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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, ürettiği 

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 inşâ 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 mede-

niyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam 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, Kahire’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 ürettik-

leri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin 

en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, ter-

cüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ 

edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrul-

tuda 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 alanla-

rında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, 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



SUNUŞ

Tarihte her büyük medeniyet, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda kendi 

dünya görüşüne uygun, özgün terkipler ortaya koyarak hayatını sürdür-

müştür. Yaşamın her alanında kendini belli eden ve medeniyetleri birbi-

rinden farklı kılan bu sosyo-kültürel ve bilimsel faaliyetler, medeniyetler 

arası etkileşimleri canlandırarak insanlık tarihinin renkliliğini artırmıştır. Bu 

etkileşimler sonucu ortaya çıkan -gerek sözlü, gerek yazılı- eserler insanlığın 

hafızasını temsil etmektedir.

İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde sözlü ve yazılı kültüre 

damgasını vurmuş olan İslâm medeniyeti, adeta insanlığın hafızasını yazıya 

geçirme görevini üstlenmiştir. Okumayı, yazmayı ve öğrenip öğretmeyi her 

bireyin birincil gayesi olarak gören İslam medeniyeti, kültürel ve bilimsel 

etkileşime daima açık olmuştur. Bunun tabii bir neticesi olarak hem bilimsel 

alanda hem de sosyal ve kültürel alanda İslam medeniyeti pek çok özgün 

sentezler yakalamayı başarabilmiştir.

Bu sentezin doğal bir neticesi olarak ortaya çıkan pek çok devlet, özellikle 

Selçuklular ve Osmanlılar İslam medeniyetinin birikimini tevarüs etmiş, 

yeni fethedilen bölgelere İslam dünya görüşünü yine özgün terkiplerle gö-

türmüşlerdir. Sadece bilimsel alanda değil, hayata ve insana dokunan her 

alanda bu katkı gözlemlenmektedir. Mimariden sanata, edebiyattan bilime, 

felsefeden tıbba, pek çok çeşitli sahada İslam medeniyetinin ürünleri ortaya 

konmuştur. 

Bu mirasın yazılı kayıtları hükmünde olan yazma eserlerimizin bilinçli 

şekilde korunması, çağın gerektirdiği şekilde insanların hizmetine sunul-

ması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını temin etmek, şüp-

hesiz hayati önem arz etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı 



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı; bilim, sanat ve edebiyat alanın-

daki nadide eserleri ilmi usullere uygun olarak neşretmenin yanında, gerek 

katalog bilgilerinin güncellenmesi, gerek yazma eserlerin restore edilerek 

yeniden ilim dünyasına kazandırılması gibi kültürel açıdan oldukça mühim 

görevleri yerine getirmektedir. Bu kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkartılma-

sı, ilim, hikmet ve irfanla yoğrulmuş olan kadim medeniyetimizi daha doğru 

şekilde anlamlandırmamızı ve gelecek nesillerin kendilerinden daha emin 

bir şekilde tarihlerine sahip çıkmalarını sağlayacaktır.

Kültür ve medeniyetimizin bu çok renkli ve özgün tarihini, yazma eser-

leri neşretmenin yanında, kataloglama ve restorasyon faaliyetleriyle de gün 

yüzüne çıkartarak ilim dünyasına sunmak, hem kültürel bilincimizi artı-

racak, hem de gelecek nesillerin dünya görüşlerini en sağlam şekilde inşa 

etmelerine katkı sağlayacaktır.

 

               Binali Yıldırım
            Başbakan





ÖNSÖZ

Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı, kültür ve medeniyet mirasımızın nadide eserlerini; çeviri, çeviri 

yazı ve tıpkıbasım şeklinde neşretmenin yanında, mevcut yazma eserleri ay-

rıntılı olarak kataloglamak ve hasarlı eserleri restorasyona tabi tutmak sure-

tiyle ilim dünyasının istifadesine sunmaktadır. Ülke olarak kültürel kimlik 

ve bilincimizi daha doğru ve sağlam temeller üzerine inşa etmek yolunda 

bu eserlerin gün yüzüne çıkartılması şüphesiz yapılması gereken öncelikli 

işlerdendir.

Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan, Afrika’ya hatta Avusturalya’ya kadar 

dünyanın tüm kıtalarındaki kütüphanelere yayılmış olan ecdadımızın bu 

nadide eserlerini daha iyi anlayıp kavramak, bizleri ve gelecek nesilleri hik-

metin aydınlığına daha çok yaklaştıracaktır.

 

            Nabi Avcı
            Kültür ve Turizm Bakanı
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HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ

Bu çalışmanın amacı, XV. yüzyıl cerrahlarından İbrâhîm bin Abdullâh’ın 

Cerrâh-nâme (‘Alâ’im-i Cerrâhîn) adlı eserinin çevriyazılı metnini ve sözlü-

ğünü hazırlamaktır. Cerrâh-nâme, Mora seferi sırasında Moson isimli kalede 

bulunan Çindâr adlı Yunanca/Süryanîce cerrahi kitabının Cerrah İbrâhîm 

bin Abdullâh tarafından ‘Alâ’im-i Cerrâhîn adıyla çevirisidir. Eflatun, Galen, 

Hipokrat ve İbn Sinâ’nın tıbbî görüşlerini yansıtan eser Şirvânî, Hacı Paşa, 

Sabuncuoğlu gibi Türk hekimlerinin ilaç terkipleri de ihtivâ eder. Yaralar, 

kırık çıkıklar, urlar, kanserler, şarbon, dolama, fıtık, apse ve frengi gibi ko-

nuları ele alan eser yirmi iki bölüm ve bu bölümler içinde yer alan beş yüz 

yirmi iki fasıldan oluşmaktadır. Eser, ateşli silah yaralarından ve frengiden 

ilk defa söz eden kitap olarak bilinir. Eserde geçen “teşrîhte görülmüştür” 

ifadesiyle cesetler üzerinde otopsi yapıldığının belirtilmesi Osmanlılarda 

teşrîh tarihini 1505 yılına kadar çekmekte ve bu durum eserin anatomi 

tarihi bakımından taşıdığı önemi artırmaktadır. Ayrıca vücutta parçalanan 

kemiklerin yerinin hayvan kemikleriyle tamamlanmaya çalışılması cerrahî 

tarihi bakımından önemlidir. Cerrâh-nâme cerrahî bir eser olmasının yanın-

da hastalıkların önlenmesi, tedavide kullanılan ilaçların ve muhtelif madde-

lerin özellikleri ile bunların hazırlanması ve düzenlenmesi konusunda çok 

değerli bilgiler vermektedir. Bu sebeple ilaç, bitki, organ, hastalık ve terkip 

adlarının eserin söz varlığında ciddi bir ağırlığı vardır. 

Aslında bir doktora tezi olarak hazırlanan çalışma yeniden ele alınmış, 

bazı bölümler bu yayıma dâhil edilmemiştir. Çalışmamız giriş, metin ve 

sözlük olmak üzere üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Giriş bölümünde 

Cerrâh-nâme’nin konusu ve içeriğinden söz edilmiş ve eserin nüshaları ta-

nıtılmış, ayrıca metnin kuruluşu ve sözlüğün hazırlanmasında tutulan yol 

hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 Metin bölümünde Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa ko-

leksiyonunda 568 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüshanın transkripsi-

yonlu metni hazırlanmıştır. Metin kısmında, eserin günümüzde neşredilen 

kitapların tarzına uygun hale gelmesi için paragraf sistemi ve noktalama 

işaretleri uygulanmıştır. Eseri oluşturan baplar başlık haline getirilmiş, fasıl 

başları koyu punto ile yazılmıştır. Ayrıca varak numaraları köşeli parantez 

içinde, satır numaraları ise üst simge ile gösterilmiştir.
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Sözlük bölümü, metinde geçen tüm sözcüklerin varak ve satır numara-

