــ Beŝrenüñ cem (اidür sivilciler manāsına. (ورام ا د  ــ ــ  ــא   (ا
Zīrā büŝūr mevādd-ı evrāmdan ḥādiŝ olur. Nitekim tafṣīl ider ــ ــא د ) 
ي) ــ ة ḳurdeşenidür ki demevī ola. [494a] כא ــ ــ و ا ــ כא او ــא   (و 
( ــ אر ــאر ا داويBunlar ẕikr olınsa gerekdür. 2 و ا ــ ب ا ــ داو כא ــ ــא   (و 
( ــא ا و  ــ  آ ا Ŝālīl cem و -i ŝü�lūldür sigil manāsına mesāmīr cem-i 

mismārdur Türkçe aḳ sigil dirler.3 ــ אئ ــא  و  ــ  ا ا  ــ כא ــ  ــא   (و 
ــאت4) א ــאتṢulu ḳabarcuḳlar. (5 כא א ــ כא ــא ر  .Yillü ḳabarcuḳ (و 

ــא و ــ و כ ــ  ــ و  ــ د כ ــ ا ث  ــ כאכــ  ــ  כ ــ  ر  ــ ا6  ــ  (ا
( ــ ــא   Beŝrelerdür yaṣṣı yaṣṣı göñül darlıġandurıcıdur, gicidür ḥadiẟ 

olur ekŝerde defaten ve ziyāde olur kendüsi ve göñül darlıġandurması ve 

ġuṣṣası gicede olur. ن כــ ــא  ن  כــ ــ  ــ و  כ ــ ا ي  ــ ــאد د ــאر  א  ــ  (و 
ة) ــ ة و  ــ ــ  ي اכ ــ ي و ا ــ ــ ا ــ  ــ اכ اده  ــ  Sebebi buḫār-ı ḥādd-i ا

demevīdür ekŝerde gāhī ol sebeb olan buḫār balġamī olur öyleye iştidādı 

gicede ekŝer olur demevīden ve demevī olan ekŝerdür ḥiddet ve ḥumret 

cihetinden.7 ــ א ــאء ا ــ او  ع ا ــ ــ ا ــ  اء  ــ אل ا ــ ــ و ا ج ا ــ  (ا
( ــ א  [494b] Yanī demevīden faṣd ve ishāl-i ṣafrā gerek rıfḳ ile. ــ  (و 
( ــ ــ  ــ  ــ  ــא ز ــ و ر כא ــ ا ــ ا ــ  כ ــאن  ــ  غ ا ــ ــ   Şerbeti ا

üç dirhem gerek. (م ــ ك ا ــ ــ و  א ــ  ــ ا ــ  ) Zīrā mādde ḥārredür 

tebrīd gerek ve müvellid-i dem terk olınmaḳ gerek. ( ــ א ــ  א س  ــ ا  (و 

Zīrā tebrīd ve taġlīẓ-i dem ider (ة ــ אق  ــ ــאن و ا ــ ا ورة  ــ  (و illet-i sā-

bıḳa içün. ( ــ א ة ا ــ כ ــאت ا ــאم و ا ــ ا ــ  כ Zīrā kişnīz men (و -i buḫār 

ve taġlīẓ-i mādde ider. 

(8 ث .Türkçe buña seyircik dirler ve kemrik ve ıṣırḳı dirler (ا ر  ) 

1 Derkenar: Ḫurācda ẕikr olınan vech üzerine. 

2 Derkenar: داوي ب ا  .didi. Zīrā gāhī cereb balġam-ı māliḥden ve ṣafrāvī muḥteriḳadan olur כא

3 Derkenar: Mīḫ başı gibi olduġıçün böyle tesmiye olındı. 

4 Derkenar: Cem-i nafiṭadur. 

5 Derkenar: Cem-i nuffāḫadur. 

6 Derkenar: Ne idügi şimdi beyān olındı. 

7 Derkenar: Zīrā balġam gicede müteḥallil olmaz bürūdetden belki balġamuñ tevellüdi ekŝer olur anda. 

8 Derkenar: Nemle luġatde ḳarıncaya dirler. Bu maraża nemle didükleri aña binā�endür ki her bir beŝre 
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( ــ ــ  اء  ــ ــ   Sivilcilerdür ki ḥādiŝ olur ṣafrādan ki iti ola laṭīf 

ola. ( ــ כא ــא ا ــ ا ــ ا ــ او ــ رد ــאن כא ) Eger ṣafrā yaramaz ise şiddet-i 

iḥtirāḳı içün īcāb ider nemleyi ki yüriyicü użvı ekl idici1 ola. ــ  (و ا او
( ــ ــא  ــ ا Eger ṣafrā rediyye degül ise īcāb ider nemle-i sā اiyeyi an-

caḳ ( ــ ــ ر א ــא .eger ṣafrā raḳīḳa [495a] ise (ان  ــ  ــ  ــ   (و ان כא
( ــ ــאء ا ــא و ا א ــ ا ــ ا ــ و  אور ــ ا ــ ا ــ او  Eger ṣafrā ġalīẓe دون ا

ise ki muḥtebis ola deri altında īcāb ider nemle-i cāversiyyeyi2 bu eḳal-

dür iltihāb cihetinden ḳıllet-i ḥarāreti içün ve ibṭā�dur inḥilāl cihetinden 

ġılẓet-i māddesi içün. (اء ــ اغ ا ــ א اء او  ــ ــ ان  ج  ــ Cemī (ا ḳıs-

mında (ة ــ م כ ــ ــ ا ــ  ــ ان و א ــ zīrā taḳlīl-i mādde lāzımdur (و   (و 
اج) ــ ــאن .tebrīd itmek ile ا ــ و  ــ  ــאن و  ر ر ــ س و  ــ ــא  ــ   (و 
ــא) א ــ  ــ  ح .Zīrā bunlar tecfīf ider tebrīd ider ا ــ כ و ا ــ ــ ا ــאن  ) 
( ــ א اب  ــ ن  ــ رو اص ا ــ ــ ا -Eger ẓāhir olursa yinmek ve yaralan ا

maḳ istimāl olına aḳrāṣ-ı enderūḫūn şarāb-ı ḳābıż ile.3 ــ ــ  אور  (و ا
ن) א   و ا   Nemle-i cāversiyyenüñ müshilinde ḳılına azcuḳ 

türbüd ve eftīmūn. (ــא ــ  ــ  ــ ا Ya (و اnī eyüdür bunuñ ilācında4 

( ــ א رد  ــ ــאء ا ــ و  א ــ  ر ــ [495b] ا ــאن و ا ر ا ــ  .tecfīf itdügiçün (و 

( ــ אر ــאر ا ــ و ا א ة5  ــ -Lafẓān-ı müterādifāndur. Türkçe buña ḳa (ا

barcuḳ ve od göynügi dirler ki eyyām ve bāda olaġandur. ــכ ــכ  ذ ــאل  ) 
( ــ כ ث  ــ ق  ــ ــ  ــ اכאل   Dinilür bu her sivilciye ki yiyici ve 

ḳabardıcı ve yaḳıcı ola perde iḥdāŝ idici ola. ــא ــ  אر ــאر ا ــ ا ــא   (و ر
داء) ــ ــ و ا ــ ا ــ  او ــאدة  ــ  ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ   כאن 
Gāhī nār-ı fārisiyye taḫṣīṣ olınur aña ki anuñ ile sivilci ola nemle cinsinden 

ki anda yürimek ve içerü içerü girmek ola ḥādiŝ olur bu mādde-i ṣafrāviy-

yeden ki ḳalīletü’t-taaffün ve ḳalīletü’s-sevdā ola. ــ ــ  د ا ــ ــא  ة  ــ  (و ا
( ــ ــ ر  Ve taḫṣīṣ olınur cemre aña ki cildi ḳara ider ruṭūbetsüz. ن כــ  (و 
( ــ ــ ا ــ  א ــ  داء  ــ ة ا ــ Ve bu ya כnī bunuñ māddesi keŝīrü’s-sevdā 

ḳarınca ıṣırur gibi acır yāḫūd ḳarıncalanur gibi bir użvdan bir użva yürür. 

1 Derkenar: Yanī użvı yaralandurıcı olur. 

2 Derkenar: Cāvers ṭaru dimekdür. Buña nemle-i cāversiyye didükleri dāneleri ṭaru dānesi gibi olduġı-

çün. 

3 Derkenar: Yanī bunuñ ile ṭılā ḳılına. 

4 Derkenar: Mādde-i ġalīẓenüñ eczāsı içündür. 

5 Derkenar: Cemre luġatde ḳor dimekdür. Bu maraża cemre ve nār-ı fārisiyye didiler. Zīrā bir użva ḳor 

ve nār degse ḳabardur ve yaḳar. Daḫi ḳabarcuḳ iḥdāŝ idüp yaḳduġıçün böyle ad virildi ve nār-ı fāri-

siyye ile ṣıfatlandı. Zīrā Fürs nār yaḳup ibādet iderler idi. Anlaruñ nārı dā�imā yanup şiddet-i ḥarāreti 

olduġıçün anlara nisbet itdiler. 
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ve ġalīẓe ve et içine batıcı ve sivilcisi az olur.1 اغ ــ ــ و ا ــ ا ــ  ج   ــ  (ا
ــאدة اج ا ــ ــ ا ــ ا ــא ا ة و ر ــ ــ ا  [496a] ــא داء و  ــ ــאة ا ا اء و  ــ  ا
ة) ــ ــ ا ــא  ــ و  א  Faṣd istifrāġ-ı dem-i ṣafrāvī içündür ve istifrāġ-ı 

ṣafrā taḳlīl-i mādde içündür ve sevdā riāyeti gerek ishālde ḫuṣūṣā cemre-

de. Zīrā māddesi keŝīrü’s-sevdādur. Ve gāhī iḥtiyāc olur iḫrāc-ı māddeye 

nişter ile māddesi ġalīẓ olıcaḳ buncasuz çıḳmaz. ز ان ــ ــ   ــ ا دو  (ا
ة ــ ــ و   ــ  ــ  ــ و  א ــ ا ــא ا ــאدة او  ــ ا ئــ  ــ  ة ا ــ ن  כــ  
ــאدة) ــ ا ــ כ ــ  ئــ  ــ  ــ ا ــכ و   ــ  Edviye-i mevżi اiyye şedī-

detü’t-tebrīd olmamaḳ gerek tā mādde muḥtebis olmaya yirinde yā def it-

meye bāṭına. Ḥālbuki ol mādde semmiyyedür ḫabīŝedür.2 Daḫi şedīdetü’l-

ḳabż olmaya ol3 illet içün daḫi ḳaviyyetü’t-taḥlīl olmaya, tā ki ziyāde ḳıl-

maya keyfiyyet-i māddede yanī ḥarāretde ve ḥiddetde. ة ــ ــ ا دو ــ ا  (و 
( ــ ــ  ــאن  ــ כ ــ  اء و  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ و  ــ  א ــאن   Ekşi ر

enārı yaralar ve sirkede bişüre[496b]ler tā müherrā ola ve żımād ḳılalar 

kettān bezi ile ezdükden ṣoñra. ( ــ ــ  א ــ   .Māzı sirke ile eyüdür (و ا

( ــ א ــ ا כ ــ ا ــ و ا س ا ــ ــ و ا ــאن ا ــ  ــאد   Kepek az olıcaḳ (و 

ruṭūbet virür münāsib degüldür. 

ــאت) א ا و  ــאت  א  Kelām-ı muṣannifde büŝūr beyānında bunlaruñ (ا

ẕikri ve farḳı beyān olındı. Bunda muṣannif büŝūr-i mā�iyye manāsına4 

istimāl idüp dir: ــא ــ و ا א כ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ ا אئ ــ ا ــאن  ــא  ث ا ــ ) 
( م ر  Ḥādiŝ olur yā ḳaynamaḳ içün aḫlāṭda ki çıḳarur mā�iyyeti deriye. 

Öyleye muḥtebis olur mā�iyyet deri altında keŝāfeti5 içün yā dem-i raḳīḳ 

içün. (م ــ ك ا ــ ــ و  ا ل  ــ ن و  ــ ــ ا ج  ــ  Beden tenḳiye olına faṣd ile (ا

ishāl ile ve tadīl olına mizāc müsekkināt-ı ġaleyān ve müberridāt istimāli 

ile ve terk olına lüḥūm tā dem-i keŝīr olmaya. ــא ر اول  ــא  ــ   (و 
( ــ ن  ــ ــא  א ق  ــ س  ــ  Ammā tamām ẓāhir olıcaḳ ḳomayalar mādde 

muḥtebis olmaya.6 ــאت و א ــ  ــ  ئــ   [497a] ة ــ ــ כ ت و כא ــ ــאذا  ) 
( ــ اج  ــ ــ ا  Ḳaçan ẓāhir olup büyük olsa deşilse igne ile tā içerüye 

1 Derkenar: Muṣannif kelāmından ẓāhirdür ki evvelki ıṣṭılāḥ üzere cemre ve nār-ı fārisiyye lafẓān-ı mü-

terādifāndur ve ıṣṭılāḥ-ı ŝānī üzere mütebāyināndur ve cemre beŝr-i keŝīr olmaz ammā iḥrāḳ-ı cild 

itdügiçün cemreye müşābihdür. 

2 Derkenar: Öyleye andan ażā-yı re�īse mutażarrır olur. 

3 Derkenar: Yanī tebrīdde ẕikr olan illet içün.

4 Derkenar: Türkçe buña benek dirler. 

5 Derkenar: Yanī mesāmdan mütereşşiḥ olur araḳ gibi çıḳmaz. 

6 Derkenar: Yumuşaḳ dögülmiş ola sirke ile macūn ḳılına. 
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rāci olmaya, andan ṣoñra ilāc ḳılına müceffifāt ile eger anda mā�iyyetden 

nesne ḳalursa merhem-i isfīdāc devā�-i ceyyiddür. 

ري) ــ ) Çiçek (ا ــ -ḳızamıḳ. Bu ikisi nüfāṭāt cinsinden olduġı (و ا

çün anuñ aḳabınca īrād eyledi.1 ــ ــ  ــ ا ــ  ــ ا د  ــ ــא ا  (اردأ
( ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ   Bunlaruñ yaramazı ḳara olandur, andan ṣoñra ا

benefşe renginde olandur, andan ṣoñra yeşil olandur, andan ṣoñra ḳızıl 

olandur, andan ṣoñra ṣaru olandur, andan [ṣoñra] aḳ olandur.2 א ــ  (و ا
ــ כ ــ ا ــ  ــ  ب و  ــ ــ  وج  ــ ــ ا د ا ــ ــ ا ــ ا ــ ا כ ــ ا  ا

ــאت) ــ ا א ــ  د  ــ  Żararsuzı aḳ olup cüŝŝesi büyük اadedi ḳalīl çıḳması 

āsān olup ṭarlıġanmazsuz ve ḥummā-yı ḳavīsüz olandur, andan ṣoñra a-

dedi çoḳ olandur bāḳī ṣıfāt ile.3 ــ ــ [497b] ر ــ  ــ  ــ ا ــא ا  (و ا
ــ ردي) ع  ــ ة او ذات ا ــ ة  ــ  Ammā ḳarışıḳ olup birbirine muttaṣıl כ

olan ḥattā duta bedenden ruḳa-i kebīre-i müstedīre miḳdārını yā budaḳlu 

ola yaramazdur.4 ( ــ ــ آ ــ  ن وا כــ ــ  ــאر  כ ــ ا א ــכ ا -Buncılayın (و כ

dur iki ḳat olup büyük olan ḥattā biribirinüñ içinde. ري ــ ن ا כــ ن   (و 
( כــ ــ ا ــ  ــ او ــא  ــ  Ya و اnī ol ḥummā olup ṣoñra cüderī ve 

ḥaṣbe olmaḳ evlādur aksinden. ( ــ ت  ــ ــ و ا ن ا כــ ــא ان  د  ــ  (و ا

Ziyāde eyü bu ikisinde nefes ve āvāz ḫoş olmaḳdur. ور و ــ ــ ا  (و اذا رأ
ة) ــ ط  ــ ــ او  א ــ ورم  ــ  ــ  א ب  ــ  Ḳaçan sen göresin cüderī ve ا

ḥaṣbe çıḳaranı nefesi tezcek tezcek ider imdi anda verem-i ḥicābī vardur 

yā suḳūṭ-ı ḳuvvet vardur. د ــ ــ  א ــ و ا ب  כــ ى و ا ــ ــ  ــ ا  (و اذا رأ
( ــ ك  ــ א د  ــ ــ او  ــ  ري او ا ــ  Ḳaçan sen göresin ṣusuzluḳ و ا

ḳavī olur [498a] ve ṭarlıġanmaḳ müştedd olur ve ẓāhir bārid olur cüderī yā 

ḥaṣbe yeşil yā ḳara olur helāk ḳarībdür.5 ــ ــ  ري و ا ــ ض ا ــ א ــ   (و اכ
( ــא ــ ا ر ان  ــ אن و  ــ ــאن و ا ــ و ا ــאرة ا د ا ــ ــ و ا  Ve ekŝer اārıż 

1 Dr-kenār: Muṣannif bunlaruñ sebebin beyān eylemedi. Sebebi ḳan ḳaynayup ḥarekete gelüp ve mü-

teaffin olup ṣafrāvī olmaḳdur ve bu maraż ömrde bir kerre vāḳi olur tekrār vāḳi olmaḳ nādirdür. 

2 Derkenar: Çiçek çıḳarmaġuñ arāżı burun gicimekdür ve ḥummā-yı muṭbiḳadur ve uyḳuda belinle-

mekdür ve arḳa aġrımaḳdur ve ażā sancımaḳdur ve boġaz iri olmaḳdur ve yüz göz ḳararmaḳdur ve 

āvāz dutulmaḳdur ve baş aġır olmaḳdur ve tükürük ḳurımaḳdur ve ṭarlıġanmaḳdur ve yanmaḳdur 

ve ṣusamaḳdur. Ve ḳızamıḳ çıḳarmaġuñ arāżı çiçek arāżına ḳarībdür ammā bunda arḳa aġrımaz ve 

bunuñ ḥudūŝı defaten olur. 

3 Derkenar: Beyāż levn ve çıḳması āsān ve cüŝŝesi büyük ola. 

4 Derkenar: Zīrā māddenüñ keŝretine ve ḳuvvetüñ żafına delālet ider ammā evvelki ẓāhirdür ammā ŝānī 

aña binā�endür ki eger ḳuvvet ḳavī olsa bir defada def ider idi. 

5 Derkenar: Zīrā bunlar delālet ider bāṭında ḳuvvet-i ḥarārete ve semmiyyet-i māddeye ve ḳuvvetüñ 

aczine tedbīrden ḥattā āciz olmışdur ẓāhiri ḳızdurmaḳdan. 
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olur çiçek ve ḳızamıḳ bahārda ve büldān-ı ḥārre-i raṭbede daḫi oġlancuḳ-

larda ve yigitlerde ve nādir olur pīrlerde. ــ او ــא  א ري  ــ ــאرق ا ــ   (و ا
כ) ــ ــא  ن  כــ ــ و   ــאوز ا ــא و   ــ   Ḳızamıḳ muġāyir olur çiçege و ا

şunuñ ile ki ḳızamıḳ ṣafrāviyyedür çiçek demevīdür. Ve ḳızamıḳ cüŝŝede 

küçücükdür ve deriden tecāvüz itmez belki deri altında olur ve anuñçün 

yumrulanmaḳ olmaz evvel żuhūr idicek. (م ــ اج ا ــ ــ ا ــאدر ا ج  ــ -Cü (ا

derīde ve ḥaṣbede ki ġalebe-i demden ola böyle gerekdür. ــ ق ا ــ ــ   (و 
( ــ א ــאء ا ــאم  ــאف  ــאم ا ــ  אئ  Burun ṭamarından faṣd ruāf maḳāmına 

ḳā�imdür ve ażā-yı āliyeyi ḥāfıẓdur. او [498b] ــכ א ــ  ع ا ــ אت ا و ــ  (ا
( ــ ــאب و ا اب ا ــ  Taṭfi�e-i ḥarāret ve taġlīẓ-i dem ve taḳviyet itdükleri 

içün. ( ــ א ــכאدي  اب ا ــ ) Bi’l-ḫāṣṣiyyedür (و  ــ اب ا ــ ــכ   böyledür (و כ

ḫurmā ḳoruġı şarābı (ر ــ כא ــ ا ــ  ر ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــא ا  ḥarāret ziyāde (و ر

olıcaḳ. ــ ورة  ــ ــ  ــאب و ا ــ ا ــ  ــ  ع و  ــ ورة  ــ ــ او  س  ــ ــ   (ا
ا) ــ  Lüḥūmdan ḥaẕer gerek ve illā nüks olur.1 ــ ري و ا ــ ــ ا כא ــאن  ) 
وج) ــ ــ ا  Yanī tezcek çıḳmasa ــכ و א ــ  א از ــאء ا ــ  ــא  ــ ر  (او 
( ــ כ ــאء ا  yā ḳorḳsañ bunlaruñ rücūından bāṭına içüresin rāziyāne ṣuyın 

ve kerefs ṣuyın sükker ile. 

( כ ب) .Kesr-i ḥā ile gicikdür (ا ) .Fetḥateyn ile uyuzdur (و ا א  ) 

Cerebden bażı yābisdür.  ــ ا ان ــ  م  ــ ــ ا א ــ  اء  ــ ــ  ن  כــ ) 
כ) داء و    ذ ــ  Öyleye ṣafrā-yı muḥteriḳadan olur ki muḫāliṭdür de-

me gāh irişür sevdā olmaġa şiddet-i iḥtirāḳdan gāh irişmez sevdā olmaġa. 

( ــ ــ ر مKi andan ruṭūbet [499a] aḳar. (2 (و  ــ ــ  ــ ا א ــ  ن  כــ ) Öy-

leye balġam-ı māliḥüñ dem ile iḫtilāṭından olur (ب כ כא  .māddede (و ا

ر) ــ ــא  ن  כــ כــ   ) Lākin ḥikke ile sivilciler olmaz.3 ــאر ــ اכ ــ  א ــ   (و اכ
ــאرة) ــ ا ا ــ و ا ــ و ا ــ و ا א  Ekŝer mütevellid olur ḥikke belki اכ ا

cereb-i yābis bunları çoḳ yimekden. ــ ــ او  אכ ــ ا ــאدة  اغ ا ــ ج ا ــ  (ا
ج4 و ــא ــאء ا ــכ و  ن و ا ــ א ــ  ــ او ا ــאء ا ــ  ف ا ــ ن او ا ــ  ا

ــ م  ــ ــ כ  ــ و  ــ درا ــ ار ــ כ وا ــ  ــ و כא د و ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ   
ــכ او א ج  ــא ــאء ا ــכ او  ل و ا ــ ف ا ــ א ــ  ــאء ا ــכ او  א ــ  ــאء ا  

1 Derkenar: Ve bilgil ki bu iki marażda bedeni ısıcaḳ dutmaḳ ve bārid yilden ṣaḳınmaḳ gerek ve ol ẓuhūr 

idicek gül ṣuyında summāḳ ıṣladup süzüp göze ṭamzurmaḳ gerek ve elin ve ayaġın ḥınnālamaḳ gerek, 

tā ki gözde çıḳmaya. 

2 Derkenar: Ekŝer nüsḫada م  bulındı م א  gerek idi. 

3 Derkenar: Öyleye ḥikkenüñ bunda ẕikri istiṭrādendür. Zīrā bāb anuñ beyānındadur. 

4 Derkenar: Şāhtere.
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( כ ع   Sefūf-ı mübeddilden murād şol sefūfdur ki mizācı tebdīl-i tarṭīb 

ve tebrīd eyle[r]. ( ــ ــ כ  Her ṭatsuz ya (اnī ḥiddetsüzdür ــא و א ) 
ــא م  ــ ــ ا ــ و  א ــאن ا א ي  ــ ــ ا אخ و  א ــ ــ و ا ــ و ا א ــ ا  ا
( כــ ــ .tā ki dem ve ṣafrā mütevellid olmaya ا ــ و ا כ ــ ا ــ ا دو  (ا
ــכ و ــ  ــ  ه  ــ ــ  ــאدر ا ــאر و ا ــ و ا س و [499b] ا ــ ل و ا ــ  ا
ــ ورد ــ د ــאف ا ــ و  ــאن  ــ ر ــ  ــ ا ــ و  را ــ ا ــ  اج و  ــ  ا
ر) ــ כא ــ ا ــ ا ــא ا ــ و ر اء و  ــ ة  ــ ــאء כ ــאء ورد و  ــ و  ــ   Kibrīt و د

ve jīve ki ḳatl olınmış ola ve kündüs ve uşaḳ ve ḳalem-i jengār ve nişādır 

bunlardan biri ve nıṣfı mürdeseng ve üstübec ve bunlaruñ birinüñ miŝli 

milḥ-i enderānī ve mecmūuñ miŝli ḥabb-ı rümmān-ı muḥammaż ve buna 

żamm olına gül yaġı ve benefşe yaġı ve gülāb ve yeşil kişnīz ṣuyı ve sirke ve 

gāh iḥtiyāc olur kāfūra1 (ا אت ا  و  (ان .ḫuṣūṣā yābis olanlara (و  ا
ــ ــ  ــ  ج  ــ ــא  ــ در ج و  ــא ــאء  ــ  אئــ در م  ــ ــאم כ  ــ ا ب  ــ  

( ــ ة و  ــ ــ ا ــ   İçürile üç gün her gün yüz dirhem şāhtere ṣuyı ا ا

ve otuz dirhem şırlaġun anuñ nıṣfı sirkencübīn illā bu żaīf ider mideyi 

ve göñül döndürür. (ب ــ ــאدة ا ــ  ــ ا ــ   Ne deñlü müzmin olsa (و ا

ṣabır nāfidür (ب ــ כــ و ا אء  ــ ــ ا ــ ا  [500a] ــאم ــ ا ز  tarṭīb ve (و 

terḳīḳ-i fużūl ve taḥlīl idüp ve ẓāhir-i cildi pāk itdügiçün. 

ام) ــ Bu maraż ḥādiŝ olur sevdā cemī (ا bedene münteşir olmaḳdan 

ki ifsād ider mizāc-ı ażāyı ve hey�etini ve şeklini gāhī tefrīḳ-i ittiṣāl ider. 

ــ ــ ا ــ ا ــ و ان ا ــ ا ــ  ــ او ــאن  ــ  ن כ ــ ــ ا ــ  داء اذا ا ــ  (ا
ق ــ ــא  ــאء و ر ــכאل ا ــ ا ــ  ام  ــ ــ ا ــ او اכ د و ان  ــ ــאن ا ــ ا  او
( ــ ــ ا ــא آ א Sevdā ḳaçan münteşir olsa bedende eger müte اaffin olur-

sa ḥummā-yı rib īcāb ider eger mündefi olsa deriye ufūnetsüz yereḳān-ı 

esved īcāb ider eger yaġlasa deri altında cüẕām īcāb ider öyleye müteġayyir 

olur. Anuñçün ażānuñ şeklleri2 gāhī ażāyı tefrīḳ3 ider āḫir-i emrde.  و) 
ــ ا ــא  د ــא  م و ا ــ ــאن ا א  ــ ن و  ــ ــ او ا כ ارة ا ــ ة  ــ ــא  ــ ا א  ا

داء) ــ  Sebeb-i fāilīsi yā ciger ḥarāretinüñ şiddeti yā beden ḥarāretinüñ 

şiddetidür ve bunlaruñ yübūseti [500b] ile öyleye demi iḥrāḳ iderler yā 

cigerüñ ve bedenüñ şiddet-i bürūdetidür öyleye şiddet-i ḥarāret ve şiddet-i 

1 Derkenar: Bunları ḫamīr idüp gövdeye süreler. 

2 Derkenar: Rengi ḳaramtıḳ olur.

3 Derkenar: Ḥattā ażā yanup dökülür. Anuñçün mecẕūmlaruñ burnı ve bażı ażāsı dökülür. 
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bürūdet ḳanı ṭoñdururlar sevdā olur.1 داء ــ ة  ــ ــ ا ــאدي ا ــ ا  (و 
اج ــ ــאد  ــכ  م و כ ــ ــ ا ي و  ــ ــאر ا ــ ا ــאم  اد ا ــ ــ ا ــ  ــ   و 
م) ــ ــ ا ــ  داء  ــ ب ا ــ ــ  ــאل  -Ve sebeb-i māddīsi ġıdālardur ki mü ا

velliddür sevdāyı ve gā[h] muīn olur tevlīd-i sevdāya mesāmm dutulmaḳ 

öyleye boġulur ḥārr-ı ġarīzī hevā-yı bārid vāṣıl olmaduġı içün. Ve ġalīẓ olur 

dem öyleye münḳalib olur sevdāya buncılayın muīn olur tevlīd-i sevdāya 

fesād-ı mizāc-ı ṭıḥāl öyleye sevdāyı ceẕb itmez öyleye dem sevdādan pāk 

olmaz. ( ــ ة ا ــ اء و כ ــ اج ا ــ ــאد  Yā mu (او īn olur tevlīd-i sevdāya fesād-ı 

mizāc-ı hevā daḫi tuḫme çoḳluġı. ــא ة  ــ ــ כ ــ  א داء ا ــ ت ا ــ  (و اذا כ
א) ــ  ارد ا ــ ــא ا א د و ا ــ ام و ا ــ א م  ــ ــא ا  Ḳaçan çoḳ olsa sevdā muā-

venet ider tevellüdinüñ keŝretine demi taġlīẓi ile [501a] ḳıvām-ı ġalīẓi ile 

ve berd-i mizācı ile ve münḳalib ḳılması ile vārid olanı ṭabīat-ı sevdāviy-

yesine. (ي ــ رث و  ــ ــא  ــ  ح و  ــ ــ  ــ  ح و  ــ ام  ــ ــ ا  Cüẕāmdan (و 

bażı vardur ki yaralu ve cerāḥatlüdür ve bażı vardur ki yarasuzdur. Cüẕām 

mīrāŝ olur ve sirāyet ider.2 (ح ــ ــ ا اء  ــ ــ و ا ــ   כــ   Ḳarār (و ا

iden cüẕām recā olınmaz ṣıḥḥati yeñi ibtidā olınan azdur ḫalāṣı. اء ــ  (و اذا ا
ــ ــ  ــ و  ــ و ا ــ ا داو  ــ ق  ــ ت ا ــ د و  ــ ا و ا ــ ن  ــ ــ ا ام ا ــ  ا
ــ ــ  ق  ــ ــ ا ــ و  ت  ــ ــ ا ــ و  ــ  ــ ا ــ  ة و  ــ ــ  دة ا ــ ــ   ا
ــ ــ و  ــ ا ــ و  م  ــ ــ ا ــ  ــ و  ــ  ــא  ــא و ر ــ و  ق ا ــ  
ــ اف و  ــ ــ و ا ــ ا ــ  ــ  د ا ــ ــ و  ــ ا ت و  ــ ــ ا ــאر و   ا

( ــ ــ   Ḳaçan cüẕām ibtidā ḳılsa levn ḳızıl olur ḳatı ve ḳara olur. Ve 

ẓāhir olur sevdāvī ḫulḳlar kīnden ve ḥayretden ve ġuṣṣa[501b]dan. Ẓāhir 

olur gözde ḳaramtıḳlıḳ ḳızıla mā�il. Ve ḥāṣıl olur nefesde ḍīḳ ve āvāzda 

dutulmaḳ ve terde yaramaz ḳoḳu. Andan ṣoñra ince olur ḳıl ve dökülür ve 

gāh ḳıl yiri dökülür. Ve iḥsās ider nevmde ŝiḳal-i aẓīm ve dutulur burun 

yanī ḳoḳu duymaz ve yarılur ṭırnaḳlar3 ve müşkil olur ṣavt4 ve ḳaluñ olur 

ṭudaḳ ve ḳara olur levn, andan ṣoñra düşer burun diregi ve eṭrāf-ı beden ve 

1 Derkenar: Dem muḥteriḳa olıcaḳ sevdā olur ve ol sevdā cemī bedene ām olur ammā sebeb bedende 

olıcaḳ ām olduġı ẓāhir ammā cigerde olıcaḳ ām olduġı cigerüñ fili ām olduġıçündür cemī bedene. 

2 Derkenar: Müteḳarriḥ olan cüẕām iḥtirāḳ-ı ṣafrādan ḥāṣıl olan sevdādan ḥādiŝ olandur ġayr-ı mü-

teḳarriḥ olan ḫılṭ ṭoñmaḳdan yā balġam iḥtirāḳinden ḥādiŝ olandur bu yanī cüẕām mīrāẟ olur. Zīrā 

cüẕām maraż-ı müzmindür menī cüẕāmluḳ vaṣfı ile mütevellid olur ve bi’l-cümle menī toḫm gibidür 

her toḫmdan kendü cinsi biter. Anuñçün Resūlullāh aleyhi’s-selām buyurmış: ــ ارك  ــ وم  ــ ــ ا ــ   
 .Fakat (ey mü’min) sen cüzâmlıdan, arslandan kaçar gibi kaç.” Sahîh-i Buhârî ve Tercümesi, haz“] ا

Mehmed Sofuoğlu, s. 5740]. Bu maraża dā�ü’l-esed didüklerine ḥadīŝ-i şerīfde işāret vardur. 

3 Derkenar: Keŝret-i ybūset-i sevdādan. 

4 Derkenar: Öykende fużūl-ı sevdāviyyenüñ keŝretinden. 
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aḳar yaramaz ḳoḳar ṣaru ṣu.1 ( ــ א ة  ــ م כ ــ ــ ا ج ان כאن  ــ  Eger demde (ا

keŝret var ise faṣddur.2 ( ــ ــ ا ــ  א داج  ــ ــ ا -Boyun ṭamarı faṣdı nihā (و 

yetdür nefde. (ة ــ داء  ــ ج ا ــ Ya (و nī müshil-i ḳavī ile çıḳarıla. ت ــ  (ا
ــ ف ا ــ ــ و ا ر ــ ا א ــאرج  ــ ا ــ و  ن و  ــ ــ ا ــא و  אذ ــאرج   ا

( ــ ا داء  ــ ــ ا ــ ان כא ــ  ــאء ا ل  ــ ف ا ــ ــא ا ــ و ا ــאء ا  Yanī eger 

sevdā iḥtirāḳiyye ise ــכ او א ر  ــ ــאذج و ا ــ ا ــאء ا ــ  م  ــ ة כ  כــ ــ   (ا
( ــכ ر و  ــ ــאن  ــאء  ــאرد او   [502a] ب ــ ــ او  اب ا ــ  her günüñ ṣabāḥında 

cev-āb-ı sāde yā mübezzer sükker ile yā şarāb-ı nīlūfer ile yā cüllāb-ı bārid yā 

lisān-ı ŝevr ṣuyı ve sükker ile ن ــ ــ ا ــ او  ــאج ا ي او ا ــ ــ ا ــ   (ا
( ــ א او  ــ ــ ا  oġlaḳ eti yā semüz tavuḳ yā genç ḳoyun eti sāde yā ا

buġday ile ( ــ ــ ا ــאه  אذכ ــ  ــ أن   vācib olur bunları ḳusdurmaḳ (و 

ḫılṭ-ı ġalīẓ içün ẕikr itdügümüz ile. (ــאت אت3 و ا ــ א ــ  ــ اد  Ve (و 

dimāġları pāk ḳılına bunlar ile, tā ki esāfil ve eālī bedenleri tenḳiye olına و) 
ــאم) ــ ا ــ  כ  tarṭīb içün. (ز ــ ع او ا ــ و ا ــ ا ه  ــ ــ   Yaġlayalar (و ا

andan ṣoñra benefşe yaġı yā ḳabaḳ yaġı yā bādām yaġı ile. ن ــ ــ آ ن  ــ  (و 
( ــ ــ  ــ   Talṭīf ve taḥlīl-i sevdā içün ve sevdā aḳmaḳ içün ḥarāret-i fātire 

ile ve yaġda tarṭīb ve taḥlīl vardur. ( ــ ــ  א ن ر ــ א  Meŝelā ṣabāḥdan (و 

ṭarīḳ-i [502b] emādan def-i fużūl itdükden ṣoñra ḥareket-i ḳaviyye ideler 

ve ḳatı çaġıralar ve güreş dutalar ve ṣıçrayalar, tā ki terleyeler. ــ دو ــ ا  (و 
( ــ ر ــ و ا ــ ا א İki ma اcūn ismleridür. م ــ ــ  א  ــ ــא ا ــ   (و ا
ــא) כــ  ئــ  ــ و  ــ  ــ و  ــ  ــ  ــא  כ  ــ ال  ــ ــ   ــ ا א ــ  א  ا
Efḍaldür bu ikiden isfīdbāc-ı maṭbūḫ efīler etlerinden simīd etmegi ile bun-

dan yimekden zā�il olmaya ḥattā ḳarnı şişe ve aḳlı gide ol ḥīnde men olına 

andan. ــ ــ  ــ و دوده و  ــ  ــ  د  ــ ــ  ــ  ــא و  د ا ــ ــ ا ا  ــ א  (و 
اء) ــ ــ  اب ا ــ ــ  م در ــ ام כ  ــ ــ ا ط  ــ  Didiler boġazlana ḳara yılan ki ا

yılda bir ḳavlar ve defn olına ḥattā ḳurdlana, andan ṣoñra alına ol ve ḳurdı 

ve tecfīf olına ve içürüle cüẕām ifrāṭ olan kimesneye her gün iki dirhem bal 

şerbeti ile öyleye ṣıḥḥat bulur. ــא اغ  ــ ــ و ا ــ ا ــ  ام  ــ כــ ا  (و اذا 
( ــ ــא  ــ د ة  ــ ى ا ــ ــ  ــ  اد ا ــ ــ כאن ا  [503a] Ḳaçan ḳarār itse 

cüẕām cā�iz degüldür faṣd ve istifrāġ. Zīrā bunlar taḥrīk iderler mevādd-ı 

1 Derkenar: Alāmāt ve arāż-ı cüẕāmı muṣannif müşevveş ẕikr idüp ve bażı alāmātını ẕikr itmedi żaf-ı 

nabż gibi. 

2 Derkenar: Ammā demde keŝret yoġ ise urūḳ-ı kibārdan faṣd itmemek gerek belki urūḳ-ı ṣıġārdan faṣd 

itmek gerek cebhe ve enf ṭamarları gibi. 

3 Derkenar: Turp toḫmı gibi. 
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ḫabīŝeyi öyleye ḳuvvet ḳādir olmaz define öyleye ḳatl ider. Zīrā mevādd-ı 

ḫabīŝe ḳalbe ve bāḳī ażā-yı re�īseye munṣab olur. 

( ــ از  ــ ــאء و ا ــאء .Muṣannif vebāyı ve andan iḥtirāzı beyān ider (ا  (ا
ــא ة כ ــ כ ــ ا س و ا ــאء ا ــ כא אو او ار ــ אب  ــ اء ا ــ ــ ا ض  ــ ــאد   
( ــ ة ا ــ ــ כ ة ا ــ כ ــ ا ق و ا ــ ــ  ــ و  ــ ا ــ  1 اذا  ــ ــ ا  Vebā 

taaffündür ārıż olur cevher-i hevāya esbāb-ı semāviyye ve esbāb-ı arżiyye 

içün. Esbāb-ı arżiyye miŝāli müteġayyir olan ṣu ve çoḳ cīfelerdür. Nitekim 

ceng yirlerinde ḳaçan defn olınmasa maḳtūller ve iḥrāḳ ḳılınmasa ve şol 

ṭopraḳ ki anda ṣızındı çoḳ olup aḳmaya keŝīretü’t-taaffün ola. ت ــ ــאذا כ ) 
ــאء) א ر  ــ א ــ  ــ ا ــ و  ــ ا ــ آ م2  ــ ــ و ا -Ḳaçan çoḳ olsa şihāb ا

lar ve atılanlar yay āḫirinde ve güz evvelinde [503b] ḳorḳ sen vebādan.

( ــ כא ــ ا ــא  ب و ا ــ ــ ا ــכ اذا כ  Ve buncılayın ḳorḳ vebādan ḳaçan (و כ

çoḳ olsa cenūb yili ve ṣabā yili ilk ḳış ayında ve orta ḳış ayında. ت ــ  (و اذا כ
( ــ א אء  ــ اج ا ــ ــכ  ر ذ כــ ــ و  ــ  ــ و  ــאت ا  Ḳaçan çoḳ olsa alāmāt-ı 

maṭar ve yaġdurmasa ve mütekerrir olsa bu sebebinüñ tekerrüri ile mizāc-ı 

şitā fāsiddür. اء ــ ر ا כــ ــ و  כ ب  ــ ــ ا ــ رأ ــאردا  ــ  ــ ا ــ   (و اذا כאن ا
ــאء) ــאء ا ــ  ــ  د  ــ ورة و  ــ و כــ ــאر و  ــ  ث و  ــ ــ  א  ــ ــא ا ــ  ــא  א  ا
Ḳaçan olsa bahār ḳalīlü’l-maṭar ve bārid ve görseñ cenūb yilini çoḳ eser ve 

hevā bulanıḳ olsa nice gün andan ṣoñra ṣāf olsa bir hefte andan ṣoñra ḥādiŝ 

olsa gündüz buṣarıḳ ve bulut ve bulanıḳlıḳ ve gice bürūdeti taḥḳīḳ vebā 

gelür. ــאزك و ــ  ــ ا ــאءت  אر و  ــ ــ ا اء  ــ ارة و  ــ ــ ا ــ   (و اذا כאن ا
ــאء) ــ ا ــ   Ḳaçan yay ḳalīlü’l-ḥarāret olsa ruṭūbet içün ve ẓāhir olsa 

taġayyür-i eşcār [504a] ḫazān gibi ve gelse güzde şimşek gibi ve şihāblar 

ümīd ḳıl vebāyı. (3 אو ــ אب  ــ ــ ا ا اذا כא ــ ) Ẕikr olan alāmetler esbāb-ı

vebā semāviyye olıcaḳdur. ( ــ ر ــא ا Ya (و اnī alāmāt-ı esbāb-ı arżiyye bu-

dur ki ــ ــ כא ــ ا כ ــאت ا ا ــ ا ت و  ــ ــ כ ــאدع  ات و ا ــ ي ا ــ ــאن  ) 
( ــ ــאء  א ــאة  رة  ــ ــא  ــ  ــאرة  ــ ا  ḳaçan göresin ḥaşerāt-ı4 arżī و 

1 Derkenar: Cem-i melḥamedür. Melḥame ceng yirine dirler. 

2 Derkenar: Şühüb cem-i şihābdur ve rücūm cem-i recmdür. Manāsı ṭaş atmaḳdur. Bunda murād atı-

lan oddur. Bażılar şühüb ile rücūm bir manāyadur didiler bażılar farḳ idüp şihāb şule-i nāriyyedür ki 

cevde görinür ve recm yıldız gibi atılandur didiler. İkisinüñ daḫi sebebi nemlüce buḫārdur ki nemlüce 

yirden ḳalḳar on yidi fersaḫa ḳarīb hevāya çıḳar hevā-yı ḥārdan yanar. Şühübüñ māddesi ġalīẓ olandur 

ki ḳuyruḳlı yıldız gibi görinüp bir müddet durur rücūmuñ māddesi laṭīf olduġı içün tāze münḳalib 

olup görinmez olur gören anı söndi ṣanur. 

3 Derkenar: ا ــ  didügi ــ ت ا ــ ــאذا כ  didüginden berüye işāretdür. Şāriḥ Aḳsarāyī daḫi böyle taṣrīḥ 

itmişdür. 

4 Derkenar: Ḥaşerāt diyü yirde ḥādiŝ olan böceklere dirler. Bunlar ve ḳurbaġacuḳlar ruṭūbāt-ı müteaffi-
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çoḳ olmış ve ḥayvānāt-ı zekiyyetü’l-ḥiss1 ḳaçar leglek gibi ve fāre ḳaçar 

ininden başı çigzinici olduġı ḥālde çalıḳ ḳoyun olduġı ḥālde vebā ḳarībdür. 

ق و ــ اب و ا ــ ــ و ا אכ ك ا ــ ــ و  ا ل  ــ ن و  ــ ــ ا ــ ان  از  ــ ــ ا  (و כ
ــ ــא  ــ  ة و ا ــ ــא  ــ כ ا ــ و ا א ــא  ــאء ا ــאت و ا ــ ا ــ   

ــכ و ل و ا ــ ــ و ا ر و ا ــ כא ــ כא א ــכ  ــ  ــא  ــ  ــ ا دو א اء  ــ ــ ا  כ
ــאر) ــאء و ورق ا ج و ا ــ ــכ و ا ــ و ا د و ا ــ  Keyfiyyet-i iḥtirāz vebādan ا

beden tenḳiye ḳılınmaḳdur faṣd ile ve [504b] istifrāġ-ı ṣafrā ile. Ve mizācı 

tadīl olınmaḳdur tebrīd ile ve tecfīf ile. Ve terk olına yimişler ve şarāb ve 

şorbalar. Ve ḳaṣr olına müceffifāta ekşiler gibi. Ve ṣaḥnā�-i Şāmiyye2 nāfi-

dür tecfīf ve tebrīd itdügiçün. Ekşilerüñ cümlesi eyüdür. Ve buḫūr itmek 

şol nesne ile ki ıṣlāḥ ider keyfiyyet-i hevāyı ol şol edviye iledür ki anuñçün 

bu ḫāṣṣiyyet vardur kāfūr ve topalaḳ ve ṣandal ve misk ve ūd ve anber 

ve sükk ve turunc ve yılġun ve defne yapraġı gibi. رد و ــ ــאء ا ــ   (و رش ا
اف ــ ور و ا ــ ي و ا ــ כ ــ و ا ــאح و ا ة כא ــ اכــ ا ــ ا ف و  ــ ــאء ا  
ــאردة) ر ا ــ אر و ا ــ  Daḫi evi ṣulamaḳdur gül ṣuyı ve sögüd ṣuyı ile ve ا

yaḳīn ḳılmaḳdur ḳoḳusı gökçek yimişler elma ve ayva ve emrūd ve aluç 

gibi ve aġaç uçların kesüp kendüye yaḳīn yirde ḳoya ve bārid çiçekleri.3 

( ــ כ ــ ا ــ  ا ــאب ا  Murād teferruḳ-ı (اarażīdür ki vāḳi olur kemük-

de ve kemürdekde. ( ــ -Çıḳmaḳ ki tamām olmaya buña Türkçe ber (و ا

tinmek dirler. ( ــ ا Çıḳmaḳdur tamām. [505a] (و   ( ــ ا .Düşmek (و 

( ــ ) .Doḳuşmaḳ (و ا ــ אجĠayrı kimse urmaḳ. (4 (و ا ــ -Baş ya (و ا

rılmaḳ. ( ــ ه .Sıyrılmaḳ ki deride cerāḥat gibi olur (و ا ــ ك  ــ ج ا ــ  (ا
ن ــ ــ ا כــ  ــ  ــ و ان  א ــ ا ــ ا ــ  א ــ و ا א م  ــ ج ا ــ ــ ان   ا
( ــ כ ف  ــ ــ  ــ  ن  כــ رم ا ان  ــ وث ا ــ ــ  ــא  ة  ــ  כİlāc-ı müşterek 

bu cümleye ḳan çıḳmaḳdur faṣd ile ve ḥacāmat ile āfet iren użva cānib-i 

muḫālifden. Egerçi bedende keŝret-i dem daḫi yoḳ ise ḫavf idüp ḥudūŝ-ı 

veremden illā meger çoḳ ḳan aḳmış ola ol kifāyet ider. ــ א ــ  ــ ا  (و 
( ــ ) Mevādd ziyāde çıḳmaḳ içün و ا ــ ــ  او ــ .eyü müshildür (و ا  (و 

neden ḥādiŝ olur. Anuñçün gāhī ḳurbaġa yaġar hevā-yı müteaffinden ḥarāret sebebi ile ḥādiŝ olur. 

1 Derkenar: Leglek ve fāre zekiyyü’l-ḥisdür, hevānuñ ufūnetin tezcek duyup müte�eẕẕī olup firār iderler. 

Leglek firāra ḳādir olduġıçün defi ḳaçar ammā fāre uçamaz ve tezcek ḳaçamaz lā-cerem serāsim olur. 

2 Derkenar: Ṣaḥnā�-i şāmiyye bir ṭaāmdur ki ḫurde balıḳlardan ve summāḳdan ve līmūn ṣuyından 

terkīb olınur. Bir kerre daḫi ẕikr olınmışdur. 

3 Derkenar: Zīrā bunlaruñ rāyiḥası ve hevāsı ıṣlāḥ ider hevānuñ mizācını ve def ider vebāyı. 

4 Derkenar: Cem-i şeccedür. 
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( ــ ــ  ا ــאج    Gāhī iḥtiyāc olmaz müshile faṣd ve ḥacāmat ile arın-

maḳ ḥāṣıl olduġıçün. ــ او او א ــ  אر ق ا ــ ــ כ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــאذا ا ) 
ــאء ــאء و  ى ا ــ ــא  ی  ــ ــ و  ــ و  ز و ا ــ ــ ا ــאء و د ــאء  ــ  אر  
ــאء ب  ــ ــאح او  اب ا ــ ــ  ــאن ا ــאء   [505b] ــכ ــ و כ ــכ  א  1 ــ ــ ا  
ر) ــ ــאن   Ḳaçan iḥtiyāc olsa müshile bir nesne yoḳdur ulūḳ-ı ḫıyārşenber 

gibi rāvend ile2 yā ḫıyārşenber hindibā ṣuyı ile ve bādām yaġı ve sükker ile 

içürile ve ġıdā ḳılınsa ażāyı taḳviyet3 iden ile it üzümi ṣuyınuñ sükker ile 

nefi vardur. Ve buncılayındur lisān-ı ḥamel ṣuyı şarāb-ı tuffāḥ yā cüllāb 

lisān-ı ŝevr ṣuyı ile. ــאش وج  ــ ــ  ــ او  ــ  ــאر  ــאش او  ورة  ــ اء  ــ  (ا
ــ ــכ و ــ ذ ــ  ــאن  ــ  اب ا ــ ــ ا כــ و  ــא ا م  ــ ك ا ــ ــ و  ــ   ان 

ء ــ ــכ  ــ ا ــא و ا واء زر ورد و כ ــ ا ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ ا  
ــ و ــאء ا ــ  ء  ــ ــ  و  ــ ز  ــ ان و  ــ ر و ز ــ ــ و  ــ و  ء  ــ  
ــאل) ــ  ــ  ص و ا ــ  Etsüz māşdur yā urafadan yumurda ṣarusıdur yā pi-

lic şorbasıdur māş ile eger żaf var ise. Ve terk olına etler mümkin olduḳça 

ve iḥtirāz itdürile şarābdan külliyyen. Eger bu ārıża ile veca-ı bāṭın [506a] 
ḥāṣıl olursa ḥuḳne ḳılına ḥuḳne-i leyyine ile,4 andan ṣoñra içürile bu devā-

dan taḳviyet-i ażā içün zirr-i verd ve kehrübā ve iklīlü’l-melik birer cüz� 

berāber sünbül ve ṣaḳız ve kündür ve zaferān ve serv ḳozaġı nıṣf cüz� yoġ-

rula lisānü’l-ḥamel ṣuyı ile ve ḳurṣ ḳılına ve şerbet bundan bir miŝḳāldür. 

( ــ ــ و  כــ  ــ  ــא ان  ــ و  ــ  ــ  ــ ا ــא ا Gāhī isti (و رmāl 

olınur gülengübīn azcuḳ büssed ve kehrübā ile eger aṭş ve şiddet-i ḥarāret 

yoḳ ise. ــא ــ و س و زر ورد و آس  ــ אج  ــ ــ و ا ــא ا ــ ا ــ ا دو  (ا
ورد) ــ  Bunlar teskīn-i veca او  ve teskīn-i ḥarāret ve taḳviyet-i użv ve 

red-i mevādd iderler. رد ــ ــ ا ق  ــ ــ  ــא و ــאن כאن  ــ  ــ و ا ــא ا  (و ا
ــ ــ ار ق و  ــ ــאش  ــ  ــ  ــ  ــ ا ــאه  ــא  ــ  ــא و כــ  ــ  ا و ان  ــ  

ا) אء ورد  ان  כ و ز Ammā ḍarbe ve saḳṭa ile eger veca و  olsa ol veca 

yiri ġarḳ olına gül yaġı ile ısıcaḳla. Eger yoḳ ise anuñ ile veca bizüm di-

dügümüz ile sececde azcuḳ māş ile ki dögilmiş ola ve ṭīn-i [506b] Ermenī 

ve sükk ve zaferān gül ṣuyı ile ısıcaḳla. ا ــ ــ  ارة  ــ ــ  ــ ا ــ  ــאن  ) 
ر ــ כא ــ ا ــ  ان و  ــ ــ و ز ــ  ــ و  א ــ  ل و زر ورد و  ــ ــ  א ــאد   ا

1 Derkenar: İnebü’ŝ-ŝaleb ehl-i Rūm lisānında it üzümi dimek ile marūfdur. 

2 Derkenar: Bunı medḥ eyledi. Zīrā müleyyindür rıfḳ ile. 

3 Derkenar: Elma şarābı ve emrūd şarābı gibi. 

4 Derkenar: Ŝüfli çıḳarmaḳ içün tā içürülene muzāḥama virmeye ve verem ḥādiŝ olmaya. 
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( ــ ــ  ــ  ــ ورد  ــאء ورد و د  Eger bertinmek ile ḥarāret ḳaviyye olsa bu 

żımād ġāyet nāfidür ẕikr itdügi nesnelerden żımād ḳılınup yumuşaḳ baġ-

lana. اب ــ ــ  ــ و ا כــ  ــכ و  ــ  ــ ا ــ و رد ا ــ  ــאج ا ــ  ــא ا  (و ا
رم) ــ ث  ــ  Ammā çıḳıḳ muḥtāc olur çekmege ve użvı redd itmege şekli-

ne ve olsun bunuñ her biri rıfḳ ile. Zīrā unf veca virür veca ceẕb idicidür 

mevāddı iḥdāŝ idicidür veremi. ــ ــא  ــ  ــ و  ــ  ــאج ا ــ  כ ــכ ا  (و כ
ــאده) ــאف ا ــ و  ــ  ــאم و   ئــ ا א اج  ــ אئــ و ا א ــכ  ــ  ــ   ا
Buncılayın ṣınmaḳ muḥtāc olur cebre yanī użv çekilüp aṣıl vażı üzerine 

ḳılınup andan ṣoñra ṣarıla użvı ḥıfẓ iden ile şekli üzere cebīreler1 ile daḫi 

muḥtāc olur çıḳarmaġa [507a] şol kemükleri bitmez ve ṣalāḥı recā olınmaz 

ve ifsādı ḳorḳulur. ( ــ ــ ا ــאه  ــא  ــ  ــ  ) Andan ṣoñra istimāl olına 

düşbüd2 tevellüdi vaḳtinde bizüm ẕikr itdügümüz bertinmekde.  ) 
اف ــ د ا ــ ــ و  ن ا ــ رز و  כאرع و ا ــ و ا ــ כא ة  ــ ــ ا ــ ا  ا
(3 ــ اء ا ــ Andan ṣoñra isti و اmāl olına şol ġıdālar ki yelmeşik ola ve 

tevlīd ider ola düşbüdi herīse gibi ve paçalar ve ṣıġır ḳarınları4 ve ḳuzılar 

ve oġlaḳlar derileri ki biryān olmış olalar. ــ ــ  כ ــ  ــ ا ــ   (و اذا 
ــ و ــ  ــ  ــאء ورد  אئــ  ش ا ــ ح و  ــ ــאس ا ــאر و   ــאء  ــ  ــ ا  و 
( ــ ــ   Ḳaçan ḥāṣıl olsa baġ altında gicimek çözile baġ ve naṭūl ḳılına 

użv ıssı ṣu ile ve degilmeye curḥa ıssı ṣu ve serpile ṣarḳılara gül ṣuyı azcuḳ 

sirke ile ve baġlana ḫiffet ile. ــ ــ و  خ ا ــ وث ورم  ــ ــ  ــ ا ــ   (و ان 
ارة) ــ ــ  ــ  ــאه  אذ ــ  -Ḳaçan ḫavf olınsa berk baġlanmaḳ içün ḥu ا

dūŝ-ı verem geñşek ḳılınsun [507b] baġ ve ẓımād ḳılınsun użv bizüm ẕikr 

itdügümüz ile bertinmek içün ḥarāret ile. 

( ــ ا ــ  ــ  א ا ــאب   Zīnetden murād ẓāhir-i bedeni ıṣlāḥ ve ḥıfẓ-ı (ا

cemāldür. אؤه و د و ا و ا و ا و س و  و  א  ا دو ا  (ا
ــ א اذا ا ــ ــאن و ورق ا כ ــ ا ــ  ا ــאن و  אو כــ و ا ــ ا ــ و د  ا

د) ــ ــ و  ــ  ــא و  س  ــ ا أس  ــ ــ ا ــ د  Şol edviye ki ḥāfıẓdur ḳılı 

mersīndür ve yimişidür ve ṣuyıdur ve yaġıdur ve helīlec-i esved ve emlec ve 

mürr ve ṣabır ve dühn-i maṣtaḳī ve bersiyāvşāndur ve kettān ḳavcarıdur ve 

şaḳāyıḳ yapraġıdur. Ḳaçan istimāl olınsa ekmek ile başı yaġladuḳdan ṣoñ-

1 Derkenar: Cebīre şol aġaclara ve taḫta pārelerine dirler ki ṣınıḳ użvuñ eṭrāfına ḳonup berk baġlanur. 

2 Derkenar: Düşbüd şol laḥm-ı ġalīẓdür ki kemük anuñ ile biter. 

3 Derkenar: Ḫurāf cem-i ḫarūfdur ve cidā cem-i cedydür. 

4 Derkenar: İşkenbe dimekdür. 
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ra mersīn yaġı ile başda dura bir gün bir gice ḥıfẓ ider ḳılı dökülmekden ve 

ḳara ider. ة ــ ــאد  اش1 و ر ــ ــ ا ا و ا ــ א ــ ا ــ ا ا ــ ا ــ  ــא   (و 
س) ــ ا ــ  آن  ــ رق  ــ ء  ــ ــ  ــ כ وا ــ   Ḥıfẓ idenlerdendür ا

ḳaşlar ṣıḥḥatini el-fāşerā2 köki çiriş köki ve ṣanavber aġacı köki her birin-

den [508a] birer cüz� būraḳ iki cüz� istimāl olına mersīn yaġı ile. ر ــ  (و 
( ــ ــ  ــ و  ــ  א ب  ــ ــ ا  Ḳavaḳ köki ḳabuġı içün zeyt ile ḥıfẓ ا

ve tesvīd-i acīb vardur. 

( ــ ــאت ا م  ــ ــ و  أس و  ــ ــ ا ــ  ) Baş ḳılınuñ azluġı ve yoḳluġı ve 

ṣaḳal bitmemek. ــ او ــ  ــ  א ــאدف  ج اذا  ــ ــ  א ــאر د ــ  ن  כــ ــ   (ا
ــאء و ــ  ــ ا ــכ   ارة  ــ ــאن ا ــ  א ــאر ا ــ ا ــא  ه ا ــ ــ او   
د ــ ا  ــ ــ  א ــ ا ــאن او  ــ ا ــא  ــ כ א ــ ا ــ  ة ا ــ ــא  ــאن و ا  ا
ــ ــ او ر ارة  ــ ا او  ــ א  ــ ــ او  م ا ــ ــ  ــ  ــ  כ ــ  اج او  ــ  
ض ــ ــא  ــ  א ــאر ا ــאدة  ــ כא ي  ــ م ا ــ ــ ا ــ او  ــאدة ا ــ  ــ  ــ   
ــ و ــ داء ا ــא  ــ כ א ــ ا ــ  ــ ردي  ــ  ن  כــ ــ ا ــ  א ــ او  א  
( Ḳıl ḥādiŝ olur buḫār-ı duḫāniyyeden.3 Zīrā duḫānī olmasa in اiḳāda 

ḳābil olmaz idi daḫi lezicden. Zīrā lezic olmasa tezcek yaralanur pārelenür 

[508b] idi ḳaçan dūş olsa mesāmlara ki muteddün leh ola. Zīrā ḳatı ṭar 

olıcaḳ anda buḫār-ı duḫānī nüfūẕ itmez ve ḳatı vāsi olıcaḳ anda buḫār-ı 

duḫānī durmaz, tā ki ḳıl bite öyleye ḳıluñ ḳılleti yā ademi yā ḳıṣṣālıġı yā 

buḫār-ı duḫānī ḳılletindendür ḥarāret noḳṣānı içün. Anuñçün ṣaḳal bit-

mez ḫātūnlarda ve ḫādımlarda. Yā keŝret-i ruṭūbet içün öyleye duḫāniyyet 

ḳalīl olur nitekim oġlancuḳlarda. Yā mesāmm ṭarlıgı içün ziyāde bürūdet-i 

mizāc içün yābis içün ki keŝāfet virür öyleye geñimez ḳıluñ cirmi içün. 

Yā mesāmmuñ geñligi içün ziyāde ḥarāret içün mesāmmı açar. Yā ruṭūbet 

içün ki müleyyindür deriyi öyleye ḳıluñ māddesi cem olmaz. Yā ḳıllet-i 

dem içündür ki mādde-i buḫār-ı duḫānīdür. Nitekim ārıż olur nāḳalara. 

Yā māni içündür tekevvüne ḫılṭ-ı redī içün ki muḥtebis olur menfeẕler-

de nitekim dā�ü’l-ḥayye ve dā�ü’ŝ-ŝaleb marażlarında. ــ ــ ا دو ج ا ــ  (ا
ــ و دن  ــ ي و ا ــ ــ  א ج  ــ א ــ  ــ  ون  ــ ــא و ا ــאر  ــ ا א ــ  ــ   
م ــ ــאد ا ــ و ر א ــ  ــ و  ــ [509a] و  ت  ــ ــ ا ن  כــ ــ  ــ ا א  ا

1 Derkenar: اش  .lafẓında olan iżāfet iżāfet-i beyāniyyedür. Zīrā çiriş kendüsi kökdür ا ا

2 Derkenar: el-Fāşerā hezār-ceşān didükleridür ki yuḳaruda edviye beyānında ẕikr olınmışdur. 

3 Derkenar: Öyleye ḳıluñ māddesi buḫār-ı duḫāniyyedür ve fāili ḥarāret-i mübaḫḫiredür ve itidāl-i 

mesāmdur. 
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ــ ــ و  ا ــא  ــ و  א ــ  ــאد ا ــכ ر ــ و כ א ــ ا ــ ا ــ  א  
ــ ــ ا ــא  ــאم او  ة ا ــ כ ــ  א ــאم  ــ ا اج و  ــ ــ ا ــ  ــאج ا  

دي) ــ ــ ا اغ ا ــ ن و ا ــ ط ا ــ ح ا ــ س و ا ــאء ا  Şol devālar ki ḳıl bitürür 

ki dā�ü’l-ḥayye ve dā�ü’ŝ-ŝaleb marażlarına maḫṣūṣlardur ḥimār ṭırnaġıdur 

muḥraḳ olduġı ḥālde daḫi boynuzlardur muḥraḳ olduḳları ḥālde ṭaly ḳılı-

na şīre ile. Taḥḳīḳan bu ḳavīdür ve lāden eyüdür ve kertekelecükler ki ev-

lerde olur tecfīf olınup ve saḥḳ ḳılınup ve ṭaly olına yaġ ile ve ḳovan çiçegi 

küli zeyt ile bitürür şol ṣaḳalları ki giç bite buncılayın çörek otı küli zeyt ile 

ḫuṣūṣā ḳaşlara. Ve gāhī iḥtiyāc olur tadīl-i mizāca ḳıl ḳılleti yā ademi sū�-i 

mizāc içün olıcaḳ. Daḫi iḥtiyāc olur tadīl-i mesāmma ḫalḫale ile keŝret-i 

ḥammām sebebi ile eger ḍīḳ-i mesāmdan ise yā berk idüp ṣıḳ itmek ile 

naṭūl ile [509b] mersīn ṣuyı ile eger siat-ı mesāmdan ise. Daḫi iḥtiyāc olur 

aḫlāṭ-ı beden ıṣlāḥına tekẟīr-i dem ile ol dem ḳalīl ise. Daḫi iḥtiyāc olur 

ḫılṭ-ı redī istifrāġına eger ḫılṭ-ı redī içün ise. 

( ــ ا -Bir marażdur ki ḳıl dökülür ve deri ṣoyılur mādde-i rediy (داء 

ye olduġıçün mesāmda. ( ــ  Bir marażdur ki ḳıl dökülür mādde-i (داء ا

rediyye olduġıçün mesāmda. ــ و ن ا ــ  1 ــ ــ  ــ ا ع ا ــ ف  ــ ) 
ــ ــ  اوي ا ــ ــאض و ا ــ  ــ ا ة و ا ــ ــ  ــ ا ي  ــ א ــכ  ــא اذا د  

دة) ــ ــ  ا داوي  ــ ا ة و  ــ  Bilinür münbiti müfsid olan ḫılṭuñ nevi de-

rinüñ levni ile. Ḫuṣūṣā ḳaçan delk2 olınsa demevī mā�il olur ḥumrete ve 

balġamī mā�il olur beyāża ve ṣafrāvī mā�il olur azcuḳ ṣaruluġa sevdāvī mā�il 

olur ḳaramtıḳlıġa. ــאن ــ  ــ  ــכ  ــ اذا  א ه  ــ ج و  ــ ــ  ــ  ف  ــ  (و 
( ى  و ا  Ve bilinür ḫılṭuñ sür ا  at-i ḳabūli ilācı ve baṭī�-i 

ḳabūli şunuñ ile [510a] ki ḳazına ve ḳaşına yoġun bez ile eger tezcek ḳızar-

sa tezcek ṣıḥḥat bulur ve illā tezcek olmaz.3 ــ ــ و داء ا ــ داء ا ق  ــ  (و 
( ــ ض  ــ ــא  ــ כ ا و  ــ ــ  ــ داء ا ــ  א  Bunuñ maḥalli evvel-i 

mebḥaŝ idi. Anuñçün biz anda beyān itdük. اغ ــ א اء  ــ ــ أن  ج  ــ  (ا
ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــאت  אل ا ــ ــ ا ــ  א ــ ا اج ا ــ ــ و ا א  

1 Derkenar: Bilgil ki fesād-ı münbit iki vech üzeredür: Biri budur ki ḫılṭ-ı müfsid ḥādd-i laḥmı ekl ide 

ḳıl bitürmege ḳābil olmaya, biri budur ki ḳıl ġıdāsın men ide sedd ṭarīḳi ile. 

2 Derkenar: Zīrā delk ceẕb ider mādde-i ẓāhire ammā delk ḳavī olmamaḳ gerek. Zīrā ḳavī olıcaḳ dem 

münceẕib olur mādde balġam iken daḫi. 

3 Derkenar: Zīrā ḥakk ve delk ile tezcek ḳızarmaḳ dem-i ceyyidüñ vücūdına delālet ider ki mādde-i 

şardur ve rūḥuñ keŝretine delālet ider ki umde ve melākdür emr-i ilācda her marażda ammā ḥumret 

evvelden olsa vücūd-ı deme delālet ider.
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ــ ــ و  ــ  ــ ا دو ــ ا ــ  א  ــ א دل و ا ــ م و ا ــ ــכ כא ــ و ذ د ــאدة ا  ا
א) א  .Vācibdür başlamaḳ istifrāġ ile faṣd itmek ile ve ḫılṭ-ı ġālib iḫrācı ile ذכ

Andan ṣoñra ḳarḥa idiciler istimāl olına mevżi üzere, tā ki ḳabarcuḳ olup 

mādde-i rediyye andan aḳa ol muḳarriḥler ṣarımsaḳ ve ḫardal ve ṣamġ-ı 

seẕāb-ı berrī gibi ve mādde-i rediyye çıḳduḳdan ṣoñra istimāl olına edviye 

ki ḳıl bitürücidür biz anları ẕikr itdük. 

( ــ دة ا ــ اط  ــ ــאر Ḳıl ziyāde ḳıvırcıḳ olmaḳ. [510b] (ا اج  ــ ــא  א ا ــ ) 
ــ ا   ــ ــאم و  ــ و ا اء ا ــ ــא ا اج و ا ــ ــ ا ــ  ــ و  א ف  ــ ــ و  א  

اج) ــ ــ ا  Bunuñ sebebi yā mizāc-ı ḥārr u yābisdür ve bilinür bu alāmātı 

ile ve müteġayyir olur taġayyür-i mizāc ile yā ḳıl delügi ve mesāmm egri 

olduġıçündür ve bu müteġayyir olmaz taġayyür-i mizāc ile. ــ دو ج ا ــ  (ا
( ــ ــאت ا א ــ ا ــ  ــ  -Şol devālar ki ḳıluñ ḳıvırcıḳlıġın gide ا

ricidür cemī-i luābāt-ı lezicedür. ــ ــ  ــ ا ــא و  ر  ــ ــ و   (כא
( ــ ــ ا ــ .Bunlar ruṭūbeti içün zā�il ḳılur ḳıldan yübūseti د اء  ــ  (و ا
ــאכאرع)  Zīrā bunlardan mütevellid olur ebḫire-i lezice ki keŝīretü’l-ruṭūbet-

dür. ( ــ ة1  ــ ــ ا دو ) Ḳılı ḳıvırcıḳ iden devālar (ا ــ ــ ا ــ  ة ا ــ  (ر
ṭuz ḳöpügi ki ṭaşlar üzerinde deñize ḳarīb yirlerde bulınur ḳılı ḳıvırcıḳ 

ider. ( ــ ــ  ــ ا دو ) Ḳılı ince iden devālar (ا ــ ــ ر ــ  رق اذا  ــ  būraḳ (ا

ile ḳaçan ḳıl ḳaplanup bürünse ḳılı ince [511a] ider ف ــ ــ ا  (و اذا ذر 
ــא2) ــ ر  ve ḳaçan ekilse yolunmış üzerine ince. ( ــ ــ  א ــ ا دو  Şol (ا

devālar ki ḳılı yolup giderür (ــאل ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  رة و زر ــ ) 
yanī ale’l-fevr ḳılı giderür. 

Ḥikāyet: Bir ārif ḥammāma varup ḳasıḳ ḳılın gidermek murād idinüp 

Īsī nām dellāka dimiş: 

Beyt: אور و   א   ا
ون4   3 אي  اכ  

1 Derkenar: Bażı nās ḳıl ḳıvırcıḳ olmaġı zīnet mülāḥaẓa idüp anuñ devāsın daḫi ẕikr eyledi. 

2 Derkenar: Edviye-i muġalliẓ ẕikr itmedi. Zīrā ḳıl yoġun olmaḳ zīnet degüldür. 

3 Derkenar: Harūn ḳalb olınacaḳ nūre olur. 

4 Derkenar: Īsā ve Mūsā ẕikrinde ve Mūsā ve Harūn ẕikrinde leṭāfet vardur. 
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ــאء) ــ ا ــ  ــ  ــ د ــאء  ــ ا ــ  ارا  ــ ر  ــאء و כــ ــ ا ــ  ــא   Gāhī (و ر

nūre ve zırnīḫ ḳaynadılur ṣuda ve ḳaynatmaḳ tekrār ḳılınur, andan ṣoñra 

ol ṣu ḳaynadılur yaġda ammā yaġ ḳalīl gerek ḥattā ṣu gidüp yaġ ḳalur ol 

yaġ ḫırızma gibi ḳılı giderür. ــ د ــא  او  ــא  ــ  رة  ــ ا ق  ــ ــ   (و 
ــאء ورد و ل  ــ س و زر ورد و  ــ ه  ــ ــ  ــאرد و  ــ  ــאر  ــאء  ــ  ــ   ورد و 
اج) ــ ــ ا ــ  ــ ا ــא ا Gāhī nūre yaḳar deriyi öyleye isti رmāl olınur 

andan evvel ve andan ṣoñra gül [511b] yaġı. Ve cülūs itdürülür ıssı ṣuda, 

andan ṣoñra ṣovuḳ ṣuda ve żımād ḳılınur andan ṣoñra ẕikr itdükleri ile, 

öyleye ḥarḳa nāfi olur. Ve gāhī iḥtiyāc olur isfīdāc merhemine ḥarḳ ziyāde 

ise. (رد ــ ــאء ا ــ و  א ــ  خ او ا ــ رة ورق ا ــ ــ ا ــ را ــא  Ḳat (و  idenler-

dendür nūrenüñ rāyiḥasını şeftālū1 yapraġı yā balçıḳ sirke ve gül ṣuyı ile. 

رات) ــ ــ ا ــ  ــאت ا ــ  ــ  א ــ ا دو Şol devālar ki ḳıl bitmege māni (ا 

olur cemī uyuşdurucılardur.2 ه ــ ــ  ان  כ ــ ــ و ا א ــ  ن و ا ــ א ) 
( ــ ــ ا  Efyūn ve bezr-i benc sirke ile ve baldıran istimāl olına bunlar 

ḳıl yolunduḳdan ṣoñra ــאف و 3 و دم ا ــ א ــאدع ا ــ و ا ــ ا  (و دم ا
ه) ــ ــ و כ א  ırmaḳ baġalarınuñ ḳanı ve mīşede olan ḳurbaġalaruñ ḳanı ve د

yarasanuñ ḳanı ve beynisi ve cigeri.4 

( ــ ــ و  ــ ا אت) .Ḳıl yarılmaḳ ve ḳırılmaḳ (و  ــ ــ ا ) Zīrā 

ol [512a] yübūsetdendür ve müsebbiṭāt ruṭūbetleri ile anı zā�il ider ــ  (و 
( ــ א ــ ا داء و ا ــ اغ ا ــ ــ ا ــאج ا  ẕikr olan maraż bunlaruñ birinüñ ġa-

lebesinden olsa. ( ــ א ــ  اج او ا ــ ــ  ــ   Bu marażlaruñ sebebi yübs-i (و 

mizāc ya aġdiye-i yābisedür. ( ــ ا ت  ــ ) Vāv-ı müşeddenüñ kesri ile 

ḳılı yanī ṣaçı uzun idici devālar.5 ــ ــא ا ــ  ــ  و ــא  ــ  ــ ا دو ــ ا ) 
اء) ــ Cemī ا devālar ki anlarda lüzūcet ola anlardan ḳıl ġıdā aḫẕ ider.6 

( ــ ــ  ) Eyü terkībdür ḳıl uzatmaġa. ــ ــ  ــא أ ن در ــ ــ  ــ  ) 

1 Derkenar: Bi’l-ḫāṣṣiyyedür. 

2 Derkenar: Bażı ażāda ḳıl olmamaḳ zīnet idügi emr-i muḳarrer olup ḳıl bitmege māni olan edviyeyi 

bu bābda ẕikr itmek münāsib olup ẕikr eyledi. 

3 Derkenar: Selāḥif selḥafenüñ cemidür ḳaplubaġa manāsına ve ḍafādi ḍifda cemidür ḳurbaġa 

manāsına. 

4 Derkenar: Bunlar ḳıl bitmege mānidür bi’l-ḫāṣṣiyye. 

5 Derkenar: Bunı muḳaddem ẕikr eylemek gerek idi. Zīrā beyān-ı sebeb beyān-ı ilāc üzerine muḳaddem 

olur. 

6 Derkenar: Egerçi ḳıl ebḫire-i duḫāniyyeden uzar ammā bażı mizācda eczā�-i laṭīfenüñ taḥallüli ziyāde 

olduġıçün ḳılı uzamaz. Öyleye muṭavvelāta iḥtiyāc olur ḳıl uzunluġı ḫod zīnetdür. 

Beyt: Cānımdurur ḫaṭuñ ḳo anı çıḳmasun meded

 Zülfüñdürür çü ömr-i dırāzum ḳo uzasun 
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ــ ــ درا ــ و  ــ  ــ د ــ  ــאف ا ــ  ــא  ــ  ــ  ــאء  ــ ا ــאن  ــ   درا
ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ة درا ــ ع  ــ ــ و ورق ا ــ و ورق ا دن و ورق ا  

ل) ــ د  ــ ــ  س  ــ ا ــ و د ــ  ــ ا ــ د ه و  ــ  Taḥḳīḳan edhān-ı و

meẕkūre lüzūceti içün ḳıla mülteṣiḳ olup aña ġıdā olur ve ḥarāreti içün 

anda nüfūẕ ider ve ḳabżı [512b] içün eczāsını infiṣālden men ider. 

( ــ ) Ḳıl aġarmaḳ (ا ــ ــ  ) bażı ṭabīīdür, maraż degüldür. ــ  (و 
( ــ ــ   Bu maraż-ı mizāc-ı sāẕecdür. ــ א اء ا ــ ج ا כــ ــ  ــ ا  (و ا
ا) ــ  Şeyb-i ṭabīī sebebi küflenmesidür ḳıl olan ġıdānuñ.1 رأي ــ   (و 
س) ــ א  Yanī sebeb-i şeyb-i ṭabīī tekerrüc-i ġıdā olmaḳ Cālīnūs re�yidür.

( ــ ا ن  ــ ــ  ا א  ــ ا Ya (او nī sebeb-i şeyb-i ṭabīī ḳıluñ ġıdāsınuñ 

münḳalib olmasıdur balġama ki ebyażü’l-levndür. ( א א ــ ار رأي  ــ   (و 

Bu Arisṭāṭālīs re�yidür.2 رع ــ ــ ا ــא  ــ  ــ  اط ا ــ ــ ا ــ  ــ ا  (و 
( ــ ة ا ــ ــ  ــ   Şeyb-i ġayr-ı ṭabīīnüñ sebebi ziyāde yübsdür öyleye 

aġarur. Zīrā ġalebe-i yübūsetden anda olan ruṭūbet münḥall olur. Ol ruṭū-

betüñ yiri ḫālī ḳalmaḳ lāzım gelür ḫalā cā�iz olmaduġı içün aña hevā-yı 

nūrānī dāḫil olur öyleye aḳ görinür. Nitekim ṣırça dögilse yā ṣu ṭoñsa aḳ 

görinür. Ve nitekim zer aġarsa ḳuvvet-i aṭşdan aḳ görinür ammā ḳaçan 

ṣu [513a] virilürse yeşilligine avdet ider. ــאدة اض ا ــ ــ ا ن  כــ ا  ــ  (و 
( ــ ــ ا  Nitekim nāḳıhlarda müşāhede olınur ammā andan ṣoñra ا

bedenine ruṭūbet gelicek aḳ ḳıl sāḳıṭ olup yirine ḳara ḳıl biter.3 אء ا  (ا
( ــ א ــ   Yanī şol nesneler ki giç getürür ṭabīī şeybi ــ و כ ــ ا  (ا
ــאب ــ ا ــ  ــ ا ــ آ אب ا ــ ــ ا ة  ــ م وا ــ ــאכ כ  ــא  ــ ا ــ و ا  ا
ب ــ ــאء ا א אم  ــ ة ا ــ ــאع و כ ة ا ــ اب و כ ــ ة ا ــ ــ و כ אכ ــ و ا ا اق و ا ــ  ا
( ــ ــ  ــ  ــאن   ıṭrifīl-i kebīr ve ıṭrifīl-i ṣaġīrdür ve kābilī mürebbāsı-

dur ki her gün bir dānesin ekl ide ḥıfẓ ider şebābını āḫir-i ömre dek ictināb 

ile şorbalardan ve ŝerīdlerden ve yimişden ve çoḳ şarābdan ve çoḳ cimādan 

ve çoḳ istiḥmāmdan ṭatlu ṣu ile. Eger çoḳ istiḥmām iderse silinsin tezcek.

ــ ــ ا ــ و ا اغ ا ــ ــכ و ا א ر  ــ ــ او  א ــאم  ــ ا ــ  ام4 ا ــ  (و ا

1 Derkenar: Tekerrüc-i ġıdānuñ manāsı budur ki ġıdā üzerine eczā�-i mā�iyyet ġālib olup ve ḳuṣūr-ı 

ḥarāretden aña incimād vāḳi olup aḳlıġa döne. Nitekim tāze etmek bir yaramaz yirde ḳonsa küflenür 

ve nitekim sirke zamān-ı bāridde küflenür. 

2 Derkenar: Şeyḫ dimiş: İki re�yüñ muḥaṣṣali birdür. Zīrā sebeb-i tekerrüc balġama istiḥāledür. 

3 Derkenar: Büldān-ı ḥārreye sefer daḫi tezcek aġardur girü bilād-ı bārideye ve muteddün lehüye gelicek 

zā�il olur. 

4 Derkenar: Lafẓ-ı ام ref ا ile maṭūfdur כ  .ḳavline ا ا
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ــ ــ و د ــ ا ــאم و [513b] د ــ ا ــ  אت  ــא ــ  ان ار ــ א ــ  ــ ا  و 
( ــ א ــ  ــכ  دل כ ذ ــ ــ ا ــ و د ــ ا ــ و د Ya اnī şeybi giç ge-

türenlerdendür ḳusmaḳ1 iltizām itmek ṭaām üzere turp ile yā toḫmı ile 

sirkencübīn ile ve istifrāġ-ı balġamdur müshil ile ve balġamı müceffif olan 

tedbīrdür ve bulaşdurmaḳdur ḳılı ḳaṭrāna dört sāat.2 Andan ṣoñra ḥam-

māma gire ve ḳusṭ yaġı ve çörek otı yaġı ve ḥanẓal yaġı ve ḫardal yaġıdur. 

Bu meẕkūruñ küllīsi giç getürür şeybi. (دات ــ ــא Ḳılı ḳara idenler (ا  (ا
ــא) ــ  ــא  ــאد  ــ  ــ   ḥınnā daḫi çivid yapraġı ki aña vesme و ورق ا

dirler eyüdür mutāddur. Gāhī ikisi ḫalṭ olınur ziyāde tesvīd ider. ــא  (و ر
ــ ــא ز ــ و ر ــכ  ز و כ ذ ــ ــאء ا ــ او  א ــ ا אق او ا ــ א ی  ــ ــא و  م ا ــ  

ا) ــ د  ــ ــאغ و  א ره  ــ ــ  ــ  ــ   Gāhī taḳdīm olınur ḥınnā, andan 

ṣoñra vesme ve taḳviyet ḳılınur summāḳ ṣuyı ile yā ekşi yoġurd ile yā yeşil 

ceviz ḳabuġınuñ ṣuyı ile bunuñ küllīsi muīndür tesvīde. Ve gāhī ziyāde 

olınur [514a] bunda ḳaranfil men itsün içün dimāġa ḫiżābuñ ẓararın ve 

tesvīd ider muḥkem. ز ــ כــ ــ  א ــ  ــ د ق  ــ ــ  ــא  א ا  ــ د  ــ ــ   (آ
( ــ ــ در را ــ ا ــאن  ــ در ــ  ة درا ــ ــ  ــא رو ون در ــ د  ــ ــ  ــאر 
Ḫiżāb-ı āḫer ki siyāh ider ẟābit māzū ki muḥraḳ ola zeyt ile yaġlanduḳdan 

ṣoñra ve yaġı silindükden ṣoñra iḥrāḳ olına çölmege ki aġzı balçıḳ ile sı-

vanmış ola ḥattā ḳarara, andan ṣoñra saḥḳ olına bundan yigirmi dirhem ve 

rastıḳ on dirhem şebb iki dirhem milḥ-i enderānī bir dirhem. 

( ــ ــ .Baş ṭazlaḳ olmaḳ (ا اءه او  ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  اط  ــ ــא ا ــ ا ) 
ــ ث  ــ ــא  ــ כ ــ  א  اد ــ ــאدة او ا ــ ا ــ  ــאم  ــ ا ــאغ او  ــ ا  

( ــא وح ا ــ  Bunuñ sebebi ziyāde yübsdür öyleye ḳıl ġıdāsın bulımaz. Yā ا

dimāġuñ aşaġa düşmesidür ḳıḥfdan.3 Yā taḫalḫul-i mesāmdur, öyleye ek-

lenmez mādde, andan çıḳup gider ḳarār itmez ki ḳıl ḥādiŝ ola. Yā insidād-ı 

mesām[514b]dandur öyleye aña mādde nüfūẕ itmez. Nitekim ḥādiŝ olur 

bu yanī insidād-ı mesāmm ḳurūḥ-ı sālifede ki oñulmış gitmiş ola. Zīrā 

ḳarḥa üzerinde biten deri şebīhdür delügi olmayan deriye. م ــ ــ   (و ا
( ط  אغ  Ṣala ا muḫtaṣṣ oldı muḳaddem-i dimāġa ziyāde taḫalḫuli 

olduġıçün.4 (اء ــ    Ṣala (و اdan yübsi olan ḳābil-i ilāc olmaz. א  (و 

1 Derkenar: Zīrā ḳay� iḫrāc-ı ruṭūbāt-ı balġamiyye ider ki müsri-i şeybdür. 

2 Derkenar: Dört sāatden eḳalde te�ŝīri olmaz, andan ziyāde olsa yübūset virür ki müsri-i şeybdür. 

3 Derkenar: Buḫār-ı duḫānī ḳalīl olduġıçün māddesinüñ noḳṣānından. 

4 Derkenar: Ṣala dimāġ öñinde olur başuñ ġayrı yirinde olmaz. 
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( ــ ــ ا دو ــ ا ــ  ــאم  א ن  ــ ــ ا اد  ــ Şol ṣala כאن  ki insidād-ı 

mesāmdan olur, beden müteḫalḫil ḳılınur ḥammām ile, andan ṣoñra ḳıl 

bitürür edviye istimāl olınur. 

( ــ ال ا ــ ــ أ ) Deri aḥvālinde niçe mebḥaŝ vardur. (ن ــ ــ ا ــ   (و او

Levn aḥvāli daḫi bir niçedür muṣannif bunları beyān ider evvelā levnde. 

ــאرة) ــא و  ن رو ــ ــ  ــ  א ــאرج  ــ  رواح ا ك ا ــ כــ و  م و  ــ ــ ا א  (כ 
Her nesnedür ki demi terḳīḳ ider ve anı taḥrīk ider ve ervāḥı taḥrīk ider 

ḫārice taḥḳīḳan bu ḳılur levn içün revnaḳ ve tāzelik.1 [515a] (ــכ  Bu (و ذ

yanī taḥrīk-i dem ve rūḥ-ı ḫārice ــ א ــ  ه ا ــ ي  ــ م ا ــ ــ ا ــ  א ــא   (ا
ــ ــכ ا ــאرج و כ ــ  כא ا ــ ــא  ــ د ــ  א ــ  ــ و ا اب و ا ــ ــ و ا  ا

( ــ ارة  ــ ــ  ــ  א  yā anuñ iledür ki tevlīd ider demi bu ṣıfat ile urafadan 

yumurda ve şarāb ve noḫūd ve encīr gibi. Zīrā bu tevlīd ider demi. Ve 

buncılayındur ḫurmā alacası. Zīrā ziyāde ider ḥarāret-i ġarīziyyeyi.2 ــא  (و ا
( ــ ــ ا ــ و ا م כא ــ ــ ا ــ  א  Yā anuñ iledür ki pāk ider ḳanı ḫılṭ-ı 

mükeddirden.3 ــ و م و ا ــ ــ و ا ــאرج כא ــ  ــ ا כ م و  ــ ــ ا ــ  א ــא   (و ا
( ــ ــ  א اث  כــ ــ و ا ان و ا ــ  Yā anuñ iledür ki demi ṭaġıda ve taḥrīk ا

ide ḫārice ḥarāreti sebebi ile ṣoġan ve ṣarımsaḳ ve biber ve zaferān ve turp 

ve pırasa gibi bunda bi’l-ḫāṣṣiyyedür. ــ ور و  ــ ال و ا ــ ــ و ا ــכ ا  (و כ
( ــ א אع  ــ اش و  ــ ــ و ا אر ــא و ا ــאس و ا ــ ا ــאء  ــ ا אء ا ــ  Ve ا

buncılayındur ġażab ve çekişmek ve sevinmek [515b] ve güzel nesnelere 

naẓar ẓarīfler gibi nāsdan ve at ḳoşmaḳ ve güreşmek ve kelb ṭalaşdurmaḳ 

ve ırlar4 işitmek. ــ و ــכ כא ــ و ذ ــ כאن ا ــ و  ــ ا ــא  ا  ــ ــאن  ــאن ا ) 
اج و ــ ــכ و ا ق و ا ــ ف ا ــ ــ و ا ر ا ــ رق و  ــ ــ و ا ء و ا ــ א  ا
ز ــא و ا ــ و ا ر ا ــ ــ  ع و د ــ ــ و ا ــאء و ا ر ا ــ ة و  ــ ــאم ا ــאج و ا ــאرة ا  
( دة و   Eger muāvenet ḳılursa buña deriye cilā viren ve terḳīḳ iden 

ile eblaġ olur bu mıṣır baḳlası ve baḳla ve arpa ve būre ve yumurda ḳabuġı 

ve ṣadef-i muḥraḳ ve mürdāseng ve isfīdāc ve fīl süñügi unı5 ve çürümiş 

kemük ve bezr-i ḳıŝŝā ve bezr-i bittīḫ ve bezr-i ḳar ve turp toḫmı unı ve ni-

şasta ve bādām gibi yalñuz ve mecmūــ . א ع  ــ אن ا ــ א ــ  ــ ا  (و 

1 Derkenar: Zīrā levnüñ revnaḳı ve tāzeligi dem ve rūḥ sebebi iledür.

2 Derkenar: Öyleye dem keŝīr olup raḳīḳ olup ḫārice müteḥarrik olur. 

3 Derkenar: Sevdā ve balġam-ı ġalīẓ gibi.

4 Derkenar: Zīrā umūr-ı meẕkūre ḥarekāt-ı nefsāniyye īcāb ider ki muḥarrikdür rūḥı ve demi ḫārice. 

5 Derkenar: Yanī fīl kemügi bıçḳu ile keseler, andan un gibi döküle. 
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( ــ א  Yüzi yumaḳ çoġan ile ḫalṭ olınmış olan ḳavut ṣuyı ile nāfidür.1 

( ــ כ ) .Derinüñ levni ḳaraya mā�il olmaḳdur (ا ــ  Derinüñ levni (و ا

ḳızıla mā�il [516a] olmaḳdur. Bu ekŝer yüzde olur. (ش  Ḫurdece ḳara (و ا

noḳṭalardur. ( ــ م ا ــ ــאح .Deri altında ṭoñmış ḳandur (و ا ــכ  ن ذ כــ ) 
( ــכ ــ و  دی  ــ ــא  א ــ ا ــ ا ــ دا ــ  ق  ــ ــ   Bu meẕkūr olur ince 

ṭamar aġzı açılduġı içün. Öyleye dem muḥtebis olur deri altında bir iḥtibās 

ile ki müte�eddī olur levni ve şekli deriye. ــ و ــ ا ة  ــ ــ ا ــ إ ــא כאن  ) 
( ــ ــ כ ش و ا ــ ــ ا داء  ــ ــ ا ــאכאن ا  Bundan ḥumrete mā�il olan nemeş-

dür ḳaraya mā�il olan bereşdür birbirine muttaṣıl olup deri altını2 dutan 

kelefdür. ( ــ ا ــ  ا  ــ ــ כ ــ  ــ  ــ ا א  Ṣāḥib-i nemeşüñ ṭuṭaġı (و 

yarılur çoḳ yübs-i mizācı içün. ــ م و  ــ ت ا ــ ــ  ــ  ــ  ــאدر ا ــ ان   (و 
( ــ و ــ   Lāyıḳdur mübāderet و ilācına demüñ mevtinden ve ġılẓetin-

den ve taassür-i ḫurūcından öñden.3 (ج ــ Cemī (اsinüñ ilācı ( ــ  tā (ا

ḳalīl ola dem urūḳda ṭamar aġzı açılup çıḳmalu olmaya [516b] اج  (و ا
داوي) ــ ــ ا اج) ḥabb-ı eftīmūn ve maṭbūḫı ile ا ــ ــ ا  (و tarṭīb ile (و 
ن) ــ ــ ا ــ  رة  כــ ءة ا ــ ــ ا دو אل ا ــ  tā deri pāk ola māddenüñ ا

baḳiyyesinden. Bilgil ki taḥsīn-i levn mevḳūf oldı ise mużırr olanlardan 

iḥtirāza anları daḫi ẕikr idüp dir: (ن א ة  אء ا ــ  Şol nesneler ki levne (ا

mużırdur (אم ــ م) marażlardur taḳlīl-i dem itdügiçün4 ( ا  bunuñ (و ا

içün ve ażā-yı re�īseye żaf virüp tevlīd-i demden āciz ḳılduġıçün ة ــ  (و כ
ــאع)  ẕikr olan اillet içün ve hażma żaf virüp ve taḥlīl-i ervāḥ itdügi-

çün (ــאع و  aġrılar keŝretidür (و اilel-i meẕkūre içün (ط ــ ع ا ــ  ve (و ا

ziyāde açlıḳdur farṭ-ı taḥlīli ile taḳlīl-i dem itdügiçün (اء ــ ــ ا ط  ــ  ve (و 

ziyāde ḥarāret-i hevādur taḥlīl-i dem ve żaf-ı hażm ve keŝret-i ṣafrā içün

( اכــ ــאء ا ب ا ــ  durur ṣu içmekdür ġılẓeti içün sedd-i mesāmm idüp (و 

dem duḫūline ve münhażım olmayup ve hażm-ı ṭaām itmeyüp dem ḥuṣū-

line māni olduġıçün ( ــ 5 [517a] و ا ــ ت ا אכــ ــ ا -me�kūlāt-ı żārre (و 

dendür sirke ve balçıḳ taḳlīl-i dem ve tecfīf-i beden itdügiçün א ن  כ  (و ا
( ــ א ء  ــ  kemmūn içmek ile ve sirke ile ṭılā ḳılmaḳ ile و illet-i meẕkūre 

1 Derkenar: Bunlar deriye ṭılā ḳılınsa revnaḳ-ı levn ve nażāret ziyāde olur. 

2 Derkenar: Yanī ḳaraca noḳtacuḳlar olan. 

3 Derkenar: Zīrā dem müncemid olduḳdan ṣoñra mutalaṭṭıf olup ḫurūc itmek olmaz. 

4 Derkenar: Anuñçün ḫastalaruñ beñzi ṣaru olur. 

5 Derkenar: Ḫalli me�kūlātdan add itmek müsāmaḥadur. 
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içün. (ن ــ ــ ا ن  ــ ــ כ ــ  ــ  ن  ــכ  Sākin olmaḳ bir evde ki anda (و ا

kemmūn ola levni ṣarardur bi’l-ḫāṣṣiyye. ــ ــ ا ــ ا ــ  ة  ــ اه و כ ــ א  (و ا
( ــ ــא   Nānḫuvāh1 yimek ve anı çoḳ ḳoḳmaḳ belki aña naẓar levni ṣarar-

dur bi’l-ḫāṣṣiyye dinildi. (م ــ ــ ا ــכ  ــא ا د  ــ ــאر ا ــ و ا ــאر ا  (آ
Ḍarb eŝerlerin ve ḳara eŝerleri ḳal ider mürdāseng yaġlaruñ bażı ile ḫuṣūṣā 

tavuḳ ve ördek yaġı.2 

دان) ــ ا و  ــאن  ا ص  ــ ا و  ــ  -Behaḳ-ı ebyaż ve beraṣ-ı ebyaż aḳ (ا

lıḳdur ki gövdeye benek benek düşer ve behaḳ-ı esved ve beraṣ-ı esved 

ḳaralıḳdur ki gövdeye benek benek düşer. Muṣannif behaḳ ile beraṣ farḳın 

beyān ider dir: ــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ أن ا ص ا  ــ ــ و ا ــ ا ق  ــ  (ا
اء ــ ــא ا ــא ا כ ــאذا  ــ  ــ ا ــא  ــ  ى و ا ــ ــ ا  [517b] ــ ا ر و ا ــ ــ   
א) א ا  -Farḳ behaḳ-ı ebyaż ile beraṣ-ı ebyaż ortasında budur ki be ا

haḳ-ı ebyaż beyāżdur ki derinüñ saṭḥında olur. Anuñçün batmaḳ ve nüfūẕ 

yoḳdur laḥma ve aẓma.3 Ve ḳuvvet-i dāfia aḳvādur behaḳ-ı ebyażda. Ve 

sebeb-i müvellid bu ikisine żaf-ı hażmdur. Ḳaçan bu iki maraż muḳarrer 

olsa użvda münḳalib ḳılurlar ġıdā-yı ṣāliḥi levnlerine.4 ص ــ ــ ا ــ   (و 
( ــ ــ ا ــ ا ــ ا ص ا ــ ــ ا د  ــ ــ ا ــ ا د ا ــ  Degüldür beraṣ-ı ا

esvedüñ behaḳ-ı esvede nisbeti behaḳ-ı esvedüñ beraṣ-ı ebyaża nisbeti gibi. 