larıyla metinde geçtikleri yerler de belirtilerek oluşturulmuştur. Madde ve 

ara madde olan tüm sözcük, deyim ve birleşikler anlamlandırılmış ve birden 

fazla anlamda kullanılan sözcükler için metinden örnekler verilmiştir. An-

lamlar soyuttan somuta doğru sıralanmış, farklı sözcük türünde kullanılan 

kelimeler için gramer kısaltması verilmiştir. Metinde geçen kişi ve yer adları 

madde başı yapılmıştır. Metnin söz varlığı, sözlük bölümünde varak ve satır 

numaralarıyla birlikte verildiğinden ayrıca bir indeks hazırlanmasına lüzum 

görülmemiştir.

Eserin bilinen yedi nüshası vardır. Çalışmamızda, eldeki istinsah tarihi 

belli nüshalar arasında en eski olan ve bap eksiği olmayan Süleymaniye Kü-

tüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa koleksiyonunda 568 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı nüsha temel alınmıştır. Bu nüsha, her sayfada 11 satır olmak üzere 

294 varaktan oluşmaktadır. Bu nüshada eksik olan 156. ve 158. yapraklar 

istinsah tarihi Hekimoğlu nüshasına en yakın olan Cerrahpaşa Tıp Fakülte-

si’ndeki nüshadan tamamlanmıştır. Hekimoğlu koleksiyonunda kayıtlı olan 

nüsha ile diğer nüshalar arasında biçim ve muhtevâ yönünden ciddî fark-

lılıklar olması sebebiyle edisyon kritik yapılamamış, karşılaşılan farklılıklar 

eserin nüshaları bölümünde açıklanmıştır.  

Bu vesileyle çalışmamızın hazırlanması sırasında engin bilgi ve görüşle-

rinden daimâ istifâde ettiğim hocam Prof. Dr. Ahmet TOPALOĞLU’ya; 

eserin basılması konusunda teşviklerini gördüğüm Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu başkanı Prof. Dr. Muhittin MACİT’e ve Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAV-

CI’ya; kıymetli önerileriyle basım sürecini dikkatle takip eden Yazma Eser 

Uzman Yardımcısı Muhammed Said GÜLER’e; çalışmalarımın her anında 

sabrıyla ve fedakarlığıyla bana destek olan eşim Nurhan GÜRLEK’e teşek-

kür ederim. 

Yapmış olduğumuz bu mütevazı çalışma Türkiyat araştırmalarına katkı 

sağlarsa bundan büyük mutluluk duyarız; bu mutluluk ise şüphesiz bilim 

adınadır. 