Zīrā beraṣ-ı ebyaż ile behaḳ-ı ebyażuñ māddeleri balġamdur, farḳı ġavr 

ve adem-i ġavr cihetindendür. Ammā behaḳ-ı esved ile beraṣ-ı esvedüñ 

muḫālefeti cihet-i uḫrādandur. Nitekim dir: ــ ض  ــ د  ــ ص ا ــ ــאن ا ) 
(  Zīrā beraṣ-ı esvedle ārıż olur pullanmaḳ.5 (אء א ــ   Buña (و  ا

ḳūbā yanī temregi dirler. Anuñ tafṣīli aşaġada gelse gerek. [518a] ــאدة  (و 
داء) ــ ــ ا د  ــ ــ و ا ــ ا ــ  -Behaḳ-ı ebyaż ve beraṣ-ı ebyaż mād ا

desi balġamdandur ve behaḳ-ı esved ve beraṣ-ı esved māddesi sevdādan.6 

ج) ــ  Cümlesinüñ (اilācı (ــאدة اغ ا ــ  behaḳ-ı ebyaż ve beraṣ-ı ebyażda (ا

balġam istifrāġ olına ve behaḳ-ı esved ve beraṣ-ı esvedde sevdā istifrāġ olı-

1 Derkenar: Bir marūf dārūdur vāv-ı resmī ve elif ẟābitdür rāh ve māh ḳāfiyesinde istimāl olınur. 

2 Derkenar: Ḳara eŝerler didügi ḳarḥalar ve veremler ve ġayrı marażlar gitdükden ṣoñra bāḳī ḳalan eŝer-

lerdür ki bażı ḳara ve bażı ṣaru ve bażı yeşil ve bażı bādincānī olur cümlesine āŝār-ı sūd didükleri

ıṣ[ṭı]lāḥdur. 

3 Derkenar: Ammā beraṣ-ı ebyaż beyāżdur saṭḥ-ı cildde ki anuñçün ġavr ve nüfūẕ vardur laḥma ve

aẓma. 

4 Derkenar: Nitekim zehrlü olan nebāt kendüye vārid olan mā�yı münḳalib ḳılur semmiyyete. 

5 Derkenar: Yanī balıḳ pulı gibi pullar ḥādiŝ olur. 

6 Derkenar: Lākin beraṣ-ı esved māddesi sevdā-yı rediyyedür. 
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na. ( ــ ــ ا دو א ) Ḫuṣūṣā beraṣlarda (ــא אز ــאرج   ve sā�ir müshil-i balġam (כא

ve sevdā olan maṭbūḫlar (ن ــ ــ ا ــ  رة  כــ ــ ا ا ــ ا ــ ا ــ  ــ  ) 
neḳā ḥāṣıl olduḳdan ṣoñra istimāl olına behaḳda taḥsīn-i levnde meẕkūr 

olan cilā viriciler.1 (اج ــ ــ ا Ma (و ṭūfdur ــאدة اغ ا ــ ح .ḳavline ا ــ  (و ا
( ــ Ya اnī ilāc istifrāġ-ı mādde ve tadīl-i mizāc ve ıṣlāḥ-ı hażmdur taḳ-

viyet-i hażm idenler ile, tā ki balġam ve sevdā mütevellid olmaya. ــ  (و د
( ــ اص ا ــ ــ ا ا  ــ ــ و  ــ  ــ ا ص ا ــ ــ ا ــאن  אد  Bādincān yaġı ا

boyar beraṣ-ı ebyażı bir yıla dek ve bu ḫavāṣṣ-ı aẓīmedendür.2 ص ــ ــא ا  (و ا
ول ــ ــ ان  ــאد ا ــ  ــא  א اح ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــ ان  ــ ا ــ [518b] ا د  ــ  ا
ة) ــ ــאم ا ــ و ا ر ا ــ ــ و  دل و ا ــ ف و ا ــ ــ ا ــ   Ammā beraṣ-ı و 

esvedde istimāl olına cevālī-i ḳaviyye, tā ki deri ḳabarcuḳlana, andan ṣoñra 

rāḥat ḳılına bir niçe gün, tā ki soyulup dökile, andan ṣoñra iāde-i cevālī-i 

ḳaviyye zā�il olıncaya dek ve ol yanī cevālī-i ḳaviyye yüzerlik toḫmı ve 

ḫardal ve ḥarmel ve turp toḫmı ve çürümiş kemüklerdür. داو ــ ــ ا  (و 
ــא) ــ و  ــ و ا א  Yanī tarṭīb olına muraṭṭıb-ı mizāc ve muṣliḥ-i 

ṭıḥāl olanlar ile. 

د) ــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ن  ــ ــ ا ) Yanī gün ve yıl ve ṣovuḳ ḳarart-

maḳdan levni ḥıfẓ iden budur ki ــ ــאب ا ع3  ــ ــ او  ــאض ا ــ  ــ ا ) 
( ــ ــאض ا ــא  ــ ا  ṭılā ḳılına yüz yumurda aġı ile yā simīd etmek ا

naḳūı ile macūn ḳılınduġı ḥālde yumurda aġı ile. 

אن4) ) Żamm-ı ṣād-ı mühmele ile (ا ــ .ḳoltuḳ ḳoḳmaḳdur ( ا ) 
ق) ــ ــ او  ــ   Bunuñ sebebi ḫılṭ yā araḳ ufūnetidür ki nevāḥī-i [519a] 
ḳalbde olur ḥarāret-i ḳalb def ider ḳoltuġa ki anuñ müferriġidür. ــ  (و 
( ــ ــ و ا א ــ ا ــ  ــכ  ــ ذ  Buña muīn olur yanī ḳoltuḳ ḳoḳusın 

ziyāde ider cenābetden yā ḥayżdan ġaslüñ te�ḫīri. ــ ن  ــ ا غ  ــ ج  ــ  (ا
( ــ ــ ا Ya اnī ḫılṭ-ı müteaffin çıḳarıla (اج ــ ل ا ــ  tebrīd ile tā ḫılṭ-ı (و 

müteaffin olmaya ḫılṭ-ı afinden olanuñ ilācı budur. ق ــ ــ ا א ــ   (و 
( ــ  İctināb olına teri ḳoḳudur nesneden būy toḫmı gibi כאaraḳ-ı afin-

1 Derkenar: Türmüs ve bāḳılā ve şaīr ve būraḳ ve bāḳī ẕikr itdükleri nesneler. 

2 Derkenar: Bādincān yaġınuñ ṣanatı budur ki küçücük bādincānlar ṣuda ḳaynadıla azcuḳ ṭuz ile ammā 

od ḳatı iti olmaya tamām ḳaynayup bişdükden ṣoñra ṣuyı süzeler ol ḳadar zeyt ḳatup bade ḳaynadalar 

ḥattā ṣu gide yaġ ḳala. 

3 Derkenar: Naḳū fetḥ-i nūn ile ṣuda ıslatduḳları nesneye dirler. 

4 Derkenar: Bu bir użva maḫṣūṣ olan marażlardan idi ammā zīnete ḫalel virdügi içün emrāż-ı zīnet 

bābında īrād eyledi. 
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den olanuñ ilācı budur.1 (2 ــ ع ا ــ ــכ  ــ ذ ــ   Fā�ide ider bundan (و 

zerdālū naḳūı yanī anı içmek. ــ و 4 و ا ــ 3 و ورق ا ــ ــ ا ــכ   (و ا
ــא ــ  ــ  ــ و ا ــ و ا ــכ و ا ــא و ا ق5 و ا ــ ــ ا א ق و  ــ س ا  ا
( ــ ارة  ــ ــ  אن  ر ان  ــ כא ــכ و ا رد و ا ــ ــאء ا ــ   Ve bedene sürmek 

eşyā�-i meẕkūreden terkīb olınan ṭībi ki gül ṣuyı ve misk ve kāfūr ile ola 

eger anuñ ile ḥarāret ziyāde ise دة אح  رد و ورق ا כ و ا و ا כ ا  (و כ
( ــ bunları yalñuz isti [519b] و māl yā mecmū istimāl. 

( ــ  Fetḥ-i ḳāf ve sükūn-ı mīm ile kehledür. Bunuñ keŝreti muḫill-i (ا

zīnet ve mūcib-i nefret olduġıçün bu bābda ẕikr eyledi.6 ــא ــ  ــ ر ــ  ) 
ب ــ א ــא7  כ ــאة و  ــ ا ــ وا ــכ  م ذ ــ ــ  ــ  ــאة ا ــא  ــ  ة  ــ ارة  ــ  
( ــ ث د ــ ــ  ن و  ــ ــ ا ة و  ــ ــ ا ــ  ــ  כ ــ  ج و  ــ ك و  ــ ــ  ــ ا  

Bunuñ tevellüdi ruṭūbetdendür ki anda azcuḳ ḥarāret ola taḥlīl idecek ḳa-

dar8 olmaya ol ruṭūbet ṣāliḥ ve ḳābil ola ol ḥarāret sebebi ile kehle ḥayā-

tına öyleye maḥrūm olmaz ol vāhibü’l-ḥayātdan ve ol ruṭūbet olduġıçün 

deri ḳurbında ḥareket ider menfeẕlerden çıḳar. Gāhī çoḳ olur māddesi çoḳ 

olduġı içün ḥattā iştihā sāḳıṭ olur ve levn ṣaru olur dem ḳalīl olduġıçün 

bedende ve kehle demi ṣuvarduġıçün. Ve gāhī kehle ḥādiŝ olur defaten.9 

[520a] (ن ــ ــ ا ــ  ــ  ط  ــ ــא ا ج أ ــ אف) Balġam ile (ا ــ ــ ا  (و ادا

pāklik dā�im ḳılınmaḳ ile deri ḳurbında ruṭūbetüñ izālesi içün אم ــ  (و ا
ب) ــ א ــ  ــ  א ــאء ا א  daḫi ṭuzlu ṣulu ḥammāma girmekdür,10 andan ṣoñra 

ṭatlu ṣulu ḥammāma girmekdür. ( ــ ــאب כ  ــ ا -Ve ḳaftānların de (و 

gişmekdür her zamān-ı ḳalīlde.11 ( ــ ــ ا Ŝevb-i ḥarīr giymekdür.12 (و 

( ــ ــ ا ــ  ــ ا م  ــ ب ا ــ  Ḳaçan ṣarımsaḳ içse ḳaynamış yarpuz (و اذا 

1 Derkenar: Ṣoġan ve ṣarımsaḳ ve ḫardal ve ḥıltīt daḫi teri ḳoḳudup ẓāhir-i cilde taḥrīk idenlerdendür.

2 Derkenar: Maṭūfdur ع  lafẓına. 

3 Derkenar: Topalaḳ.

4 Derkenar: Sūsen yapraġı ve köki. 

5 Derkenar: Mersīn ki muḥraḳ ola ḳabżı ve tecfīfi ḳavī olur. 

6 Derkenar: Ammā emrāżdan add olınduġı ruṭūbet-i balġamiyyeden ḥādiŝ olduġıçündür. 

7 Derkenar: Ekŝer nüsḫada böyle bulındı, ibāret ــ כ  olmaḳ evlādur. Nitekim bir nüsḫada böyle و 

bulındı. 

8 Derkenar: Mādde-i kehle ruṭūbetdür. Anuñçün mecẕūmlarda olmaz yübūseti içün. 

9 Derkenar: Bu bi-ṭarīḳi’t-tevellüd olandur yumurdasından olan degüldür. Zīrā ol tedrīcī olur. Muṣannif 

dimiş: Ben bir kimse gördüm, bedeninde kehle yoḳ iken bir sāatden eḳall zamānında kehleler ẓāhir 

olup ḳaftānından cülūs itdügi ḥaṣīr üzerine ṭaġıldı.

10 Derkenar: Zīrā ṭuzlu ṣu kehle olmaġa istidādı giderür. 

11 Derkenar: Tā ki ṭuzlu ṣu mesāmmı dutmayup ṭatlu ṣu anı izāle ide. 

12 Derkenar: Zīrā bu tevellüd-i ḳamle mānidür bi’l-ḫāṣṣiyye. 
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ṣuyı ile ḳatl ider kehleyi. ( ــ ا ــ  دو  Şol edviyedür ki müceffifdür (ا

ruṭūbeti ve muḥallildür anı ve cāẕibdür mesāmda olanı ve bu şol edviye-

dür ki anda semmiyyet ola. Anuñçün dir: ــאم ــ و ا ــ ا ــ و ا  (ورق ا
ــ دة و  ــ ــ  ــ  ــ ا ــאن و د כ ــ ا ــ و ورق  راو ن و ا ــ  و ا

( ــ א  Edviye-i meẕkūre istimāl olına yalñuz yā mecmūaten zeyt ile. و) 
( ــ ئ ــאء ا ــ ا ــ  ــ ان  ــ ردي و  ــ و  ــ ا ــ ا ــא ا  Gāhī iḥtiyāc ر

olur jīveye1 ve bu yaramazdur.2 Zīrā felc ve raşe iḥdāŝ [520b] ider ve lāyıḳ-

dur baīd ḳılmaḳ ażā-yı re�īseden. 

ــא) ــ .Temregi didükleri ḫuşūnetdür ki ḥādiŝ olur saṭḥ-ı cildde (ا ) 
داوي) ــ ــ  ــאدة و  ــ  ــ ر אئ ــ   Mütevellid olur mā�iyyet-i raḳīḳadan ki 

ḥādde sebebi ile deri ortasına girer ve iḥrāḳ ider ve mādde-i ġalīẓe sebebi 

ile muḥtebis olur. (اج ــ ح ا ــ ج ا ــ  İḫrāc-ı sevdā ve tarṭīb-i beden ve (ا

tebrīdi ile (ا ــ ج و eger ḳūbā çoḳ ise (ان כאن כ ــ ــאض ا ــ כ ــ ا دو  (ا
ام) ــ א ر  ــ ــ  ــ  כ ــ و ا ز ا ــ ــ ا ــ و د ــ ا ya دnī çoḳ ḳūbā cüẕām 

olmaḳ bildürür.3 Ve bilgil ki semüzlük ve arıḳlıḳ zīnet ḫuṣūṣında medḫali 

olanlardan oldı ise bu bābda ẕikr idüp didi. 

( ــ ــ כ ن  ــ ال ا ــ ط) Bedenüñ aḥvāli miḳdārında (ا ــ ال ا ــ  ziyāde (ا

arıḳlıḳ marażdur emrāż-ı zīnetden. Zīrā naẓarda ḳabīḥ olur ve arıḳ olan 

żaīf olur. (م ــ ــ ا ــ  ) Bunuñ sebebi ḳıllet-i demdür.4 ــ ــ ا ــ ا ا  (او כ
( ــ م ا ــ ــ כא ــ   Yā demüñ [521a] mekrūh gelmesidür ṭabīata öy-

leye anı istimāl itmez şol dem gibi ki iti ola öyleye ṭamarlarda ḳalur. ا  (و 
( ــ ــאع اכ ــ ا ــ  ر ــ و  ول اכ ــ ن دم ا כــ  Bunuñ içün arıḳ olanuñ demi ve 

cimāa ḳudreti ekŝer olur.5 ( ــ ة ا ــ ــ ا ) Yā ġıdāda mutaṣarrıf olan 

ḳuvvetüñ żafındandur.6 ( ــ אذ ــ او ا א ة ا ــ ــא ا  Ol ḳuvvet-i mutaṣarrıfe (ا

yā ḳuvvet-i hāżımedür yā ḳuvvet-i cāẕibedür.7 (א ــ א ا   Ya (أnī żaf-ı 

1 Derkenar: Bunuñ kehle ḳovması bi’l-ḫāṣṣiyyedür. 

2 Derkenar: Anuñçün jīve acı yaġ ile ḳatl idüp kehle üşen kimsenüñ bażı ażāsına sürerler ammā yufḳa 

yirlerine ve ḳalbe ve cigere ḳarīb użvlarına sürmezler. 

3 Derkenar: Zīrā māddesi sevdādur cüẕām gibi. Pes ḳaçan sevdā çoḳ olsa ve bedende münteşir olsa 

cüẕām olur. 

4 Derkenar: Ḳıllet-i demüñ sebebi yā ḳıllet-i ġıdādur yāḫūd demi çoḳ mütevellid ḳılmayan ġıdālaruñ 

eklidür yā sū�-i mizācdur. 

5 Derkenar: Zīrā demi ġıdā-yı ażāya ṣarf olınmaz, belki andan menī mütevellid olur. 

6 Derkenar: Yanī arıḳlıḳ żaf-ı ḳuvvet-i mutaṣarrıfeden olur. 

7 Derkenar: Ḳuvvet-i māsike żafını ẕikr itmedi. Zīrā ḳuvvet-i hāżıme żafına rācidür. 
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ḳuvvet-i mutaṣarrıfe yā anuñ nefsinde bir emr içün ola.1 ــ م  ــ ة ا ــ כ  (او 
( ــ ف  ــ ــ ا ة  ــ ي ا ــ  Yanī ḳuvvet-i mutaṣarrıfe kendü nefsinde żaīf 

olmaya lākin dem keŝīr olduġıçün ol ḳadar dem-i keŝīrde taṣarruf ideme-

ye. ــא ا ــאدة  ــ  כ א اره  ــ ــ و ا כ م ا ــ ــ ا א ــ و ا כ ــאل ا ــ ا ا  (او 
ــאل) ــ ا ــא اذا כ  Yā ṭıḥālüñ kebide muzāḥamasından ve dem-i keŝīri ġaṣb כ

itmesinden ve kebide żarar itmesinden ola ṭıḥālüñ żıdlıġı olduġıçün kebide 

ḳaçan büyük olsa.2 ( ــ ــאء ا ا ــ ا ــ ا ــ  ارد  ــ ــ ا ان  ــ  Yā (او 

ḳurdlar içündür ki ḳapar vārid olan [521b] ġıdāyı öyleye vāṣıl olmaz ażāya 

illā azcuḳ. ( ــ ــ اכ ا ض  ــ ــא  اء כ ــ ق ا ــ ــ  Ba (او żı nüsḫada ق ــ  

yirine ف ــ  vāḳi olmış. اض ــ م و ا ــ ــ و ا ــ ا ن  כــ ــא  ــ כ ة  ــ  (او כ
( ــ Ya اnī ruṭūbāt-ı ġıdā�iyyenüñ keŝret-i taḥallülinden ola. Nitekim 

arıḳlıḳ olur taab-ı şedīdden ve ġuṣṣalardan ve muḥallil marażlardan muḥ-

rıḳa gibi.3 (اج ــ ا ل  ــ ج  ــ غ Eger arıḳlıḳ sū�-i mizācdan [ise] (ا ــ  (و 
( ــ ا ــ   zīrā ḫılṭ-ı fāsidüñ istiḫrācı اilācda ḳānūn-ı muḳarrerdür.4

ــא) אب כ ــ ــ ا א  Zīrā (و ilāc żıdd ile olur. ــ ــכ  א ــ  אذ ة ا ــ ي ا ــ  (و 
( ــ א ــא  و  م  ــ  Ḳuvvet-i cāẕibe taḳviyet olına delk ile nevm اaḳa-

bınca5 ḫuṣūṣā delk yaġ ile ola.6 (ــאص ــ  ــ او  ن כ ــ ــ ا א ــ  ــ   (و 

Gāhī ṭılā ḳılınur cümle beden zift ile yā użv-ı maḫṣūṣ.7 ــ ــ  ــא ا  (و ر
ــכ ــ و ذ ــ ا ف ا ــ اء  ــ ــ ورود ا ــ  ــ  א ــ ا ــ ا ــ ر ــ ا ــ ا  
ب) ــ ة ا ــ ــ  ــ   Gāh iḥtiyāc olur użvı [522a] semüz ḳılmaḳda anuñ 

muḫālifi olan ciheti baġlamaġa.8 Öyleye ol użv ḳabūl eylemez vürūd-ı 

ġıdāyı baġlanmaḳ sebebi ile öyleye munṣarif olur ġıdā ol bir użva ki se-

müz olması maḳṣūddur, bu ḳuvvet-i ceẕb taḳviyet ḳılınduḳdan ṣoñra olur.

دع9) ح) .Rāḥat ḳılına (و  ن) .Tefrīḥ ḳılına (و  ــכ כ و ا ل  ا İ (و tidāl 

1 Derkenar: Yanī fesād-ı mizāc içün ola bārid olmaḳ gibi meŝelā yā terk-i muīn içün ola ḳaçan hażma 

mutād olsa istimāl-i maācīn gibi yā riyāżet ve ḥareket gibi. 

2 Derkenar: Öyleye ḳuvvetine żaf ve mizācına fesād virür. 

3 Derkenar: Ḥarāret-i bāṭıne mütevellī ve müteveccih olduġıçün.

4 Derkenar: Eger sebeb ḳıllet-i dem ise tekẟīr-i dem itdürülür ġıdālar virile ve eger sebeb kerāhet-i dem 

ise keyfiyyeti ıṣlāḥ olına ve eger sebeb żaf-ı ḳuvvet ise taḳviyet ḳılına. Bāḳīsi daḫi bu ḳıyās üzeredür. 

5 Derkenar: Zīrā baīdü’l-hażm olur. 

6 Derkenar: Zīrā yaġ muraṭṭıbdur. 

7 Derkenar: Eger cemī beden semüz olması murād ise cümle bedene zift cümle zift sürile. Eger bir 

użvuñ semüz olması murād ise aña sürile. Nitekim ẕeker büyük olmaḳ ilācında ẕikr olındı. 

8 Derkenar: Meŝelā bir kimsenüñ bir eli semüz ve bir eli arıḳ olsa ol semüz olan eli cānibi baġlana ammā 

ḳatı baġlanup elem virilmeye ve ol arıḳ olan el delk ḳılına, tā ki ḳuvvet-i cāẕibesi ḳavī ola. 

9 Derkenar: Daatdandur rāḥat manāsına. Keŝret-i taab ve ġumūm muḥallildür, bunlar olmamaḳ mü-

semmindür. 



Şerh-i Mûcez Fi’t-Tıbb 535

ḳılına ḥareketde ve sükūnda.1 ( ــ ــכ ا  .Zīrā ḥarr-ı şems muḥallildür (و 

( ــ اب ا ــ ــאرد و ا ــאء ا ــ ا  Zīrā mā�-i bārid hażma taḳviyet ider (و 

ve tāze şarāb ruṭūbeti içün tesmīn ider.2 ( ــ و ــ   Döşegi yumuşaḳ (و 

ḳılına. ــ ي  ــ ــ و ا ــ ا ــאت و ا ذا ــ و ا ا ــ כא ــ ا א ی  ــ  (و 
خ) ــ ف ا ــ ــא  ــא  ــ د  Ve ġıdā ḳılına aġdiye-i ḳaviyye ile herīseler ve 

ṣuyı az ṭaāmlar ve ḳavurma ve biryān gibi. Zīrā bunlar muḥkem dem tev-

līd iderler ḫilāf ṣuda maṭbūḫ olan.3 (4 ــ א رز   (و .Ve südlü pirinç gibi (و ا
( ــ ــא  ــא ر ــ د ــא و دا  ــ ــא  ــ د ــא  ــ  ــ   Ḳaṣr olınmaya dem-i 

maḥmūd tevlīd idene gāh dem-i raḳīḳ müteḫalḫil tevlīd [522b] ider. و) 
( ــ ــ  ــ ا  Ördek eti semridicidür. ــ ط  ــ כ و ان ا ــ ا ــאم   (و ا
وري) ــ ــאذج او ا 5 ا ــכ א ــא  ز  ــ د  ــ ــ ا ــאف  כــ   Ḥammām ekl-i 

ṭaāmdan ṣoñra egerçi ziyādedür semirtmesi lākin ḫavf olınur andan südde-

lerden, öyleye iḥtirāz olınsun süddelerden sikencübīn-i sāẕec yā büzūrī ile. 

ــאة) ــ ا ــ  ا  ــ ــ و  ــא  6 כ ــ ــ ا ــא و ا Ya (و nī ḥammām 

bade’l-ekl süddeler itmekden ḫavf olınur ḫuṣūṣā semirdici ġıdālar ḳüllīsi 

ġalīẓdür südde iderler. Anuñçün bunlarda mütevellid olur ḥaṣāt. ــ ــא   (و ا
ال) ــ א ــ  ــאم  ــ ا כ  ــ و ا Ammā ḥammām ba اde’l-hażm ve 

ekl-i ṭaām ḥammām aḳabınca semridür itidāl ile. ــ ــ ا ــ  ــ ا دو  (و ا
ــ ــ ا ــכ  ــ ذ وق و  ــ ــ ا ه  ــ ــאء و  ة و ا ــ ــ ا اء  ــ ــ ا ــא   
ــכ ــאء و ذ ــ ا اء  ــ ــאد ا ــ ا ــאج ا ــ  ن  ــ כ درار כא ــ ا ــ ا دو א ــ   ا
( ــ א א ــ  ــ  ــ و ادو א رات  ــ א  Semirdici devālar anlardur ki anda 

ġıdāyı [523a] ḥabs itmek ola7 midede8 daḫi baġırsaḳlarda ve tenfīẕ it-

mek ola ṭamarlara9 ve ider bunı yanī tenfīẕi ḳarışdurmaḳ ġalīẓ ġıdāları 

laṭīfü’l-idrār devālara kemmūn gibi ve tenfīẕden ṣoñra iḥtiyāc olur ġıdāyı 

1 Derkenar: Keŝret-i ḥareket muḥallildür ve keŝret-i sükūn ġıdāyı tamām hażm itdürmeyüp cüz�-i beden 

olmaz. 

2 Derkenar: Ruṭūbet ile nebātāt nice büyürse beden daḫi şöyle büyür. 

3 Derkenar: Ruṭūbet-i mā�iyyesi içün andan dem-i metīn mütevellid olmaz, tezcek müteḥallil olup laḥm 

münaḳid olmaz. 

4 Derkenar: ا ḳavline ma כאṭūfdur. 

5 Derkenar: Zīrā bunlar müfettiḥlerdür. 

6 Derkenar: Bażı nüsḫada ــ ــ ا vāḳi و ا olmışdur. Bunda ــ  żamīrinüñ merciün ileyhi ẓāhir-

dür. 

7 Derkenar: Midede ve emāda hażm tamām olduḳdan ṣoñra. 

8 Derkenar: Tā ki tamām hażm ola mideyi ve emāyı ifrād bi’ẕ-ẕikr eyledi. Zīrā ġıdānuñ bunlardan

ḫurūcı esheldür. 

9 Derkenar: Bu müdirrāt-ı laṭīfe ile olur. 
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ṭoñdurmaġa ażāda1 ve bu muḫaddirāt ile olur bezr-i benc gibi daḫi şol 

devālar ki semirdür bi’l-ḫāṣṣiyye. ( ــ Ya (دواء nī devā�-i müsemmin 

mutedilü’l-mizāc olanlara2 ــ ا و  ــ ــ و  اء و  ــ ــ ا ق و  ــ ز و  ــ ) 
ــ ة  ــ ــ  ــ ا ــ  م  ــ ــ כ  ــ  زة و  ــ ق כא ــ ــ و  ــ  ــ   ا

ن) ــ ــ ا  bādām ve funduḳ ve meneviş ve fustuḳ ve kündür toḫmı ve و 

ḥabbu’ṣ-ṣanavber yoġrula bal ile ve yuvalaḳlar ḳılına ceviz gibi ve istimāl 

olına her gün beşden ona dek semridür ve levni güzel eyler.3 ( -Bir devā (آ

yı müsemmin daḫi ــאش ــ و ارز و  ــ و  ــ و  ــ  ــ  ــ ا ع  ــ ــ  ) 
ــ ــ  ــאف ا ــ و  ــא و  ــא  ــא  ــאف ا ــ أو  ــ  ــ  ــאء כ ــ  ــ  ــ   
ــ ر  ــ ــ و  ر  ــ ــ و  ــ ا ز و  ــ ز و  ــ اء و  ــ ــ ا ا و  ــ ق و  ــ  و 
ــ ــ ا ن و  ــ ــ و כ ء  ــ ــ  ــ  ــ  وا אش  ــ ر  ــ ــ و  ر  ــ  [523b] و 
ــ ــ  ــ ا ــ ر ــ  ــ ا ز او  ــ ــ ا ء و د ــ ــ  ــ ر ــ כ وا ــ  ــ ا  و 

( ــ ــ  א ن  ــ ــ ا ــכ و ا م ا ــ ــ כ   noḫūd ki ıṣlanmış ola ṣıġır sü-

dinde ḥattā yumuşaya ve arpa ve buġday ve pirinç ve māş ki ḳabuġı çıḳmış 

ola ḳaynadula çoḳ ṣuda ḥattā eriye ve żamm olına bunlara kendüler ḳadar 

süd ve ḳaynadıla ve żamm olına buña fustuḳ ve funduḳ ve kündür toḫmı 

ve ḥabbetü’l-ḫażrā ve ceviz ve bādām ve ṣanavber içi ve baḳla ve ḳavun ve 

ḳabaḳ çekirdegi ve ḫaşḫāş toḫmı her birinden nıṣf cüz� benc ve kemmūn 

ve behmen-i ebyaż ve ḥabbu’z-zelem her birinden rub cüz� ve bādām yaġı 

yā ṣıġır yaġı cümle rubı ḳadar istimāl olına bundan her gün bir üsküre 

yanī altı istāre ki her altı buçuḳ dirhemdür etmek ki ıṣlanmış ola süd ile 

eyüdür. ــ ر  ــ ــא  ــ  ــ و ر  ــ ــ  ــ  ــאح  ل ا ــ ا أ ــ ــ  ــ  ــא   (و 
ة [524a] أو ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــאر ا א أ  ــ ــאذا  ــ  وع ا ــ ــאر  ــ כ ــ ز  
( ــ ع زوا ــ כــ  ــאم  ــ أ ــ  ــ  כ  ــ ــ و  ــ او  ــ او   Ḳatı tezcek 

semirdenlerdendür yılḳınc köki ki ḳaynadalar bir çölmekde ki ol çölmek 

üzere ḳoyalar bir çölmek ki delükli ola ol çölmek içinde ḳurı üzüm ola dā-

nesi iri ve çekirdegi çıḳmış. Ḳaçan ol ḳurı müherrā ola taṣāud iden buḫār 

ile ol ḳurı üzüm bişürile bulamacda yā herīsede yā buġday aşında yā südlü 

pirincde ve ekl olına semridür yidi günde lākin tezcek zā�il olur. ان ــ  (و ا
ــ ــ  ــאن  ــ ز ــ  ــ و ا ــאن  ــ ز ــ  ــ ا ــאد ا ــ  ــאن  ــ ز ت  ــ ــ   ا

1 Derkenar: Rāziyāne ve dārçīnī gibi. 

2 Derkenar: Yanī ġıdāyı ḥabs ider ve tenfīẕ ider ve icmād ider bi’l-ḫāṣṣiyye. 

3 Derkenar: Zīrā içeler dühniyyeti ve lüzūceti olduġıçün muḥtebis olur midede ve emāda ve mütevellid 

olur bunlardan dem-i lezic ki asīrü’t-taḥallüldür ve aselde tenfīẕ vardur ve tevlīd-i dem keŝīr ider ve 

kündür toḫmında ṭoñdurmaḳ vardur öyleye dem münaḳid olup laḥm olup użv semirür. 
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( ــ ــאن   Şol bedenler ki arıḳlayalar1 zamān-ı ḳaṣīrde زavdet olınur se-

müzlüge zamān-ı ḳaṣīrde şol bedenler ki arıḳlayalar zamān-ı ṭavīlde avdet 

olınurlar zamān-ı ṭavīlde. (د ــ ــ  א ة ا ــ ــ ا ــ  ان  ــ ــ ا  Ziyāde (و ا

ḳābil olan bedenler semüzlüge geñşek olup çekilmege ḳābil olandur.2 

( ــ ا اط  ــ ) Ziyāde semüzlük (ا ــ ــ  ن  ــ ــ  ) ḳayddur bedene 
[524b] taṣarrufından. Anuñçün men ider ḥarekātdan ve sürat ile yüri-

mekden ve cimādan ve sā�ir amāldan bunlar birle ki ruṭūbāt-ı mufriṭa 

irḫā ider aṣābı ve evtārı ve ribāṭātı.  ــ و  ــ  ــ  وح  ــ ا ــאل  ــ  ) 
( ــ ــ  א ق  ــ اع  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و ــ  ــא ا ــ ا  Ṭar ḳılıcıdur 

rūḥuñ maḥallerini gāh rūḥ söyinür gāh vāṣıl olmaz rūḥa nesīm mecārīsi 

ṭar olduġıçün öyleye rūḥ fāsid olur iḥtirāḳ ile bunlar yanī semüzler ḫaṭar 

üzeredür ırḳ-ı ḳātil çatlamaḳdan añsızın.3 ــ אو ــ ا ــ ا م ا ــ ــאب4 ا  (او ا
ة) ــ ــ  ــ  ــאغ او ا ــא ا  Yā ḳan dökülmekden boş اużvlaruñ birine yā 

dimāġa yā ḳalbe öyleye ḳatl ider añsızın.5 ــ و ــ  ــ  ث  ــ ــא  ا  ــ  (و כ
אن)  Çoḳ ḥādiŝ olur semüzlerde ḍīḳ-i nefes daḫi yürek oynamaḳ keŝret-i 

ebḫireden ki vāṣıl olur ḳalbe.6 ــ اج د ــ ــאرد ا ــ  כ ــ ا ن  כــ ــ  ــ   (و ا
ــ אئ ــ ا ــ ا ــ  دو ــכאد ا ــ و   ــ  ع و  ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا وق  ــ  ا

( ــ ل و כ ــ ــ ا   Semüz olan [525a] aṣl ḫilḳatde bāridü’l-mizāc olur ا

ve ṭamarları ince olur7 ve nesli az olur ṣabr idemez açlıġa ve ṣusuzluġa ve 

ḳarīb olmaz ki edviye anlaruñ elem irişen użvlarına irişe illā ṭūl-i müddet 

ile yā meşaḳḳat ile. ــ א ــאم و ا اؤه و ا ــ ــ  א ــ  اء و  ــ ــ ا ج  ــ  (ا
ــ و ــ ا ــ و ا ا כ ــ ا ــ  ــ ا ــאر  رض و ا ــ ا م  ــ ع و ا ــ ــ ا  
ــ و א ــ  ــאرة  ــ ا ا ــ ا כ ــ و  ــכאر8 و ا ــ ا ت و ا ــ س و ا ــ  ا
ــ اء  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  כ אت و  ا ــ د و ا ــ ــ  כ ــ و ا ــ ا  
ــ ــ  כ ــ ا ــ ا א ــ ا ي ا  ــ ــ   ــ  ا رات ا ــ ــ ا ن و  ــ ــ ا ــ ا  

1 Derkenar: Bu şol arıḳlıḳdur ki heyżadan olur ol tezcek semizlige avdet ider. Zīrā ḳuvā ve ażā ḥāli üzere 

bāḳī ve aḫlāṭ zā�ildür. 

2 Derkenar: Zīrā ġıdānuñ ḫalel-i ażāsına duḫūli eshel olur. Anuñçün semüzler geñşek ve yumuşaḳ be-

denlülerdür. 

3 Derkenar: Ṭamar çatlayup yarılıcaḳ yā muttaṣıl ḳan tükürür yā burnından ḳan gider yā ḳan tebevvül 

ider, ilāc ile ḳan durmaz, tā ki vefāt ider.

4 Derkenar: اع ḳavline ma اṭūfdur.

5 Derkenar: Teneffüs idemedügi içün ve ġaşy-i ḳavī içün.

6 Derkenar: Ālāt-ı teneffüs ṣıḳışduġı içün.

7 Derkenar: Zīrā laḥm ve şaḥm ṭamarlarını ṭar ider.

8 Derkenar: Ḫuşkār ol etmege dirler ki elenmedük iri ögünmiş undan bişüreler bunun ve arpa etmegi-

nüñ ġıdā�iyeti az olur. 
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ــא ش  ــ ز ــכ و ا روس و ا ــ ــא ا ــ و ا راو ن و ا ــא ــ ا ــ ا ــ  ــ ا  
( ــ ــ  א ــכ  ــ ذ  Taḳlīl-i ġıdādur tā bedel az ola müteḥallilden daḫi 

ḳılmaḳdur ġıdāyı ġıdā�iyyeti az olandan1 daḫi ḥammāmdur ḫuṣūṣā ki aç 

iken ola daḫi ḥareketdür aç iken daḫi uyḳudur yir üzerinde daḫi iḳtiṣārdur 

ġıdālardan ıssı nesneler olanlara [525b] daḫi eski penīrdür daḫi mercimek-

dür daḫi turşīlerdür daḫi kepeklü etmekdür daḫi arpa etmegidür daḫi çoḳ 

ḳılmaḳdur ıssı otları ṭaāmlarında daḫi yoġun ḳılmaḳdur libāsların daḫi 

keŝāfet ve incimād virmekdür ḫılṭlarına berd içün daḫi istifrāġātdur daḫi 

çoḳ ḳılmaḳdur ṭabīatı, tā ki ġıdā ṭayrına vāṣıl olmaya bedene ve istimāl 

olına müdirrāt-ı ḳaviyye şol müdirrāt degül ki ḳavī olmaya illā ġıdānuñ 

īṣāline cigere ancaḳ belki istimāl olına şol müdirrāt ki çıḳarur ġıdāyı ṭaşda 

biten kerefs gibi daḫi zerāvend gibi ammā senderūs2 ve lükk ve merzencūş 

bunlar içün arıḳlatmaḳda ḫāṣṣiyyet-i aẓīme vardur. 

ف ــ ــכ  ــ כ ــ  א ف ا ــ ــא  ــא כ از  ــ م و ا ــ ــ ا ــאدس  ــאب ا  (ا
( ــ ــאر  Nitekim bilinür nāfi ا olan, tā ki istimāl olına; buncılayın 

żārr olan, tā ki ictināb olına.3 ــאم ــ  ــ  ــ  و  ــ ــאم ا ــ  ز  ــ ــ ا כ  (و  
כ ــ  ــ  ــ  ــא  ــא  4 و  ــ ب و ا ــ ــ כא د ــאت ا ا ــ ا ــ  ــאن   ا
ــ  [526a] ــכ ع ذ ــ אت و و ــ ــאر و ا כ אر ا ــ ــ ا ــא  ــ כ  از  ــ ــ ا  

( ــ ان  ــ ــ ا ــ  اب اכ ــ Kifāyet itmez iḥtirāz ṭa اām-ı adūdan gāhī düşer 

insānuñ kendü ṭaāmında yaramaz ḥayvānlar aḳreb gibi bö gibi ve bunlar-

dan ġayrı ḥayvānlardan ki anda semmiyyet ola öyleye ḳatl ider ol ṭaāmı ekl 

ideni.5 Anuñçün vācib olur iḥtirāz her büyük aġaçlar altında ve saḳfli evler 

altında olan ṭaāmdan.6 Ve zehrlü ḥayvānlaruñ düşmesi şarābda ekŝerdür 

ḥayvānuñ muḥabbeti olduġıçün şarāba. ــ ك ا ــ ــ  ز  ــ ــ ا  (و اذا 
ــ ــ  ــ و   ــ و ر ــ  ــא  ــ  س ا ــ ــא  ــ  אכ ــ  وا م و ا ــ ــ ا  ا

1 Derkenar: Eger ḥacmi çoḳ ise daḫi buḳūl gibi. 

2 Derkenar: Senderūs kehrübā gibi bir ṣamġdur illā kehrübādan yumuşaġraḳdur ṭamında acılıḳ vardur 

ṭabīatda ḥārr u yābisdür. 

3 Derkenar: Nitekim Alī raḍıyallāhu anh dimiş:

כ    ا   
אس   ف ا  ا  و   

 (Hz. Alî’ye (ra) atfedilen bu beyit, aslında Ebû Firâs Hamedânî’ye aittir. Bk. Halîl Düveyhî, Dîvânu 
Ebî Firâs Hamedânî, Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrût 1994, s. 352).

4 Derkenar: Rateylā fetḥ-i rā ile örümcek nevinden büyük cānverdür ki Türkçe böy dirler. 

5 Derkenar: Ve ol düşen ḥayvān gāh düşdügi ṭaām ve şarāb içinde ölür gāhī ḳusar zehri anda ḳalur. 

6 Derkenar: Anuñçün ṭaāmı ve şarābı örtmek lāzımdur, tā ki zehrlü ḥayvān düşüp yā zehrini ḳusup 

ġaflet ile tenāvül ḳılınup helāke mü�eddī olmaya. 
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ــאري ــ ا ع  ــ ــ ا ر ا ــ ن  כــ از و  ــ ــ ا  1 ــ ــ ا ــ  ط او  ــ ع  ــ  
ــאده) ــא  ــא  ــא כאن  ــ و ر ت  ــ ذ و  ــ ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــא اذا ا  و ا

Ḳaçan ḥāżır olsa zehrden iḥtirāz idici kimse şol mekānda ki anda olan ṭaā-

ma ve şarāba zehr vāḳi olmaḳ ḫavfı ola terk eylesün şol ġıdāları ki ṭamları 

ve rāyiḥaları ḳavī ola ekŝer zehr ḳatılup setr olınan anlardadur tā zehrüñ 

ṭamı [526b] ve rīḥi ḫafī ola. Daḫi iḥtirāz idici kimse ḥāżır olmaya anuñ 

gibi mekāna ziyāde açlıḳ ve ṣusuzluḳ üzere öyleye men ider ḥırṣ-ı ṭaām 

anı iḥtirāzdan2 ve olur zehrüñ ṭaāmı esra mecārī ḫālī olduġıçün. Ammā 

ḳaçan istimāl olınsa zehr ġıdālar üzerine men ider ġıdālar zehri nüfūẕdan 

ve ġıdālar örter ḳuvvetini zehrüñ ve gāh olur ġıdālarda zehrüñ żıddı.3 و) 
اج ــ ــכ و ا ــ و ا ــ כא א ــ  ا ــא  ــ و  א ــא  ــ و  ــא  م  ــ  ا
ــ ــ و  ادة ا ــ ــכ و  א اب ا ــ ــאر و ا ــ و ا ــ و ا ــאص و ا ادة ا ــ  و 

ن) ــ א ــאء ا ــ و  اج و ا ــ رة و ا ــ ــ و ا ر Zehrlerüñ ba و اżı madeniyyedür 

bażı nebātiyyedür bażı ḥayvāniyyedür. Madeniyye jīve gibi ve mürdeseng 

ve üstübec ve ḳalay bürādesi ve zincifre ve alçu ṭaşı ve jengār ve ṣıçan otı 

ve demür bürādesi ve çirki ve zırnīḫ ve kirec ve zāc ve şap ve ṣābūn ṣuyı. و) 
ــ ن [527a] و ا ــ אزر א و ا ــ ــאت و ا ــאن ا ــ و ا ون ا ــ ــ و  ــ כא א  ا

د ــ ــ و ا ــ ا رز و ا ر ا ــ ئــ و  ــ ا א ــ و  ــ ا א ــאن و  در و ا ــ  و ا
ان כ ــ ــ و ا א ز  ــ ــ و  ن و ا ــ ن و ا ــ ــ و ا ب ا ــ د و ا ــ ن ا ــ אر  و ا
( ــ د ــ ا ــאة و ا כ  Zehrler ki nebātiyye ola bīş gibi ve ḳurūnü’s-sünbül و ا

ve yetūlar südleri ve maḥmūde bunuñ iki dirhemi ḳātildür ve māzeriyūn 

bunuñ iki dirheminden ziyādesi ḳātildür ve aġu aġacı ve belādur ve ḫar-

baḳ-ı ebyaż ve ḫarbaḳ-ı esved ve ḫānıḳu’n-nemir ve ḫānıḳu’ẕ-ẕi�b ve pirinç 

ḳabuġı ṣaru türbüd ḳara türbüd ve ḳara ġārīḳūn bu üçi iki ḫarbaḳ amel 

iderler ve küflenmiş içler ve efyūn ve ferfiyūn ve benc ve tātūle ve südligen 

ve yaṣṣı mantar ve aḳ mantar ki yaramaz olalar.4 و ــ  رار כא  5 ــ ا ا  (و 
ارة ــ ــ و  ارة ا ــ ــ و  ارة ا ــ ع و  ــ ذون و ا ــ ــ و ا ز ي و ا ــ ــ ا ر  ا
م ــ ــ و ا א ــ ا ــא و ا ــ ا واب و  ــ ق ا ــ ــ و  ــ ا ف ذ ــ ــאء و  ــ ا  כ

1 Derkenar: Nehem fetḥateyn ile ḥırṣ manāsınadur. 

2 Derkenar: Yanī ḳatı aç olıcaḳ ṭaāma ḥarīṣ olup içinde zehr var mı yoḳ mı ol ḳaydda olmaz. 

3 Derkenar: Meŝelā gāh olur ṭaāmda ṣarımsaḳ ve ḳoz içi yā ikisi bile olur. Bunlar ḫod cemī zehrlere 

tiryākdür. 

4 Derkenar: Vezeġa gāh şarāba düşüp ölüp çüriyüp ṭaġılup ol şarāba zehr-i ḳātil olur. 

5 Derkenar: Sümūm-ı ḥayvāniyyeden bażı ḥayvānuñ laḥmıdur ve bażı użv-ı maḫṣūṣıdur ve bażı ruṭū-

betidür. 
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م) ــ ى ا ــ ــ و ا א  Zehrler ki ḥayvāniyye ola ẕürrūḥlar1 gibi ve erneb-i ا

baḥrī2 gibi ve ḳurıda keler3 ve bostānlar ṭamında olan küçücük keler ve 

gökçe ve yeşilce ḳurbaġa ve ṣularda olan ḳızılca ḳurbaġa ve efī ve ḳaplan 

ve ṣu kelbi ödi yanī içinde olan [527b] ruṭūbet ṣıġın geyigüñ ḳuyruġınuñ 

ucı4 ve dört ayaḳlu ḥayvānlaruñ teri ve ḥirbā yumurdası ve fāsid süd ve 

ṭoñmış ḳan midede yā meŝānede ve biryān5 ki örtülmiş ola. ــא ا ه  ــ  (و 
ــ ــאری ا ــ  ن او  ــ ــ כא ــאد و ا א ن او  ــ ــ כא اق و ا ــ א  

ــ ارداء ا ا ــ رة و  כــ ارات ا ــ ــ و ا א ــ  א ــאر او  א ــ  א ــכ او   כא
( ــכ  Zehrüñ te�ŝīri yā yaḳmaḳ ile ve yaluñlandurmaḳ iledür ferfiyūn gibi ا

yā ṭoñdurmaḳ ve uyuşdurmaḳ iledür efyūn gibi yā nefes mecrāların sedd 

itmekdür mürdeseng gibi yā kesmek iledür jengār gibi yā ufūnet virmek 

iledür bīş ve ẕikr olınan ödler gibi ve bu ṣınıf-ı āḫīr cümlenüñ yaramazı-

dur. ه ــ ــא  ــ و  ج  ــ ــ اذا  א ج  ــ ــא  ــ و  ــ ا ا ــ  ب ا ــ ــ  ل  ــ  (و 
( ــ ــ  ز اض ا ــ ــ ا  İstidlāl olınur zehr içmege aġız ḳoḳusı ile6 ve çıḳan 

nesne ile ḳay� ile ve zehr te�ŝīr itdügi arāż-ı lāzıme ile. 

( ــ ب ا ــ ــ  ــ  ) Ḳanḳı zehr olursa olsun7 ــאء ــ  ــ ا ــאدر ا ــ ان  ) 
כــ و ــא ا ــכ  ــ ذ ــ  כ ــ و  ــ ا ة  ــ ر ا ــ ــ  ــ او  ج و ز ــ ــ و  ــאر   
( ــ אد ــ  כ ــ  ــ ا ــ  ــכ و ان  ــ ذ ــאم  ــ ا  vācibdür mübādere [528a] 
itmek ḳusmaġa ıssı ṣu ile ki çoḳ ola daḫi şırlaġun ve zeyt8 ile yā ıṣırġan di-

ken[i] ṭabīḫi yaġ ile ve ikŝār ide bu meẕkūrdan mümkin olduḳça ve ṭaām-

dan ümīddür ki bu egerçi zehri ḳusdurmazsa kesr ider żararın. ج ــ ــא   (و 
( ــ ــ اول ا م اذا  ــ ــ ا ــאق ا ــ  א ــ  א ــ    Zehri çıḳaranlardandur ا

şeksüz ḳusmaḳ ile tiryāk-i ṭīn-i maḫtūm ḳaçan içürülse evvel-i emrde.9 و) 
ــ و ــ ا ل ا ــ ذي  ــ ا ــ ان ا ــ  ــ  ــא  ــאء ا ــ و  ب ا ــ אء  ــ א ــ   اذا 
ه) ــ ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ و  ــ و  ــ ا ــ و  ــ ا ــ و  اح ا ــ  Ḳaçan 

1 Derkenar: Ẕerārīḥ cem-i ẕürrūḥdur ala kelik ve başmaḳçı didükleri alaca böcekdür tīzdür ufūnet 

viricidür yaḳıcıdur ḳabardıcıdur daḫi ziyāde idrār idicidür öykeni yara ider fi’l-ḥāl öldürür aceb budur 

ki ḳuduz ṭalayana virürler anuñladur ṣıḥḥat bulur. 

2 Derkenar: Ṣadef içinde bulınur cānverdür. 

3 Derkenar: Buña ḳaya keleri dirler. 

4 Derkenar: Bunlaruñ ādetidür yılanı ekl ider zehri ḳuyruġınuñ ucında cem olur. 

5 Derkenar: Yanī biryān bişdükden ṣoñra defi örtseler ebḫire muḥtebis olup zehr olur. 

6 Derkenar: Zehr içen kimsenüñ aġzından içdügi zehrüñ ḳoḳusı iḥsās olınur. 

7 Derkenar: Her bir zehrüñ bir dürlü arażı olur anuñ ile istidlāl ḳılınur. Nitekim bażı beyān ḳılındı. 

8 Derkenar: Bunlar irḫā-yı mide eyledügiçün ḳusmaġı āsān ḳılurlar ve sümūma tiryākdürler. 

9 Derkenar: Tiryāk-i ṭīn-i maḫtūm nüsḫası budur ki ḥabbu’l-ġār ve ṭīn-i maḫtūm ve ırasa berāber dögi-

lüp zeyt ile ḫamīr ḳılına şerbeti funduḳ ḳadardur. 
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ḳussa niçe kerre süd içürüle girü ḳusa, andan ṣoñra ardınca ḳılına ḥuḳne 

eger iḥsās olınursa vecauñ mideden esfele nüzūli1 ve rāḥat ḳılına alīl ve 

gökçek ḳoḳu ḳoḳudalar2 ve gökçek ḳoḳulu nesne giydüreler ve aġsırdalar3 

ve aġzına ḫoş nefḫ ideler ve ḳılın yolalar.4 ــ ــא  ــ  ــ  ف ا ــ ــ اذا  ) 
ت) ــ ــ ا ر  כــ ــ  ــא   Ḳānūn gibi. ــאت ــ ا ــכ כ ك5  ــ ج ا ــ  (ا
( ــ ر ــאق ا ــ و  א م و  ــ ــ ا ــ و ا כ ــאق ا ــא و ا ــ و  א  Zīrā bunlar ا

muāraża iderler zehre bi’l-ḫāṣṣiyye. ــ ــ در ان و ا ــ ــ ا ــ ان  ــ  ــא   (و 
ــאح) ــאء ا ــ  ــ و  ــ   [528b] ــאن ــ در ــ ار ــ   Eyü olandandur در

encüdān ve köki ki her birinden bir dirhem ola ve şīḥ-i Ermenī iki dirhem 

ola ḫamīr ḳılına bal ile içürile elma ṣuyı ile. ــ ي ا ــ س ا ــ ــ  ــ ا  (و
م) ــ ــ ا ــ د ــ  دو ى ا ــ ــ ا خ  ــ -Gelincik baṣdurması ki içi pāk ol ا

mış ve derisi çıḳarulmış ola aḳvā-yı edviyedendür zehrler define. از ــ  (ا
( ــ ــ ا ــא  د ــ و  د ــאت ا ا ــ ا  Yaramaz ḥayvānlardan iḥtirāz ve anları 

evden gidermek. ر و اذا ــ ــ ز ــ  ــ  א ــאزي  ــאرة ا ــ او  א ــכ  ــ  ــ  ) 
( ــ ذه ا ــ ــ  ــא  ــאض  ــ  ر ا ــ ــ ا  Bir kimse sürünse6 ḫaṭmī yapraġı-

nuñ ṣuyını yā toḫmını yā ebegümeci uṣāresini zeyt ile aña ḳarīb olmaz arı 

ḳaçan ṣoḳsa ṣaruca arı şol kimse ki dilini ıṣırmış ola ṣoḳmaḳ anı incitmez.7 

ــ ــ و ا ــ و ا ــ ا ــ  ر ــאغ ا ــכ د ــ و כ ــ ا ــ  ف  ــ ــ ا א ــכ  ــ  ) 
ــ او ورق ــ ا و او  ــ ــאح ا ق او  ــ ي ا ــ ــ ا ــ ورق ا ع  ــ ــ ا  و ا

ــ א ــכ  ف כ ذ ــ ــ ا ــאن او ا ــ ا ــ او  و ان او ا ــ ل ا ــ ــ او ا  ا
ام) ــ ــ  ــ  ه  ــ ــ  ــ   Bir kimse sürünse8 yılanyaṣduġı didükleri otuñ و 

kökini anı efī ṣoḳmaz. [529a] Buncılayındur ṭavşan beynisi sirke ile zeyt 

ile ve buncılayındur meya zeyt ile ve buncılayındur zeyt ki anda ıṣlanmış 

ola yaş ṣanavber yapraġı ki dögülmiş ola yā serv ḳozaġı yā ḳara aġaç dānesi 

yā pencgüşt yapraġı yā encüdān köki yā yaban keşüri toḫmı yā ḥabb-ı 

belesān yā ḥurf9 köki bunlaruñ cümlesi zeyt ile ola. Ve her kim bunlar ile 

1 Derkenar: Tā ki esfelinden def ola. 

2 Derkenar: Taḳviyet-i ḳuvā içün.

3 Derkenar: Zīrā ḥareket inḥidār-ı semmi mūcibdür.

4 Derkenar: Nevmi def itmek içün. Zīrā nevm intişār-ı semme bāiẟdür.

5 Derkenar: Her bir zehrüñ ilāc-ı ḫāṣṣı vardur. Muṣannif ilāc-ı āmı ẕikr idüp bade didi ḫuṣūṣī ile zehr 

ne idügi bilinicek ilāc-ı ḫāṣṣın ideler ki muṭavvelātda meẕkūrdur. 

6 sürünse: Bu kelime metinde “ṣürünse” şeklinde ṣād ile yazılmıştır. 

7 Derkenar: Muṣannif dimiş: Biz elümüz ile arıları dutar idük ve dillerümüz ile ıṣırur idük, arı ṣoḳar idi 

muḥkem ḥattā ignesi barmaḳlarumuzda ve ayamuzda ḳalur idi, biz andan eŝer duymaz idük. 

8 sürünse: Bu kelime yine ṣād ile yazılmıştır.

9 Derkenar: Ḥurf yüzerlükden bir ḳısmdur ki iti olur. 
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ṭılā ḳılına aña hevāmm1 ḳarīb olmaz. ــ א ــ  ــ ا ــ ا ام  ــ د ا ــ ــא   (و 
ــ ــ و ا ــ و ا ا ف و ا ــ ون و ا ــ ــ و ا س و ا ــ ــ ا ــ و ا א ــאن و   ا

ــ ــאد ا ــ و ر ا ــ و ا א ــ  ــכ ا ــכ و כ ــ و ا ــאر و   و ورق ا
ه) ــ ــ  ــאت  כ ــ و  ــ و ا ــ ا ــא   Hevāmmı redd idenlerdendür و 

evden enār aġacınuñ köki ve budaḳları ile buḫūr itmek ve buyan köki ve 

ḳaṣnı ve boynuzlar ve ẓilfler2 ve ḥāfirler3 ve güyegü otı ve ḥıltīt ve tefni yap-

raġı ve dānesi ve sekbīnec4 ve buncılayın buḫūr ḳılmaḳ pencgüşt ile ve anı 

döşenmek ve buncılayın çam aġacı küli ve ḫuṣūṣā ḳaṣnı ile ve çörek otı ile 

tebḫīr ve bunlardan mürekkeb olanlar. ات اذا ــ ــא ا ب  ــ ــ  ــאت ا ا  (ا
( ــ ــ ا ــ   Şol ḥayvānlar ki ḳaçar anlardan ḥaşerāt ḳaçan evde ḳalınsa 

ol ḥayvānlar (س ــ ــ  ــ او ا ــאوس او  ــ او  ) leglekdür yā ṭāvūs [529b] 
yā kirpi yā gelincik. (ب ــ ــא و  ع  ــ ام  ــ ــאن ا ) Zīrā hevāmm ḳorḳar bun-

lardan ve ḳaçar. (ــא ت  ــ ــאذا  ) Ḳaçan hevāmm ẓāhir olsa ol ḥayvānlar 

ḳatl ider anları. (5ــאت א ــכ ا  .Buncılayındur aḳ ördek ve aḳ ḫurūs (و כ

( ــ א Cem (و ا-i iyyeldür. ( ــ ــ  ــ   ــ ا ــ ان   Dinildi ḳaplan (و 

derisine ḳarīb olmaz yılan. 

אع) ــ ف ا ــ ب .Yırtıcı cānverler telef ḳılmaḳ (ا ــכ ئــ و ا ــ ا ــ   (ا
ــ آوى6) ب و ا ــכ ــ و ا ئ ــ ا ــ  ئ ــ ا א ــ و  ــ ا ــ  ــ ا א  Bunlaruñ و 

ẕikri geçmişdür. ( ــ ــ ا ــ  ز ا ــ  (و .Acı bādām ḳatl ider dilküleri (و ا
( ــ א ــ ا ــ  زاد در ــ و ورق ا  Āzād-dıraḫtdan murād bir aġacdur ki ا

ḳızıllıġa mā�il olur. ( ــ ــ ا رد و  ــ ــ ا ــ د ب  ــ ر  ــ ــ ا  Muṣannif ben (و 

bunı tecrübe itmedüm dir. 

ــאت) د ا ــ ) Yılanlar gidermek. دل ــ ــא و ا ــ  ــ  א ــאدر  ــ و ا כ  (ا
ــא)  Kibrīt daḫi nūşādur sirke ile ḳaçırur yılanı ve ḫardal ḳatl ider anı.

( א   כ  .Ḳaçan ḫardal yıla[n] meskenine ḳonsa ḳaçar (و اذا و  

( ــכ ــ اذا ا אر ج و  ــ ــ ا ــאرب ا د ا ــ ) Turp ki pāre pāre ḳılına ve 

uṣāresi ve dökile aḳārib üzerine (אدروج ya (و ور و اnī buncılayındur turp 

yapraġı ve madanūs. (ــאرب ــאت و ا ــ ا  [530a] ــ א ــ ا Ya (و nī ṣā�im 

1 Derkenar: Hevāmm cem-i hāmmedür yanī yirde ḥareket iden cānvercükler. 

2 Derkenar: Ve aẓlāf cem-i ẓilfdür çatal ṭırnaḳ ḳoyun ve keçi ve ṣıġır ve geyik ṭırnaġı gibi. 

3 Derkenar: Ḥavāfir cem-i ḥāfirdür bütün ṭırnaḳ at ve ḳatır ve ḥimār ṭırnaġı gibi. 

4 Derkenar: Sekbīnec ḫıyār şeklü bir otuñ posasıdur. 

5 Derkenar: Beyżāniyāt cemdür mensūbdur beyże. Nitekim sevdāniyāt cemdür mensūbdur sevde. 

6 Derkenar: İbn āvā çakal didükleridür. 
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kişi tükürmek yılanuñ ve aḳrebüñ aġzına ḳatl ider anları. אرب א  (و ا 
ــאرب) ب ا ــ  Aḳrebler ile buḫūr itmek ḳaçırur aḳrebleri. ( ــ ر ــכ ا  (و כ

Buncılayındur zırnīḫ buḫūr itmek. ــ ــא  ــ  ــ  ــ ا ــ ا  (و اذا و
وج) ــ ــ ا ــ   Ḳaçan pārelenmiş turp ḳonılsa aḳrebler delügine çıḳ-

maġa iḳdām idemez. 

(1 ــ ا د ا ــ ) Pireler gidermek. ــ و ا ــ ا אو ــ  ــ او  ــ ا ) 
( אر  Ḳaçan ev ṣulansa ḳarġa gi maṭbūḫı ile yā naḳūı ile pireler birbirini 

ḳırarlar ve ḳaçarlar. (ب ــ ــ و ا ــכ ا  Buncılayındur ṣarmaşıḳ ve (و כ

keçiboynuzı ṭabīḫi.2 ( ــ ا ــא ا ة اوت ا ــ ــ  ــ  ــ اذا   Teke3 ḳanı (و دم ا

ḳaçan ḳılınsa bir çuḳurda evde pireler aña üşer. ــ ــ  ــ  ــכ   (و כ
( ــ ا   Buncılayın cem olur şol aġaca ki aña süreler kirpi ḳanuñ 

iç yaġı (א כ و ا   (و .kibrīt ve diflā ḳoḳusı pireleri ḳaçurur (و ر ا
ت) ــ ــ ان  ــא ا ر א و  ر ــ ــ  ا ــ ا  Pire otı4 ḳaçan döşekde ḳılınsa 

pireleri delü eyler ve uyuşdurur ölünceye dek. 

( ــ ض و ا ــ د ا ــ ) Sivrisiñek ve üvez gidermek. ــ ــאرة  ــ   (ا
ــ او כ א ــ او  א س ا ــא د او  ــ ــ ا ــ و  א ــ او  א ــ او   [530b] ا

ــ ــ ا ه او  ــ ــ  ــ  زه و رش ا ــ و و  ــ رق ا ــ ــ او  א ــ او  ــאء ا א  
اب) ــ ــ او ا 5 او ا ــ  Tütün itmek çam aġacı yonḳası ile yā aḳ zāc او ا

ile yā çörek otı ile yā bu ikisinüñ mecmūı ile ve bu mecmū eyüdür yā ḳurı 

mersīn ile yā kibrīt ile yā ṣıġır tezegi ile yā yüze[r]lük ile yā serv yapraġı ile 

yā ḳozaġı ile daḫi ev ṣulansa bunlaruñ ṭabīḫi yā mıṣır baḳlası ṭabīḫi ile yā 

çenār aġacı ile yā efsentīn yā seẕāb ile. 

س) ــ ا ــ  ا د  ــ ) Gelincik gidermek. (اب ــ ا ــ  ر ده  ــ ) Giderür bunı 

seẕāb ḳoḳusı. (ــא رة و  ــ د ا ــ ) Ṣıçan gidermek ve ḳatl itmek. ــכ و  (ا
ــ ــאن  ــאء  ــ ا א  ــ א ــ  اوی  ــ ــ  ــאر و  ــ ا ــ و  כ ــ ا ــ و ا ــ و ا  ا

ــא او  ــ ذ כــ او  ــאرة ا ــ ا ــ و اذا  ــ ا ــכ و  א اب ا ــ ــ و  א ه  ــ  
ى) ــ ــ ا ــ و ا ا ــ ا ف  ــ ــ  ــ   Evvel fāre ḳatl idenleri beyān و ر

eyledi. Ḳaçan bu beşden birisi ḫamīr içinde ḳılınsa fāre ekl itse devālanur 

ṣuda yüzmek ile ṣu bulımaz ise ölür ve ṣıçan otı ve demür çirki daḫi böyle-

1 Derkenar: Cem-i burġūẟdur, burġūẟ piredür.

2 Derkenar: Yanī bunlaruñ ṭabīḫi ile ev ṣulansa pireler ḳaçarlar. 

3 Derkenar: Keçinüñ erkegine teke dirler.

4 Derkenar: Eyreltü didükleri otdur hevāsı eyü yaylaḳlarda olur. 

5 Derkenar: Düleb cem-i dülbedür. Dülbe çenār aġacıdur. 
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dür ḳaçan erkek fārenüñ yüzinden [531a] derisi ṣoyılsa yā ḳuyruġı kesilse 

yā ḫādım ḳılınsa ve bir yüñden iplige baġlanup ev içine ṣalıvirilse bāḳīsi 

ḳaçarlar yüzmek aḳvādur.1 

( ــ د ا ــ ) Ḳarınca gidermek. ارة ــ ــ و  א ــ ا ب  ــ ــ و  ــ  ــאن ا  (د
ــא) ــא  ــ  ان  ــ ــ و ا ــ و ا ب و ا ــ  Ḳarınca tütüni2 ve ḳarınca ا

ḳaçar mıḳnāṭīsden ve ṣıġır ödinden ve ziftden ve ḥıltītden ve ḳaṭrān ḳaçan 

vaż olınsa delüginde ḳarıncayı ḳaçırur. 

ــאب ــ ا ــאب)  د ا ــ ) dise evlā idi. 3 و ــ א ــ و د א ه او  ــ ــ و ر ــא ا ) 
ــא) د ا ــ ــ ا ــ ا ر و  ــ כ ــאن ا  Siñekleri ḳatl ider ṣaru zırnīḫ ḳaçan د

ḳaynadılsa yalñuz yā süd ile ve tütüni ve günlük tütüni ve ḫarbaḳ-ı esved 

maṭbūḫı. 

( ــ א د ا ــ ) Arılar gidermek. (م ــ ــ و ا כ ــאر ا ) Bunlaruñ buḫārı zenā-

bīri ḳaçurur. 

(4 ــ א د ا ــ ) Ṭoñuzlan böcegin gidermek. ( ــ ــ و ور ــאر ا ) Çenār 

buḫārı ve yapraġı buḫārı. 

( ــ ر د ا ــ ) Aġaç ḳurdın gidermek. ــ  [531b] ــ ــ اذا  ــא ا د ) 
( אئ و ر א  Ḳaçurur bunı hüdhüd ḳaçan ḳılınsa evde daḫi ا و ا 

tütün ḳılınmaḳ ażāsı ve tüyi ile. 

س) د ا ) Şol ḳurdı gidermek ki aña güve dirler. 

ص) ــ ــאم ا د  ــ ــ  ــ ا ــאء ا ج و  ــ ر ا ــ ــ و  ــ و ا -Ṣa (ا

ru kertekele gidermek. ( ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ان اذا  ــ  Sāmm-ı ebraṣ (ا

zaferāndan ḳaçar. 

ــאت) ــאف ا ــ .Yılanlaruñ ṣınıfları (ا ــ  ــ ا א و  ــ ة  ــ ــ  ــ  ) 
ــאف) Yılanlar münḳasım olurlar zehrinüñ ḳuvveti ve ża اfı ḥasebi ile üç 

ṣınıfa: ــ ــא ا  ج  ــ אت و   ــא ــ  ــ  ــ  ــ اכ ا   ــ ــ  ــ ا ــא   (ا
ــ أس و  ــ ــ ا כ ــא  ــ  כ א אة  ــ ــ ا ــ ا ــא  ــ כ ــ  ــא  ــאل و ر ــ ا ــ   ا

ــאذا ــ  ــא  ل  ــ ــ  ــ و   ــאب  ــא  ق כ  ــ داءة  ــ ة ا ــ ــ  ــ و  ــ ا  

1 Derkenar: Ṭard-ı fārede ẕikr itdügi ẓāhirdür ammā sā�ir ḥayvānātuñ ṭardında ve muṭlaḳā ḳatlde ẕikr 

itdügi tecrübe ile malūm olmışdur sebebi ẓāhir degüldür. 

2 Derkenar: Yanī ḳarıncanuñ bażını yaḳsalar bażı anuñ tütüninden ḳaçar. 

3 Derkenar: א żamīrini ba دżı şurrāḥ zırnīḫe ve bażı şurrāḥ ẕübāba ircā eyledi. 

4 Derkenar: Cem-i ḫunfes. 
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ك ــ ــ  ر  ــ ــא  ب  ــ ب و ان  ــ ان ا  ــ ــא  ــ  ــ و   אئــ  א  ــכ ــאذي   
ــ ــ  ــאت و  ــ  ــ  ــ  ــא و  ــ  ــ  ــ و ة و  ــ ــ  ــא ا ــ  ت و  ــ ــ   
ــ ــ  ب  ــ ــ  ت כ  ــ ــאل و  ــ ا  [532a] ــאت ــ او  ــאل  ــ و  ــ و ا  ذاب 
ــ ــ و  ــאت  ــ  ــאرس  א  ــ ــ  ــ و  ــאر  ره ا ــ ــ  ــ  ــא  ــאت و כ ا  ا

ك) ــ د ا ــ ــ  ــ  כ ه  ــ ــ و  ــ و راכ ــאت  س  ــ ــ  ــ   Bir ṣınıfı zehri و 

ḳavī olandur ziyāde ki mehl virmez üç sāatden ekŝer ve ilāc yoḳdur aña 

illā użvı ḳaṭ itmekdür fi’l-ḥāl. Gāh olur fā�ide itmez nitekim şol yılanda 

ki aña mükellele1 dirler. Zīrā başı taçludur. Ve dinildi bu ṣıldur ve bu ḳatı 

yaramazdur2 uġraduġı nesneyi yaḳar ve delügi eṭrāfında nesne bitmez ve 

anuñ meskenine hevāda uçan ḳuş berāber olsa düşer meyyiten. Daḫi anı 

bir ḥayvān iḥsās itmez illā ḳaçar ve aña ḳarīb olsa bir ḥayvān uyuşur ḥa-

reket idemez, andan ṣoñra ölür ve ḳatl ider āvāzı ile bir oḳ atım yire dek 

her kimüñ üzerine vāḳi olsa anuñ naẓarı egerçi baīdden ise daḫi ölür. Şol 

kimseyi ki ṣoḳa bedeni erir ve şişer ve ṣaru ṣu aḳar ve ölür fi’l-ḥāl ve ölür 

her kimse ki ol ṣoḳılana ḳarīb ola. Ḥayvānātdan ḳatı az ḫalāṣ [532b] olur 

ol ṣoḳılanuñ żararından aña uġrayan. Bir atlu o yılana degmiş gönderi ile 

kendü de ölmiş atı daḫi ve bir atuñ ṭudaġın ṣoḳmış at ölmiş ve üstinde 

olan. Ve bu yılan Türk vilāyetinde çoḳ olur.3 ــ ــא  ــ  ــא  ــ  א ــ ا  (ا
א ــ ــ  ــ  א ــא  ــ و ا ــאر ا ــ כ ه  ــ ــ و  ــ כא ا א ــ ا  ــ و   ــ   
( ــ ــ  ا ــ ا ــ و Ṣınıf-ı ŝānī şol yılandur ki anuñ mu و teddün bih 

zehri olmaya ve żarar ḳılmaz illā yaralamaḳ ile ejdehā gibi ve bunuñ gibi 

cüŝŝeleri büyük olanlar bunlaruñ ṣoḳması yarasına ilāc olınur ve aġrıdur 

cerāḥat aġrısı gibi ancaḳ. ــאم4 و ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ  ــ  ــ ا ــ  א ــ ا  (ا
( ــ ــא  ــ  ــ ا ــ   Ṣınıf-ı ŝāliŝ zehri mutavassıṭ olandur. Bundan bażı 

yidi günde ḳatl ider ve bażı zehri żaīfdür ḳatli az ider. (ــאت ــ ا ج  ــ  (ا
İlāc yılanlar soḳmaḳ içün ( ــ ــ   ــ  ــ ان  א ــאروق  ــאق ا ــ  ــאدر او  ) 

isticāl ḳılına içürile tiryāk-ı [533a] fārūḳ. Zīrā ol müte�eḫḫir olsa gāh olur 

fā�ide itmez. (ج ــ ــ   ــ  اب  ــ م و ا ــ ــ ا ــאر  כ  Çoḳ ṣarımsaḳ ve (و ا

şarāb ġınā virür her ilācdan. ــ دل  ــ اث و ا כــ ــ و ا א اب  ــ ــכ ا  (و כ

1 Derkenar: Mükellel iklīldendür iklīl tac manāsınadur. 

2 Derkenar: Bilgil ki mükellele şol yılandur ki başınuñ çevre yanında ḳıl ola ammā ortasında ḳıl olmaya. 

3 Derkenar: Türk diyü Çīn veya Māçīn didükleri memleketdür. Ve Ḥaḳḳ Teālā’nuñ fażl-ı ināyetinden 

ḳatı az ẓāhir olur imiş nāsa ve ẓuhūrı içün eyyām-ı malūme var imiş ol zamānda anuñ ehli iḥtirāz 

iderler imiş. 

4 Derkenar: Bażı nüsḫada אت א   vāḳi olmışdur. 
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( ــ ــ ا دو  Buncılayındur şarāb soġan ile ve pırasa ve ḫardal edviye-i ا

muḫalliṣadandur. (ــאل ــ ا ــ  א  ــ ــ  ــ ان ذכــ ا -Dinildi ṣıġın ẕeke (و 

rini biryān olmış meldūġ ekl itse fā�ide ider fi’l-ḥāl. א ف   (و  
ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ع ا ــ ة ا ــ ــ  ــ د م و اذا ا ــ ــ ا ــ  ــ   
ــ ــ ا ــ و  א ــאر و ا ــ ا ــ و  א ــ  ــ و  ج ا ــ ــ  ــ   ا

ي ــ ــאج ا ــ و ا ــ ا א ــ  ــ ا ــ و  ادا و  ــ 1 ا ــ כ ي و ا ــ  ا
( ــ א ــאر  ــ ا ــ و د ــכ  ــ כ ذ א ــ ا  Şol ot ki muḫalliṣa dimek ile او 

marūfdur fā�ide ider cemī zehrlerden. Ḳaçan istimāl olınsa muḫalliṣa def 

ider mażarrat-ı lüsūı bir yıla dek, andan ṣoñra ṣorula2 ṣoḳulan yir ḥacāmat 

şīşesi ile, tā ki zehri çıḳara. Ve żımād ḳılına [533b] arduç yimişi ve tefni 

yimişi ve bābūnec ve baṣal-i unṣul ile ki biryān olmış ola ve burçaḳ ile 

yalñuz ve mecmūaten. Ve fā�ide ider żımād eski penīr ile ve biryān olmış 

tavuḳ ile yā efīler ile. Bunlaruñ küllīsi eyüdür ve tefni yaġı ġāyet eyüdür. 

ــ وزن ــ ا ــ ا ــ  א ــא  ــ  ــ ار ب  ــ ــ ا ــ  ب ر ــ ــ ا ــ   (و 
ــאل) ــ ا اء  ــ ــ   درAḳreb ṣoḳdı Arabdan bir recüli ḳırḳ yirde istimāl ey-

ledi yaş ḥanẓalden bir dirhem vezni ṣıḥḥat buldı fi’l-ḥāl.3 אع و ــ ــ ا ــא   (ا
( ــ اوا ــ و  כ ــ ا ــאب  כ ه ا ــ ــ  ــ  כ ــא  ت و ا ــ א ــ  ات  ــ  Ammā ا

yırtıcı cānverler ıṣırmaḳ ve ḥaşerāt-ı arż ṣoḳmaḳ muṭavvelāta lāyıḳdur. Biz 

bu kitābda yazaruz ḳuṭuz kelb ıṣırduġın ve anuñ devāsın. 

(4 כ כ ا אت ا ) Kelb sükūn-ı lām ile itdür ve kesr-i lām [ile] ḳuṭuz-

mış. ( ــ כ ــ Fetḥ-i lām ile ẕikr itdügi (ا ئــ و ا ــ و ا כ ض  ــ ام  ــ ــ כא א ) 
( ــ ــ  ــ و  س و ا ــ ــ  ــ  ــ   bir ḥāletdür cüẕām gibi اوي و ārıż olur 

kelbe ve ḳurda [534a] ve çaḳala ve dinildi ārıż olur gelincige ve dilküye ve 

dinildi ārıż olur ḳatıra. ــא و ــ  ــאه و  ــ اذ ــאوة و  ــא  ــאه و  ــ  ) 
ــ ــ و  א ــ  ــ ا ج  ــ ه و  ــ ب  ــ ــ و  ــ رأ ــ و  ن ا ــ ــ و  א ــ  כ  

ع ــ ــא  ب و ر ــ ــ  ــ  ــאכ و  ــ  ع  ــ ان و  ــ ــ  ــא כא ــא  אئ ــ  ــ و   ذ
ــ ــ  ح  ة و اذا  ــ ــ כ  ــ  ــ و  ــא  ــאت  ــא  ــ و ر ــ  ــא ار ــאء و ر ــ ا  
ــ ــ  ــא  ــא  ــאن د ــ  ب  ــ ب  ــכ ــ و ا ــ ا ــ و כאن  ــ ان  ــ  ــ  ــ   

( ــ ــ  ــ  ــ و   Kelbüñ iki gözi ḳızarur ve gözlerini perde bürür ve 

geñşek olur iki ḳulaġı ve ṣarḳar dili ve çoḳ olur tükürügi ve burnınuñ aḳ-

1 Derkenar: Kirsenne kesr-i kāf-ı Arabī ile ve sükūn-ı rā ile ve fetḥ-i sīn ve teşdīd-i nūn ile burçakdur 

Acemler küşne dirler. 

2 Derkenar: Ammā ṣoran ḳişi aç olmamaḳ gerek. 

3 Derkenar: Arablaruñ ādetidür yaş ḥanẓal bulamasalar kökin istimāl iderler iki dirhem. 

4 Derkenar: כ כ kesr-i lām ile ṣıfatdur ا lafẓına i اrāb cihetinden. 
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ması ve aşaġa egilür başı ve bögri olur arḳası ve egri olur bili bir cānibe ve 

ḳıṣdurur ḳuyruġun ve yürür ḳorḳucı ve ġuṣṣalu mest gibi ve acıġur yimez 

ve ṣusar içmez ve gāh ḳorḳar ṣudan ve gāh ditrer andan ve gāh ölür andan 

ḳorḳduġundan ve ṭayrınur her adımda ve ḳaçan ẓāhir olsa aña [534b] bir 

ḳaraltı ḥamle ider anuñ üzerine ürümeksüz ḥālbuki boġazı boġulmış ve 

kelbler andan ḳaçarlar ḳaçan ḳarīb olsa kelblere ġafleten yaltaḳlanurlar aña 

ve tevāżu iderler öñinde. (ــאم ــ ا ــ  ــ  כ ــ ا כ ــ ا ــ  ض  ــ ــא  ) Yā 

daḫi ziyādeden ṣoñra ruṭūbetüñ semmiyyeti ḥasebince ــא א ــ כא ض  ــ ) 
( ــ א כــ  ء و  ــ ــ ا ا ة و כ ــ ــ ا ــ   ārıż olur ḳuṭuz ṭalayana mālīḫūlyā 

gibi.1 ( ــ א ــ  ــ כ ــ  ــ  ب  ــ ــא   Her bārī ki aña bir nesne ḳarīb (و כ

olsa kelb ḫayāl ider ḳorḳar. כــ ه و  ــ ــ  ــ  اب  ــ ــ ا غ  ــ ــ ا ــא ا  (و ر
ــאرد ق  ــ ت  ــ ــא  ــא כ ــ  ــא  آت و ر ــ ــ ا ــ  ف و ــ ــכ   ــ ذ ت و  ــ ــ   
ــאر ــ و  ــא ا ــ و ر ــ  ــ و  כ ــ כא ــא  ــא و ر ت  ــ ــ  ة و  ــ ط  ــ  و 
ــ ــא  ــכ و ا ض  ــ ــא  ــ  ض  ــ ــ  ــ  ــאس و  ــ ا ــ  ص  ــ ت و  ــכ  כא
ــ آة  ــ ــ ا ــ  ف و ــ ــ  ــא و اذا  א ج ا ــ ــ  ــ  ــ  ــאء  ــ ا ع  ــ  ا

ــ و ــ  ــ و   [535a] ــ ــ  ــ ا ــ و  ــ ا ــ  ع ا ــ ــ ا א ــ  ــ و  ــ   
ــא) ــ  ــ ار ــ  א  āh topraġa aġnamaḳ sever, andan ṣoñra yüzülür derisi ا

ve yazılur, andan ṣoñra ölür ve bundan evvel yüzini bilmez āyinede ve gāh 

āyinede taḫayyül ider kelb ve ölür araḳ-ı bārid ve suḳūṭ-ı ḳuvvet ile ve gāh 

ölür ṣusuzluḳdan ve gāh ulur kelb gibi ve boġulur āvāzı ve gāh münḳaṭı 

olur sekte olmış gibi ve ḥarīṣ olur ādem ıṣırmaġa ve kimi ıṣırsa ārıż olur 

aña ārıż olan ammā ṣudan ḳorḳmazdan evvel ilācı ḳarībdür. Ḳaçan bilme-

se yüzini āyinede anda ümīd yoḳdur ve ḳatl ider bir hefte ile altı ay[a] dek. 

Ve dinildi yidi yıla dek ve bu baīddür ġālib ḳırḳ güne dekdür. ــ ق  ــ  (ا
( ــ ر ــ  ــ  ــ  ــ اذا  כ ــ ا ــ و  כ ــ ا כ ــ ا  Yanī ıṣıran ḳuṭuz mıdur 

degül midür bilinmese ــ א ــאن  ــאج  ــ  ز و  ــ ــ ا ح  ــ ــכ ا ــכ ذ  (ان 
( ــ ــ כ ــ  א ــ   ol cerāḥata ḳoz içi sürilüp tavuġa atıla eger kerīh او اכ

görüp yā ekl idüp ölürse ḳuṭuzdur.2 ( ــ ا   .İki ḳayda bile maṣrūfdur (و 

ــאن ب  ــכ ــ  ه و  ــ ــ دم او   [535b] ــ ا ــ ا ــ  ــא  ــ  ــ  ث  ــ  (او 
ــא3) ــ  ــ ار ك  ــ ــ ان  ج  ــ ــ ا כ ــ  א  Oñulmaġa ḳomayalar و) 

1 Derkenar: Mālīḫūlyā yalñuz sevmek ve aydınlıḳ sevmemekdür ve fikr-i fāsid ḳılmaḳdur. 

2 Derkenar: Yanī kerīh görmezse yāḫūd ekl idüp ölmezse ḳuṭuz degüldür. 

3 Derkenar: Şāriḥ Nefīsī dimiş: Zīrā ḥayvānāt ruṭūbet-i meẕkūrenüñ mühlike idügin bi’ṭ-ṭab bilür anda 

ġalaṭ olmaz. Bilgil ki bu söz ġalaṭdur. Zīrā ġalaṭ olmasa ekl idüp vefāt itmez idi ol ḫod ölür. Nitekim 

şimdi ẕikr olındı. 
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( ــ א א ــ   meldūġ gibi.1 (ول ــאم ا ــ ا ح  ــ ــאء  ــ  ــאن ا ) Eger oñu-

lursa açalar ( ــ ــ و ا אو م و ا ــ א ) bunlar ile żımād ḳılına. ــ ــא ا  (و ر
ن) ــ ــ כא כא ــ ا دو ــ ا ) Mürekkebdür ا ــ א ــ  ــ  ) yanī yaġ sürile. 

( ــ ــ و  ــא  ط  ــ ة .Eṭrāfı yarıla ve ṣorula (و  אئــ ــ  ــאم  ــ ا ــא اذا ادرك   (و ا
ة) ــ داء  ــ اغ ا ــ ــ ا ــ  ــ  ب  ــ ــ و ا  Ammā zamāndan ṣoñra duyulsa 

fā�ide yoḳdur ṣormaḳda belki teveccüh olına istifrāġ-ı sevdāya ḳuvvet ile. 

ــ ــ  ــאل و  ــ  ــ  وا ن  ــ ن و ا ــ אر ن  ــא ــ  א ــ  ر2  ــ  (دواء 
ن) ــא ــא  ــ  ــ  ــאل ا ــ  ــ  وا ــ  ــ ار א و  ــ ــאل  ــ  ي  ــ  

Ḥabb olınup ekl olına ( ــכ א ر  ــ ــאذج او ا ــ ا ــאء ا م  ــ ة כ  כــ ــ   (و 

ıṣlāḥ-ı keyfiyyet-i sevdā içün. ف ــ אء ا و  אه او  אذכ אم  ــ כ  ا  (و 
داء) ــ ــאء) .Daḫi sefūf-ı sevdā ile ا ــ  ــ  س  ــ א ــ دواء  م  ــ ــ כ   (و 

Bir ḳaşıḳ ısıcaḳ ṣuda [536a] ( ــ ــ  ــ ار رج ا ــ  tedrīc ide dört ḳaşıġa (و 

dek. (ه ــ ــכ و  ــ ذ ــ  א ــ  ــא  א ت ا ــ  Eger te�ḫīr iderseñ devāyı (و ان 

mużāaf ḳılmaḳ gerek devā�-i meẕkūrdan ve ġayrıdan    כ אق ا  (و ا
( ــ א ــ  ر ــאق ا ــאم و  ــ ا ــ   def-i semm itdükleri içün د و ــ ــ ا ز  ــ  (و 
ــא) א ــ ان  ــאم ا  اāfiyet bulıncaya dek.3 م ــ ــ ا ــ ان כאن  ــ  ــ ا ــא ا  (و ر
( ــ ــ د ــ ا ــ ا כــ  ــ و   ة  ــ Ya כnī ḳomayalar ḳanına baḳmaġa. ــאذا ) 
ــאن ــא ا כــ כאن  ن و  ــ ــכ ر ــ ذ ــאش  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــאء  ــ ا ع  ــ  
( ــ ــ כ ــ כ  Ḳaçan ṣudan ḳorḳsa ḳorḳma ilācdan ṣaġ oldı, andan ṣoñra 

iki kişi lākin ol iki kimseyi ıṣırmış idi bir kimse ki anı ıṣırmış idi ḳuṭuz 

kelb. ( ــ ــאء  ب ا ــ ــ  ــ  ا ــ و اכ ــ ر ــ ا ــאذا ا ) Eger iḥtiyāc olursa 

baġlamaġa ve ikrāh ile ṣu içürmege ḳılına.4 (دات ــ א ــ  ــ   Żımād (و 

ḳılına midesi müberridāt ile teskīn-i aṭş içün. وج ــ اب ا ــ ب ا ــ ــ   (و 
ــא) ــ و כאن  א ــאء  א  Taḥḳīḳan tecrübe olınmışdur şarāb ki maḫlūṭ ola 

yarı ṣu ile acīb oldı nefde. ــ ــ כ ــ او  ــ ا ــ  ــ  ــ آ ــאء  ا اذا כאن ا ــ א ) 
ــ ــ  ــ ا ــא  ب و  ــ ــא5  ــ  ــ  ــ  ــאء او  ــ ا ــ  ــ او   

ــא) ــ ا  Didiler [536b] ḳaçan ṣu bir ḳabda olsa sırtlan derisinden yā 

ḳuṭuz kelb derisinden yā çanaġuñ altında yā üstünde ḳılınsa bez ki anuñ 

ile istincā olınmış ola içe ḫuṣūṣā ṣuda şol çanaḳda ola ki yılġun aġacından 

1 Derkenar: Demürcilerüñ teknede demür ṣuvarduḳları ṣuyı ḳuṭuz ṭalayana içürseler ṣıḥḥat bulur. 

2 Derkenar: İḫrāc-ı sevdā içün bu marażda. 

3 Derkenar: Zīrā ruṭūbet ḫılṭ-ı semmīyi ṭoñdurur çıḳmaḳ müşkil olur ve ḳanı ṭoñdurup sevdā ider ve 

ḥammām zehri taḥrīk idüp cemī bedene taḥrīk ider. 

4 Derkenar: Tā ṣusuzluḳdan ölmeye ve ṣu ruṭūbeti ile sevdānuñ yübūsetin kesr eyleye. 

5 Derkenar: Bażı nüsḫada א   yirine א   vāḳi olmış murād ḥayż bezidür. 
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ola. ــ و ــ  ــאء  ــא ا ــ  ــ و  ــ  ــ  ــ و  ــ ذ ــ  א 1 ا ــ ــ  ــ   (و 
ــא) ا ــ  ــ כ  Gāh ittiḫāẕ olınur ḳuṭuz ṭalayanlar içün maṣuralar altundan 

ḳayuralar boġazına ve dökülür ol maṣuralara ṣu ıraḳdan ve setr olınur ol 

maṣuralar, tā ki anı görmeye. ــ ــ  ــ او  ــ  ــ  אء  ــ ــ ا ــ  ــ   (و 
ــא) ــ  ــאء و  ء  ــ ــכ و   Gāh ittiḫāẕ olınur anlar içün içi boş nesneler ا

mūmdan yā şeker aḳīdesinden ve ṭoldurulurlar ṣu ile ve emr olınur anlara 

bunları yutmaḳ. ــ ــאء و  ــ ا ع  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  כ ــ ا כ ــ ا  (כ
( ــ א ــכ  ــ   Ḳuṭuz kelb cigeri biryān olmış şifā virür ıṣırduġı kimseye 

bi’l-ḫāṣṣiyyedür öyleye emīn olur ṣudan ḳorḳmaḳdan bunı müşāhede it-

mişdür bir cemāat yanī tecrübe olınmışdur. ــ ــ ر ــ ار ــ כ ــ כ ــ   (و 
ــא ــאف اכ ــ  ــ و  ــ  ــא  ــ اכ ــא  ــ اכ ــ  א כ ا ــ ه و ا ــ ــ כ ــ  ــאכ   
ر) כــ ج ا ــ ــ ا ه  ــ س [537a] و  ــ א ا دواء  ــ ــ او ا ــ وا ــאت و כאن   

Iṣırdı bir ḳuṭuz ḳırḳ recüli ekl eyledi bażı bunlaruñ ol kelb cigerinden 

bāḳīsi istinkāf ve istikrāh eyledi anuñ eklinden. Ekl iden ölmedi, kerīh 

gören eklini öldi. Ḥālbukim tedbīrleri bir idi ve istimāl itdüler idi devā�-i 

Cālīnūs’ı ve ġayrı ẕikr olan ilāclardan. 

Ḥikāyet: Cālīnūs dimiş: Ben ḳavm gördüm, cigerden yidiler ṣıḥḥat 

buldılar. Ammā hemān aña iḳtiṣār itmediler, belki anuñ ile edviye-i uḫrā 

istimāl itdiler. Bizüm tecrübe itdüklerümüzden ve baña ḫaber irişdi ki 

bir ḳavm aña iḳtiṣār itdiler yanī daḫi istimāl itmediler, āḫirü’l-emr öl-

diler.

Meẟnevī: Ey cümle emrāża devā ḫalḳ iden Allāh

 Ḳānūn ile ḥikmetde şifā ḫalḳ iden Allāh

 Ḳılġıl bu kitābum ḳamu marżāya mübārek

 Dindükçe saña Şāfī vü Āfī [vü] Tebārek

 Vir daḫi benüm şāhuma sen ömr-i dırāzı

 Gösterme aña nāz-ı eṭibbāya niyāzı

 Sulṭān-ı ulūm oldı çü andan seri pürdür

 Olsun ser-i ṭıbb ile muṣaffā dili pür[dür]

1 Derkenar:  żamīrine münāsib olmaḳ içün א و  .gerek idi   و כ 



METİN - İbnü’n-Nefîs’in el-Mûcez fi’t-Tıbb’ının Şerhi550

 Hem görmesün ol ayn-ı anā ile fütūrı

 Görsün o gözüm nūrı ṣafā ile sürūrı

ــ و ــ  ــ  אن ا ــ ــ  ــ  ــ و ا ا ــ ا م ا ــ ــ  ح ا ــ ــ  ــ   
1 אئ ــ ــ و 

[Mûcez şerhinin telifi, 24 Şaban 959/15 Ağustos 1552 pazartesi günü 

tamamlandı2]

1 Derkenar: ــאرك ال ا ــ ــ  ــאء  ر م ا ــ وري  ــ ــ ا ــ ا א ــ ا ــ ا ــ  ــאب  ــכ ا ن ا ا ــ ــאب  כ ــ ا  
אئ ــ ــ و  ــ و  ــ  .