Mehmet Gürlek
  İstanbul 2016



KISALTMALAR

A. : Arapça

bağ. : Bağlaç

Bk. : Bakınız

Bul. : Bulgarca

c.  : Cilt

Erm. : Ermenice

F.  : Farsça

Fr.  : Fransızca

haz.  : Hazırlayan

Hz.  : Hazreti

i. : İsim

İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi

Lat.  : Latince

mm. : Milimetre

nr. : Numara

ö.i. : Özel İsim

öl. : Ölümü

s.  : Sayfa

sıf. : Sıfat

TDAY : Türk Dili Araştırma Yıllığı

TDK  : Türk Dil Kurumu

ün.  : Ünlem

Yun.  : Yunanca

zam.  : Zamir

zf.  : Zarf



TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

A, a / Ā, ā / E, e

B, b

P, p

T, t

ẞ, ẟ

C, c

Ç, ç

Ḥ, ḥ

Ḫ, ḫ

D, d

Ẕ, ẕ

R, r

Z, z

J, j

S, s

Ş, ş

Ṣ, ṣ

Ż, ż / ḍ

Ṭ, ṭ



Ẓ, ẓ

‘

Ġ, ġ

F, f

Ḳ, ḳ

K, k / G, g / ñ

L, l

M, m

N, n

V, v / U, u, ū / Ü, ü / Ö, ö / O, o, ō

H, h

Y, y / I, ı / İ, i / Ī, ī

Ė, ė





GİRİŞ

“Eski Anadolu Türkçesi” ifadesiyle Anadolu’da kurulan Türk yazı dili-

nin XII. yüzyıldan klasik Osmanlıcanın başlangıcına kadar uzanan döne-

mi kastedilmektedir. Bu dönem Oğuz-Türkmen lehçesinin ilk defa sistemli 

olarak bir yazı diline dönüştüğü dönemdir. Bundan dolayı bu dönem Türk 

dili tarihinde ayrı bir yere sahiptir.1 Bu dönem Türkçesinde yabancı unsur-

ların fazla karışmadığı sade bir Türkçe kullanılmıştır.2 Eserler yönünden 

zengin kabul edilen bu dönemde XIII. yüzyıldan itibaren tıp konulu eserle-

rin yazıldığı da görülmektedir. XIV. yüzyılda ise Osmanlı Türklerinde tıp 

biliminin büyük bir gelişme gösterdiği bilinmektedir. Bir yandan doğulu 

bilginlerin eserleri Türkçeye çevrilirken, bir yandan da yarı telif yarı topla-

ma sayılabilecek eserler yazılmıştır.3 Bu dönem yazma eserlerinin çoğunda 

telif tarihi belirtilmediği için eserlerin kronolojik olarak sıralanmasında 

çeşitli güçlükler çıkmaktadır.4 Müfredât-ı İbn-i Baytâr5, Edviye-i Müfrede6, 
Kâmilü’s-Sınâ‘a Tercümesi7, Müntahâb-ı Şifâ8, Teshîlü’ş-Şifâ9, Tervîhü’ l-Er-

1 Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, TDK, Ankara 2005, I, s. 475. 

2 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul 1995, s. 34. 

3 İshâk bin Murâd, Edviye-i Müfrede (haz. Mustafa Canpolat - Zafer Önler), TDK, Ankara 2007, s. 9.

4 Mahmûd-ı Şirvânî, Kemâliyye (haz. Muhammet Yelten), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 
1993, s. 30. 

5 Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi: Hüseyin Çelebi, nr. 835; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüp-

hanesi: Haraçcıoğlu, nr. 1118; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi: Hüsrev Paşa, nr. 476; Köprülü 

Yazma Eserler Kütüphanesi: nr. 983; Süleymaniye Kütüphanesi: Esad Efendi, nr. 2497; Süleymaniye 

Kütüphanesi: Lala İsmail, nr. 389/6; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 1204; Saray-

bosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi: Y 2461; Zagrep Şarkiyat Enstitüsü: Y 1139/4.

6 Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Tıb, nr. 109; Zile Kütüphanesi: nr. 3093; TSMK: Revan, nr. 1757; TSMK: 

Hazine, nr. 1693; Süleymaniye Kütüphanesi: Pertevniyal, nr. 744/2; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüp-

hanesi: Haraçcıoğlu, nr. 1134; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 495; Malatya Genel 

Kütüphanesi: nr. 1196/1; Paris Bibliotheque National: AF 170; Gotha Kütüphanesi: T 113.

7 Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi: Hüseyin Çelebi, nr. 819; Manisa İl Halk Kütüphanesi: Mu-
radiye, nr. 1853.

8 Malatya Genel Kütüphanesi: nr. 1196/2; Paris Bibliotheque National: AF 170; Süleymaniye Kütüp-

hanesi: Ayasofya, nr. 3752; Süleymaniye Kütüphanesi: Pertevniyal, nr. 744/1; Süleymaniye Kütüpha-

nesi: Kadızade Mehmed, nr. 351; TSMK: Hazine, nr. 545; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi: 

Haraçcıoğlu, nr. 1134; Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Tıb, nr. 123; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi: Yıldız Koleksiyonu, nr. 233 ve nr. 877.