2 [Kitabın yazımı,  allâme ve fâzıl müellif Sürûrî’ye ait nüshadan istinsah edilerek 4 Şevvâl 959/23 Eylül 

1552 tarihinde Melik ve Vehhâb olan Allah’ın yardımıyla tamamlandı.]



SÖZLÜK1
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bağlı bulunduğu kabul edilen un-
surlar [Bunlar kan, balgam, sevdâ, 
safradır].

Aḫlāṭ-ı cāmide: Donmuş hıltlar.
Aḥmer: Kırmızı. 
Aḥşā: İnsan ve hayvanda göğüs ve karnın 

iç kısmında bulunan bağırsak, ciğer, 
dalak, yürek vb. organlar.

Aḥvel: Şaşı.
Aḥyānen: Ara ara, vakit vakit.
Aḳāḳıyā: Akasya yaprağı veya meyvesi-

nin usaresi, öz suyu.
Aḳārib: Akrepler.
Aḳbeḥ: Daha (en, çok) kötü, çirkin.
�Aḳd: Dizme, kurma, bağlama.
�Āḳırḳarḥā: Yaban tarhunu kökü; nezle 

otu, pireotu.
Aḳrābādīn: İlaç formüllerini içeren ki-

tap.
Aḳrāṣ: Ağızda eriyen hap, tablet, pastil 

gibi ilaçlar.
Aḳṣar: Çok, daha kısa.
Aḳvā: Çok kuvvetli.
Ala kelik: bk. ẕürrūḥ.

A
Āb-kāme: bk. mürrī. 
Āb-zen: Havuz.
�Acācīl: Erkek buzağılar, danalar.
�Aḍal(e): Kas.
Aḍarr: En zararlı.
�Ādimü’l-hażm: Sindirimsiz, sindirilme-

den.
�Adū-yı bāġī: Serkeş, asi düşman.
Afıṣ: Tadı kekre olan.
�Afin(e): Çürümüş, bozulmuş.
Aġdiye: Gıdalar, yenilip içilecek şeyler.
Aġleb: Çok (daha, en) üstün, kuvvetli.
Aġleẓ: Çok, yoğun, katı.
Aġna-: Hayvan, yere yatıp yuvarlanmak.
Aġrās: Bağırsakların iç tarafında olan sü-

mük gibi yapışakan sıvılar.
Aġṣān: Dallar.
Aġşā: Zarlar.
Aġşiye: Zarlar, perdeler.
Aḥlām: Rüyalar.
Aḫlāṭ: Eski tıpta, insan vücudunu ve 

mizacını meydana getirdiği ve in-
san sağlığının bunların dengesine 
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�Alaḳa: Sülük.
�Alāmāt: Belirtiler.
Ālāt: İç organlar.
�Ale’l-fevr: Hemen, o anda, birden.
�Ale’s-seviyye: Aynı ölçüde, eşit şekilde.
�Ale’t-tevālī: Arka arkaya, peş peşe.
�Āliye: Yüksek olan, yüce.
Ālū-bālū: Kiraz, vişne.
�Amā: Körlük.
�Ameliyyāt: Bir fikir, ilim veya fennin iş 

hâline getirilmesi; iş hâline getirilmiş 
şekli, uygulama, pratik.

�Amīḳ: Derin.
�Anāṣır-ı erba�a: Maddî âlemin esasını 

teşkil ettiğine inanılan ve insanın 
fizikî vücudunun dört ana kaynağı 
olan hava, su, toprak ve ateş.

�Anber: Amber balığından çıkarılan gü-
zel kokulu, kül renginde bir madde.

Anīsūn: Maydanozgillerden, kokulu to-
humu hamur işlerinde ve rakı yapı-
mında kullanılan bitki ve bu bitkinin 
tohumu.

Anzerūt: Sıcak ülkelerde yetişen bodur 
bir ağacın yara tedavisinde kullanılan 
reçinesi.

�Araż: Belirti, semptom. 
A�rāż: Belirtiler, işaretler; hastalık belirti-

leri, bulgu, semptom.
Arıḳlıḳ: Zayıflık, sıskalık. 
�Ārıżī: Aslında bulunmayıp sonradan 

olan.
Arīż: Geniş, yassı.
Arḳaç: Dokumacılıkta bezin enine atılan 

iplik, pud.
Arḳurı: Eğri, yan üstü, yanlamasına, ter-

sine.
�Arslık: Kadınlık organı bitişik olup ci-

ma edemeyen kadın.
�Arż: Genişlik.
�Arżan: Enine, genişliğine.
Arżī, arżiyye(t): Yeryüzüyle ilgili; dün-

yaya, toprağa mensup. 
Ās: Mersin ağacı.
�Aṣab: Sinir, damar.

A�ṣāb: Sinirler.
Aṣālet: Aslına sadık kalma, sâfiyetini ko-

ruma.
Āŝār: Belirtiler, işaretler.
Asārūn: Afşar otu, kedi otu.
Aṣāyid: Bulamaçlar.
�Asel: Bal.
Aṣfer: Sarı, sarımsı.
�Aṣfūr: Yalancı safran.
Aṣġar: Çok (daha, en) küçük.
Aṣheb: Kumral.
�Āṣır: Uzvun parçaları arasında olan sıvı-

ları sıkıp çıkaran ilaç.
Aṣīde: Bulamaç.
�Aṣīr: Bitkiden sıkılmış su, şıra.
�Asīr: Güç, çetin, zahmetli.
�Asīrü’l-hażm: Sindirimi güç olan.
�Aṣr: Sıkmak.
Aṣvāt: Sesler.
�Aşā: Gece görememe hastalığı, gece kör-

lüğü.
Aşḳar: Kırmızı, al renkli. 
�Aṭaşiyye [ḥummā]: Susuzluktan kay-

naklanan ve bir gün süren ateş.
�Aṭır(e): Güzel kokulu.
Atīḳ: Eski.
Aṭrāġūlīdīṭūs: Çit kuşu, kuyruk salla-

yan.
�Aṭş: Susuzluk.
�Aṭş-ı ṣādıḳ: Hakiki susuzluk.
�Aṭūsāt: Burna damlatılan öksürtücü sıvı 

ilaçlar.
Aṭvel: Çok, daha uzun.
�Avārıż: Ârızalar, engeller.
Āvāz(e): Ses.
�Avḍ: Karşılık, bedel.
A�ver: Kör bağırsak.
A�yen: Çok açık, belli.
Āzād-dıraḫt: Tespih ağacı.
Aż�af: Çok zayıf, çok kuvvetsiz.
A�żā-yı müfrede: Vücutta parçanın bü-

tünle isim ve tarifte eşleştiği uzuvlar. 
A�żā-yı mürekkebe: Vücutta bütünle 

parçanın isim ve tariflerinin ayrı ol-
duğu uzuvlar. 
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Balġam: Eskiden beden yapısının esasını 
teşkil ettiği kabul edilen dört unsur-
dan biri [Diğerleri kan, safrâ ve sev-
dâdır]. 

Balġam-ı ġalīẓ: Kıvamı çok yoğun olan 
balgam.

Bān:  Asya’nın tropik bölgelerinde ve 
Afrika’nın kuzeyinde yetişen, yap-
rakları telek damarlı, çiçekleri salkım 
durumunda, meyvesinden kokusuz 
bir yağ elde edilen ağaç.

Bārid: Soğuk.
Bārīṭārūn: Karın kaslarının altındaki 

zar.
Baṣal: Soğan.
Baṣal-i �unṣul: Ada soğanı. 
Baṣar: Göz; görme.
Bāŝiḳ: Açıcı.
Bāsilīḳ: Kolun ön yüzündeki kalın top-

lardamar.
Bāsīliḳūn: Gözün uyuzuna, perdesine 

vb. hastalıklara faydalı göz merhemi.
Bāṣūr: Hemoroit.
Baş ve bart: Yara, çıban, yara bere.
Başmaḳçı: bk. ẕürrūḥ. 
Bāṭın: İç; bedenin iç kısmı.
Baṭī�, buṭū�: Geç, yavaş, ağır.
Bātir: Kesici.
Baṭī�ü’l-hażm: Sindirimi güç, hazmı zor.
Baṭī�ü’l-inhiżām: Bozulması yavaş, geç 

olan.
Baṭn-ı evsaṭ: Orta beyin, orta karın. 
Baṭn-ı mu�aḫḫar: Arka beyin. 
Baṭn-ı muḳaddem: Uç beyin.
Baṭṭāl:  Fazla iri, iriliğinden dolayı hare-

ketsiz, hantal (kimse).
Bedel-i mā-yeteḥallel: Vücudun sarfiya-

tını tamamlayan yiyecekler.
Behaḳ: İnsanın derisinde pul pul beyaz-

lık ve alaca bir renk peyda eden bir 
çeşik hastalık, vitiligo.

Behmen: Yaban havucu kökü, iki çenek-
liler sınıfının turpgiller familyasın-
dan, kuduza karşı kullanıldığı için 
kuduz otu da denilen bitkinin kökü.

A�żā-yı re�īse: Vücudun diğer organları-
nın kuvvetlerinin çıkış yeri olup bu 
itibarla şahsın ve nev’in devamını te-
min etmekle ana uzuv kabul edilen 
kalp, beyin, karaciğer ve testisler.

�Aẕb(e): Tatlı, hoş.
Aẓlāf: Hayvanların çatallı tırnakları.
�Aẓm: Kemik.

B
Bābūnec/Bābūne: Papatya.
Bādām: Badem.
Bād-āverd: Boğa dikeni.
Bādī: Sebep olan; ilk, evvel.
Bādincān: Patlıcan.
Bādişnām: Yüzde meydana gelen ve git-

tikçe cüzama dönüşen irinli, kızılca 
şişlikler.

Bādiye: Çöl.
Bādrencbūye/bāẕrencbūye: Oğul otu, 

kovan otu.
Baġa: Kaplumbağa cinsinden hayvanla-

rın ortak adı.
Baġırṭaḳ: Beşik bağı, beşikteki çocuğun 

düşmemesi için beşiğe sarılıp bağla-
nan, kumaştan yapılmış enli bağ.

Bāġī: Doğru ve hak olan yoldan ayrılan 
kimse, serkeş, asi.

Baḫar: Ağız kokusu.
Bāḳa: Bir bağ sebze veya ot.
Baḳarī: Sığır, inek, manda cinsinden 

olan hayvanlarla ilgili.
Baḳbaḳa: Su ile dolu testi veya bardak-

tan çıkan ses.
Bāḳılā: Bakla.
Baḳiyye: Geri kalan, artan kısım, artık; 

kalıntı.
Baḳla-i yemāniyye: Sirken, yabani ıspa-

nak.
Baḳlatu’l-ḥamḳā: Semiz otu.
Baldırıḳara: Eğrelti otu cinsinden, nem-

li yerlerde, taşlar arasında biten, süs 
bitkisi olarak saksılarda da yetiştiri-
len, yapraklarının sapları saça benzer 
bir bitki, kara baldır.
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Besfāyec: Çıyan otu.
Beẟr(e): Küçük sivilce.
Beşere: Derinin dış tabakası, üst deri, 

cilt.
Bevāsīr: Basurlar.
Bevl: Sidik, idrar.
Beyne beyne: İkisi ortası, ne iyi ne kötü, 

şöyle böyle.
Beyża: Sürekli devam eden baş ağrısı, 

migren.
Bez: Yara veya çıban sebebiyle vücudun 

herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik.
Bezr: Tohum, bitki tohumu.
Bezr-i benc/bezrü’l-benc: Ban otu to-

humu.
Bezr-i ḳaṭūnā: Karnıyarık otu tohumu.
Bezr-i ketem: Çivit otu tohumu.
Bınṣır: Orta parmakla serçe parmak ara-

sında olan parmak.
Bıṭṭīḫ-i Hindī: Karpuz.
Bi’l-�araż: Dolaylı olarak.
Bi’l-fi�l: Fiilen, gerçekten.
Bi’l-ḫāṣṣiyye: Özellikle.
Bi-�aynihi: Olduğu gibi, tıpkı.
Bī-bāk: Korkmayan, çekinmeyen.
Bī-ḫūd: Kendinden geçmiş.
Bīmār-ḫāne: Hastahane.
Bi-nefsihī/bi-nefsihā: Bizzat, kendisi, 

kendisi ile.
Birsām: Uyanık bir kimsenin aslı olma-

yan, mevcut bulunmayan bir şeyi 
beş duyusundan biriyle hisseder gibi 
olması, var sayması, sanrı, halüsinas-
yon.

Bīş: Kurtboğan.
Bi-ṭab�ihi: Tabiatı bakımından, yaratılışı 

gereği.
Bö: Zehirli bir örümcek çeşidi, böy.
Buġż: Kin, nefret, düşmanlık.
Buḫl: Cimrilik.
Buḥrān: Hastalığın en şiddetli ve ağır 

dönemi, birdenbire gelen ve kısa sü-
ren hastalık nöbeti, kriz; sayıklama ve 
halüsinasyon.

Behmen-i sepīd/behmen-i ebyaż: Ak 
behmen.

Behmen-i sürḫ: Kırmızı behmen. 
Beḳāyā: Geriye kalan şeyler, kalıntılar. 
Bel�: Yutma.
Belādet: Şaşkınlık, ahmaklık, bönlük.
Belādur: Daha çok Hindistan’da yetişen 

kestaneye benzer bir ağaç, beladır 
ağacı ve o ağacın meyvesi.

Belec: Hurma koruğunun olgunlaşmaya 
yüz tutan hâli.

Beled: Memleket, şehir, belde.
Belesān: Pelesenk ağacı.
Belīlec: Belile otu.
Beliñle-: Birden uyanarak çevresine 

korku ile şaşkın şaşkın bakmak, ir-
kilmek.

Bellūṭ: Palamut ağacı, meşe, pelit.
Belşūn: Bir kuş türü.
Benc: Ban otu.
Benefsec: Menekşe.
Benefşe: Menekşe.
Benk-i teft: Baldıran otu.
Beraṣ: cüzam, lepra.
Berāz: Dışkı.
Berd: Soğukluk, soğuk.
Berd-i mecmid: Dondurucu soğuk.
Bere: Vurma, incinme veya bir hastalık 

sonucunda damarlardan çıkan kanın 
dokular içinde birikmesinden mey-
dana gelen morluk, çürük.

Bereş: Deride meydana gelen siyah nok-
talar, lentigo.

Ber-hevā: Havaya gitmiş, uçmuş, kay-
bolmuş.

Berī: Arınmış, temiz.
Berk: Sağlam, sıkı, kuvvetli; katı, sert. 
Berkiş-: Pekişmek, katılaşmak, sertleş-

mek, sıkışmak.
Berrī: Karaya, toprağa ait.
Bersiyāvşān: Baldırıkara otu.
Berşa�ẟā/berşa�īẟā: Berşasa adlı bir he-

kim tarafından hazırlanan macun.
Bertin-: Burkulup incinmek, incinmek.
Besbāse: Hindistan cevizi kabuğu.
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Cāmekān: Hamamlardaki soyunma ye-
ri, hamam odası.

Cāmeşūr: Kirli eşyaları yıkama işi.
Caṣṣī: Hafif maviye çalan beyazlık, kireç 

rengi.
Cāvers: Darı.
Cebel: Dağ.
Cebhe: Alın.
Cebīre: Bedende kırık ve çıkık azayı sar-

dıkları tahta.
Cedy: Oğlak.
Cefāf: Kuruluk, kuruma.
Cefāf-ı enf: Burun kuruluğu.
Cefāf-ı lisān: Dil kuruluğu.
Cefāf-ı raḥm: Rahim kuruluğu.
Cefāf-ı şefeteyn: İki dudak kuruluğu.
Cefn: Göz kapağı.
Cehārrek: Alt ve üst dudaklardaki dört 

damar.
Ceher: Gündüz görememe hastalığı, 

gündüz körlüğü.
Cehriyye: Açıkça ve yüksek sesle yapı-

lan, alenî, alenen.
Cemre: Çok iltihaplı bir çıban, kara ka-

barcık.
Cenīn: Ana rahmindeki çocuk.
Cenūb: Güney.
Cerāḥat: Yara. 
Cerb: Yağ, yağlı.
Cerbelü: Yağlı, semiz.
Cerbiş: İnek, sığır vb. kasaplık hayvan-

ların yağlarının eritilmesiyle elde edi-
len yağ, iç yağı.

Cereb: Uyuz hastalığı.
Cerrāre: Akrebin büyük olan cinsine ve-

rilen ad.
Cev-āb: Arpa suyu.
Cevālī: Bedende gözenekleri kapatan, ya-

pışkan ya da donmuş sıvıları yerinden 
hareket ettirerek uzaklaştıran ilaçlar. 

Cevdet: Kusursuz olma, tazelik, hoşluk.
Cevf: İç boşluğu.
Cevẕābe: Et, ekmek, süt ve şekerden ya-

pılan ve içine baharat gibi maddeler 
katılmayan yemek.

Buḫūr-ı meryem: Çuha çiçeği cinsin-
den, çiçekli, kokulu, diğer kokulu 
bazı bitkilerle karıştırılarak bu-
hur suyu denen güzel kokulu suyun 
elde edilmesinde kullanılan bitki, 
tavşan kulağı. 

Buḳūl: Bakla cinsinden olan sebzeler.
Būraḳ: Boraks, yoğunlaşmış borik asit-

ten türeyen sodyum tuzu.
Būraḳ-ı Ermenī: Ermeni boraksı; sod-

yum nitrat.
Būraḳ-ı ġareb: Akça kavaktan elde edi-

len tuz. 
Būraḳ-ı maṣnū�: Sahte tuz.
Būraḳ-ı naṭrūnī: Natron, sodyum nit-

rat.
Būrānī: Yoğurtla yenen pirinçli ıspanak 

veya buna benzer sebze yemeği.
Būre: Kuyumcuların kullandığı tuza 

benzer madde, bora.
Burġūẟ: Pire.
Bur-: Acıtmak, yakmak.
Buru: Sancı.
Buṣarıḳ: Duman, sis; dumanlı, sisli hava.
Buṭlān-ı şehvet: Yemeye iştah olmaması.
Būy:Tohumu pastırma çemeninin yapıl-

masında kullanılan bir bitki, boy otu.
Buyan: Meyan kökü.
Būy-ı māzerān: bk. ḳayṣūm.
Büldān: Beldeler, şehirler.
Bürāde: Talaş.
Bürūd: Soğutulmuş ilaçlar.
Bürūdet: Soğuk, soğukluk.
Büsr: Olgunlaşma evresine giren hurma 

meyvesi.
Büssed: Mercan kökü.
Büẟūr: Küçük sivilciler.
Büzūr: Tohumlar.

C
Cālī: Isıtıcı karakteri sayesinde bedende 

meydana gelen gözenekleri kapatan 
ve yapışkan ya da donmuş sıvıları ye-
rinden hareket ettirerek uzaklaştıran 
ilaç.
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Cüẕām: İnsan vücudunda yer yer lekeler 
veya çıbanlar ve yaralar şeklinde be-
liren, çok bulaşıcı, iyileşmesi güç bir 
deri hastalığı, miskin hastalığı, lepra.

Cüz�ī: Pek az, az miktarda.

Ç
Çābük: Seri, hızlı, tez.
Çaḳ: Tam, tamam. 
Çālāk: Çabuk hareket eden, hareketli, 

çevik.
Çemdür-: Koparmak, kesmek.
Çevgān: At üzerinde değnekle yerdeki 

topa vurmak sûretiyle oynanan çok 
eski bir oyun.

Çıġır-: Bağırmak, haykırmak.
Çıraḳ: Kandil, ışık.
Çigit/çıgıt: Bazı kimselerin yüzlerinde bu-

lunan nokta nokta esmer lekeler, çil.
Çigzin-: Dönmek.
Çil: Orman tavuğugillerden, eti için avla-

nan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ 
tavuğu.

Çirk: Kir, pas; irin.
Çoġan: Kökü ve dalları sabun gibi köpü-

ren hem helvacılıkta hem de temizlik 
işlerinde kullanılan bir bitki, çöven.

Çöñdür-: Fışkırtarak, kavis çizerek işe-
mek.

D
Dā�: Hastalık.
Da�at: Huzur, rahat, bolluk.
Ḍafādi�: Kurbağalar.
Dāfi�(a): Def edici, uzaklaştırıcı.
Dāġ: Tedavi için vücutta kızgın demirle 

yara açmak, dağlamak.
Ḍāḥik(e): Gülen.
Dā�-i fīl/dā�ü’l-fīl: Lenfödem; doğuştan 

veya kazanılmış nedenlerle, lenf siste-
mindeki bir bozukluk sonu vücudun 
herhangi bir kısmında fazla miktarda 
lenf sıvısının birikmesinden ileri ge-
len şişkinlik; baldır ve ayak büyüklü-
ğü hastalığı.

Cevz-i bevvā: Hindistan cevizi.
Cevz-i māŝil: Tatula, şeytan elması, boru 

çiçeği.
Cevz-i serv: Servi ağacı kozağı.
Ceyyid: İyi, hoş.
Ceẕẕāb: Çok cezbedici, şiddetle kendine 

doğru çeken.
Cınṭıyānā: Eşek turpu.
Cibiliyye: Yaratılıştan olan.
Cidā: Oğlaklar.
Cīfe: Leş.
Cilā: Bedende gözenekleri kapatıcı, ya-

pışkan ya da donmuş sıvıları yerin-
den hareket ettirici özellik.

Cilā: Parlaklık, parıltı.
Cillevz: Fındık.
Cimā�: Cinsel ilişkide bulunma, çiftleş-

me.
Cirm: Cisim.
Cū�: Açlık.
Cu�al: Bok böceği.
Cū�iyye [ḥummā]: Açlıktan kaynakla-

nan ve nabızda zayıflık belirtisi ile bir 
gün süren ateş.

Curḥ: Yara.
Cū�u’l-baḳar: Oburluk.
Cū�u’l-kelb: Sürekli aç hissetme, doyma-

ma.
Cübn: Peynir.
Cübniyyet: Peynirlilik, peynir olma hâli.
Cüderī: Çiçek hastalığı.
Cüllāb: Gül suyu; şekerin suya katılıp 

eritilmesiyle elde edilen karışım.
Cülnār: Nar çiçeği.
Cülūs: Oturuş, oturma.
Cümmeyz: Arabistan inciri, yaban inci-

ri.
Cümūd: Donma; katalepsi, adalelerin 

donması ile irade ve hissin birden bi-
re kaybolması hastalığı.

Cünd-i bīdester: bk. ḫāye-i ḳunduz.
Cüst: Çevik.
Cevāriş: Hazım ve sindirimi kolaylaştır-

mak için kullanılan macun.
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daha fazla olduğu ve zararı yüksek ol-
masıyla bedenin mizacını büsbütün 
yok etme mertebesine varmış hâli.

Derece-i ẟāliẟe: Devanın, insan vücu-
duna etkisinin derece-i sâniyeye göre 
daha fazla olduğu ve zararının yüksek 
olmasına rağmen bedenin mizacını 
büsbütün yok etme mertebesine var-
mamış hâli.

Derece-i ẟāniye: Devanın, insan vücu-
duna etkisinin derece-i ûlâya göre da-
ha belirgin olduğu ve zararının açık 
olmadığı derece.

Derece-i ūlā: Devanın, insan vücuduna 
etkisinin az olduğu ya da yok mesa-
besinde olduğu derece.

Devā�-i cāmid: Yapısı soğuk olduğun-
dan sıcaklık ile şekli değişen ilaç.

Devā�-i cāẕib: Isıtıcı ve latif karakteri ile 
uzvda bulunan maddeleri kendi bu-
lunduğu tarafa çeken ilaç.

Devā�-i dühnī: Özünde yağ olan ilaç.
Devā�-i hāżım: Sindirmeye fayda sağla-

yan ilaç.
Devā�-i heşş: Gevşetici ve yumaşatıcı 

özelliğe sahip olan ilaç.
Devā�-i keẟīf: Vücutta küçük parçalara 

ayrılma özelliği olmayan ilaç.
Devā�-i laṭīf: Vücutta kolaylıkla küçük 

parçalara ayrılan ilaç.
Devā�-i lezic: Tüketilmeden önce yapı-

sında yapışkan sıfatından dolayı uza-
yıp sünme özelliği olan veya tüketil-
dikten sonra vücut sıcaklığıyla uzayıp 
sünme özelliği kazanan ilaç.

Devā�-i lu�ābī: Yapışkan, salya kıvamın-
da olan ilaç. 

Devā�-i mu�aṭṭıs: Aksırtıcı ilaç. 
Devā�-i muġalliẓ: Uzvun rutubetini 

donduran veya koyulaştıran ilaç.
Devā�-i muḥallil: İltihapları, şiş ve yum-

ruları dağıtmaya yarayan ilaç.
Devā�-i muḥallil-i riyāḥ: Vücutta biri-

ken yeli dışarı atmayı sağlayan ilaç.

Dā�-i kelb/dā�ü’l-kelb: Kuduz hastalığı.
Daḳ: Değin, kadar.
Daḳīḳ: İnce; toz hâline getirilmiş, incel-

tilmiş madde, un.
Dāll: Delâlet eden, delil olan, işaret 

eden, yol gösteren.
Dāniḳ/dānik: Dirhemin dörtte biri 

miktarındaki eski bir ağırlık ölçüsü, 
denk.

Ḍarabān: Vurma, vuruş, çarpma, çar-
pıntı.

Dārçīn: Tarçın.
Dārçīnī: Tarçın rengi.
Dār-ı fülfül: Uzun biber adıyla da bilinen 

ve doğu Hint adalarında yetişen ve 
yaprak dökmeyen tırmanıcı bir bitki.

Dārū-yı müberred: Soğutulmuş ilaç.
Dā�ü’l-esed: bk. cüẕām.
Dā�ü’l-ḥayye: Sedef hastalığı.
Dā�ü’ẟ-ẟa�leb: Saçkıran.
Ḍayyıḳ(a): Dar.
Debe: Fıtıklı, kasığı yarık.
Def�aten vāḥideten: Bir defada, tek se-

ferde.
Def�aten: Bir defada, birden.
Def�-i maraż: Hastalığı uzaklaştırma, 

yok etme. 
Delā�a: Dilin ağızdan çıkıp sarkması.
Delk: Ovma.
Dellāk: Hamamda hizmet eden ve erkek 

müşterileri yıkayan erkek, tellak.
Delüce: Buğday aralarında biten siyah, 

acı bir bitki.
Dem�: Gözyaşı; bitkinin özü.
Demevī: Kanla ilgili;  (insan için) kanlı, 

kanı çok olan, mizacı kanın hâkim 
olduğu bir vücut yapısının özellikle-
rini taşıyan.

Demü’l-aḫaveyn/dem-i aḫaveyn: İki 
kardeş kanı denilen bir devadır ki 
bitkilerden elde edilen bir çeşit reçi-
nedir.

Derārī: Parlak yıldızlar.
Derece-i rābi�a: Devanın, insan vücu-

duna etkisinin derece-i sâliseye göre 
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Dilīr: Yürekli, cesur kimse.
Dimāġ: Beyin.
Diremne/dirmene: Yavşan otu.
Dirmek: Toplamak; yırtmak.
Diyāḫiliyūn: Terkibinde çeşitli bitki ve 

bitki özlerinin bulunduğu bir mer-
hem.

Doncuḳ-: Pıhtılaşmak.
Dūd: Kurt, böcek.
Duḫāniyyet: Dumanlılık.
Dūlāb: bk. düvvāre.
Dūr: Uzak.
Durġurul-: Durdurulmak, bekletilmek.
Dūş: Bağlanma.
Dübeyle: Çıban gibi irinli yaralar; iç or-

ganlarda oluşan sıracaya benzer bir 
çıban.

Dühn: Yağ, bitkilerden elde edilen yağ.
Dühniyyet: Yağlılık.
Dülbe: Çınar ağacı.
Düleb: Çınar ağaçları.
Dülek: Kavun ve karpuzun olmamış hâ-

li.
Dümmel: Çıban.
Dürrī: Parlak yıldız. 
Dürtün-: Sürünmek, vücuduna koku, 

yağ gibi şeyler sürmek.
Düsūmet: Yağlanma, yağlı olma.
Düşbüd: Yoğun ettir ki kemik ondan 

biter.
Düvāle: bk. uşne.
Düvār: Baş dönmesi.
Düvvāre: Diyabet.

E
E�ālī: İyiler, ulu kişiler, yüksek mertebe-

liler.
Eb�ad: Çok, daha uzak.
Ebāzīr: Yemeklere katılan baharatlar.
Ebdān: Bedenler.
Ebḫire: Buharlar, sindirim gazları.
Ebḫire-i müteṣā�ide: Yükselen buharlar.
Ebred: Çok soğuk.
Ebriyāvşān: bk. bersiyāvşān. 
Ebu’l-fażīl: bk. aṭrāġūlīdīṭūs.

Devā�-i muḫaşşin: Şiddetli ağrıyı gide-
ren ilaç.

Devā�-i muḳarriḥ: Ciltte mevcut olan 
sıvıları çözüp yok ederek zararlı kötü 
maddeleri cilde çekip yara oluşumu-
na yol açan ilaç.

Devā�-i muḳaṭṭı�: Isıtıcı karakteri ile uz-
va yapışan hıltı küçük parçalara ayı-
rarak vücuttan uzaklaştıran ilaç.

Devā�-i müfeccic: Hazmı, sindirimi en-
geleyyen ilaç.

Devā�-i müfettiḥ: bk. müfettiḥ.
Devā�-i mülaṭṭıf: Maddeyi bedenin tabii 

hararetiyle mutedil eden ilaç.
Devā�-i münażżic: Hıltın kıvamını den-

geleyip vücuttan atmaya hazırlayan 
ilaç.

Devā�-i müneşşif: Kuru karakterinden 
dolayı temas kurduğu sıvıyı emen 
ilaç. 

Devā�-i mürḫī: Isıtıcı karakteri ile be-
dende sıkılaşan kısımları yumuşatıp 
gevşeten ilaç.

Devā�-i sā�il: Bulunduğu cismin formu-
na göre şekil alan, akıcı olan ilaç.

Devālī :Toplardamar genişlemesi, varis.
Devā�ü’l-misk: Temel malzemesi misk 

olan bir ilaç çeşidi.
Devī: Kulak uğultusu.
Devre: Dönme, dönüş.
Dıbs: bk. rubbu’l-ineb.
Ḍıḥk: Gülme.
Dıḳāḳ: İnce bağırsak. 
Dıḳḳ: Tüberküloz ve buna bağlı hektik 

ateş.
Ḍifda�: Kurbağa.
Diflā: Zakkum.
Ḍīḳ: Dar, darlık.
Dīk-ber-dīk: Sıçan otu; cıva; cıva vb. 

zehirli maddelerden elde edilen bir 
deva.

Dikdik at-: Ateşi yükselen hastanın irki-
lip sıçraması.

Ḍīḳ-i nefes/ḍīḳu’n-nefes: Nefes darlığı.
Dilcik: Küçük dil.
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Ekkāl(e): Isıtıcı karakteri ile çözücü ve 
yara yapıcı olan ve bedende eti azal-
tan ilaç.

Ekl: Yeme.
Ekle: Yenilmiş yemek.
Ekse-: Eksiltmek.
Elẟaġ: Dili peltek olana derler.
Elṭaf: Çok, daha, pek latif.
Elyaḳ: Çok layık, en liyakatli, en uygun. 
Em�ā: Bağırsaklar.
Emlec: Hindistan’da yetişen amlac ola-

rak bilinen bitki ve bu bitkinin mey-
vesi.

Emles: Düz, düzgün, pürüzsüz. 
Emrāḳ: Çorbalar. 
Emrāż: Hastalıklar, illetler. 
Emrāż-ı enf: Burun hastalıkları.
Emrāż-ı ḥādde: Ateşli hastalıklar.
Emrāż-ı lisān: Dil hastalıkları.
Emrāż-ı mi�de: Mide hastalıkları.
Emrāż-ı müceffife: Kurutucu hastalık-

lar.
Emrāż-ı müzmine: Kronik hastalıklar. 
Emrāż-ı şefe: Dudak hastalıkları.
Emrāż-ı vech: Yüz hastalıkları.
Emrūd: Armut.
Emyel: Daha meyilli.
Emzice: Mizaçlar, tabiatlar, huylar.
Enār: Nar.
Enberbārīs: Kadın tuzluğu, sarıçalı de-

nen ağaççık.
Encere: Isırgan otu, ısırgan otu dikeni.
Encibār: Zambakgiller familyasından, 

orman ağaçlarının altında yetişen, 
30-80 santim boyunda, çok yıllık ot-
su bitki, enlik.

Encüdān-ı Rūmī: Horoz gözü bitkisi, 
kasnı ağacının yabanisi.

Enderūḫūn: Tarlada buğday aralarında 
biten, anasona benzer söbüce siyah 
ve acı bir tohum, karamuk.

Eñek: Alt çene kemiği.
Enf: Burun.
Erāk: Misavak ağacından elde edilen 

misvak.

Ebyes: Çok kuru, rutubetsiz.
Ebzār: bk. ebāzīr.
Eczā�-i mütekāẟife: Yoğun cüzler, par-

çalar.
Edānī: Çok aşağılık, çok bayağı, pek al-

çak kimseler.
Edhān: Yağlar.
Edille: Deliller.
Edviye: Devalar, ilaçlar, çareler.
Edviye-i bāhiye: Cinsel ilişki ile ilgili 

ilaçlar.
Edviye-i bārid(e): Tabiatı soğuk olan 

ilaçlar.
Edviye-i ḥārr(e): Tabiatı sıcak olan ilaç-

lar.
Edviye-i ḥaṣviyye: Böbrek veya idrar 

yolundaki taşları parçalayıp çıkaran 
ilaçlar. 

Edviye-i müceffife: Kurutucu ilaçlar.
Edviye-i müfeccire: Yarayı deşerek irini 

çıkartan ilaçlar.
Edviye-i mülaṣṣıḳa: Açık yaraları ve ay-

rılmış parçaları bitiştirici ilaçlar.
Ef�āl-i ṭabī�iyye: Hayatı ve sağlığı mey-

dana getiren fiiller.
Ef�ī: Yılan; engerek yılanı.
Efsentīn: Yavşan otu.
Eftimūn: İnce uzun saplarıyla asmalara, 

bazı meyve ağaçlarına ve baklagille-
re sarılıp onları sömüren klorofilsiz 
asalak bitki, şeytan saçı, bağboğan, 
küsküt.

Efvāh: Ağızlar.
Efyūn: Olgunlaşmamış haşhaş kapsülle-

rine yapılan çiziklerden sızan, güçlü 
bir zehir olmakla birlikte içinde mor-
fin, kodein vb. uyuşturucular bulu-
nan madde.

Egir: Bazı hastalıkların tedavisinde kul-
lanılan bir kök, andız.

Eḫaff: Çok, daha hafif.
Eḥarr: Çok sıcak.
Eḫass: Çok adi, çok bayağı; çok cimri.
Ekḥal: Baş ve gövde damarının birleşme-

sinden oluşan damar, orta damar.
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hastalıkların tedavisinde kullanılan 
macun, ilaç.

Eyāriḥ: Yeller.
Eyegi: Kaburga kemiği.
Eẕā: Eziyet, sıkıntı verme, üzüntü.
Ezmān: Zamanlar.

F
Fād-zehr: Panzehir.
Fāḥişe: Aşırı, çok, fazla.
Fāḫte: Üveyik kuşu.
Fālic: Felç, vücudun yarısının felçli ol-

ması.
Farṭ-ı cimā�: Cinsel ilişkinin fazla yapıl-

ması.
Faṣd: Damardan kan almak.
Fāsid: Bozulmuş.
Fāsiḫ: Bozan, bozucu.
Fāşerā: Ak sarmaşık, yılan üzümü, yaban 

asması.
Fātir: Durgun.
Fātir: Zayıf; ılık.
Fāvāniyā: Ayı gülü.
Feḫiẕ :Uyluk.
Fe-keyfe: Nasıl.
Feldefiyūn: Kırmızı sülfat.
Felḳ: Yarık, çatlak.
Felūniyā: Keten yaprağı ve afyon ruhu 

ile yapılan, keyif verici, afyonlu şu-
rup veya macun.

Fencengüşt: bk. penc-engüşt.
Feraḥiyye [ḥummā]: bk. ḥummā-yı 

yevmiyye-i feraḥiyye. 
Ferārīc: Piliçler.
Ferāzic: Cinsel organlarda ya da makatta 

kullanılan fitiller.
Ferbiyūn: bk. ferfiyūn.
Ferc: Dişi canlılarda üreme organının dış 

bölümü, vulva.
Feres: At.
Ferfaḫ: bk. baḳlaṭü’l-ḥamḳā.
Ferfiyūn: Sütleğen, sütleğengiller famil-

yasından, süt gibi beyaz, kekre ve 
yakıcı, zehirli bir öz su çıkaran, pek 
çok türü bulunan, çiçekleri şemsiye 

Ercüvān: Bir balık çeşidi.
Erḥām: Rahimler, döl yatakları.
Eriş: Dokuma tezgâhlarında uzunluğu-

na atılan ip, arış, boy ipliği.
Erkeç: İğdiş edilmiş, üç yaşından büyük 

erkek keçi.
Ermed: Gözü ağrıyan kimse.
Erneb-i baḥrī: Deniz tavşanı.
Erṭab: Çok nemli.
Esāfil: Çok alçak olanlar, esfeller.
Eshel: Çok (daha, pek) kolay.
Eṣiḥḥā: Sıhhati yerinde ve vücudu sıh-

hatte olan kimseler.
Eẟl: Acı ılgın ağacı.
Eslem: Çok (daha, en) sağlam.
Esra�: Çok, daha çabuk.
Esved: Siyah, kara. 
Eşbāḥ: Karaltılar, gölgeler.
Eşfāf: İncelik; parlaklık.
Eşher: Çok (daha, pek) ünlü, meşhur.
Eşme: Kaynak, pınar.
Eşribe: İçilecek şeyler, içecekler.
Etemm: Çok (daha, pek) tam, eksiksiz.
Eṭibbā: Tabipler, doktorlar.
Eṭ�ime: Yemekler.
Evcā�: Ağrılar.
Evcā�-ı mefāṣıl: Eklemler ağrıları.
Evfaḳ: Çok, daha uygun.
Ev�iye: Damarlar.
Evrām: Şişlikler, veremler.
Evrām-ı liẟe: Diş eti veremleri, diş eti 

şişlikleri.
Evsāḫ: Kirler, pislikler.
Evtār: Teller; tendonlar.
Eyāric: İlaç olarak kullanılan bir grup 

macuna verilen ad.
Eyāric-i fayḳarā: Terkibinin ana mal-

zemesi sabır bitkisi olan ve bağırsak, 
mide ve başta bulunan maddeleri 
çekmek, mafsal ağrıları, kulunç, dil-
de ağırlık ve azalarda gevşeme için 
yararlı olan müshil.

Eyāric-i lūġāẕiyā: Çeşitli bitkilerin ka-
rışımıyla elde edilen ve baş hastalık-
ları, kuruntu, sağırlık, epilepsi vb. 
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Füvvehāt-ı �urūḳ: Yerinden kopmuş ya 
da kanamış olan damar ağızları. 

G
Ġāfet: Kuzu pıtrağı, koyun otu.
Ġā�iṣ: Dalıcı, içeri nüfuz edici.
Ġā�iṭ: Dışkı, insan pisliği.
Ġalaṭ: Yanılma, yanlış. 
Ġāliye: Misk ve amberden yapılma, si-

yah renkli, güzel kokulu, boya olarak 
saç ve kaşa sürülen bir macun, kalye 
misk.

Ġalīẓ: Kalın, sık, yoğun, kesif.
Ġamām: Sıvı yüzeyine çıkan tortulu kat-

man. 
Ġāmız: Bir şeyi sıkan, dürten, ovan.
Ġammiyye [ḥummā]: Aşırı ıstırap sebe-

biyle ortaya çıkan ve idrarda hararet, 
göz içinin çekilmesi, yüzde sararma 
ve nabızda azalma şeklinde belirtileri 
olan ve bir gün süren ateş.

Ġamr: Dişler arasındaki et parçası. 
Ġānḳarāyā: Kangren.
Ġār: Defne ağacı.
Ġarb: Göz pınarında oluşan nasır.
Ġārīḳūn: Katranköpüğü, ağaç mantarı,

çayır mantarı.
Ġaṣb: Zorla zaptetme.
Ġaẟeyān: Mide bulantısı, kusma.
Ġassāl: Nemlendirici karakteri ile be-

dende gözenekleri kapatan yapışkan 
ya da donmuş sıvıları yerinden hare-
ket ettirerek uzaklaştıran ilaç.

Ġaşy: Bayılma.
Ġavr: Dip, en dipteki yer.
Gāv-zebān: Bk. lisānü’ŝ-ŝevr. 
Ġażabiyye [ḥummā]: Öfke sonucu yü-

zün kızarması ve şişmesi, gözde kı-
zarıklık, bazen titreme ile belirtileri 
ortaya çıkan ve bir gün süren ateş.

Gecirek: Geç, geççe, pek geç.
Geñ, giñ: Geniş.
Geñez: Kolay.
Geñi-: Genişlemek.
Gevden: Ahmak, bön.

durumunda otsu veya odunsu bitki, 
Japon kaktüsü.

Ferk: Ovma.
Ferv: Kürk.
Ferzece: Çeşitli devaların karışımıyla el-

de edilen ve pamuk üzerine konula-
rak cinsel organlara sürülen merhem.

Fesād: Bozulma, bozukluk.
Fesād-ı hażm: Sindirim bozukluğu.
Fesād-ı şehvet: Kireç, balçık vb. nesneler 

aşermek.
Fesḫ: Ayrılma, deri altı uzuvlarının bir-

birinden ayrılması.
Fetīle: Fitil.
Fetḳ: Yarma, yarılma, çatlama; fıtık.
Feżā: Karışık.
Feza�: Korkudan dolayı inleyip sızlama.
Feza�iyye [ḥummā]: Kederden kaynak-

lanan, nabzın şiddetlenmesi ile belir-
tileri olan ve bir gün süren ateş.

Fıḳarāt: Omurlar.
Fikriyye [ḥummā]: İşler konusunda 

duyulan endişeden kaynaklanan ve 
gözün itidal üzere hareketi, yüzün sa-
rarması şeklinde belirtileri olan ve bir 
gün süren ateş.

Filiġamūnyā: Kanlı kabarcık, kan çıba-
nı.

Firā: Kürkler.
Firṣād: Rengi kırmızı olup tadı tatlı olan 

dut.
Funduḳ: Fındık.
Fusaḳa: Hak yoldan çıkıp her türlü gü-

nahı işlemeyi huy hâline getiren kişi.
Fustuḳ: Fıstık.
Fustuḳī:  Fıstık içi rengi, sarıya çalan 

açık yeşil.
Fūtenc: bk. yarpuz.
Fuvāḳ: Hıçkırık.
Fużūl: Gereksiz, fazla.
Füc�eten: Birdenbire, ansızın.
Fülfül: Biber.
Fülfül-i ebyaż: Beyaz biber.
Füvve: Kızıl boya.
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Ḥabbu’n-nīl: İndigo ağacı.
Ḥabbu’z-zelem: Yer bademi.
Ḥabbü’l-faḳd: Ayıt ağacı tohumu.
Ḥabbü’l-ġār: Defne ağacı meyvesi.
Ḥabbü’l-ḳar�: İnce bağırsakta bulunan 

kurtlar. 
Ḥabbü’ẕ-ẕeheb: Altın hap olarak bili-

nen bir karışım.
Ḥabel: Gebelik, gebe olma.
Ḫabīẟ(e): Kötü, pis.
Ḥabl-i ẕirā�: El sırtındaki venöz ağın 

iç yan tarafından başlayıp ön kolun 
dış yan tarafında seyrettikten sonra 
dirsek seviyesinde vena cephalica ile 
birleşen toplardamar.

Ḥabs-i bevl: İdrara çıkmama, uzun süre 
idrarın tutulması.

Ḥāc aġacı: Deve dikeni.
Ḥacāmat:  Vücudun herhangi bir yerini 

bu iş için yapılmış bir âletle hafifçe 
kesip çıkan kanı boynuz, bardak vb. 
ile çekmek suretiyle kan alma.

Ḥacb: Engel olma, alıkoyma; gizleme.
Ḥacer-i Mıṣrī: Yayvan ve düz taş.
Ḥacerü’l-lāziverd: İçinde düzgün bir 

biçimde dağılmış kükürt bulunan 
sodyumla alüminyum silikatın oluş-
turduğu değerli, lacivert renkli taş.

Ḥacerü’l-Yehūd/ḥacer-i Yehūd: Beni 
İsrail zeytini denilen taş.

Ḫaclet: Utanma, mahçup olma.
Ḥādd: (Hastalık, yara vb. için) Şiddetli, 

çok çabuk ilerleyen.
Ḥadebe-i mu�aḫḫar: Omurların arka ta-

rafa doğru eğilmesi şeklinde görülen 
kamburluk.

Ḥadebe-i muḳaddem: Omurların ön 
tarafa doğru çıkması şeklinde görü-
len kamburluk.

Ḥadeḳa: Göz bebeği.
Ḫader: Uyuşma.
Ḥadīd: Demir.
Ḥadīḳa: Bahçe.
Ḥads: Tahmin eylemek.

Ġıbb: Bir gün tutup bir gün tutmayan 
sıtma.

Ġıdā-yı mecẕūb: Cezbedici özelliği olan 
gıda.

Ġılaẓ: Yoğun olmak, yoğunluk; kalınlık.
Ġılẓet: Sertlik; yoğunluk, katılık.
Ġırs: Bağırsakların iç tarafında olan sü-

mük gibi yapışakan sıvı.
Ġışā: Zar, çeper.
Gışāve: Örtü, perde, zar.
Ġışş: Hile; karışıklık, saf olmama.
Gicik: Kaşınma, kaşıntı, uyuz hastalığı.
Gici-: Kaşınmak.
Göñül dön-: Mide bulanmak.
Götürün-: Koyulmak, koymak.
Göyni/göynü: İyice olmuş meyve.
Göynük: Acı, yanık, yanma, kızarmış, 

keder; hararet.
Göynü-: Olgunlaşmak; çürümek.
Göyündür-: Yakmak.
Ġudde: Beze, bez.
Ġuḍrūf: Kıkırdak.
Ġumūm: Gamlar, kederler.
Ġumūr: Dişler arasındaki etler.
Ġunne: Genizden gelen ses.
Ġūre: Koruk.
Gülāb: bk. cüllāb.
Gülbeşeker: Gül yaprağından yapılan 

macun kıvamında tatlı.
Güldān: Gül mahfazası, vazo.
Gülengübīn: Bal ve gül yaprağından ya-

pılan bir çeşit tatlı.
Gülnār: Nar çiçeği.
Güvilde-: Gürüldemek.
Güyegi otı: Kekik otu.

H
Ḥabb: Kolayca yutulabilmesi için ufak 

yuvarlaklar hâline getirilmiş ilaç.
Ḥabbetü’l-ḫaḍrā: Sakız ağacının mey-

vesi.
Ḥabbu’l-ḳar�: Kabak çekirdeği; şekli ka-

bak çekirdeğine benzeyen bağırsak 
kurdu.
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Ḥarāret-i �arażiyye: Bedenin sonradan 
ortaya çıkan ısısı, sıcaklığı.

Ḥarāret-i ġarībe: Vücudun ya da nesne-
nin doğal olmayan ısısı.

Ḥarāret-i ġarīziyye: İnsanın doğal vücut 
ısısı.

Ḥarāret-i nāriyye: Yakıcı ateş.
Ḫarbaḳ: Çöpleme denen bitki.
Ḫarbaḳ-ı esved: Kara çöpleme.
Ḥareket-i inbisāṭiyye: Açılma hareketi.
Ḥareket-i inḳıbāżiyye: Kapanma hare-

keti.
Ḥareket-i �unfiyye: Şiddetli, sert hare-

ket. 
Ḫarīf: Sonbahar, güz.
Ḥarḳ: Yanma, yakma.
Ḥarḳ-ı nār/ḥarḳu’n-nār: Ateş yanığı.
Ḥarmel: Üzerlik otu.
Ḥārr: Sıcak, hararetli.
Ḥarr: Sıcaklık, hararet.
Ḥarriyye [ḥummā]: Sıcaklık sonucu 

meydana gelen ve bir gün süren ateş.
Ḫarūf: Kuzu.
Ḥaṣāt: Böbrek taşları.
Ḥaṣāt-ı küleviyye: Böbreklerde bulunan 

taşlar.
Ḥaṣāt-ı meẟāne: İdrar yolu taşları.
Ḥaṣbe: Kızamık hastalığı.
Ḫaṣī: İğdiş edilmiş, hadım edilmiş horoz.
Ḥaṣr: Yalnız bir şeye mahsus kılma.
Ḥāssa: İnsan ve hayvanlarda dış dün-

yadan gelen etkileri bunlara mahsus 
organlar aracılığıyla idrak etme yete-
neği, duyu.

Ḫāṣṣiyye(t): Bir şeye has nitelik, o nes-
nede bulunan meziyet, kuvvet, tesir, 
hassa; fayda, yarar.

Ḥaṣvī: Karın ağrısı ile ilgili.
Ḥāşā: Kekik.
Ḫaşeb(e): Odun, ağaç.
Ḫaşebiyyet: Ağaç özelliği, ağaçsı.
Ḫaşin: Sert, katı.
Ḥaşīş: Hint kenevirinden elde edilen 

esrar.
Ḫaṭar: Tehlike.

Ḫadş: Tırmalamak; deriyi tırmık tırmık 
yırtmak, derinin vücuttan soyularak 
çıkması.

Ḫafā: Gizlilik, sır.
Ḫafaḳān: Yürek oynaması, çarpıntı, yü-

rek sıkıntısı.
Ḥāfir: Toynaklı hayvanların tırnağı.
Hā�ile: Facia, içler acısı durum.
Ḥaḳv: Böğür.
Ḥaḳveyn: İki böğür.
Ḫal�: Yerinden çıkmak.
Ḫalā: Abdest bozmaya mahsus yer, tuva-

let.
Ḫalāl: Hurma meyvesinin yeşillenmeye 

başladığı koruk hâlindeki şekli.
Ḥalāvet: Tatlılık, tatlı olma.
Ḫālıḳ: Yaratıcı, Allah.
Ḫālī: Boş; tenha.
Ḥālib: İdrar borusu, üreter.
Ḥalīb: Taze süt.
Ḫalīṭa: Karışıma giren.
Ḥāliyen: Şimdi, şimdiki zamanda.
Ḫall-i �unṣul: Ada soğanı sirkesi.
Ḫalṭ: Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma.
Ḥalvā: Şeker, yağ, un veya irmikle yapı-

lan tatlı.
Ḫalvet: Çevre ile her türlü ilişkiyi kesip 

yalnız kalma, tenhaya çekilme; içinde 
hiç kimsenin bulunmadığı tenha ve 
kapalı yer.

Ḫām: Tabii hâlinde bulunan, işlenme-
miş; ham, olgun olmayan.

Ḥamāḳat: Ahmaklık, budalalık.
Ḥāmıż: Ekşi.
Ḫamīr: Mayalı hamur, hamur.
Ḥāmme: Akrep, yılan, keler vb. sürün-

gen.
Ḫamr: Şarap; alkol.
Ḫanāzīr: Boğazda beze şişmesi, sıraca.
Ḥandeḳūḳ: Kara yonca, eşek yoncası.
Ḥānegī ḥelvā: Evde unla yapılan helva.
Ḫānıḳ(a): Boğucu, sıkıcı.
Ḫānıḳu’n-nemir: Kaplanboğan.
Ḫānıḳu’ẕ-ẕi�b: Kurtboğan.
Ḥanẓal: Ebucehil karpuzu, karga düleği.
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Hevā-yı müstenşaḳ: İçeri çekilmiş hava, 
solunan hava.

Hey�āt: Vaziyetler, keyfiyyetler, durum-
lar.

Heyża: Kusma, ishal, baş dönmesi vb. 
belirtileri olan hastalık; kolera.

Hezār-ceşān: bk. fāşerā.
Hezz: Hareket ettirmek.
Ḫılḳī: Hilkate ait olan, yaratılıştan, fıtrî, 

cibillî.
Ḫılṭ: Gıdanın midede hazmdan sonra 

kanla karışık dönüştüğü safrâ, bal-
gam veya sevdâ sureti; bir karışımda-
ki maddelerden her biri.

Ḫılṭ-ı lezic: Yapılşkan hılt.
Ḫılṭ-ı redī: Vücudun hastalanmasına se-

bep olan madde, kötü hılt.
Ḥıltīt: Çadıruşağı, şeytantersi ağacı vb. 

bitkilerden elde edilen bir zamk.
Ḥınnā: Kına çiçeği.
Ḫınṣır: Serçe parmak, küçük parmak.
Ḫınzīr: Domuz.
Ḫırızma: Kılları aldırmak için kullanılan 

bir çeşit kireç.
Ḥıṣrım: Üzüm koruğu.
Ḫıyārşenber: Baklagillerden, Doğu 

Hint, Antil ve Brezilya’da yetişen, 
hekimlikte kullanılan, siyah renkteki 
meyvelerinin terkibinde şeker, pek-
tin, zamk, tanen ve esans bulunan 
ağaç, Hint hıyarı.

Ḫızāne: Hazine.
Ḥicāb: Organlar arasındaki ince zar; sar-

gı.
Ḥicāb-ı ġalīẓ: Beyin dokusunu ve omu-

riliği saran en kalın ve en dıştaki kat-
man.

Ḥicāb-ı raḳīḳ: Beyin ve omuriliği saran 
üç zardan en içteki ince zar.

Ḥicābī: Zarla ilgili.
Ḥicl: Bir ayak üzerine durup sıçramak.
Ḫiffet: Hafiflik.
Ḥikke: Kaşıntı.
Ḥikke-i enf: Burun kaşıntısı. 
Ḫilāl: Aralıklar.

Ḥātim: Yara üzerinde derinin oluşmasını 
sağlayan ilaç.

Ḫaṭmī/Ḫıṭmī: Ebegümecigillerden, bazı 
cinslerinin kök ve çiçekleri hekimlik-
te kullanılan, çok yıllık otsu bir süs 
bitkisi, ağaçküpesi.

Ḫaṭṭ-ı istivā: Kuzey ve güney kutupla-
rına aynı uzaklıkta bulunan ve yer 
küresini ikiye böldüğü farz edilen en 
büyük enlem dairesi, ekvator. 

Ḥavāfir: Toynaklı hayvanların tırnakları.
Ḫavāḳīn: Hakanlar, hükümdarlar.
Ḥavāss: Hasseler, duyular.
Ḫavāṣṣ: Nitelikler, keyfiyetler, hassalar.
Ḥavāss-ı ẓāhire: Dış duyular.
Ḥavāyic: İhtiyaçlar.
Hāven: Toz hâline getirilmek veya ufa-

lanmak istenen bir maddenin içine 
konulup dövüldüğü taş, tahta veya 
madenden çukur kap.

Ḫayālāt: Gerçekliği olmayan renkli nes-
neler görmek.

Ḫāye:  Erkeklik bezi, er bezi, testis.
Ḫāye-i ḳunduz: Kunduz testisi.
Ḫayşūm: Geniz.
Ḥayż: Âdet hâli, aybaşı.
Ḥaẕāḳat: Ustalık, maharet.
Hāżım: Sindiren, sindirici, hazmettirici.
Hebā: Toz, zerre.
Helīle(c): Helile otu, sıcak iklimlerde 

yetişen ve tohumları müshil olarak 
kullanılan bitki.

Helīlec-i aṣfer: Sarı helile otu.
Helīlec-i esved: Kara helile otu.
Helīlec-i kābilī: Bodur helile otu.
Helīlec-i mesḥūḳ: Dövülmüş, toz hâline 

getirilmiş helile otu veya tohumu.
Helīlec-i mürebbā: bk. helīlec-i kābilī.
Helyūn: Kuşkonmaz.
Hemm: Hüzün. 
Herīse: Keşkek yemeği.
Herze: Boş, abes.
Hetk: Yırtılma, kas yırtılması.
Hevāmm: Zehirli böcek ve sürüngenler.
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Ḥummā: Sıtma; hastalıkla gelen şiddetli 
ateş, nöbet. 

Ḥummā-yı �afiniyye: Ateşli hastalık. 
Ḥummā-yı �araż: Ateşli hastalığın belir-

tisi olan ateş.
Ḥummā-yı balġamiyye: Balgamdan 

kaynaklanan ve her gün tutan sıtma, 
ateş.

Ḥummā-yı dā�ire: Dönüşlü, dönüşüm-
lü sıtma.

Ḥummā-yı demeviyye: Kandan kay-
naklanan ateş, sıtma.

Ḥummā-yı dıḳḳ(iyye): Her gün tutan 
ve bilhassa öğleden sonra ile akşam-
ları tekrarlayan ateş.

Ḥummā-yı ḫıms: Bir gün tutup üç gün 
tutmayıp beşinci gün tekrar tutan 
sıtma, ateş.

Ḥummā-yı �işr: Bir gün tutup sekiz gün 
tutmayıp onuncu gün tekrar tutan 
sıtma.

Ḥummā-yı lāzıme: Düşmeyen, sürekli 
devam eden ateş.

Ḥummā-yı maraż: Hastalığın sonucu 
olan ateş.

Ḥummā-yı muḥrıḳa: Yüksek ateş.
Ḥummā-yı rib�: bk. rib.
Ḥummā-yı ṣafrāviyye: Safradan kay-

naklanan ve bir gün tutup bir gün 
tutmayan sıtma, ateş.

Ḥummā-yı sevdāviyye: Sevdadan kay-
naklanan ve üç günde bir tutan sıt-
ma, ateş.

Ḥummā-yı sib�: Bir gün tutup beş gün 
tutmayıp yedinci gün tekrar tutan 
sıtma, ateş.

Ḥummā-yı sids: Bir gün tutup dört gün 
tutmayıp altıncı gün tekrar tutan sıt-
ma, ateş.

Ḥummā-yı ẟimn: Bir gün tutup altı gün 
tutmayıp sekizinci gün tekrar tutan 
sıtma.

Ḥummā-yı tis�: Bir gün tutup yedi gün 
tutmayıp dokuzuncu gün tekrar tu-
tan sıtma.

Ḫilāl: Aralıklar.
Hilālī: Hilal şeklinde olan.
Ḥilbāb: İt üzümü.
Ḥimār: Eşek.
Ḥīn: Zaman, vakit.
Hindibā: Kumluk veya kumsal yerlerde 

kendiliğinden yetişen, yaprakları sa-
lata gibi yenen, bir cinsinin kök tozu 
kahveye karıştırılan, kökü ve yaprak-
ları hekimlikte kullanılan bitki, gü-
neyik; yaban marulu.

Ḥirbā: Bukalemun.
Ḫīrī/ḫīr: Şebboy.
Ḥiss-i müşterek: Ortakduyu; çeşitli duyu 

organlarının verilerini birleştiren, baş-
ka bir deyişle, aynı nesneden duyula-
rın her biri ile alınan türlü duyumları 
düzenleştirerek o nesneyi tek ve aynı 
nesne olarak algılanır kılan yeti.

Ḥivel: Şaşılık.
Ḫiżāb: Boya.
Ḫūb: Hoş, güzel, iyi.
Ḫubbāzā: Ebegümeci.
Ḥubūb: Habbeler, tahıl taneleri.
Ḥucub: Zarlar.
Ḥudūẟ: Meydana gelme.
Ḥuḳne: Lavman; yumuşatıcı etkiye sa-

hip ilaç.
Ḥuḳne-i ḥādde: Etkili, hızlı lavman.
Ḥuḳne-i ḳūlınc: Omuz ve sırt ağrısı için 

hazırlanan ilaç.
Ḥuḳne-i leyyine: Yumuşak lavman; yu-

muşatıcı etkiye sahip ilaç.
Ḥuḳne-i mutavassıṭa: Etkisini yavaş ya-

vaş gösteren lavman. 
Ḫulāl: Diş aralıklarında kalan yemek 

artığı.
Ḥulbe: Boy tohumu.
Ḥulūl: Bir şeyin içine işleme, girme, 

nüfûz etme.
Ḥulv: Tatlı.
Ḫumār: İçkiden sonraki baş ağrısı ve ser-

semlik hâli.
Ḥumḳ: Ahmaklık, bönlük, fikir noksan-

lığı.
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Ḫuşūnet-i �ayn: Gözün sertleşmesi.
Ḫuşūnet-i lisān: Dil sertliği.
Ḫūy:  İnsanın tabiatında yer etmiş olan, 

vazgeçilmesi güç alışkanlık, âdet.
Ḥużaż: Teke dikeni zamkı.

I
Iblıḳ: Enenmiş hayvan, hadım.
Iḳāl: Aksama.
Imızḳan-: Uyku ile uyanıklık arası bir 

durumda bulunmak, uyuklamak.
Ir: Nağme, hava; türkü, şarkı. 
Irıl-: Ayrılmak.
�Irḳ: Damar, kök.
�Irḳ-ı sūs: Meyan kökü.
�Irḳu’n-nesā, �ırḳ-ı nesā: Siyatik.
Ir-: Ayırmak.
Isfanāḫ: Ispanak.
Iṣırḳı: bk. nemle.
Isḳāṭ: Düşürme, düşürülme; çocuk dü-

şürme.
Issı: Sıcak; sıcaklık, hararet.
Işḫun: Kayalık yerlerde ve dağlarda yeti-

şen, yenilebilir bir tür ot, ışkın. 
Iṭrīfil: Çeşitlik hastalıkların tedavisi için 

hazırlanan bir macun çeşidi.
Iṭrīfil-i ṣaġīr: Çeşitli bitkilerin karışı-

mıyla elde edilen ve mide felci, basur 
gazları vb. durumlar için kullanılan 
bir macun çeşidi. 

İ
İbn āvā: Çakal.
İbn �urs: Gelincik hayvanı.
İbrām: Zorlama, bıktırma.
İbrīşīm: Bükülmüş ipekten iplik; ipek.
İbtidā: Başlama, başlangıç. 
İcān: Anüs ile testisler arasındaki kısım.
Īcāz: Sözü kısa ve özlü söyleme, az sözle 

çok şey anlatma.
İccāṣ: Erik.
�İcevvl: Erkek buzağı.
�İcl: Erkek buzağı.
İddihān: Yağlanmak, yağ sürünmek.

Ḥummā-yı yevm: Bir gün ve bir gece 
süren ateş.

Ḥummā-yı yevmiyye: Her gün beliren 
ateş.

Ḥummā-yı yevmiyye-i feraḥiyye: Aşırı 
sevinçten, kaynaklanan ve nabızda 
artış ile belirtisi ortaya çıkan ve bir 
gün süren ateş.

Ḥummāż: Kuzukulağı.
Ḥummeyāt: Ateşli hastalıklar, sıtmalar, 

nöbetler.
Ḥumre: Safralı şiş, yılancık.
Ḥumret: Kırmızılık, kızıllık.
Ḥumret-i �ayn: Gözde meydana gelen 

kızarıklık.
Ḥumret-i lisān: Dilde meydana gelen 

kızarıklık.
Ḥumret-i vech: Yüzde meydana gelen 

kızarıklık.
Ḫums: Beşte bir.
Ḥumūżat: Ekşilik.
Ḫunāḳ: Bademcik iltihabı, nefes boru-

su veya hançerede tıkanma yoluyla 
meydana gelen boğulma.

Ḫunāḳ-ı kelbī: Hunâk hastalığına yaka-
lanan kişinin ağzını açması ve dilini 
çıkarması yönüyle köpeğin hareket-
lerine benzer hareketler sergilediği 
hunâk çeşidi. 

Ḫunfes: Donuzlan, siyah gübre böceği.
Ḫūn-ı siyāvşān: bk. demü’l-aḫaveyn.
Ḫur�: Necaset, dışkı.
Ḫurāc: İrinli yara.
Ḫurāf: Kuzular.
Ḥurāḳ: Kıvılcımla tutuşabilen nesne, 

kav.
Ḫurāṭa: Deri şeklinde soyuntu parçası.
Ḥurf: Acı tere otu tohumu.
Ḥurḳat: Yanık, yanma.
Ḫuṣā: İğdiş edilmiş horozlar.
Ḫuṣye: Testis.
Ḫuṣyeteyn, ḫuṣyetān: İki testis.
Ḫuşkār: İri öğütülmüş buğdaydan yapı-

lan ekmek.
Ḫuşūnet: Sertlik, katılık.
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İkẟār: Çoğaltma, arttırma. 
İḳşi�rār: Ürperme, ürkmeden dolayı tüy-

lerin diken diken kalkması ve derinin 
iğne iğne kabarması.

İktiḥāl: Sürme çekme.
İḳtirān: Yaklaşma, yakın olma.
İḳtiṣār: Uzatmama, kısa kesme.
Īlāvus: On iki parmak, boş ve ince ba-

ğırsaklarda şiş vb. bir nedenden tı-
kanma.

�İlel: Hastalıklar.
�İlel-i erḥām: Rahim hastalıkları.
İltibās: Birbirine benzeyen şeyleri şaşırıp 

birbirine karıştırmak, karışıklık.
İltiṣāḳ: İki organın birbirine yapışması.
İltivā: Yan kısımlarda görülen kambur-

luk; burkulma, kıvrılma.
İmsāk: Nefsine hâkim olup bir şeyden el 

çekme, perhiz.
İmtilā: Tıka basa yemekten gelen mide 

dolgunluğu, dolgunluk; hazımsızlık.
İn�āẓ: Penisin duruşu; penisin şehvet so-

nucu olan duruşu.
İnbisāṭ: Açılma, yayılma; (nabızda) ge-

nişleme.
İncimād: Donma, katılaşma.
İnciẕāb: Çekilme. 
İndifā�: Ortadan kalkma, yok olma; kı-

zamık, çiçek hastalıklarında vücutta 
kırmızı lekeler görünmesi.

�İnebü’ẟ-ẟa�leb: İt üzümü.
İnfeḥa: Kursak; süt emmekte olan hay-

vanların midelerinde bulunup ondan 
maya yapılan süt.

İnfi�āl: Bir şeyin tesirine maruz kalma, 
etkilenme; tesir.

İnfiṣāl: Ayrılma.
İnḥidār: İnmek, iniş; bir uzvun derisinin 

darbe sebebiyle şişmesi.
İnḥilāl: Dağılma, çözülme; erime, ayrış-

ma.
İnḥirāf: Değişme, bozulma; keyifsizlik.
İnḥiṭāṭ: (Şiş vb. şeyler için) İnme.
İn�iḳād: Toplanma, kurulma, koyu kıva-

ma gelme, koyuluk.

İdmān: Bir şeyi devamlı olarak yapmak, 
tekrarlamak. 

İfāḳat: Hastalıktan kalkma, sağlığına ka-
vuşma, iyileşme.

İfāża: Dökmek.
İfnā: Yok etme.
İfrāṭ: Aşırı fazlalık; aşırı gitme, ölçüyü 

aşma, gereğinden fazla ileri gitme.
İfsād: Bozma, fesada uğratma.
İġtidā: Gıdalanma, yiyip içme.
İġtisāl: Yıkanma.
İḥlīl: Penis deliği.
İhlīlec-i esved: bk. helīlec-i esved.
İḥrāḳ: Yakma.
İḥtibās: Tutulma, hapsolma; maddenin 

vücutta toplanması. 
İhtibās-ı ḥayż: bk. iḥtibās-ı ṭamŝ.
İḥtibās-ı ṭamẟ: Hayız kanının tutulma-

sı, gelmemesi.
İḥtiḳān: Kan toplanması; tenkiye yap-

ma, kabızlığa karşı şırınga ile göden 
bağırsağına su verme.

İḥtiḳān-ı raḥm: Rahimde kan toplan-
ması.

İḫtilāc: Seğirme, vücudun herhangi bir 
yerinde derinin ve hemen altındaki 
kasların hafif hafif oynaması.

İḥtilām: Düş azması, uykuda cenabet 
olma.

İḫṭilāṭ: Karışma.
İḫtināḳ-ı raḥm: Histeri.
İḫtirā�: Aslı olmayan bir şey uydurup 

gerçek gibi gösterme. 
İḥtirāḳ: Tutuşup yanma.
İḥtirāz: Kaçınma, sakınma.
İḳdām: Sürekli çaba gösterme, hareket, 

teşebbüs.
İklīl: Göz bebeği etrafında olan siyah 

daire.
İklīlī: Göz bebeği etrafında olan siyah 

dairede oluşan yara.
İklīlü’l-melik: Koç boynuzu bitkisi.
İḳlīmiyā: Altın, gümüş veya bakır eritil-

dikten sonra üzerinde oluşan köpük-
sü tortu.
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İstifrāġiyye [ḥummā]: İshalden sonra 
oluşan ve bir gün süren ateş.

İstiḥāle: Değişme, dönüşme.
İstiḥbāben: Bir şeyi güzel ve iyi kabul 

ederek, müstehab olarak.
İstiḥmām: Hamam girme, yıkanma.
İstiḫrāc: Çıkarmak.
İstiḥsān: Beğenme, güzel bulma, güzel 

sayma.
İstiḥyā: Utanma, haya etme.
İstikmāl: Tamamlanma.
İstiḳrā: Etraflı bilgi edinme, tümevarım.
İstikrāh: Beğenmemek, nefret etmek.
İstiḳrā�ī: Tümevarımla ilgili. 
İstikẟār: Çok görme, çok sayma.
İstilẕāẕ: Lezzet alma.
İstinkāf: Çekimser kalmak.
İstinşāḳ: Koklama, koklatma.
İstinzāl: İndirmek.
İstirdād: Geri alma. 
İstirḫā: Gevşeme, felç.
İstirḫā-yı �aḍale: Kas felci.
İstirḫā-yı �aṣab: Sinir felci.
İstirḫā-yı liẟe: Diş eti çekilmesi, gevşe-

mesi.
İstirḫā-yı maḳ�ad: Anüs felci.
İstirḫā-yı meẟāne: İdrar torbası felci.
İstirḫā-yı mi�de: Mide felci.
İstīṣāl: Yok etmek, gidermek.
İstisḳā: Vücudun çeşitli yerlerinde su 

toplanması. 
İstisḳā-yı laḥmī: Deri altı dokularında 

su toplanması, ödem.
İstisḳā-yı ṭablī: Karın dersinin altında 

hava veya gazdan kaynaklanan su 
toplanması.

İstisḳā-yı zıḳḳī: Karın derisi ile derinin 
altındaki iç yağı arasındaki kısımda 
su toplanması. 

İstiṭrāden: Söz gelimi.
İştidād: Şiddetlenme, artma.
İştiġāl: (Bir işle) Uğraşma, meşgul olma.
İṭ�ām: Yedirme.
İti: Sert, keskin, şiddetli.
İttiḫāẕ: Edinme, alma, kabul etme.

İnḳıbāż: Daralma, sıkışma; (nabızda) 
kasılma.

İnsidād: Tıkanma, kapanma.
İntifā�: Faydalanma, yararlanma.
İntifāḫ: Şişme, kabarma.
İntihā: Son bulma, son.
İntiḳāş: Kazılma, nakşedilme.
İntiṣābu’n-nefes: bk. nefesü’l-intiṣāb.
İntisāc: Doku oluşması.
İntişār: Penisin sertleşmesi.
İntişār-ı �ayn: Göz bebeğinin büyüme-

sinden kaynaklanan görme kaybı. 
İnżāc: İyice pişirip kıvamını buldurma.
İnzāl: Spermin boşalması, meninin gel-

mesi.
İnẕār: Korkutma, ihtar edip çekindirme, 

sakındırma.
Īrāẟ: Meydana getirme, sebep olma.
İresā: Menekşe kökü.
İrḫā: Koyuverme, gevşetme.
İrti�āş: Kol, bacak, yüz ve boyun kasla-

rında istem dışı meydana gelen titre-
me, sarsılma. 

İrtikāb: Kötü bir iş yapma.
İṣba�: Parmak.
İsbetān: Acı tere otu. 
İsfīdāc: bk. Üstübec.
İsfīdbāc: Sade, pirinç ve daha çok no-

hutla haşlanmış et çorbası.
İshāl-i mi�dī: Mideyle ilgili olan ishal.
İshāl-i zelḳī: Mide ve bağırsaklardan 

kaymak sıfatı ile olan ishal.
İsḳūlūfenderiyūn: Baldırıkara.
İẟna �aşer: On iki parmak bağırsağı.
İsrā�: Acele etmek, hızlandırmak.
İssi: Yakıcı ve bunaltıcı sıcak, ısı.
İstāre: Altı buçuk dirhem ağırlığında bir 

ölçü.
İstibdāl: Değiş tokuş.
İsti�cāl: Acele etme, sabırsızlanma.
İstidlāl: Delil getirmek; delillere daya-

nak bir hükme varmak.
İstīfā: İçine almak.
İstifrāġ: Boşaltmak, atmak; isteyerek 

kusmak.
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Ḳaliyye: Sade yağ ile pişirilmiş etsiz ya-
hut az etli kabak veya patlıcan yeme-
ği.

Ḳaly: Ekşi ve tuzlu çeşitli otların karış-
tırılmasıyla elde edilen bir karışım, 
kalye taşı.

Ḳalye misk: bk. ġāliye.
Ḳam�: Huni, kulp; kahretmek, zelil et-

mek, yok etmek.
Ḳāmi�: Yok edici, ortadan kaldırıcı.
Ḳamḳām: Kıl biti.
Ḳaml: Bit.
Ḳanṭūriyūn/Ḳanṭuriyūn: İki çenekliler 

sınıfının birleşikgiller familyasından, 
ılık bölgelerde yetişen, bazı türleri 
iştah açıcı ve yara iyileştirici olarak 
hekimlikte kullanılan, kırmızı, sarı, 
bazen da beyaz çiçekli, çok veya bir 
yıllık küçük bitki, kantaron.

Ḳapama: Astarlı kaftan, pamuklu hırka; 
giyecek takımı.

Ḳa�r: Dip, derinlik.
Ḳar�: Dokunma; doktorun muayene 

esnasında hastanın bir organına par-
makla vurması.

Ḳar�: Kabak.
Ḳarābādīn: bk. aḳrābādīn.
Ḳarāḳır: Mide veya bağırsak gurultusu.
Ḳaramtıḳ: Karamsı, karaya çalar.
Ḳarānīṭus: Kişiyi sersem eden dimağ 

dolgunluğu.
Ḳararaḳ: Karamsı, karaca.
Ḳarāżiye: Bir helva çeşidi.
Ḳarġa dülegi: İt hıyarı, ham kavun, ke-

lek.
Ḳarḥa: Çıban, yara.
Ḳarḥa-i �umḳiyye: Derin olan yara.
Ḳarībü’l-istiḥāle: Değişime, dönüşme 

yakın olan, başlayan.
Kārīz: Yer altında çirkef sularının aktığı 

yol, lağım.
Ḳarḳara: Karın, bağırsak gurultusu.
Ḳārūre: Sidik şişesi.
Ḳaṣaba: Nefes borusu, yemek borusu.
Ḳasāvet: Kalp katılığı.

İttisā�: Genişlemek. 
İyyel: Geyik.
İzāle: Giderme, ortadan kaldırma. 
�İẓam: Büyüklük.
�İẓām: Kemikler.
İzdiyād: Artma, çoğalma.
İẕḫir: Ayrık otu, Mekke ayrığı.
İzlāḳ: Kaydırmak.

J
Jengār: Bakır pası.
Jengārī: Bakır pası rengi, bakır yeşili.

K
Ḳābıż: Vücutta temas ettiği uzvu hare-

ketten alıkoyarak onu yoğunlaştırıp 
bulunduğu kanalı kapatan ilaç.

Ḳābile: Çeken, çekici; ebe.
Kābilī: Bodur.
Kābūs:  Uykuda basan sıkıntılı ağırlık, 

karabasan.
Ḳademeyn: İki ayak.
Ḳadḥ-ı keḥḥāl: Göze mil çekmek.
Ḳadın duzluġı: Amberberis, çoban tuz-

luğu, sarı çalı denen ağaççık.
Kāfūr: Kâfur ağacından elde edilen, 

hekimlikte kullanılan, beyaz ve yarı 
saydam, kolaylıkla parçalanan, güzel 
kokulu bir madde.

Kāfūr-ı Rübāḥī: Rübâh şehrine has kâ-
fur. 

Kāhil: Gayretsiz, tembel. 
Kāhillik: Gayretsizlik, tembellik.
Ḳaḳı-: Öfkelenmek, kızmak.
Kākünec: Patlıcangillerden, kırmızı ve 

ekşimsi meyvesi idrar söktürücü ola-
rak kullanılan, çok yıllık ve otsu bir 
bitki, gelin otu.

Ḳal�: Söküp çıkarma, yok etme.
Ḳalaḳ: İç sıkıntısı, gönül darlığı; hastada 

ızdıraptan kaynaklanan hareket.
Ḳalem-i jengār: Bakır pası türünden bir 

göz taşı.
Ḳalīlü’l-hażm: Az sindirilmiş, sindirimi 

az olan.
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Kebābe: Hint biberi.
Kebere: Genellikle tropik bölgelerde du-

varlarda ve kayalıklarda yetişen, bü-
yük pembe çiçekli, gebre veya kapari 
adında nohuttan küçük bir yemişi 
olan bodur ağaççık.

Kebid: Karaciğer.
Kebidī: Karaciğerle ilgili.
Keder: Bulanıklık, bulanık olma.
Keff: El ayası, avuç.
Keḥḥāl: Göz hekimi.
Kehl: Yaşı 30 ile 50 arasında olan olgun-

luk çağındaki kimse.
Kehle: Bit.
Kehrübā: Açık sarıdan kızıla kadar çe-

şitli renklerde veya siyah renkte, yarı 
şeffaf, kolay kırılan, bir yere sürtül-
düğü zaman hafif maddeleri kendi-
ne çekebilen, sigara ağızlığı, tespih, 
bıçak sapı ve ufak tefek süs eşyaları 
yapımında kullanılan fosilleşmiş reçi-
ne, saman kapan.

Kekre: Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk 
olan.

Kelb: köpek.
Kelef: Deride meydana gelen susam ta-

nesi gibi siyaha yakın noktalar; çil.
Kelem: Lahana.
Kemā: “Gibi, misillü” anlamında ben-

zetme edatı.
Kemā-yenbaġī: Gereği gibi, layık oldu-

ğu gibi, uygun şekilde.
Kemid: Boz renkli; gamlı, hüzünlü.
Kemmūn: Kimyon.
Kemmūn-ı Kirmānī: Kara kimyon. 
Kemrik: bk. nemle.
Kemürdek: Kıkırdak.
Kendir: Kendirgiller familyasından, sap 

liflerinden halat ve çuval yapılan bit-
ki, kenevir.

Kenger: Yabani enginar, eşek dikeni.
Kenib: Kenevir ve kendir dedikleri bit-

kidir ki ondan ip ve sicim bükülür. 
Kerāhet: Tiksinme, iğrenme.
Kerāvyā/kereviyā: Frenk kimyonu.

Kāsir: Kırıcı; büyük parçalı kemik ya da 
kıkırdak kırığı.

Ḳaşefiyye [ḥummā]: Yıkanmamaktan 
ya da güneşte yanmaktan dolayı deri 
gözeneklerinin tahrişiyle sonuçlanan 
ve bir gün süren ateş.

Ḳāşır: Cilt yüzeyinde yarayı kabuklan-
dırıp doku bozulmasını önleyen ilaç.

Ḳaṭ�: Kesmek; damarın enine yırtılması 
veya kopması.

Ḳatād: Geven.
Ḳatām: Korneada bir yara türü.
Ḳāṭı�: Durduran, kesen, son veren.
Ḳaṭr: Damla.
Ḳaṭrān: Çamgillerden, Güney Anado-

lu’da, Toros dağlarında ve Lübnan’da 
yetişen, 30-40 metre boyunda, dal-
ları yatık, iğne yapraklı, gösterişli 
ağaç. Bu ağacın gövde ve dallarından 
elde edilen katran, antiseptik ve idrar 
söktürücü olarak ve solunum hasta-
lıklarına karşı kullanılan önemli bir 
maddedir.

Ḳavābıż: Kabız idiciler.
Ḳavānīn: Kanunlar.
Ḳavcar: Kıvılcımla tutuşabilen nesne, kav.
Kāvī: Temas ettiği uzvu kuru bir ısıyla 

yakan, sertleştiren ve deriyi yakarak 
kömürleştiren ilaç.

Ḳaviyyü’d-dimāġ: Beyni, aklı sağlam 
olan, yerinde olan.

Ḳavuḳ: Sidik, idrar torbası.
Ḳavut: Kavrulmuş hububat unu.
Ḳay�: Kusma.
Ḳayd-ı iḥtirāzī: Bir hususta ileriyi düşü-

nerek konulan ve çekinmeyi gerekti-
ren kayıt, çekince.

Ḳayḥ: İrin.
Ḳayle: Testis torbasında şişlik, fıtık.
Ḳayṣūm: Kovan çiçeği. 
Ḳayṣūrī: Kâfurun bir türü.
Ḳaẕf: Atmak, kusmak.
Ḳażm: Diş uçlarıyla bir şeyi yemek; kuru 

nesne yemek ki yerken dişlerde çatır-
tı patırtı olması.
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Ḳıtāl: Savaş, cenk; vuruşma.
Kibrīt: Kükürt, sülfür; bir ucu sürtünme 

sonucu yanabilecek birleşimde olan 
küçük tahta veya karton parçası.

Kibrītiyye: Kükürtlü.
Kiçrilt-: Ufaltmak.
Ḳīfāl: Boynun iki yanında, kanı başa

taşıyan aort damarlarından her biri, 
baş damarı.

Kilye: Böbrek.
Kimād: Ağrıyan yere içine ilaç konul-

muş sıcak bez sarmak. 
Ḳīrāṭ: Elmas, zümrüt vb. değerli taşların 

tartısında kullanılan, 0,20043 gram-
lık ağırlık ölçü birimi.

Kirsenne: Burçak.
Ḳīrūṭī: Gül yağı, keçiboynuzu, safran, 

kâfur, mum vb. türlerin karışımıyla 
elde edilen bir merhem.

Kīs(e): Kese, torba.
Kitre: Gevenden çıkarılan bir zamk tü-

rü.
Ḳoca: İhtiyar. 
Köçek: Deve yavrusu.
Kösnük: Erkeklerde eşcinsel ilişki arzusu 

duyma.
Ḳūbā: Temregi, mantar hastalığı.
Ḳuc-: Kucaklamak, sarılmak.

Ḳudemā: Eskiden yaşamış olanlar, eski-
ler.

Ḳūḳiyā/Ḳūḳāyā: Çeşitli bitkilerin karı-
şımıyla elde edilen ve öksürük, verem 
vb. hastalıklar için kullanılan macun. 

Ḳulā�: Pamukçuk hastalığı.
Ḳūlenc: Kalın ve kör bağırsaklarda şiş 

vb. nedenlerle tıkanmadan kaynak-
lanan ağrı; vücutta, özellikle omuz 
başlarında duyulan şiddetli ağrı.

Ḳūlenc-i rīḥī: Bağırsaklarda yel birik-
mesinden meydana gelen ağrı.

Ḳūlenc-i veremī: Bağırsaklarda oluşan 
şişliklerden meydana gelen sancı, ağrı. 

Ḳūlūn: Kalın bağırsağın gödenden ön-
ceki bölümü.

Kerefs: Kereviz.
Kerīḥ(e): Pis, pis kokan.
Keriye: Genellikle dere kenarlarında bi-

ten bir bitki. 
Kerkes: Akbaba.
Kerseb: Kereviz.
Keẟāfet: Koyuluk, yoğunluk.
Kesel: Gevşeklik, uyuşukluk, tembellik.
Keẟīf: Koyu, yoğun.
Keẟret-i iḥtilām: Rüyada sperm boşal-

masının çok defa gerçekleşmesi.
Keẟret-i şehvet: Şehvet çokluğu, çiftleş-

me isteğinin çok olması.
Keş: Yoğurt kurusu, ekşimik.
Keşür: Havuç.
Ketem: Çivit otu.
Kettān: Ketengillerden, çiçekleri mavi 

renkte ve beş taç yapraklı, lifleri do-
kumacılıkta kullanılan bitkinin lifle-
rinden yapılmış dokuma.

Kevākib: Yıldızlar.
Keyle-: Dağlamak.
Keylūs: Besinlerin midede hazmedildiği 

ilk evredeki hâli.
Keylūsiyyet: Hazmedilebilirlik, sindire-

bilirlilik. 
Keymūs: Kimüs, yemeklerin mide öz su-

yuyla karıştıktan sonra aldığı durum, 
hılt.

Keyy: Yarayı veya vücudun hasta bir ye-
rini tedavi maksadıyla kızgın demirle 
yakma.

Ḳıġ: Koyun, keçi veya deve pisliği.
Ḳıġır-: Çağırmak, seslenmek.
Ḳıḥf: Kafatası.
Ḳıllet-i leben: Sütün az olması, süt az-

lığı.
Ḳımāṭ: Kundak; örtü, sargı, bez parçası.
Ḳınne: Kasnı.
Ḳırā�at-ı cehriyye: Sesli okumak.
Ḳırbe: Süt tulumu.
Ḳırfe: Tarçın kabuğu, nar kabuğu.
Ḳıṣar: Kısalar.
Ḳıẟẟā: Hıyar, acur.
Ḳıẟẟā-i ḥimār: Eşek hıyarı.
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Ḳuvvet-i dāfi�a: İtici kuvvet; ihtiyaçtan 
fazla olan gıdayı vücuttan uzaklaştı-
ran kuvvet.

Ḳuvvet-i ġāẕiye: Gıdanın işlenmesi yo-
luyla bedene, bedenin uzuvlarına ve 
bedende eksilen unsurlara dönüşme-
sini sağlayan kuvvet. 

Ḳuvvet-i ḥāfıẓa: Hafıza, hatırlama kuv-
veti.

Ḳuvvet-i ḥareket-i irādiyye: İradeye, is-
teğe göre hareket eden kuvvet. 

Ḳuvvet-i ḥayvāniyye: Rûh-ı nefsâniyye-
nin emri altında, beyne gelen ruhları 
terbiye ederek onları vücutta his ve 
hareket hâlinde kuvvetlere dönüştü-
ren ve yeri kalp olan etken ve edilgen 
kuvvetler. 

Ḳuvvet-i ḥāżıme: Midenin sindirme 
gücü.

Ḳuvvet-i ḥiss: İdrak, sezgi kuvveti.
Ḳuvvet-i ḳābıża: Tutma, bükme kuvveti.
Ḳuvvet-i lems: Dokunma kuvveti.
Ḳuvvet-i māsike: Gıdanın vücutta haz-

medilinceye kadar tutulmasını sağla-
yan kuvvet. 

Ḳuvvet-i muḥallile: Çözme, dağıtma 
kuvveti.

Ḳuvvet-i muḥarrike: Ḥareket kuvveti.
Ḳuvvet-i muḳarriḥa: Yara eden kuvvet.
Ḳuvvet-i muṣavvire: İnsana şekil veren, 

onu biçimlendiren kuvvet. 
Ḳuvvet-i mutaṣarrıfa: Zihinde hayalin 

sakladığı şeyleri istenildiği şekilde 
düzenleme ve harcama kuvveti.

Ḳuvvet-i müdrike: İdrak etme, anlama 
gücü.

Ḳuvvet-i mün�aḳide: Koyulaştıran, ko-
yu kıvama getiren kuvvet. 

Ḳuvvet-i müvellide: Meydana getirici 
kuvvet; kadın ve erkekte üreme sıvı-
larını var eden ve bu sıvıları vücuda 
dönüştüren fıtrî kuvvet. 

Ḳuvvet-i nāmiye: Bedenin uzunluk, de-
rinlik ve eni yönünden büyümesini 
sağlayan kuvvet. 

Ḳumḳum: Güğüm.
Ḳurlaġan: Genellikle parmaklarda olan, 

derinlere kadar işleyen dolama, etya-
ran.

Ḳurṣ: Yuvarlak veya yassı daire şeklinde 
olan haplar, tablet.

Ḳurūḥ: Yaralar.
Ḳurūḥ-ı �ayn: Göz yaraları.
Ḳurūḥ-ı külā: Böbrek yaraları.
Ḳurūhu’l-em�ā: Bağırsaklardaki yaralar.
Ḳurūnü’s-sünbül: Kurtboğan bitkisine 

benzeyen öldürücü bir zehir.
Ḳusṭ: Öd ağacı gibi bir ağacın zamkı.
Ḳuşa�rīre: Gövde kıllarında ve derisinde 

ya da adalelerde ürperme. 
Ḳuṭrub: Hastanın yıldız böceği gibi bir 

yerde karar kılmayıp kuruntusundan 
sürekli öte beri dolaşması, mâlîhûlyâ-
nın bir türü.

Ḳuvā: Kuvvetler.
Ḳuvā-yı nefsāniyye: Canlı olmanın ge-

rektirdiği arzularlarla ilgili, bedene 
ait olan maddi istekleri yerine getiren 
kuvvet. 

Ḳuvā-yı ṭabī�iyye: İnsanda korunma, 
beslenme, şahsî bekasını temin etme 
ve barınma ihtiyaçları için mevcut 
olan ve yeri karaciğer olan kuvvetler 
ile türünün bekasını temin etmek 
için ihtiyaç duyduğu ve yeri testisler 
olan üreme kuvveti.

Ḳuvvet-i �āḳıde: Erkek spermi gibi şekil-
lendiren kuvvet.

Ḳuvvet-i baṣar: Görme kuvveti.
Ḳuvvet-i cāẕibe: Çekim kuvveti; gıdayı 

çekerek vücudun uzuvlarına taşıyan 
kuvvet.

Ḳuvvet-i cāẕibe-i irādiyye: İradeye, iste-
ğe bağlı olarak gıdayı vücut organla-
rına taşıyan kuvvet. 

Ḳuvvet-i cāẕibe-i ṭabī�iyye: Tabii, doğal 
olarak gıdayı çekerek vücudun or-
ganlarına taşıyan kuvvet. 
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Leben: Süt.
Leḫāliḫ: Birleşik kokular.
Lehīb: Alev; yanma.
Lehv: Oyun.
Lems: Dokunma. 
Lemsī: Dokunma ile ilgili.
Levn-i �āc: Fil dişi rengi.
Levn-i bādincān: Patlıcan rengi.
Leẕ�: Yakıp acıtmak.
Lezic(e): Yapışkan; yapışkan olup uzayıp 

sünen. 
Leẕẕā�: Yakıcı, acıtıcı.
Līf: Hayvânî, insânî ve nebâtî maddele-

rin iplik gibi ince ve uzun parçası, lif.
Liḳā: Yüz, çehre.
Līn, līnet: Yumuşaklık.
Lisān-ı ŝevr: Sığır dili bitkisi.
Lisānü’l-ḥamel: Bağa yaprağı, sinirli ot, 

damar otu.
Liẟerġus: Unutkanlık hastalığı, hafıza 

kaybı, amnezi.
Lu�āb: Tükürük, salya; bazı bitkilerin 

kök, çiçek veya dallarında bulunan 
koyu yapışkan sıvı.

Lu�ābāt: Bazı bitkilerin kök, çiçek veya 
dallarında bulunan koyu yapışkan 
sıvılar.

Lu�ābiye: Salya kıvamında olan.
Lu�b: Oyun.
Luffāḥ: Abdüsselam otu.
Luḥūm: Etler.
Lūle: Su akan musluksuz boru.
Lu�ūḳ: Kaşıkla yalama yoluyla kullanılan 

ilaç.
Lübb: Kabuklu meyvelerin içi, özü. 
Lükk: Kuyumcu ve bıçakçıların hançer, 

bıçak vb. nesnelerin saplarını yapış-
tırdıkları bir zamk türü.

Lükk-i büsr: Kuyumcu ve bıçakçıların 
hançer, bıçak vb. nesnelerin saplarını 
yapıştırdıkları zamkın ham hâli.

Lüsū�: Zehirli hayvan ısırması.
Lüzūcet: Yapışkanlık, yapışkan olma.

Ḳuvvet-i sem�: İşitme kuvveti.
Ḳuvvet-i şehvāniyye: Şehvet kuvveti.
Ḳuvvet-i şemm: Koku alma kuvveti.
Ḳuvvet-i şevḳiyye: Şiddetli arzu ve iste-

me kuvveti. 
Ḳuvvet-i ẕevḳ: Tatma kuvveti.
Ḳuz: Güneş görmeyen serin yer.
Ḳūz: Testi.
Küdre: Bulanık olma.
Küdūrāt: Bulanıklıklar; kaygılar, keder-

ler.
Küḥālet: Göz hekimliği, göz hastalıkları 

bilimi.
Küḥl: Sürme, göz ilacı.
Kühūlet: Olgunluk çağı, orta yaşlılık.
Külā: Böbrekler.
Künd: Tembel; keskin olmayan, kör. 
Kündür: Ağaç sakızı, çam sakızı.
Kündüs: Ağu kunduz, aksırık otu. 
Künk: Toprak veya çimentodan yapılmış 

geniş çaplı, kalın su borusu.
Kürküm: Yalancı safran, Hint safranı.
Kürrāẟ: Pırasa.
Kürrāẟī: Pırasa rengi.
Küẟīrā: bk. kitre.
Küşne: bk. kirsenne.

L
Lā-büdd: Gerekli, lazım.
Lāden: Pamuk otu.
Lādiġ: Kuvvet ve uzvun birleşmesini 

ayırt etmeyi sağlayan ilaç. 
Lāḥıc: Daraltıcı.
Lāḥıḳ: Yetişen, ulaşan; eklenen, katılan.
Laḫlaḫa: Güzel kokulu birkaç bitki veya 

nesnenin karışımıyla hazırlanmış ko-
ku karışımı, birleşik koku.

Laḥm: Et.
Laḥm-ı ġudedī: Dil kökü, testis ve me-

me etleri.
Laḥmī: bk. istisḳā-yı laḥmī
Laḳve: Ağız çarpılması, eğilmesi; yüz 

felci.
Laṭḥa: El ayasıyla çalma, sürme.
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Maḳleyāẟā: İnce bağırsak sancısı ve ishal 
için kullanılan faydalı bir karışım.