9 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: Yıldız Koleksiyonu, nr. 209 ve nr. 344; Millet Kütüpha-

nesi: Ali Emiri Tıb, nr. 359; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi: Haraçcıoğlu, nr. 1132/2; Saraybos-

na Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi: Y 2884; Süleymaniye Kütüphanesi: Laleli, nr. 1621, nr. 1622 ve nr. 
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vâh1, Yâdigâr2, Akrabadin Tercümesi3, Cerrâhiyyetü’ l-Hâniyye4, Mücerreb-nâ-
me5 Anadolu sahasında yazılmış ilk Türkçe tıp yazmalarına birer örnektir. 

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı tıbbının klasik İslam tıb-

bına bağlı kaldığı görülmektedir. El-Kānûn fi’t-Tıb ile antik dönemin ünlü 

hekimleri Galen, Hipokrat, Dioskorides gibi şahsiyetlerin kitaplarının ter-

cümeleri Osmanlı hekimlerinin başlıca kaynaklarıyken, zamanla hekim-

ler kendi tecrübelerini de kaydetmişlerdir. Kuruluş döneminden itibaren 

Osmanlı hekimlerinin kendi bilgi ve tecrübelerini geliştirmek için devrin 

önemli bilim merkezlerine gittikleri de bilinmektedir.6

‘Alâ’im-i Cerrâhîn (Cerrâh-nâme)7

Cerrâh-nâme, cerrahi konulardan bahseden kitaplara verilen genel bir ad 

olup doğu tıbbında bu konuda yazılan birçok eser bulunmaktadır. Cerrahlık 

konusundaki ilk önemli eser Alî ibn Abbâs el-Mecûsî’nin (ö. 994) Kâmilü’s-
Sınâ‘a adlı eseridir. Bu eserden başka Ebu’l-Kāsım ez-Zehrâvî’nin et-Tasrîf 
adlı eseri de daha sonra yazılan birçok esere kaynaklık etmiştir.8 

1646/3; Süleymaniye Kütüphanesi: Lala İsmail, nr. 385; Süleymaniye Kütüphanesi: Atıf Efendi, nr. 1957; 

Süleymaniye Kütüphanesi: Hamidiye, nr. 1041/5; Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi: nr. 2816.

1 TSMK: Revan, nr. 1681; TSMK: Hazine, nr. 1986; Süleymaniye Kütüphanesi: Ayasofya, nr. 3595; 

Manisa İl Halk Kütüphanesi: Muradiye, nr. 1852; Vatikan Kütüphanesi: Turco 147.

2 Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi: Haraçcıoğlu, nr. 1121; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüp-

hanesi: Ulu Cami, nr. 2602; Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Tıb, nr. 354, nr. 355, nr. 356, nr. 357 ve 

nr. 358; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 7067 ve TY 7082; İstanbul Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü Kütüphanesi: nr. 38, nr. 84 ve  nr. 284; Köprülü Yazma Eserler Kü-

tüphanesi: nr. 989; Süleymaniye Kütüphanesi: Nuruosmaniye, nr. 3616; Süleymaniye Kütüphanesi: 

Hamidiye, nr. 1041; Süleymaniye Kütüphanesi: Laleli, nr. 1651, nr. 1652 ve nr. 1653; Süleymaniye 

Kütüphanesi: Reisülküttab, nr. 737; Süleymaniye Kütüphanesi: Atıf Efendi, nr. 1972/4; TSMK: Revan, 

nr. 1684; Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi: Y 1900, Y 2442 ve Y 2430.

3 Süleymaniye Kütüphanesi: Fatih, nr. 3536; Süleymaniye Kütüphanesi: Kılıç Ali Paşa, nr. 716/1; TSMK: 

III. Ahmed, nr. 2124.

4 Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Tıb, nr. 79; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü Kü-

tüphanesi: TY 263; Paris Bibliotheque National: Turc 693.

5 Süleymaniye Kütüphanesi: Fatih, nr. 3546 ve nr. 3619; Süleymaniye Kütüphanesi: Ayasofya, nr. 3726 

ve nr. 3729; Süleymaniye Kütüphanesi: Kılıç Ali Paşa, nr. 714/2; Süleymaniye Kütüphanesi: Hamidiye, 

nr. 1934; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 7108.

6 Nil Sarı, “Tıp (Osmanlı Dönemi)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, XLI, 401.

7 Eserle ilgili bk. Mehmet Gürlek, “Anadolu’da Yazılmış İlk Türkçe Cerrahî Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-
i Cerrâhîn”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic, Volume 6/3 Summer, Ankara 2011, s. 1423-1434.

8 “Cerrahnâme”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1960, X, 248-249.
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Osmanlı sahasında cerrahi kitapları arasında en önemlisi, Amasya Dâ-

rüşşifâsı’nda on dört yıl hekimlik yapan ve birçok öğrenci yetiştiren Sabun-

cuoğlu Şerefeddîn’in Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye adlı eseridir. Bu eser, Endülüs 

İslâm hekimlerinden Ebu’l-Kāsım ez-Zehrâvî’nin (ö. 1013) Kitâbü’t-Tasrîf 
adlı tıp kitabının XXX. bölümünü teşkil eden cerrahlıkla ilgili kısmın büyük 

ölçüde tercümesi olmasına rağmen fazladan iki fasıl ile bazı aletlere ve hasta 

tedavilerine ait minyatürler içermesiyle ondan ayrılır. 870/1465 yılında ya-

zılan kitap, XV. yüzyıldaki Türk cerrahlığının seviyesini göstermesi yanında 

o devir Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtacak tarzda harekelenmiş bir 

eser olmasından dolayı da Türk dili çalışmalarında kaynak durumundadır.1 

‘Alâ’im-i Cerrâhîn XV. yüzyılın sonu XVI. yüzyılın başına ait Türkçe mo-

nografilerden biridir. ‘Alâ’im-i Cerrâhîn adı esere bizzat müellif tarafından 

verilmiştir. Hekimoğlu nüshasında 1b numaralı sayfanın üstünde süsleme 

içine “Kitāb-ı Cerrāḥ-nāme” başlığı konulmuştur. İbrâhîm bin Abdullâh 

esere verdiği adı ve eserin yazılış amacını şöyle açıklamaktadır: 

Ammā ba‘dehu bilgil ki sulṭānü’s-selāṭīn ḫulāṣatü’l-mā’i ve’ṭ-ṭīn Sulṭān 
Bāyezīd bin Muḥammed Ḫān -ebbedallāhu devletehu ve eyyede mülkehu- dev-
let-ile ve salṭanat birle Mora seferine müteveccih olup Moẟon nām ḳal‘asın fetḥ 
eyledüginde bu Cerrāḥ-nāme ol ḳal‘a içinde bulundı. Līkin Yūnān ve Süryān di-
lince yazılmış idi, adına Çindār dėrlerdi. Ammā ḥükemā-yı müteḳaddimīnden 
ve eṭibbā-yı müte’aḫḫirīnden Eflāṭūn ve Cālinūs ve Ebuḳıraṭ ve Ebū ‘Alī Sīnā 
ḳavllerince olduġı sebebden faḳīrü’l-ḥaḳīr Cerrāḥ İbrāhīm, Yūnān ve Süryān 
dilinden ḫabīr olduġı sebebden diledi ki bu kitābı ‘Alā’im-i Cerrāḥīn dėyü ad 
vėrüp Türkīye tercüme ėde, tā ki mübtedīlere āsān olup bunuñ-ıla menfa‘at 
dutup mü’ellifini ḫayrdu‘ā-y-ıla yād ėdeler. (1b-2a) 

Buradan da anlaşılacağı üzere Cerrâh-nâme çeviri bir eserdir. Yunanca 

ve Süryânîce olarak yazılan Çindâr adında bir eserden çevrilmiştir. Müel-

lif Yunanca ve Süryânîceyi bildiğini ve bu işe yeni başlayacaklara faydalı 

olacağını düşündüğü için bu çeviriyi yaptığını belirtir. Gotha ve Ali Emîrî 

nüshalarında da eserin tercüme olduğu açıkça belirtilmektedir. 