Mālī: Dolu.
Māliḥ: Tuzlu.
Māliḥ: Tuzlu.
Mālīḫūlyā: Kara sevda; melankoli.
Ma�mūl: Yapılmış, imal edilmiş.
Māniyā: Delilik.
Maraż: Hastalık.
Maraż-ı aṣlī: Çıkış yerinde, ana merke-

zinde tesirini gösteren hastalık.
Maraż-ı şirkī: Çıkış yeri veya ana mer-

kezi yerinbe tesir suretiyle bir başka 
yerde etkisi ortaya çıkan hastalık.

Mār-ı mühre: Yılan taşı, yılan panzehiri.
Marīż: Hasta. 
Marsama: Kuzukulağına benzeyen ko-

kulu bir bitki, marsıvan otu.
Marṭūb: Nemli, yaşlı, rutubetli.
Marṭūbu’l-mizāc: Yaş tabiatlı.
Marżā: Hastalar.
Māsārīḳā: Bağırsakları tutan karın iç za-

rı, bağırsak askısı.
Maṣdū�: Başı ağrıyan.
Maṣl: Ekşi sütün yoğunlaşıncaya kadar 

kaynatılıp yoğunlaştıktan sonra içine 
tuz konup güneşte kurutulması, kara 
kurut.

Maṣnū�: Yapılmış; birden fazla unsurdan 
oluşan.

Maṣrū�: Sara hastalığına yakalanmış, sa-
ralı.

Maṣṭakī:  Sakız ağacı, fıstık ağacı vb. ka-
buğundan elde edilen sakız, bir nevi 
reçine.

Ma�ṣūr: Suyu sıkılmış.
Maṣura: Çeşme zıvanası.
Māş: Börülcenin bir çeşidi, bezelye; fiğ.
Māşerā: Yüzde meydana gelen ve bazen 

göze de sıçrayan şişlik.
Maşrıḳ: Doğu.
Maşrıḳāt: Güneşin doğacağı taraflar, 

yerler.
Maṭar: Yağmur.

M
Mā�: Su; göze su inme hastalığı.
Ma�ācīn: Macunlar.
Mābıż: Kol dirseğinin iç yüzü.
Ma�cūn-ı felāsife: Filozoflar macunu.
Ma�cūn-ı zebīb: Kuru üzüm ve benzeri-

den elde edilen karışım.
Ma�danūs: Maydanoz.
Ma�dūm(e): Var olmayan, yok. 
Mafṣal:  Kol, bacak, parmak vb. hareket-

li kemiklerin birleşme yerleri, eklem.
Maġrib: Batı.
Maġṣ: Sancı, ince bağırsak ağrısı.
Maġşiyyün �aleyh: Bayılmış, baygın.
Maḫlūṭ: İçine başka maddeler katılmış, 

karıştırılmış, karışık.
Maḥmūde: İki çeneklilerin çit sarma-

şığıgiller familyasından, soluk sarı 
çiçekli, sivri yapraklı, ince ve tüysüz 
gövdeli, tırmanıcı ve sürünücü, çok 
yıllık bitki, bingöz otu, sakmunya. 

Maḥmūm: Sıtmaya tutulmuş, sıtmalı.
Maḫmūr: İçkiden sersemlemiş, kendin-

den geçecek duruma gelmiş.
Maḫnūḳ: Hunâk marazına yakalanmış 

kimse.
Maḥrūr: Hararetli, ateşli (kimse).
Maḥrūru’l-mizāc: Tabiatı hararetli olan 

kimse. 
Maḥsūsa: Varlığı beş duyu ile anlaşılan, 

duyulan, hissedilen.
Maḫūf: Tehlikeli.
Maḥẓūẓ: Haz ve zevk almış, hoşnut.
Mā�ī : Suya ait, su ile ilgili.
Mā�-i kedir: Bulanık su.
Mā�-i rümmānīn: Ekşi ve tatlı karışık 

olan nar suyu.
Mā�-i ṣāfī: Saf, berrak su.
Mā�iyyet: Su niteliği, sıvı.
Maḳābir: Mezarlar, mezarlıklar.
Maḳ�ad(e): Anüs, dübür.
Maḳādīr: Miktarlar, kısımlar.
Maḳarr: Oturulan, karar kılınan yer; 

mesken.
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Mekke ayrıġı: bk. iẕḫir.
Mekẟ: Durma, kalma.
Me�kūl: Yenecek şey, yiyecek.
Me�kūlāt: Yenecek şeyler, yiyecekler.
Melāk: Kudret, iktidar, mülk.
Melāset: Yumuşaklık.
Meldūġ: Zehirli hayvanın soktuğu kimse.
Melḥame: Savaş yeri; şiddetli savaş.
Melḥūẓ: Olabileceği düşünülen, muhte-

mel.
Melīle: Ateşli titreme.
Melmes: Dokunma, temas.
Melmūsāt: El ile dokunmalar, el ile te-

mas etmeler.
Me�lūf: Alışık, alışmış.
Memdūḥ: Övülmüş, iyi.
Memerr: Geçecek, geçip gidilecek yer, 

yol, geçit.
Menābit: Bitkileri bittiği veya ekilip yetiş-

tiği yerler, otlaklar; çıkış, bitiş yerleri.
Menāfi�: Yararlar, faydalar, menfaatler.
Menāfis: Soluk yolları.
Menāfiẕ: Delikler, kanallar.
Menbit:  Bir bitkinin bittiği veya ekilip 

yetiştiği yer, otlak; çıkış, bitiş yeri.
Meneviş: Sakız ağacının yemişi, çitlem-

bik.
Menhī: Yasak.
Menḳūż: Bozulmuş, hükümsüz bırakıl-

mış.
Menẟūr: bk. ḫīrī.
Me�nūs: Alışılmış olan, alışılan.
Merāḳī: Merak, kuruntu, şüphe içinde 

bulunan.
Merāḳḳ: Karnın alt kısmında yer alan 

yumuşak bağ dokusu. 
Merār(e): Safrâ kesesi, öd kesesi. 
Merbū�: Dört günde bir sıtma tutan kişi.
Merḍūḍ: Ezilmiş, dövülmüş.
Merhem-i ḥavāriyūn: bk. merhem-i rü-

sül.
Merhem-i rüsül: Terkibinde çeşitli bitki 

ve zamkların olduğu ve Hz. Îsâ tara-
fından ilk olarak yapıldığına inanılan 
bir merhem. 

Maṭbūḫ: Pişirilmiş;  bir sıvı içine konu-
lup kaynatılmış veya haşlanmış ilaç.

Maṭbūḫu’l-fākihe: Meyvenin bir sıvı 
içine konulup kaynatılması veya haş-
lanmasıyla hazırlanmış ilaç.

Maṭḥūl: Dalağında şişlik (verem) olan.
Māverā: Bir şeyin ötesinde, arkasında, 

gerisinde bulunanlar.
Mażārr: Zararlar.
Mażbūṭ: Sağlam.
Māzeryūn: Sarı sütleğen.
Mażġ: Çiğneme.
Mażmaża: Ağızda çalkalanmak üzere ve-

rilen sıvı ilaç, gargara.
Māzū: Bitkilerin ve özellikle bazı meşe 

türlerinin üzerinde böcekler, kurtlar, 
bakteriler gibi asalaklar tarafından 
meydana getirilen ve sanayide boya-
ma, deri tabaklama işlerinde kullanı-
lan bir çeşit ur, mazı.

Mebādī: Başlangıçlar, ilk evreler.
Mebāḥiẟ: Üzerinde araştırma ve tartışma 

yapılan konular.
Mebde�: Kaynak, çıkış yeri. 
Mebrūd: Soğutulmuş, soğuk.
Mebrūdu’l-mizāc: Mizacı, tabiatı soğuk 

olan.
Mebsūr: Hemoroitli, basurlu.
Mecārī: Su yolları; vücuttaki sıvıların ak-

tığı yollar, kanallar.
Mecī�: Geliş.
Mecrā: Su yatağı, su yolu; vücuttaki sıvı-

ların aktığı yollardan her biri, kanal.
Mecrā-yı ṭabī�ī: Doğal yol.
Medḫal: Giriş, giriş yeri, ağız.
Medīne: Şehir.
Medḳūḳ: Dövülmüş, toz hâline getirilmiş.
Medḳūḳ: Tüberkülozlu.
Meflūc: Felç olmuş, felçli.
Mefrūş: Döşenmiş.
Meḥācim: Kan almada kullanılan şişeler.
Mehl: Vakit verme, mühlet.
Me�ḫūẕ: Alınmış.
Mekbūd: Karaciğeri zayıf olan, karaciğe-

rinde hastalık olan.
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Meybuḫtec: Taze sıkılmış üzüm şırası-
nın pişmişi.

Meyyit: Ölmüş, ölü.
Meẕīl: Aynı hâl üzere devam etmeyen, 

durumu değişen, huzursuz hasta.
Meẕmūm: Zemmolunmuş, kötü.
Mıḳdaḥa: Mil çekilen alet.
Mıḳrāż: Kesecek âlet, makas.
Mıṣfāt: Delikli kemik.
Mısṭār: Yeni yapılmış şarap.
Mi�ā: Bağırsak.
Mi�avī: Bağırsakla ilgili.
Mi�ā-yı müstaḳīm: Kalın bağırsağın son 

bölümü, rektum.
Midde: İrin, cerahat. 
Middī: İrinle ilgili.
Milḥ: Tuz.
Milḥ-i cerīş: Yarı yarıya dövülmüş tuz.
Milḥ-i derānī/ milḥ-i enderānī: Beyaz 

tuz; kaya tuzu.
Milḥ-i Hindī: Kırmızı renkli Hint tuzu.
Minşāriyyet: Testere gibi dişi olan.
Mirār: Safra kesesinden akan sarı su. 
Mirre: Safra, sevdâ.
Mirre-i ṣafrā: Balgam karışmış ince kı-

vamlı safra. 
Mirveḥa: Yelpaze.
Miẟḳāl: 4,810 gram olan bir ağırlık ölçü 

birimi.
Mismār: Beyaz siğil.
Mīşe: Orman, ormanlık yer.
Miyāh: Sular.
Mizāc-ı bārid: Vücutta dört unsur bir 

araya geldiğinde soğukluğun diğer 
hıltlara baskın çıktığı mizaç.

Mizāc-ı ḥarr: Vücutta dört unsur bir 
araya geldiğinde sıcaklığın diğer hılt-
lara baskın çıktığı mizaç.

Mizāc-ı raṭb: Vücutta dört unsur bir 
araya geldiğinde rutubetin (yaşlığın) 
diğer hıltlara baskın çıktığı mizaç.

Mizāc-ı yābis: Vücutta dört unsur bir 
araya geldiğinde kuruluğun diğer 
hıltlara baskın çıktığı mizaç.

Mer�ī: Gözle görülen, görülebilen.
Merī: Yemek borusu.
Merkūb: Binilmiş.
Merrāt: Defalar, kereler.
Merv: Koca yarpuzu olarak bilinen bitki.
Merzencūş: Ballıbabagillerden, küçük 

yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitki-
si, mercanköşk.

Mesālik-i ḍayyıḳa: Dar yollar.
Mesāmīr: Beyaz siğiller.
Mesāmm: Deri üzerinde bulunan çok 

sayıda küçük delikler, gözenekler.
Mesāmmāt: Vücûdun teneffüs etmesine 

ve ter çıkarmasına yarayan cilt üze-
rindeki küçük delikler, gözenekler.

Mesbūt: Komaya girmiş. 
Mesdūd: Kapatılmış.
Mesḥūḳ: Dövülmüş, ezilip toz hâline 

getirilmiş.
Meshūl: İshal olan.
Mesīḫ: Tat özelliği olmayan, tatsız.
Meskūt: Kan tutmuş kimse.
Meslūḳ(a): Haşlanmış, kaynatılmış.
Meslūl: Verem hastalığına yakalanmış, 

veremli. 
Meẟrūdīṭūs: Mesrûdîtûs adlı birisinin 

hazırlamış olduğu karışım, ilaç.
Mess: Yapışmak, dokunmak.
Mestūr: Gizli, saklı.
Meşīme: Döl yatağı.
Meşmūm: Koklanmış.
Meşrūb: İçilecek şey, içecek.
Meşrūbāt: İçecekler.
Mevādd: Maddeler, cisimler.
Mevāżı�-ı keẟīre: Çeşitli mahaller, böl-

geler.
Mevḳūf: Olması, meydana gelmesi baş-

ka bir şeye bağlı olan; -e adanmış, 
vakfedilmiş, tahsis edilmiş (şey).

Mevrūẟ: Irsî, kalıtım yoluyla geçen.
Mevṣūfe: Nitelenmiş.
Mevt: Ölüm.
Mevżi�-i �aṣr: Sıkılan yer.
Mey�a: Zamk, sakız.
Meybih: Ayva şarabı.
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Muḥaccere: Taşlaşan. 
Muḥaddeb: Yumru, tümsekli, kambur.
Muḫaddir:  Duyuları uyuşturan, bir şey 

hissetmez hâle getiren (ilaç), uyuştu-
rucu.

Muḫaddirāt: Uyuşturucu ilaçlar, uyuş-
turucular.

Muḥakkik: Keskinliği ve ısıtıcı özelliği 
ile yakıcı ve batıcı hıltları uzvu yara-
lamadan gözeneklere çeken ilaç.

Muḫālaṭa: Karışma.
Muḫāliṭ: Karışmış.
Muḥallil: İltihapları, şiş ve yumruları 

dağıtmaya yarayan ilâç, ısıtıcı karak-
teri ile buharlaştırarak hıltı parçalara 
ayırarak vücuttan çıkaran ilaç.

Muḫalliṣa: Nevruz otu.
Muḥammaṣ(a): Ḳavrulmuş.
Muḥammir: Tesir ettiği organı aşırı ısı-

tarak oradaki kanı dışarı çeken ilaç.
Muḥārebe: Mücadele; çarpışma.
Muḥarrik: Hareket ettiren, harekete ge-

çiren, oynatan.
Muḥaṣṣal: Elde edilen, sonuç olarak or-

taya çıkarılan; sözün kısası, hâsılı.
Muḫaṣṣıṣ: Tahsis eden, hususileştiren, 

ayıran.
Muḫaşşin: Isıtıcı karakteri ile bedende 

uzvun parçaları arasında yükseklik ve 
alçaklık farkları meydana getiren ilaç.

Muḫāṭ: Sümük.
Muḫāṭıyye: Sümüksü.
Muḫāṭī: Sümük gibi, sümüksü.
Muḥāẕāt: Karşı taraflar.
Muḥāẕī: Aynı sırada, aynı hizada olan; 

paralel.
Muḥdeẟ: Sonradan ortaya çıkan, yeni. 
Muḫḫ: Beyin.
Muḥḥ: Yumurta sarısı.
Muḥḥī: Yumurta sarısı renginde olan.
Muḥibb: Sevgi besleyen, seven.
Muḫill: Bozan, sakatlayan, zararı doku-

nan, halel getiren.
Muḥraḳ: Yakılmış. 
Muḥrıḳa [ḥummā]: Yüksek ateşli sıtma.

Mu�affin(e): Uzva hayat veren ruhun 
mizaç ve rutubetini bozan ilaç.

Mu�aḫḫar: Sonraya bırakılmış; geri, ar-
ka. 

Mu�ālec(e): Bir hastalığa karşı tedavi uy-
gulama, ilaç verme; ilaç.

Mu�allaḳ: Asılı.
Mu�ammer: Yaşayan; çok yaşamış olan, 

uzun bir ömür süren, uzun ömürlü.
Mu�āraża: Karşı koyma; çekişme.
Mu�arraḳ: Terleten, ter döktüren.
Mu�āşeret: Birlikte yaşama, iyi ilişkiler 

kurma. 
Mu�aṭṭal: His ve hareket özelliğini yitir-

miş; işlevsiz.
Mu�aṭṭıs: Aksırtan, aksırtıcı.
Mu�aṭṭısāt: Öksürtücü, aksırtıcı devalar.
Mu�aṭṭış: Susatan.
Mubṣır: Görücü, görünen.
Mubṣırāt: Görünenler.
Mūcez: Kısa ve özlü bir biçimde söylen-

miş (söz) veya yazılmış (yazı).
Muḍādde: Birbirine zıt olmak. 
Muġalliẓ: Soğutucu karakteri ile uzvun 

rutubetini donduran veya koyulaştı-
ran ilaç.

Muġalliẓāt: Uzvun rutubetini donduran 
veya koyulaştıran ilaçlar.

Muġarrī/muġarriyye: Yapışkan ve kuru 
özelliğiyle vücutta kanalların ağızları-
na yapışıp akıntıları engelleyen ilaç.

Muġarriyāt: Yapışkan ve kuru olup vü-
cut kanallarının ağızlarına yapışıp 
akıntıları engelleyen ilaçlar.

Muġāẟ: Yaban narı.
Muġlā: Kaynamış, kaynayan.
Muġlā-i ḥāmıż: Hastaya verilmek üzere 

kaynatılmış ekşi karışım.
Muglā-i ḥulv: Hastaya verilmek üzere 

kaynatılmış tatlı karışım.
Muġlā-i münżic: Hastaya verilmek üze-

re kaynatılmış sindirimi kolaylaştırıcı 
karışım.

Muġnī: Başka şeye ihtiyaç bırakmayan, 
doyurucu.
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Munṣab: Karışmış olan, karışan, karışık.
Munṭabıḳ: İntibak eden, uyan.
Murabba�:  Dört unsur veya dört parça-

dan meydana gelen, dörtlü.
Muraḳḳıḳ: İnceltici.
Muraṭṭıb(a): Yaş ve nemli duruma geti-

ren, nemlendiren.
Muraṭṭıbāt: Yaş ve nemli duruma geti-

renler, nemlendirenler.
Mūriẟ: Sebep olan, gerektiren, meydana 

getiren.
Murtāż: Hoşnut, hoşa giden.
Murtāż: Nefsini terbiyeye çekmiş; egzer-

siz yapılan kimse.
Muṣādeme: Çarpışmak, vuruşmak.
Muṣāḥib: Eşlik edici, eden; arkadaş.
Muṣlıḥāt: Islah ediciler.
Muṣliḥ: İyileştiren, düzelten.
Muta�aṭtıl: İşlemeyen.
Mutalaṭṭıf: Yumuşak ve nazik eden.
Mutavassıṭ: Orta, orta hâlli.
Muṭāvi�: Uygun olan, uygun düşen, 

uyan. 
Muṭayyeb: Hoş kokulu.
Mutażarrır: Zarar görmüş olan.
Muṭbıḳa [ḥummā]: bk. sūnūḫas.
Mu�teddün bih: Kıymete değer.
Mu�tedil:  Orta hâlde, orta kararda olan, 

itidalli, orta.
Mu�tedilü’l-ḳıvām: Kıvamı yerinde, or-

ta.
Mu�tedilü’l-mizāc: Her yönden belli bir 

denge üzere olan mizaç. 
Muṭī�: Uyan, itaat eden; yumuşak başlı, 

uysal.
Muttaṣıl: Bitişik.
Muvāfaḳat: Uyma, uygun olma, uygun-

luk.
Muża��af: İkiye katlanan, ikiye katlanıcı.
Mużā�af: Üzerine bir veya birkaç katı ila-

ve edilerek çoğaltılma.
Muzāḥama: Birbirini sıkıştırma, sıkıntı 

ve zahmet verme.
Muzāḥim: Sıkıntı verici. 
Mużāyaḳa: Darlık, sıkıntı.

Muḥriḳ: Yakan, yakıcı.
Muḫtār: Beğenilmiş, seçkin.
Muḥtebes: Tutulmuş, hapsolmuş.
Muḥtebis: Hapsedici, hapsolunmuş. 
Muḫtelifetü’l-vaż�: Duruşu, hareketi 

farklı olan.
Muḫteliṭ: Farklı nitelikteki unsurlardan 

meydana gelen, karışık.
Muḥtemil: Taşıyıcı, yüklenici; olabilir, 

mümkün.
Muḥteniḳ(a): Boğulmuş olan.
Muḫteniḳatü’r-raḥm: Histeriye akala-

nan.
Muḥteriḳ(a): Yanıcı.
Mūḳ: Göz pınarı.
Muḳa��ar: Ortası çukur olan.
Muḳabbıżāt: Büzüştürüp sıkanlar.
Muḳābil: Karşılık.
Muḳaddem: Önce; ön.
Muḳārenet: Uygunluk, yakınlık, bitişik-

lik. 
Muḳārin: Yakın, bitişik.
Muḳaṭṭı�: Isıtıcı karakteri ile bedende 

uzva yapışan hıltı yapıştığı yerle ara-
sına girerek uzaklaştıran ilaç.

Muḳaṭṭı�āt: Isıtıcı karakteri ile bedende 
uzva yapışan hıltı yapıştığı yerle ara-
sına girerek uzaklaştıran ilaçlar:

Muḳāvim: Dayanıklı, dirençli, güçlü, 
sağlam.

Muḳavvī: Uzvu bozulmadan ve hastalık-
tan koruyan ilaç.

Muḳayyi�: Kusmaya sebep olan, kustu-
ran, kusturucu (ilaç).

Mūḳ-ı vaḥşī: Göz kuyruğu.
Muḳl-i ezraḳ: Güren meyvesi, kızılcık.
Muḳtażī: Gerekli.
Muḳterin: Yaklaşan.
Mūmiyā: Yer mumu, kara sakız.
Mūm-revġan: bk. ḳīyrūṭī.
Munāḳıż: Zıt, çelişkili.
Munfaṣıl:  Bitişik olmayan, ayrılmış, 

ayrı.
Munḳabıż: Daralıp kısalmış, çekilmiş, 

büzülmüş; içi sıkılmış, sıkıntılı.
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Mü�eddī/mü�eddiye: Meydana gelme-
sine sebep olan, doğuran, sebebiyet 
veren.

Mü�enneẟ-i semā�ī: Belli bir kaideye da-
yanmayan, Araplardan işitildiği gibi 
müennes (dişi) kabul edilen kelime-
lerdir.

Müfekkire: Düşünme gücü.
Müferriġ: Döken, boşaltan; süzgeç.
Müferriḥ:  İçe ferahlık veren, rahatlatıcı 

ilaç.
Müferriḳ: Ayıran, ayırıcı.
Müfeşşişe: Dağıtıcı, yel çıkarıcı.
Müfettiḥ: Tıkanmış bir yeri açan, tıka-

nıklığı gideren ilaç vb.
Müfettiḥāt: Tıkanmış bir yeri açan, tıka-

nıklığı gideren ilaçlar.
Müfettit: Kıran, ufalayan, ezen ilaç veya 

âlet. 
Müfred: Birleşik olmayan, basit.
Müfriṭ: Aşırı; bir şeyi haddinden, gere-

ğinden fazla yapan.
Mühellebī: Bir tatlı çeşidi.
Müherrā: Pişmiş.
Mühlik: Öldürücü.
Mükedder(e): kederli, gamlı; saf ve ber-

rak olmayan, bulanık.
Mükeddir: Bulanık duruma getiren, bu-

landıran.
Mükellele: Başının etrafında tüyler bu-

lunan yılan türü.
Mükeẟẟif(e): Bir şeyi yoğunlaştıran, ko-

yu ve kesif duruma getiren.
Mülāṣıḳ: Yapışık, bitişik.
Mülaṭṭıf: Yumuşatıcı, sertlik giderici, 

müleyyin (ilaç).
Mülaṭṭıfāt: Yumuşatıcı, sertlik giderici 

ilaçlar.
Mülāyemet: Yumuşaklık.
Mülāzemet: Bir kimseye, bir şey veya 

yere hiç ayrılmak istemeyecek şekil-
de bağlanma; bir işle sürekli meşgul 
olma.

Müleyyin: Yumuşatıcı; kabızlığı önle-
yen, hafif müshil tesirli ilaç.

Mużırr: Zararlı.
Mūẕī: Acıtan, acı veren. 
Mużṭarr: Zorlanmış, çaresiz, mecbur.
Mübādere(t): Bir işe süratle girişme.
Mübāḥaẟe: Bahsini etme, konuşma.
Mübaḫḫir(e): Buharlaşıcı, uçucu.
Mübaḫḫirāt: Buharlaşıcılar, uçucular.
Mübāyin: Ayrı, farklı olan, farklı; karşıt, zıt.
Mübdi�-i Feyyāż: Can verip hayata baş-

latan, yaratan Cenâb-ı Hakk.
Mübeddil: Değiştiren, tebdil eden.
Müberrid: Soğutan, soğutucu.
Müberridāt: Soğutanlar, soğutucular; 

soğutucu devalar.
Mübevvil: İdrarı arttıran.
Mübezzer: Baharatlar ile terbiye edilmiş 

olan.
Mübezzir: Baharat katılmış.
Mücāma�at: Cinsî münasebette bulun-

ma, çiftleşme.
Mücāvire: Komşu.
Müceffif: Kurutucu özelliğiyle vücutta 

rutubetli unsurları kurutan ilaç.
Müceffifāt: Kurutucular. 
Mücellil: Örtücü. 
Mücerreb: Denenmiş, sınanmış, tecrübe 

edilmiş.
Mücerred: Yalnız, tek başına.
Mücevvef: İçi boş, oyuk (şey).
Müdāf: Ezilmiş.
Müdāvemet: Devmlılık, devamlı yapma.
Müddet-i ḥaml: Gebelik süresi.
Müdemmil: Yaranın iki dudağında olan 

rutubeti yapışkan hâle getirerek yara-
nın iyileşmesini sağlayan ilaç.

Müdevver: Yuvarlak.
Müdirr: Vücuttan ter, idrar, süt, hayız 

kanı gibi sıvıları çıkartmaya yarayan 
ilaç.

Müdirrāt: Vücuttan ter, idrar, süt, hayız 
kanı gibi sıvıları çıkartmaya yarayan 
ilaçlar.

Müdrike: Kasların donması ile irade ve 
hissin birden bire kaybolması hasta-
lığı.
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Münhażım: Hazmedilen, sindirilen.
Münḳażī: Yok olan.
Münkesir: Kırılmış, kırık.
Münmiyye: Büyüten, geliştiren.
Münsedd: Kapalı olan, kapanmış, tıkan-

mış.
Müntaḳış: Kazılmış; nakışla bezenen.
Müntaḳil: İntikal eden, naklolunan.
Müntehā: Bir şeyin varabileceği son 

nokta, son, nihayet.
Müntin(e): Kötü kokulu, kokuşmuş.
Münżic: Sindirimi kolaylaştıran, haz-

mettiren; olgunlaşmış, pişmiş.
Münẕir: Kötüyü haber veren veren; kö-

tünün belirtisi.
Münẕirāt: Kötü belirtiler.
Mürdāseng/mürdeseng: Yanmış kur-

şun, mertek; kalay ya da kurşun kat-
kılı merhem.

Mürebbā: İşlem görmüş.
Mürekkeb: Birleşik.
Mürevviḥ: Rahatlık ve ferah veren, ra-

hatlatan; güzel koku yayan.
Mürḫiyyāt: Yumuşatıcı etkiye sahip ilaç-

lar.
Mürḫiyye: Yumuşatıcı etkiye sahip ilaç.
Mürr: Arabistan, Yemen vb. bölgelerde 

yetişen bir ağaç ve bu ağaçtan elde 
edilen zamk.

Mürrī: Buğday veya arpa ununun tuz 
katılmadan hamur yapılması ve bu 
hamurun pişirilmesiyle elde edilen 
yiyecek.

Mürtefi�: Yükselmiş, yüksek.
Müsaḫḫan: Isıtılmış olan, sıcak.
Müsaḫḫin: Isıtıcı, ısıtan.
Müsaḫḫināt: Isıtıcı devalar.
Müsāvī: Eşit.
Müsebbiṭāt: Saçı düzleştirici ilaçlar.
Müseddid: Vücüt kanallarında tıkanık-

lığa yol açan.
Müsekkin: Sakinleştirici, yatıştırıcı.
Müẟelleẟ(e): Üzüm şırasının üçte biri 

kalacak şekilde kaynatılmasıyle elde 
edilen şarap.

Mü�lim: Üzüntü, keder verici.
Mültebis: Başka bir şeyden ayırt edile-

mez durumda olan, karışık.
Mülteḥime: bk. ṭabaḳa-i mülteḥime.
Mültemi�: Parlayan, parlak.
Mülteṣiḳ: Yapışık, bitişik.
Mülūḥat: Tuzluluk.
Mülūḫiyyā/mülūḫiyye: Ebegümeci.
Mümeddid: Müddeti uzatılan; gerilmiş 

olan, gerilen.
Mümellis: Düz olmayan uzvu ıslatıcı 

özelliğiyle düzleştiren ilaç.
Mümessek: İçinde misk olan.
Mümeyyiz: Ayırt eden, ayıran.
Mümidd(e): Uzayıcı, gergin olan.
Mümīt: Öldürücü.
Mümsik(e): Bir şeye sağlam yapışan, ya-

pışıcı.
Mümtedd: Uzun süreli, uzun süren.
Mümtelī: Dolu, dolmuş.
Mümteni�: Olması veya gerçekleşmesi 

imkânsız, mümkün olmayan.
Mümtezic(e): Karışmış, iç içe olan.
Mümtezicāt: Karışımlar.
Münāfāt: Birbirine karşıt olma, karşıt-

lık.
Mün�aḳid: Düğümlenmiş, bağlı.
Münaḳḳiyāt: Temizleyici ilaçlar.
Münbasiṭ: Açılmış, yayılmış, genişlemiş. 
Münbit-i laḥm: Yaraya gelen kanı bağla-

yıp ondan et oluşturan ilaç.
Müncemid: Donmuş, donuk.
Münceẕib: Bir şeye, bir tarafa doğru çe-

kilen.
Mündefi�: (Hastalık, sıkıntı vb. için) Sa-

vulmuş, savuşturulmuş, atlatılmış.
Münebbih: Uykudan uyanan; uyarıcı.
Müneffiḫ(a): Gaza yol açan ilaç.
Müneffiẕe: Kanal açtıran, yol açtıran.
Münevvim: Uyuşturucu, uyutucu ilaç.
Münfa�il: Etkilenen, etkilenmiş.
Münfekk: Ayrılmış, kopmuş, sökülmüş.
Münḥadir: İnişli, meyilli.
Münḫafıż: Aşağı, alçak.
Münḥal: Çözülmüş.
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Müştemil: İçine alan, kapsayan, ihtiva 
eden.

Müte�affin: Kokuşmuş, bozulmuş.
Müte�aḫḫir: Sonra gelen, sonraki.
Müte�assir: Güç, zor.
Müte�aṭṭıl: İşlemez olan.
Müte�aẕẕir: Yapılması güç olan, zor.
Müteberrid: Soğuyan.
Mütecezzī: Bölünen, parçalara ayrılan. 
Müte�eddī: Sebep, sebep olan; gelen.
Müte�ehhil: Evli.
Müte�ellim: Elem duyan, kederli, mahzun.
Müte�eẕẕī: Eziyet çeken, üzülen, ıztırap 

duyan.
Mütefennin: Çeşitli, türlü türlü.
Müteferriḳ:  Birbirinden ayrılmış, dağıl-

mış.
Müteġayyir: Başka bir şekle giren, başka 

bir hâl alan, değişen.
Müteḥaccir: Taşlaşmış, taş gibi olmuş.
Müteḫalḫil: Birbirinden ayrılmış, gev-

şek, yumuşak.
Müteḥallil: Çözülmüş; ayrışmış.
Müteḥammil: Tahammül eden, katla-

nan, dayanan.
Müteḥarrik: Hareket eden, hareketli.
Müteḫayyile: Hayal kurma, tahayyül 

etme gücü.
Müteḳalliṣ: Kasılmış, gerilmiş, gergin.
Müteḳarriḥ: Yaralı, çıbanlı.
Mütekāẟif: Yoğunlaşmış, yoğun.
Mütekevvin: Hasıl olan, var olan. 
Mütekeyyif: Keyfiyetlenen, bir keyfiyet-

le vasıflandıran.
Mütemevvic: Dalgalanan, dalgalı.
Mütena��im: Nimet, bolluk ve refah 

içinde yaşayan.
Mütenāḳıż(a): Birbirine zıt.
Mütenāvelāt: Yenilenler.
Mütenāvil: Alan, yiyen.
Müteneffis: Soluk alan, soluk alıp vere-

rek yaşayan (varlık), canlı.
Müterekkib: Birden fazla şey veya kim-

senin birleşmesiyle meydana gelen, 
birleşen, birleşmiş, mürekkep.

Müẟelleẟ: Üç kısım veya üç parçadan 
oluşan, üçlü.

Müsemmin: Semizleştiren, semizleştirici 
ilaç.

Müshil(e): Bağırsakların çalışmasını sağ-
layan, kabızlığı giderici, dışkının ko-
layca dışarıya atılmasına yarayan ilaç.

Müskir(e): Sarhoşluk veren.
Müsḳiṭ: Düşürücü.
Müsḳiṭāt: Düşürücüler. 
Müsri�: Hızlandıran, acele ettiren.
Müstaḥīl: Olması, gerçekleşmesi müm-

kün olmayan, imkânsız.
Müstaḥleb: Hayvan veya bitkiden elde 

edilen süt.
Müstaḳarr:  Durulan, yerleşilen, karar 

edilen yer.
Müstaḳil: Bağımsız; bilhassa, özellikle.
Müstaḳīm: Doğru, düz.
Müstefraġ: Kusulmuş.
Müstefriġ: Boşaltıcı, kusturucu ilaç.
Müsteḳarr: Yer, mevki.
Müstekrehe: Tiksindirici, iğrenç. 
Müstelḳiyen: Arka üstü, sırt üstü yatarak.
Müstemirr: Devamlı, sürekli; değişken 

olmayan, sabit.
Müsterḫī/müsterḫiye: Gevşeyici, gevşe-

yen.
Müstesḳī/Müstesḳā: Vücudunda su 

toplanmış olan. 
Müstetir: Örtülü, gizli, saklı.
Müstevī: Düz.
Müstevlī: Kaplayan, yayılan.
Müşākele: Aynı şekilde olma, şekilce 

benzeme.
Müşennic: Buruşturucu.
Müşevveş: Karışık, düzensiz.
Müşevviḳ: Arzusunu, isteğini arttıran, 

isteklendiren.
Müşiff: Şeffaf olan, saydam.
Müşrif: Yükselen, çıkan, yüksek yer; ula-

şıcı.
Müştaġil: Bir şeyle uğraşan, bir iş veya 

kimse ile meşgul olan.
Müştedd: Şiddetlenmiş, kuvvetlenmiş.
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Nāḳıh: Tam olarak iyileşip hastalıktan 
tamamıyla kurtulmayan, iyileşme ev-
resinde olan.

Naḳī: Halis, saf.
Naḳṣ: Eksiklik, noksanlık.
Naḳū�: Tedavi kullanılmak amacıyla su-

da ıslatılan bitki ya da ilaç.
Naḳū�āt: Tedavi kullanılmak amacıyla 

suda ıslatılan bitkiler ya da ilaçlar.
Naḳū�-ı ḥāmıż: Tedavide kullanılmak 

amacıyla suda ıslatılan ve tadı ekşi 
olan ilaç. 

Naḳū�-ı ḥulv: Tedavide kullanılmak 
amacıyla suda ıslatılan ve tadı tatlı 
olan ilaç.

Naḳū�-ı muḳavvī: Kuvvetlendirici ilaç.
Na�na: Ballıbabagillerden, yaprakları 

sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe 
renginde, güzel kokulu, yaprakları 
baharat olarak kullanılan, çok yıllık 
ve otsu bir kültür bitkisi ve bu bit-
kinin yapraklarından elde edilen ba-
harat.

Nānḫˇāh: Nanahan tohumu.
Nārcīl: Hindistan cevizi. 
Nārdeng: Nar, kızılcık, erik vb. meyve-

lerden yapılan ekşimsi pekmez.
Nārenc: Turunç.
Nār-ı fārisiyye: Kan çıbanı, şarbon.
Nāṣūr: Fistül.
Nāşī: İleri gelen, neşet eden, sebebiyle.
Naṭūl: Hastanın azasına dökülen deva 

ile pişirilmiş su.
Nāy: Ney.
Naẓariyyāt: Bilgi hâlinde, nazariye ni-

teliğinde olan, iş hâline geçmemiş, 
uygulama alanına çıkmamış olan, 
teorik.

Nebīẕ: Hurma veya üzüm şırası. 
Neces: Dışkı, pislik.
Nefesü’l-intiṣāb/nefes-i intiṣāb: İleri 

derecede kalp ve akciğer yetmezli-
ğinden kaynaklanan ve ancak güç 
ve oturur durumda yapılabilen solu-
num.

Mütereşşiḥ: Sızan, terleyen.
Mütesāvī: Eşit.
Müteşābih(e): Benzer.
Müteşerrib(e): İçici, emici.
Müteşevviş: Karışık.
Mütevaḳḳī: Sakınan, çekinen.
Mütevātir: Peş peşe olan.
Mütevellī: Yerine geçme.
Mütevessiḫa: Kirlenmiş.
Müteżādd(e): Birbirine zıt olan, arala-

rında zıtlık bulunan, zıt, karşıt.
Mütezāyide: Gittikçe artan, çoğalan.
Mütteḥid: Beraberce, birlikte, birleşmiş.
Müttesi�: Genişleyen, geniş.
Müvellidāt: Doğuranlar, üretenler.
Müverrim(e): Vücutta şiş meydana ge-

tirici.
Müvessiḫ: Yaranın kurumasını engelle-

yen. 
Müyebbis: Kurutucu ilaç.
Müzevver(e): Hastaya yedirilen etsiz ye-

mek.
Müẕliḳ(a): Yumuşatan, ishal eden ilaç.
Müzmin: Kronik.
Müzz: Mayhoş.

N
Nabż-ı dūdī: Kurtsu nabız. 
Nabż-ı mevcī: Dalgalı nabız.
Nabż-ı minşārī: Testereye benzeyen na-

bız.
Nabż-ı miṭraḳī: Dikrotik nabız. 
Nabż-ı nemlī: Karıncalı nabız. 
Na�ce: Dişi koyun.
Nāfıż: Titremesi olan sıtma.
Nāfiḫ: Gaz yapıcı, gazlı.
Nafiṭa: İçi su toplayan kabarcık şeklin-

deki şişlik.
Naḥīf: Zayıf, çelimsiz.
Nāḫna: Göz pınarında oluşan ve tedavi 

edilmediği takdirde gözü kör eden 
bir göz hastalığı.

Naḳ�: Tedavide kullanılacak ilacı suda 
ıslatma. 
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Nevm-i ṭavīl: Uzun, ağır uyku; koma.
Nevmiyye [ḥummā]: Uzun süren uyku 

sonucu meydana gelen ve bir gün sü-
ren ateş.

Nezf: Kanama.
Nezle: Soğuk algınlığına bağlı olarak 

dimağdaki fazla rutubetin boğaz ve 
çeneye inmesi sonucu olarak genel-
likle burun akması şeklinde beliren 
hastalık.

Ni�āc: Dişi koyunlar.
Niḳris: Topuk ve ayak eklemlerinde 

meydana gelen ağrı.
Nīlencī: Çivit rengi.
Nīlūfer: Nilüfergillerden, yaprakları yu-

varlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, 
mavi, pembe renkte, durgun sularda 
veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi.

Nīm-kūft: bk. merḍūḍ.
Nisbet-i ṭabī�iyye: Doğal, normal ölçü.
Noḫūd-āb: Nohut suyu.
Noḳṣān-ı bāh: Çiftleşme isteğindeki ek-

siklik.
Nuḍc: Olgunlaşmak, tamama ermek, 

pişmek; sindirme kuvvetinin fiili. 
Nuḫā�: Arkadaki omurga kemiğinin 

içinde olup beyinden omurga kemi-
ğine uzanan ilik, kokar ilik.

Nuḫālī: Kepekle ilgili, kepeksi.
Nuḥās-ı muḥraḳ: Yanmış bakır, rastık 

taşı.
Nuḳl: İçkiyle yenen yiyecek, meze.
Nūre: Hamam otu; kasık kıllarını aldır-

mak için yanmış kireçle zırnih karı-
şımı.

Nūşādur/nişādır: Amonyak tuzu.
Nuṭfe: Meni.

O
Oñatça: Güzelce, iyice.
Oñul-: Şifa bulmak, iyileşmek, yara ka-

panmak.
Oñurḳa: Bel kemiği, omurga.

Neffāḫ(a): Vücutta yele neden olan gıda 
veya deva, gazlı.

Neffāẕa: Etkisini hemen gösteren ilaç.
Nefḫ: Üflemek; tükürmek.
Nefḫa: Gaz, gaz şişkinliği.
Nefẟ: Tükürme. 
Nefẟ-i dem/demevī: Kan tükürme.
Nefs-i nāṭıḳa: Konuşan öz, insan. 
Nehem: İştahla, hırsla yeme; yemeğe şid-

detli arzu.
Neḳā: Pak olmak.
Nemeş: Deride meydana gelen merci-

mek gibi kırmızıya yakın noktalar.
Nemlā: Bir yerde karar kılmayan, sabit 

durmayan.
Nemle: Vücuttaki karıncalanma, egza-

ma. 
Nemle-i cāversiyye: Vücutta darı tane-

leri gibi noktaları beliren egzema çe-
şidi.

Nemmām: Yaprakları nane gibi güzel 
kokulu olup bazı yemeklere konan 
bir bitki, barsama.

Nemnāk: Nemli, rutubetli.
Nerces: Nergis.
Nesīm: Hafif hafif esen, hoş ve latif rüz-

gâr.
Nesrīn: Yaban gülü, ağustos gülü, Mısır 

gülü, Van gülü gibi isimler alan bir 
cins gül.

Neşāstecī: Nişasta ile ilgili, nişastadan 
yapılan.

Neşf: Suyu çekip emme.
Neşūḳāt: Enfiye gibi burna çekilen ilaç-

lar.
Nevāḥī: Nahiyeler; kenarlar.
Nevāḥī-i re�s: Baş kenarları.
Nevāhiż: Uçmaya yeni başlayan güver-

cin yavruları.
Nevāṣīr: Fistüller.
Nevāt: Çekirdek.
Nev-bāve: Yeni ve taze çıkan şey; hediye, 

armağan.
Nevm: Uyku.
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hal kesici, gaz giderici hassaları sebe-
biyle hekimlikte kullanılan çok yıllık 
otsu bitki. 

Rāyiḥa: Koku.
Rāyiḥa-i kerīhe: Pis koku.
Rāyiḥa-i ṭayyibe: Güzel koku.
Rāziyāne: Rezene.
Rebv: Astım.
Recā: Ümit; yalancı gebelik.
Recm: Atılan taş; atmosferde yanan gök 

taşı.
Red�: Uzaklaştırmak.
Redā�et: Fenalık; hastalık veya yarada 

azgınlık. 
Redī/rediyye: Kötü, çirkin, zararlı.
Rediyyü’l-ḫılṭ: Vücudun hastalanması-

na sebebiyet veren madde.
Remād: Kül.
Remādiyyet: Kül olma.
Remādü’l-�aḳārib: Akrepler külü.
Remādü’l-erneb: Tavşan külü.
Remed: Göz ağrısı, göz iltihabı.
Reml: Kum.
Rencūr: bk. kösnük.
Reṣāṣ: Kalay.
Retaḳ: Kadınlarda atrezi.
Retḳā: Vajinal atrezisi olan kadın, aslık.
Revādi�: Toplardamarlar. 
Revāyiḥ: Güzel kokular.
Revġan: Yağ.
Revẟ: Dışkı.
Reyḥān: Fesleğen. 
Rıfḳ: Yumuşaklık.
Rıṭl: Eskiden kullanılan sıvı ölçüsü olup ba-

zı yerlerde yüz otuz dirhem sayılmıştır.
Rib�: Dört günde bir tutan sıtma.
Ribāḥī: Kâfurun bir türü.
Rībās: Işkın.
Ribāṭ: Organlar arasındaki bağ. 
Ribāṭāt: Organlar arasındaki bağlar.
Ricl: Ayak.
Ricle: Semiz otu, pirpirim.
Ricl-i ġurāb: Karga ayağı otu.
Rifāde: Yara üstüne konan katlanmış bez, 

kompres.

Ö
Öd: Safra. 
Ögürme: Böğürme, bağırma.
Öñdin: Önce.
Öyken: Akciğer.
Öyle: Öğle.

P
Penbe: Pamuk.
Penc-engüşt: Ayıt ağacı yaprağı.
Perākende: Dağınık, darmadağınık. 
Perhīz: Diyet.
Pīr: Yaşlı, ihtiyar kimse.

R
Ra�āde: Torpil balığı.
Rābi�: Dördüncü.
Rābū�: Dörtlü.
Rādi�: Soğutucu karakteriyle uzvun gö-

zeneklerini daraltan, çıkacak madde-
leri bu özelliğiyle dondurarak hapse-
den ilaç.

Rādi�āt: Soğutucu karakteriyle uzvun 
gözeneklerini daraltan, çıkacak mad-
deleri bu özelliğiyle dondurarak hap-
seden ilaçlar.

Raḥm-ı muḫteniḳa: Vajina duvarı ya-
pışmış olan.

Raḳabe: Boyun.
Rāki�: Rüku eden, rüku pozisyonu.
Raḳīḳ: İnce. 
Rāmek: Miske katılan siyah nesne; çeşit-

li bitki ve zamkların karışımıyla elde 
edilen bir macun.

Rastıḳ: Antimon tozundan yapılan, ha-
nımların kaşlarını veya saçlarını bo-
yamak için kullandıkları siyah boya.

Ra�şe: Titreme hastalığı.
Raṭb: Yaş, ıslak.
Rateylā: Zehirli örümcek, böy.
Rāvend:  İki çenekliler sınıfının kara 

buğdaygiller familyasından, büyük 
yapraklı bazı türleri süs bitkisi olarak 
yetiştirilen bazı türleri sebze olarak 
yenen, iştah açıcı, kuvvetlendirici, is-
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S
Ṣa�b: Güç olan, çetin, zor.
Ṣabır: Zambakgiller familyasından, tro-

pikal bölgelerde yetişen, küçüklü 
büyüklü birçok türü bulunan, özel-
likle sarı sabır denen çeşidi tıpta kul-
lanılan bitki.

Ṣabī: Ergenlik çağına gelmemiş olan ço-
cuk.

Sābi�: Yedinci.
Sābū�: Yedili.
Ṣābūn:  Kirli ve yağlı şeyleri temizle-

mekte kullanılan, türlü yağlarla al-
kaliler birleştirilerek yapılan madde, 
sabun.

Ṣābūnī: bk. ḳarāżiye.
Ṣādi�: Yarıcı.
Ṣadīd: Çıbanlardan akan sarı su, irin.
Ṣadīdī: Yaradan akan irinle ilgili.
Ṣadme: Vurma, çarpma.
Ṣafāyiḥ: Yassı ve düz şeyler, levhalar.
Sa�fe: Saç derisi mantarı, saçkıran.
Sāfil: Aşağı; alçak, aşağılık. 
Ṣāfin: Bacakta seyreden toplardamar.
Ṣafrā: Eski tıpta beden yapısının esasını 

teşkil ettiği kabul edilen dört unsur 
(ahlât-ı erbaa)dan biri [Diğerleri 
kan, balgam ve sevdâdır].

Ṣafrāġūn: bk. aṭrāġūlīdīṭūs.
Ṣafrā-yı muḥteriḳa: Balgam karışmış 

yoğun kıvamlı safranın kendi ken-
dine yanarak kül hâline gelmiş şekli.

Saḥc: Deride soyulma, kazınma yoluyla 
oluşan tahriş; bağırsakların iç yüzün-
de yırtılma, bağırsak iltihabı.

Ṣaḥīḥ: Sağlıklı.
Saḥḳ: Döverek ezme, dövme, ezme. 
Ṣaḥnā�-i Şāmiyye: Balıkların tuzlanıp 

bir küp içerisinde bekletilmesi sonu-
cu elde edilen yiyecek, salamura.

Ṣā�im: İnce bağırsağın orta kısmı.
Sāḳ: Baldır, incik.
�aḳb: Delik.
�aḳba-i �inebiyye: Gözün iris tabakası 

deliği.

Rīḥ: Yel, rüzgâr;  vücutta duyulan sızı, 
yel, ağrı. 

Rīḳ: Ağız suyu, salya.
Riḳḳat: İncelik, incelme.
Riyāḥ: Yeller, vücuttaki ağrılar; rüzgârlar.
Riyāset: Liderlik.
Riyāżet: Perhiz.
Riye: Akciğer.
Ru�āf: Burun kanaması.
Ru�āf-ı şebekī: Ağlarla ilgili burun ka-

naması.
Ru�āf-ı şiryānī: Atar damarlarla ilgili bu-

run kanaması.
Ru�āf-ı verīdī: Toplardamarlarlarla ilgili 

burun kanaması.
Rub�: Dörtte bir, çeyrek.
Rubb: Meyve veya sebzenin sıkılması 

veya pişirilmesi sonucu çıkan koyu 
kıvamlı şıra, su.

Rubb-ı erḥam: bk. īlāvus.
Rubbu’l-�ineb: Pekmez.
Rubūb: Meyve veya sebzelerin sıkılması 

veya pişirilmesi sonucu çıkan koyu 
kıvamlı şıralar, sular.

Rūḥ-ı bāṣır(a): Beyinde görme kuvveti-
nin merkezi, ruhu.

Ruḳ�a: Bez parçası, yama.
Rūşenā: Bazı göz hastalıkları için kulla-

nılan bir merhem, ilaç.
Ruṭab: Hurma meyvesinin olgunlaşmış 

taze hâli.
Ruṭūbet: Nem, yaşlık. 
Ruṭūbet-i beyżiyye: Aköz sıvısı.
Ruṭūbet-i celīdiyye: Gözün ön bölü-

mündeki sıvı.
Ruṭūbet-i zücāciyye: Vitröz camsı sıvı. 
Rücūm: Atılan taşlar; atmosferde yanan 

gök taşları.
Rümāne: Uyluk kemiğinin ucu.
Rümmān: Nar.
Rüsūb: Çökelti olmak, dibe çökmek; su-

da ayrışan her türlü nesne; duran bir 
sıvının dibinde meydana gelen biri-
kinti, tortu, çökelti.
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Sefercel: Ayva.
Sefūf: Toz hâlindeki ilaç.
Seḥāb: Bulut; korneada oluşan leke, yara.
Seher: Uyuyamama hastalığı.
Seher-i sübātī: bk. sübāt-ı seherī.
Seḳanḳūr: Nil Nehri sahillerinde yaşa-

yan bir çeşit kum kertenkelesi.
Sekbīnec: Çadıruşağı, şeytantersi ağacı 

vb. bitkilerden elde edilen bir zamk.
Sekte: Felç; baş dâhil vücudun tamamı-

nın felçli olması.
Sekte: Kan tutmak.
Selāḥif: Kaplumbağalar.
Sel�a-i cefn: Gözde oluşan iltihap, göz 

hıyarcığı.
Selḥafe: Kaplumbağa.
Selḫ-i ḥayye: Yılan derisi.
Selīḫa: Katır kuyruğu otunun kökü.
Selīme: Sağlıklı.
Selisü’l-bevl: İstem dışı idrar çıkması.
Selselü’l-bevl: bk. selisü’l-bevl.
Sem�: Duyma, işitme; kulak.
Semārūġ: Mantar.
Semek-i ṭarī: Taze balık.
Semen: Yasemin.
Semīd: Has ekmek, kepeksiz un.
Semir-: Besili, yağlı bir duruma gelmek, 

semizlemek, şişmanlamak.
Semiyy: Adaş.
Semm: Zehir.
Semm-i ḳātil: Öldürücü zehir.
Semmī: Zehirli.
Semmiyyet: Zehirlilik.
Semn: Yağ, tereyağı, hayvanlardan elde 

edilen yağ.
Semniyyet: Semizlik.
Semrit-: Şişmanlatmak.
Semūm: Zehirli şey.
Senā: Sinameki.
Senderūs: Sandarak ağacı reçinesi.
Sen-: Zayıflamak, sönmek, buruşmak.
�erb: İç yağı.
Serendīb: Hindistan’ın güneyindeki Sey-

lan (Sri Lanka) adasına Ortaçağ İslam 
coğrafyacılarının verdiği efsanevî isim.

Saḳf: Tavan.
�āḳıb: Bir şeyi delip geçen, delen.
�aḳīl: Ağır; bunaltıcı.
Saḳṭ: Düşme.
Saḳṭa: Düşme.
Ṣala�: Saç dökülmesi, kellik.
Ṣalābet: Katılık, sertlik.
�a�leb: Tilki.
Ṣalīb: Kemikte olan ilik.
�ālīl: Siğiller.
�āliẟ: Üçüncü.
Ṣaman ḳapıcı: Kehribar.
Ṣamġ-ı �Arabī: Arap zamkı.
�āmin: Sekizinci.
Sāmm-ı ebraṣ: Sarı kertenkele, büyük 

keler.
Ṣanavber: Çam fıstığı ağacı.
Sanca-: Sokmak, saplamak.
Ṣandal: Sarımtırak renkli, çok dayanıklı, 

sert ve çok makbul bir odunu olan, 
çeşitli türlerinden çıkan yağlı ve reçi-
neli esanslar lavantacılıkta, sabuncu-
lukta kullanılan, Afrika, Endonezya 
ve özellikle Hindistan’da yetişen ağaç.

Ṣandal-ı aḥmer: Kırmızı sandal ağacı.
Ṣar�: Epilepsi, sara hastalığı.
Ṣar�: Yıkmak, devirmek.
Ṣarf: Şaraba su katmayıp halis kılmak.
Saṭḥ:  Bir şeyin dışta olan, dıştan görü-

nen tarafı, yüzü; yüzey.
Ṣavm: Oruç.
Sebeb-i bādī: İlk sebep, ana sebep.
Sebel: Korneanın üzerinde patolojik ola-

rak gelişen granülasyon dokusu ne-
deniyle, görmeyi zorlaştıracak tarzda 
yüzeysel damarlaşması.

Sebistān: Sipistan, ökse yemişi.
Secec: Bağırsak artığı, bağırsak sıyrıl-

mak.
Sedd: Kapama, tıkama; engel, mâni. 
Sedd-i mecārī: Vücuttaki sıvıların aktığı 

kanalları tıkama, kapama.
Seder: Göz kararması.
Sedīd: Doğru.
�edy: Meme. 
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Si�a(t): Genişlik.
Ṣībān: Bit yumurtaları.
Sidre: Arabistan kirazı.
�iḳal: Ağırlık.
Sikencübīn/sirkencübīn: Balla sirkenin 

karışımı olan, harareti kesen, safrayı 
söndüren ekşi şerbet.

Sikencübīn-i büzūrī: Sirke ve baldan 
yapılıp içine çeşitli tohum veya çekir-
deklerin de katıldığı şerbet.

Sikencübīn-i sāẕec: Sirke ve baldan ya-
pılan sade şerbet. 

Sikencübīn-i �unṣulī/sirkencübīn-i �un-
ṣulī: Bal, şeker ve sirkenin yanı sıra 
ada soğanı katılarak hazırlanan şerbet.

Sill: Verem.
Simḥāḳ: Vücuttaki kemikleri örten ince 

zar veya deri; kafatasının dıştaki zarı.
Sinā-i Mekkī: Baklagillerden, sıcak böl-

gelerde yetişen, yaprağı müshil ola-
rak kullanılan, sarı çiçekli, otsu veya 
ağaçsı bitki.

Sincāb: Sincapgillerin örnek tipi olan 
küçük, çevik, uzun kuyruklu, kesici 
dişli, ağaçlarda yaşayan, kemirgen 
memeli hayvanın postundan elde 
edilen kurşunî renkli kürk.

Sincid: İğde.
Siñir-: Sindirmek.
Sinn: Doğumdan itibaren yaşanılan sü-

re, yaş.
Sirāc: Kandil, mum, meşale gibi aydın-

latma aracı.
Sirke: Bazı çorbalara, yemeklere, sala-

talara ekşilik vermesi için konulan, 
halk arasında ateş düşürmesi ve fe-
rahlatması için vücuda sürülen ekşi-
miş üzüm suyu; bit yumurtası.

Sīsenber: bk. nemmām.
Sivāk: Misvak.
Siyādet: Efendilik, beylik.
Ṣoġul-: Solmak, feri gitmek.
Ṣor-: Emmek.
Ṣorul-: Emilmek. 
Söyün-: Söndürmek.

Sereṭān:  Yengeç; yenirce denen hastalık, 
kanser.

Serḥ: İdrar kanalı. 
�erīd: Tirit; şarap küp içinde eskidikçe 

yüzeyinde ortaya çıkan ve toprağa 
benzeyen şekil.

Serī�ü’l-hażm: Çabuk, hızlı sindirilen.
Serī�ü’l-inḥidār: Çabuk inen.
Serī�ü’l-inḳıżā: Çabuk, hızlı biten.
Serī�ü’l-istiḥāle: Çabuk, hızlı değişen.
Serī�ü’l-�ufūnet: Çabuk, hızlı çürüyen.
Sersām: Menenjit.
Se�ūṭ: Burundan çekilen ilaç.
Se�ūṭāt: Burna enfiye gibi çekilen ilaçlar.
Sevād: Siyahlık, karalık.
�evb: Elbise.
Sevdā: Eski tıpta insan vücudunu ve 

mizacını meydana getirdiği ve insan 
sağlığının aralarındaki dengeye bağ-
lı bulunduğu kabul edilen dört un-
surdan (ahlât-ı erbaa) biri [Diğerleri 
kan, balgam ve safrâdır].

Sevīḳ: Kavrulmuş un.
Seyelān-ı lu�āb: Aşırı tükürük salgılan-

ması.
Seyircik: bk. nemle.
Seẕāb: Sedef otu. 
Ṣıcı: Ḳırıcı.
Ṣıġar: Küçüklük.
Ṣıġın: Alageyik.
Ṣıḳındı: Sıkılarak çıkarılan meyve suyu.
Ṣıll: Zehirli yılan.
Ṣımāḫ: Kulak, kulak deliği.
Ṣımaḳ: Ḳırmak, bozmak; yenmek. 
Ṣınā�at: Meslek, zanaat.
Ṣınā�ī: Tabiî olmayan, yapma.
Ṣınıḳ: Kırık.
Ṣıraca: Deride ve genellikle boyunda gö-

rülen, lenf düğümlerinin şişkinliğiyle 
beliren tüberküloz türü.

Ṣırlak: Düzgün, pürüzsüz, parlak.
Sıyrıncaḳluḳ: Kayganlık.
Sıyrındı/sıyrıntı: Bağırsak bozukluğun-

da gelen salgı, ishalken akan su gibi 
dışkı.
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Südediyye [ḥummā]: Damar tıkanıklı-
ğından kaynaklanan ve bir gün süren 
ateş.

Südligen: Sütleğengillerden, yaprak sap 
ve köklerinde süt görünüşlü, kekre ve 
yakıcı bir öz su bulunan, verdiği öz 
su türlerine göre hekimlikte ve sana-
yide kullanılan, yedi yüz kadar türü 
bilinen, bir veya çok yıllık bir bitki, 
Japon kaktüsü.

Südüs: Altıda bir.
�üfl: Tortu, çöküntü; dışkı. 
Sühūlet: Kolaylık.
Sükk: Mazı, nar kabuğu, zamk-ı Arabî 

ve pekmezin karıştırılmasıyla elde 
edilen macunun elendikten sonra 
içine misk katılarak suyla macun ya-
pılıp bir süre güneşte bekletilip pastil 
hâline getirtilmesiyle meydana gelen 
karışım. 

Sükker: Şeker.
Sükūn: Durma, hareketsiz kalma, hare-

ketsizlik. 
Sükūn: Ḥareketsizlik; durgunluk.
Sülāḳ: Göz kapaklarının kızıl kızıl olup 

kalınlaşması ve kirpiklerin döküldü-
ğü yerlerde yara oluşması.

�ü�lūl: Siğil.
�ü�lūliyye: Siğil memesi gibi olan hemo-

roit.
�ülüẟ: Üçte bir.
�ülüẟān: Üçte iki.
�ümn: Sekizde bir.
Sümūm: Zehirler.
�ümün: Sekizde bir.
Süñük: Kemik.
Sür�at-i inzāl: Spermin erken gelmesi, 

erken boşalma.
Sürḫ-bād: bk. ḥumre.
Süst: Gevşek, zayıf.

Söyün-: Sönmek, parlaklığı gitmek.
Su�āl: Öksürük, öksürme.
Ṣūbe: Bit yumurtası.
Su�d: Kara topalak bitkisi.
Ṣudā�: Baş ağrısı.
Ṣudā�-ı demevī: Kan galebesinden olan 

baş ağrısı.
Ṣudġayn: İki şakak.
Ṣūf: Yün.
Ṣūfī: Korneada oluşan bir yara türü.
Suḫriyyet: Maskaralık etme, maskaralık.
Suḫūnet: Sıcaklık.
Sū�-i ḫulḳ: Kötü ahlak, tabiat.
Sū�-i ḳinye: Karın boşluğunda su top-

lanması.
Sū�-i mizāc: Kötü huy, kötü mizaç. 
Suḳūṭ: Yıkmak; düşmek; sarkmak. 
Ṣulb: Katı, sert; bel kemiği, omurga.
Sulṭān-i ḥāmī: Himaye eden, koruyan 

padişah, yönetici.
Summāḳ: Antep fıstığıgillerden, sıcak 

bölgelerde yetişen, kabuğu hekim-
likte, yaprakları dericilikte kullanılan 
ağaç.

Sūnūḫas: Hıltların ateşinin gittikçe art-
ması. 

Ṣuraḳ: Su çevrintisi, girdap.
Sūrincān: Yemişi çiğdem olan otun kö-

kü.
Sūs: Meyan.
Sūsen: Süsengillerden, nisan-haziran 

ayları arasında çeşitli renklerde iri 
ve güzel kokulu çiçekler açan, uzun 
ömürlü otsu bitki, iris.

Ṣu�ūbet: Zorluk, güçlük, zahmet.
Ṣu�ūd: Yükseğe, yukarıya çıkma, yüksel-

me.
Sübāt: Uyku, dalgınlık, kendinden geç-

me; koma.
Sübāt-ı seherī: Uykusuzluğun, uyuya-

mama hastalığının verdiği dalgınlık, 
hafif uyku hâli.

Südde: Tıkanıklık, emboli.
Süded: Tıkanıklıklar.
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Şebaḳ: Cinsel isteği olmak.
Şebb: Şap, alumen.
Şebeke: Ağ; dibi yakın olan çeşmeler.
Şebekiyye: Gözün retina tabakası.
Şebḥ: Karaltı.
Şebḥ-i mer�ī: Gözle görülen karaltı.
Şeb-kūr: bk. aşā.
Şebyār: Çeşitli bitkilerin karışımıyla elde 

edilen ve genellikle gece uyumadan 
önce kullanılan bir macun.

Şecā�at: Yiğitlik, cesurluk; korkulu anda 
kalb kuvveti ile cesaretini muhafaza 
etme.

Şecce: Baş yarılmak.
Şedd: Sıkı sıkı bağlama, sıkma.
Şefe: Dudak.
Şefīf: İnce olmak, incelik.
Şemm: Koku alma, koku duyma.
Şemme: Koklama.
Şerā: Kurdeşen, ürtiker denilen hastalık.
Şerāsīf: Kaburga kemiklerinin uç kıs-

mında bulunan kıkırdaklar.
Şerāyīn: Atardamarlar.
Şerḥa: Dilim, parça; bıçak yarası.
Şevṣa: Verem.
Şeyb: Saçın, sakalın ağarması.
Şeyḫūḫet: Yaşlılık, ihtiyarlık.
Şeylem: Buğdaygillerden, genellikle 

buğday tarlalarında yetişen, tohumu 
zehirli, yabani bir bitki, delice.

Şıḳāḳ: Yarılma, çatlama.
Şırlaġun: Susam yağı.
Şırnāḳ: Göz kapağı iltihabı.
Şibt: Dorak otu.
Şicāc: Baş yarılmaları, yarıkları.
Şihāb: Meteor, akan yıldız; kıcılcım.
Şīḥ-i Ermenī: Deniz yavşanı.
Şimāl: Kuzey.
Şinḫıyār: Uzun hıyar, acur.
Şīre: Bitkiden sıkılarak elde edilen su, 

bitki suyu.
Şīrḫışt: Çiçekli dişbudak.
Şiryān: Atardamar.
Şitā: Kış.

Ş
Şādenec: Şadenec taşı, kan taşı.
Şāf: Fitil, çeşitli hastalıklarda makattan

kullanılmak üzere hazırlanmış ilaç.
Şāh-bellūṭ: Kestane.
Şaḥm(e)-i ḥanẓal: Ebucehil karpuzunun 

çekirdekleri haricindeki iç kısmı. 
Şaḥm: İç yağı.
Şāh-ṣīnī: Damar otu veya sinir yapra-

ğı denilen bitkinin sıkılmasıyla elde 
edilen tahta biçiminde olduğu için 
kara tahtası veya kına tahtası verilen 
karışım.

Şāhtere: Şahteregillerden, küçük çiçekli, 
parçalı yapraklı, gök mâvisi renginde, 
yol kenarlarında ve tarlalarda yetişen, 
taşıdığı fumarin adlı alkaloit sebebiy-
le tıpta kullanılan bir bitki.

Şāhterec: bk. şāhtere.
Şakāḳul: Kuşkonmaz otu.
Şaḳāyıḳ: Düğün çiçeğigiller familyasın-

dan, çeşitli renkte güzel çiçekler açan, 
her çeşit toprak ve şartta yetişen, süs 
bitkisi olarak yetiştirilen otsu veya 
odunsu bitki.

Şaḳīḳa: Yarım baş ağrısı.
Şaḳḳ: Yarma; sinirlerde meydana gelen 

kopma.
Şāmī: Ekşi veya mayhoş olup rengi mor 

veya kızıl olan dut.
Şarāb-ı dīnārī: Çördük otundan elde 

edilip bazı hastalıkların tedavisinde 
kullanılan şerbet, şurup.

Şarāb-ı ḳābıż: Ekşi üzümden yapılan 
şarap.

Şarāb-ı ṣırf: Katıksız, saf şarap.
Şa�r-ı münḳalib: Gözün içinde eğri bite-

rek göz kapağının açılıp kapanmasıy-
la gözü ağrıtan kıl.

Şa�r-ı müstaḳīm: Doğru biten kıl.
Şaṭru’l-ġıbb: Maddesi safra ve balgam 

olup ikisinin birbirine karışmadığı ve 
safra ve balgam nöbetlerinin ayrı ayrı 
tuttuğu sıtma.

Şebāb: Gençlik; gençler. 
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Ṭabaḳa-i ḳarniyye: Gözün kornea taba-
kası.

Ṭabaḳa-i meşīmiyye: Gözün koroidea 
tabakası.

Ṭabaḳa-i mülteḥime: Gözün konjonk-
tiva tabakası.

Ṭabaḳa-i ṣulbiyye: Gözün fibröz ve ko-
ruyucu dış katı.

Ṭabaḳa-i şebekiyye: Gözün retina taba-
kası.

Ṭabaḳa-i ẓāhire: Görünen, dış tabaka.
Ṭabaḳāt-ı �inebiyye: Gözün iris tabaka-

ları.
Ṭabāşīr: Bambu bitkisinin kökünden 

elde edilen toz, yanmış bambu kökü.
Tābel: Yemeklere konulan baharat.
Ṭabḫ: Pişirme. 
Ṭabīb-i mücerreb: Deneyimli, tecrübeli 

doktor.
Ṭabl: Davul.
Ṭablī: bk. istisḳā-yı ṭablī.
Ta�dīl: Düzenleme, düzeltme.
Ṭāfī: Karın derisinin altındaki zar.
Ṭafre: Sıçrama, bir yerden bir yere sıç-

rama.
Taġayyür: Değişme, başkalaşma.
Taġlīṭ: Yanıltma.
Taġlīẓ: Koyulaştırmak.
Taġẕiye/taġdiye: Besleme, gıdalandırma. 
Taḥaccür: Taş gibi katılaşma, taşlaşma, 

taş kesilme.
Taḫalḫul: Seyrek olmak, yoğun olma-

mak.
Taḫallüf: Değişme; sapma.
Taḥallül: Çözülme, ayrışma.
Taḫdīr: Uyuşturmak.
Taḫfīf: Hafifletme; kolaylaştırma.
Tāḫilyūn: Vücutta meydana gelen şişle-

ri gidermek için kullanılan bir mer-
hem.

Taḥḳīḳan: Araştırmak suretiyle; gerçek-
ten, hakikaten.

Taḫlīṭ: Karıştırma, içine bir şeyler kat-
ma.

Taḫmīr: Mayayla yoğurmak.

Şiyāf: Göz, kulak vb. için hazırlanan ka-
rışım, ilaç.

Şiyāf-ı aḥmer: Karışımı kırmızı olan göz 
ilacı.

Şiyāf-ı ebyaż: Karışımı beyaz olan göz 
ilacı.

Şiyāf-ı ḥādd: Etkisini hemen belli etti-
ren göz ilacı.

Şiyāf-ı kündür: Çam sakızından elde 
edilen göz ilacı.

Şiyāf-ı māmīẟā: Sarı gelincik otundan 
elde edilen göz ilacı.

Şiyāf-ı neşāstecī: Nişasta konularak elde 
edilen göz ilacı.

Şiyāf-ı summāḳ: Sumaktan elde edilen 
göz ilacı.

Şiyāf-ı verd: Gülden elde edilen göz ila-
cı.

Şu�ā�: Bir ışık kaynağından uzanan ışık 
telleri, ışın. 

Şuḫār: bk. ḳaly.
Şuḥūm: İç yağları.
Şuḳūḳ: Yarılmak.
Şūnīz: Çörek otu.
Şühüb: Meteorlar, akan yıldızlar; kıvıl-

cımlar.
Şükā�ā: Boğa dikeni, şeytan değirmeni.
Şürb: İçme.
Şürsūf: Kaburga kemiklerinin uç kıs-

mında bulunan kıkırdak.

T
Ta�ab: Yorgunluk.
Ta�abiyye [ḥummā]: Yorgunluktan kay-

naklanan ve eklemlerde hararet, be-
den kuruyken ateş sonrası terleme 
ve bazen de kuru öksürük belirtileri 
olan ve bir gün süren ateş.

Ta�ādül: Birbirine denk gelme, denklik.
Ta�affün: Çürüyüp kokma, pis kokma.
Ta�aḳḳud: Düğümlenme, bağlanma.
Ta�assür: Güçleşme, güç olma.
Ṭab�: Mizaç, karakter, yaratılış.
Ṭabaḳa-i �ankebūtiyye: Gözün merceği.
Ṭabaḳa-i �inebiyye: Gözün iris tabakası.
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Taṣa��ud: (Buhar, gaz vb. için) Bulundu-
ğu yerden ayrılıp yukarıya uçma.

Taṣā�ud: Bir şeyin zahmet vermesi; yu-
karı çıkma.

Taṣdī�: Baş ağrıtma, rahatsız etme.
Ṭaşıl-: Dışarı çıkmak. 
Taṭfi�e: Ateşi söndürmek, teskin etmek.
Tātūle: Sihay ban otu tohumu.
Taṭyīb: Sürünmek, sürtmek; güzelleştir-

mek.
Ṭā�ūn: Veba.
Ṭavīl: Uzun.
Ṭavḳ: Gerdanlık.
Ṭayındur-: Kaydırmak. 
Ṭayın-: Kaymak.
Ṭayrıncaḳ: Kaygan.
Ṭayrın-: Kaymak, sürçmek.
Ṭazlaḳ: Dazlak, kel, saçsız.
Tażyīḳ: Sıkıntı verme, zora sokma.
Tebā�ud: Uzak düşme, ayrılma.
Tebevvül: İşemek.
Tebḫīr: Kaynatıp buğu durumuna getir-

me, buharlaştırma.
Tebrīd: Soğutma.
Tecāvīf: Oyuklar, boşluklar.
Tecmīd: Dondurma.
Tecvīf: Delik, oyuk, boşluk; kalp boşluk-

larından her biri. 
Tedrīc: Derece derece yükseltmek, dere-

ce derece ilerleme.
Tedvīn: Kitap durumuna koyma, yazıl-

mış olan şeyleri toplayıp kitap hâline 
getirme.

Te�eḫḫür: Sonraya kalma, gecikme.
Te�eẟẟür: Bir şeyin tesirine maruz kalma, 

etkilenme.
Tefāhüt: Tatsızlık.
Tefāvüt: Farklılık.
Teferruḳ: Ayrılma, dağılma.
Teferruḳ-ı ittiṣāl: Kopma, ayrılma, ya-

ralanma vb. sebeplerden ötürü doku-
larda meydana gelen ayrışma.

Tefih: Tatsız.
Tefrīḥ: Ferahlandırma, iç açma.
Teftīḥ: Açma; geğirme.

Taḥmīṣ: Ateşte kavurma.
Taḥrīk: Hareket ettirmek.
Taḫṭīṭ: Çizme; şekillendirme.
Ṭāḳa: Dal.
Taḳabbuż: Büzülme, kasılıp toplanma; 

kabız olma.
Taḳaddüm: Önce gelme.
Taḳalluṣ: Asabî ve rûhî bir gerginlikten 

veya başka sebeplerden ileri gelen kas 
çekilmesi, kasılma.

Taḳallüb-i nefes: Sürekli olan mide bu-
lantısı.

Ṭāḳāt: bk. bāḳa.
Taḳāżā: Zorlayarak isteme, talep, istek.
Taḳ�īr: Çukurlandırmak.
Taḳiyye: Sakınma.
Taḳlīb: Döndürme, döndürülme, çevir-

me, çevrilme.
Taḳlīl: Azaltma.
Taḳrīb: Yaklaştırma.
Taḳrīḥ: Yara etme.
Taḳrīr: Anlatış, ifade etme, anlatma.
Taḳye: Takke.
Ṭal�: Hurma meyvesinin tomurcuk hâ-

lindeki ilk şekli.
Ṭalamak/Dalamak: Isırmak, sokmak, 

dişlemek.
Talaz: Büyük ve kabarık dalga.
Talṭīf: Yumuşatma, yumuşatacak bir ilaç 

kullanma.
Ṭaly: Bir şeye deva sürmek.
Ṭa�m: Tat, lezzet.
Ṭamẟ: Âdet görme, aybaşı.
Ṭamzur-: Damlatmak.
Tānbūl: Turunç yaprağı gibi bir yaprak.
Ṭanīn: Kulak çınlaması.
Ṭarāẟīẟ: Kolgan dikenleri, deve dikenle-

ri. 
Ṭareş: hafif sağırlık, kısmi işitme kaybı.
Ṭarfe: Gözde morarma.
Ṭarḫūn: Birleşikgillerden, hekimlikte 

kullanılan, güzel kokulu bir bitki.
Tārik: Bırakan terk eden.
Ṭarlıġan-: Bunalmak, muzdarip olmak.
Tarṭīb: Nemlendirme, rutubetlendirme.
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Terbī�: Dördün.
Terdīd: Geri çevirme, reddetme.
Terehhül: Yüz, göz, el ve ayaklarda şiş-

me.
Terengübīn/terencübīn: Kudret helvası. 
Tereşşüḥ: Sızma, terleme; meydana çıkma.
Terkīb-i ṣınā�ī: Doğal olmayan birleşim.
Terkīb-i ṭabī�ī: Doğal birleşim.
Terḳīḳ: İnceltmek. 
Tervīḥ: Rahata erdirme, rahat ettirme; 

rahatlık.
Teseffuṭ: Sepet şeklinde olmak. 
Teshīl: Kolaylaştırma.
Tesḫīn: Isıtma.
Tesvīd: Kararma, karartma.
Teşaḳḳuḳ-ı şefe: Dudak yarılmak.
Teşennüc: Kasılma, spazm. 
Teşerrüb: İçme.
Teşevvuḳ: Arzu etme, istek duyma.
Teşkīk: Şüphelendirme, şüpheye düşür-

me.
Teşrīḥ: 1. Bir cesedi incelemek için kesip 

açma, otopsi. 2. Bir meseleyi bütün 
yönleriyle inceden inceye tetkik edip 
açıklama, açma, meydana çıkarma.

Teşvīş: Karıştırma, bulandırma, zihnini 
meşgul etme.

Tevābil: Yemeklere katılan nane, tarçın, 
karanfil, biber vb. baharatlar.

Tevaḥḥuş: Ürkme, korkma.
Tevārüd-i eżdād: Birbirinin zıttı olan 

şeylerin birbiri ardınca gelmesi.
Tevātür: Peş peşe olma.
Tevlīd: Doğurma; meydana getirme.
Tevsī�: Genişletme, yayma.
Tevsīṭ: Ortaya koyma, araya alma.
Tezeyyüd: Artma, ziyadeleşme.
Ṭıḥāl: Dalak.
Ṭılā: Sürülecek veya sürünülecek sıvı ve-

ya merhem.
Ṭīb: Güzel koku.
Tīn-i aḥmaḳ: bk. Cümmeyz.
Ṭīn-i Ermenī: Ermeni kili.
Ṭīn-i ḥurr: İçinde taş, çakıl vb. nesne 

bulunmayan halis topraktan olan kil.

Teftīḥ-i mecrā: Tıkalı kanal veya göze-
neklerin açılması.

Tehevvu�: Zorla kusma.
Tehevvür: Öfkelenme, hiddetlenme, 

korkusuzlukla düşünmeden hareket 
etmek, sonunu düşünmeden birden 
bire karar vermek.

Teheyyüc: Heyecanlanma, coşma.
Tehyi�e: Hazırlanma.
Teḳaṣṣu�: Çukurlanmak, içe doğru çök-

mek. 
Tekāẟüf: Bir araya toplanıp sıklaşma, 

koyulaşma, kesafet peyda etme, yo-
ğunlaşma.

Teḳāṭu�: Kesişmek.
Tekeddür: Gözde meydana gelen bula-

nıklık, bulanık görme.
Tekellüf: Güçlüğe, zahmetli bir işe kat-

lanma; zoraki hareket.
Tekerrüc: Küflenme, paslanma.
Tekessür: Kırılmak.
Tekevvün: Vücut bulma, vücuda gelme, 

var olma, oluş, oluşum.
Telaṭṭuḫ: Bulaştırmak.
Telehhüb: Ateş almak, yanmak; iltihap.
Teleẕẕüẕ: Zevk alma, hoşlanma.
Telyīn: Yumuşatma; kabızlığı giderme.
Temdīd: Uzatma, sürdürme.
Temeddüd: Çekilme, gerinme; spazm.
Temevvüc: Dalgalanmak.
Temr: Hurma meyvesinin tamamen ol-

gunlaşmış hâli.
Temregi: Bir çeşit deri hastalığı.
Temr-i Hindī: Demirhindi.
Tenaḳḳul: Meze olarak yeme.
Tena��um: Nimet ve bolluk içinde bu-

lunma.
Tenfīẟ: Kan tükürttürmek.
Tenfīẕ: Nüfuz ettirmek, sokmak.
Tenḳiye: Süzmek, arıtmak; temizlemek.
Tennūr: Fırın, ocak.
Tennūr-ı beden: İç organların bulundu-

ğu karın ve göğüs boşluğu.
Tenvī�: Türlere, nevilere ayırma.
Terāküm: Yığılma, birikme, toplanma.
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Türābiyye: Toprakla ilgili, topraktan ya-
pılmış.

Türbüd: Türbüt otu.
Türmüs: Acı bakla.

U
�Ūd: Öd ağacı.
�Ūd-ı berdī: Mısır’da biten bir öd ağacı 

çeşidi.
�Ūd-ı Hindī: Hindistan öd ağacı.
�Udūl it-: Geri dönmek, vazgeçmek.
�Ufūnet: Bozulma, kokuşma, çürüme; 

çürümüş bir şeyden yayılan pis koku.
�Uḳalā: Akıllı kimseler, akıllılar.
Uḳḥuvān: Sığırgözü, boyu bir metre 

uzayan, sarı çiçek açan, geniş yapraklı 
bir çeşit bitki.

Uḳr: Kısırlık, kısır olma.
�Ulūḳ: Sakız gibi yapışkan olup çiğnene-

bilen zamklar.
�Umde: Dayanılacak, güvenilecek kimse 

veya şey, destek, dayanak.
�Umḳ: Derinlik, derin; iç kısım.
�Umḳan: Derinliğine.
�Unḳ: Boyun. 
�Unnāb: Hünnap meyvesi.
�Uraniyyin: Bir kabile ismi.
�Urūḳ: Damarlar.
�Urūḳ-ı müttesi�a: Genişleyen damarlar.
�Urūż: Zahir olmak, meydana gelmek.
�Uṣāre: Bitki veya hayvan dokularında 

bulunan ve bunlardan sıkma yoluyla 
elde edilen besleyici sıvı, öz su.

Usḳunḳūr: bk. seḳanḳūr.
�Usr: Güçlük, zorluk, sıkıntı.
�Uṣr-ı bevl: İdrarda zorlanma. 
�Usr-ı nefes: Solunum güçlüğü.
Usṭūḫūdūs: Karabaş otu.
Uṣūl: Kökler, dipler.
Uşnān: Çoğan, çöven otu.
Uşaḳ: Çadır uşağı bitkisinin zamkı. 
Uşne: Yosun. 
�Utbe: Eşik, basamak.
�Użv-ı müteverrim: Şişmiş, veremli or-

gan.

Ṭīn-i Ḳaymūliyā: Kimolos kili, Kefe kili.
Ṭīn-i Ḳıbrısī: Kıbrıs kili, balçığı. 
Ṭīn-i maḫtūm: Limni adasında çıkarı-

lan bir balçık, kil.
Tiryāḳ: Panzehir.
Tiryāk-ı berşa�ẟā: bk. berşaẟā.
Tiryāk-ı erba�a: Terkibinde defne yap-

rağı, eşek turpu, lohusa otu ve mürr 
zamkı bulunan karışım.

Tiryāk-ı fārūḳ: Zehirli yılan ve böcek 
sokmaları, ateşli hastalıklar, sara vb. 
tedavisi zor olan birçok hastalığın 
tedavisinde kullanılmak üzere hazır-
lanan karışım.

Tiryāk-ı kebīr: bk. tiryāk-ı fārūḳ.
Tiryāḳu’s-sümūm: Zehirler için kullanı-

lan panzehir.
Toġḳa: Yoğurtlu bulgur çorbası.
Toḫmekān: Semiz otu.
Tolḳa: Miğfer.
Ṭomal-: Yusyumru kabarmak.
Ṭoñuzlan: Dokununca pis koku çıkaran 

bir çeşit böcek.
Topalaḳ: Hünnapgillerden, yaprakların-

dan yeşil boya çıkarılan bir bitki; yer 
miski.

Ṭoraḳ otu: Dereotu.
Tozaḳ: Bazı bitkilerin tohumlandıkları 

sırada uçlarından çıkıp uçan pamuk 
parçaları gibi şeyler.

Tuffāḥ: Elma. 
Tuffāḥ-ı berrī: Yaban elması. 
Tuffāḥ-ı fetḥī: Halep elması.
Tufūliyyet: Çocukluk.
Tuḫme/tuḫāme: Aşırı tokluk, mide dol-

gunluğu; hazımsızlık.
Ṭuhur: Temizlenme.
Ṭūl: Uzunluk.
Ṭūlen: Uzunluğuna, boyuna.
Tuluñ: Şakak.
Ṭurġay: Çayır kuşu.
Ṭurẟūẟ: Kolgan dikeni, deve dikeni.
Turuncān: bk. bādrencbūye.
Tūt: Dut.
Tūtiyā: Göz otu, göz ilacı. 
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Veca�-ı ükkāl: Ağrıyan yerin yenir gibi 
durmadan kazınır hissi oluşturduğu 
ağrı. 

Veca�-ı üẕn: Kulak ağrısı.
Veca�-ı verik: Kalça kemiği ağrısı.
Veca�-ı ẓahr: Arka, arka taraf ağrısı.
Vech: Yüz, çehre; sebep.
Vedec: Boyun damarı.
Vefret: Çokluk, bolluk.
Vehm: Gerçekte var olmayan, fakat var 

olduğu sanılan, varmış gibi tasarla-
nan düşünce ve zan. 

Vehmiyye [ḥummā]: Kuruntu sonucu 
meydana gelen ve bir gün süren ateş.

Verd: Yaprak.
Verd-i mürebbā: bk. gülbeşeker.
Verdīnec: Gözün mültehime (konjonk-

tiva) tabakasında et parçacıkları şek-
linde meydana gelen şişlik.

Verel: Kelere benzeyen iri bir kertenkele 
türü, bozumca.

Verem: Şiş; tümör; vücutta herhangi bir 
organa, özellikle de akciğerlere yerle-
şen Koch basilinin yol açtığı bulaşıcı, 
ateşli hastalık, tüberküloz.

Verem-i bāṭınī: bk. İstisḳā.
Verem-i hārr: Ağrılı, ateşli şiş.
Verem-i rıḫv: Yumuşak şiş.
Verem-i ṣulb/ṣalb: Sert şişlik.
Verīd: Toplardamar.
Verik: Kalça kemiği.
Verikeyn: İki kalça kemiği.
Vesaḫ: Kir, pas.
Veẟbe: Sıçrama, yukarı sıçrama.
Vesī�(a): Geniş.
Vesme: Çivit otu yaprağı.
Veẟy: İncinmek, burkulmak.
Veter: Kasları hareket ettiren kiriş.
Vezeġa: Alaca keler.
Vidāc: Boyun damarı.
Vilādī: Doğumla ilgili, doğuştan olan. 
Vücūben: Zorunlu olarak.

Ü
Ükkāl: Etrafındaki etleri çürütüp yok 

eden (yara).
Üns: Alışkanlık, alışma, yakınlık.
Ünẟeyeyn: İki testis.
Ünveẟī: Dişilik, dişilerle ilgili.
Üseylem: Küçük parmak sırtından baş-

layan toplardamar.
Üsküre: bk. istāre.
Üstübec: Boyacılıkta kullanılan, kurşun 

karbonat ve kurşun hidroksitten iba-
ret zehirli madde.

Ütrüc: Ağaç kavunu.
Ütrücī: Ağaç kavunu rengi.

V
Vaḥşet: Korku, ürküntü, dehşet.
Vaḳiyye: 1,282 kilogram veya 400 dir-

hemlik ağırlık ölçüsü birimi.
Vaḳr: Kulağın ağır işitmesi.
Vaḳt-i ibtidā: Hastalığın ortaya çıkıp 

çıkmadığının belirlendiği ilk devre. 
Vaḳt-i inḥiṭāṭ: Hastalığın yavaşlayarak 

iyileşmeye başladığı devre.
Vaḳt-i intihā: Hastalığın ilerleyerek de-

vam ettiği devre.
Vaḳt-i tezeyyüd: Hastalığın ortaya çık-

tığının belirtilerle kesin olarak anla-
şıldığı devre. 

Vaż�: Vaziyet, tavır, duruş.
Vebā: Hasta farelerden insana geçen bir 

mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öl-
dürücü bir hastalık, taun.

Veca�: Ağrı, acı, sızı. 
Veca�-ı �aṣabī: Sinirsel ağrı.
Veca�-ı esnān: Dişler ağrısı.
Veca�-ı mefāṣıl: Eklemler ağrısı.
Veca�-ı nāḫıs: Yırtılma hissi veren ağrı.
Veca�-ı rīḥī: Vücudun herhangi bir uz-

vundaki ağrının başka bir yere veya 
uzva geçerek yer değiştirmesi.

Veca�-ı ẟāḳıb: Ağrıyan yerin bir nesne ile 
delinir gibi hissedildiği ağrı.

Veca�-ı sinnī: Dişin kendisinden kay-
naklanan ağrı, diş ağrısı.
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Yılḳınc: bk. luffāḥ.
Yin-: Aşınmak, çürümek.
Yiyir: Pis kokulu, pis.
Yiyni: Hafif, ağır olmayan.
Yonḳa: Talaş.
Yübūset: Kuruluk.
Yun-: Yıkanmak.
Yurdı: İğnenin deliği.

Z
Zāc: Demir sülfat.
Zāc-ı aṣfar: Sarı sülfat.
Za�ferān: Safran.
Ża�f-ı baṣar: Uzağı görememe, miyop-

luk.
Ża�f-ı esnān: Dişlerin zayıf olması.
Ża�f-ı kebid: Karaciğer zayıflığı.
Ża�f-ı şehvet: Çiftleşme isteğinin zayıf, 

az olması.
Zaḥīr: Dizanteri, iç sürgünü, ağrılı ve 

kanlı ishalle beliren, bağırsakta yara-
lara yol açan bulaşıcı, salgın hastalık.

Ẓahr: Sırt, arka.
Zā�ideteyn: İki çıkıntı.
Zā�il it-: Yok etmek. 
Ẓalm: Diş beyazlığı.
Zanbaḳ: Zambakgiller familyasından, 

pek çok türü bulunan, güzel, iri, be-
yaz çiçekli, çok yıllık süs bitkisi.

Żārr: Zararlı.
Ẕātü’l-cenb: Göğüs sancısı, ateş, titre-

me, öksürük vb. belirtilerle ortaya 
çıkan akciğer zarı yangısı, satlıcan.

Ẕātü’r-riye: Zatürre; ateş, öksürük ve 
balgamla beliren, tehlikeli bir akciğer 
hastalığı. 

Żav�: Işık. 
Zebed: Köpük.
Zebedī: Köpüklü.
Zebīb: Kuru üzüm.
Ẕeker: Erkeklik organı.
Zelaḳü’l-külye: bk. düvvāre.
Zenābīr: Arılar.
Zencār: Bakır pası.
Zencārī: bk. jengārī.

Y
Yābis: Kuru, rutubetsiz. 
Yāfūḫ: Başın üst tarafı, alından yukarı 

kısmı.
Yaḫnī: Kavrulmuş soğan ve salça ile pişi-

rilen, sade veya sebzeli et yemeği.
Yaḳaża: Uyanıklık, dikkatte olma.
Yalabıḳ: Parlak.
Yalabıma: Parlaklık, parıltı.
Yalabı-: Parıldamak, parlamak.
Yalabır: Cilalı, parlak.
Yalabıt-: Parlatmak, parıldatmak.
Yalıñlan-: Parlamak, ışıldamak, alev saç-

mak.
Yapça yapça: Yavaş yavaş.
Yaraḳ: Savaş aleti, silah.
Yarpuz: Ballıbabagillerden, nane cinsin-

den, güzel kokulu, kısa saplı bitki, 
pülüskün, filiskin.

Yāsemīn: Zeytingillerden, beyaz, kırmızı 
veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri 
olan, 1-2 metre boyunda, süs bitkisi 
olarak yetiştirilen tırmanıcı bir ağaç-
çık.

Yaṣṣı: Yayvan ve düz.
Yaşıl: Yeşil.
Yay: Yaz mevsimi.
Yebrūḥu’ṣ-ṣanem: Abdüsselâm otunun 

kökü.
Yelek: Kanatlı hayvanların kanat uçla-

rındaki tüylerden her biri.
Yel-: Aceleyle, telaşlı bir biçimde koş-

mak.
Yelmeşik: Yapışkan.
Yereḳān: Sarılık hastalığı. 
Yereḳān-ı esved: Kara sarılık.
Yeşim: Açık yeşil ve pembe renkli, kolay 

işlenen, değerli bir taş.
Yetū�: Sütleğen.
Yevmen fe-yevmen: Günden güne, git-

tikçe.
Yılanyaṣduġı: Yılanyastığıgillerden, su-

lak ve nemli yerlerde yetişen, kök sa-
pında süt görünüşünde, yakıcı ve acı 
bir öz su bulunan, zehirli bir bitki.
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Ẕirā�: Dirsekten orta parmak ucuna ka-
dar olan uzunluk ölçüsü.

Zīrbāc: Etli nohut yemeği.
Zīre: Kimyon.
Zirişk: Kadıntuzluğu, sarıçalı.
Zırnīḫ: Sıçan otu ile kükürtten meydana 

gelen bir karışım; arsenik.
Zirr-i verd: Gül tomurcuğu, gonca.
Zirva: Bulgur, sirke vb. ile yapılan bir aş.
Zūfā: Çördük otu.
Ẓufre: Göz kapaklarının birleştiği köşe 

ile kornea arasında yayılıp zamanla 
gözü örten ve görmeyi zorlaştıran 
örtü.

Zu�m: Zan.
Ẕūsenṭāriyā: Dizanteri, kanlı ishal.
Ẕübāb: Sinek.
Ẕübūl: Solmak, buruşmak; küçülmek.
Zücāc: Sırça, cam şişe.
Zükām: Soğuk algınlığına bağlı olarak 

dimağdaki fazla rutubetin burna in-
mesi sonucu olarak genellikle burun 
akması şeklinde beliren hastalık; akut 
burun nezlesi.

Ẕükūr: Erkekler.
Ẕükūret: Erkeklik.
Ẕükūrī: Erkeklik, erkeklerle ilgili.
Ẓünūn: Zanlar.
Ẕürrūḥ: Kuduz böceği.

Zencebīl: Zencefil bitkisi.
Ẕeneb-i fār: Fare kuyruğu gibi olan na-

bız. 
Zer�: Ekin.
Ẕerārīḥ: Kuduz böcekleri.
Zerāvend: İlaç yapımında kullanılan bir 

bitki, lohusa otu, kara asma, kabaku-
lak otu.

Zerāvend-i müdaḥrec: Yuvarlak yaprak-
lı lohusa otu.

Zerdālū: Kayısı ağacının Akdeniz ülke-
lerinde yetiştirilen küçük meyveli bir 
türü.

Zerrīn-ḳadeḥ: Nergis. 
Zevāl: Yok olma, yok edilme, ortadan 

kalkma.
Ẕevebān: Erimek.
Zevr: bk. zaḥīr.
Zeyt: Zeytinyağı, yağ.
Zeyt-i infāḳ/ zeytü’l-infāḳ: Ham zeytin, 

yeşil zeytin yağı.
Żı�f: İki katı.
Zıḳḳī: bk. istisḳā-yı zıḳḳī
Żımād: Yaraya sarılan sargı, yakı.
Żımādāt: Sargılar, yakılar. 
Ẕi�b: Kurt.
Zībaḳ: Cıva.
Zibl: Dışkı.
Ẓilf: Hayvanların çatallı tırnağı.
Zincifre: Kırmızı renkli doğal cıva sül-

für.
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