1 Ali Haydar Bayat, “Cerrâhiyye-i İlhâniyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1993, VII, 420.
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Bununla birlikte metin üzerinde yaptığımız incelemede eserin tam bir 

çeviri olmadığını, Cerrah İbrâhîm’in pek çok ilavede bulunduğunu gördük. 

Eserde Eflâtûn (Plato, M.Ö. 427-347), Ebukırat (Hipokrat, M.Ö. 460-

375), Câlinûs (Galen ö. 200) gibi tabiplerin yanı sıra Ebû Alî Sînâ (İbn 

Sînâ, ö. 1037), Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî (ö. 925), Cürcânî (Zey-

nüddîn İsmâîl b. Hasen el-Cürcânî) (ö. 1137) gibi İslâmî dönem hekimleri 

ile Hekim Şirvânî (XV. yy.), Sabuncuoğlu Şerefeddîn (ö. 1468’den sonra), 

Akşemseddîn (ö. 1459), Hacı Paşa (ö. 1424) gibi Osmanlı sahasının ünlü 

hekimlerinin görüş ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. 

Eflatun, Galen, Hipokrat ve İbn Sînâ gibi hekimlerin görüş ve tedavileri-

nin ismi zikredilen Çindâr adlı eserde bulunması mümkün olmakla beraber 

Hekim Şirvânî, Sabuncuoğlu Şerefeddîn, Akşemseddîn, Hacı Paşa gibi XV. 

yüzyıl Osmanlı tababetinin seçkin hekimlerinin ilaç ve tedavi yöntemlerinin 

eserde bulunması, müellifin Çindâr adlı kitabı özetleyerek tercüme ettiği-

ni ve kendinden önceki Osmanlı hekimlerinden de faydalanmak suretiyle 

hazırladığı bu eserine kendi tecrübelerini de eklediğini düşündürmektedir.1 

‘Alâ’im-i Cerrâhîn Türk tıp literatüründe ateşli silah yaraları ve frengi-

den söz eden ilk eserdir. Avrupa’da 1495 Napoli kuşatması sırasında yayılan 

frengi hastalığı “Frenk uyuzu” adı ile ayrı bir bölümde ele alınmakta, belir-

tileri ve tedavileri açıklanmaktadır. Müellifin ateşli silahlarla meydana gelen 

yaralanmalardan ve bunların tedavi yöntemlerinden bahsederek Avrupalı 

cerrahlardan önce bu konuya bölüm ayırması, eserin cerrahi tarihi bakımın-

dan önemini artırmaktadır. Ayrıca müellifin kitabında kullandığı “teşrîhte 

görülmüştür” ifadesi, bizzat cesetler üzerinde otopsi yaptığını göstermekte-

dir. Bu husus, Osmanlılarda teşrîh tarihini 1505 yılına kadar çekmekte ve 

bu durum eserin anatomi tarihi bakımından taşıdığı önemi artırmaktadır.2

‘Alâ’im-i Cerrâhîn Eski Anadolu Türkçesi’nin dil özelliklerini göstermek-

tedir. İçerdiği Türkçe kelimelerin yanı sıra yabancı kelimeler için yaptığı 

Türkçe açıklamalar dikkat çekicidir. Eserde Türkçe altı yerde zikredilmek-

tedir. Türkçe için “Türkî, Türkîce, Türk dili” şeklinde üç farklı ifade kul-

lanmıştır. Bazı yerlerde ise bu ifadeleri kullanmadan doğrudan Türkçe kar-

şılıklarını vermeye çalışmıştır:

1 Nuran Yıldırım, “Alâ’im-i Cerrâhîn Üzerine Bazı Yeni Bilgiler”, I. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Kongresi, İTÜ 14-18 Eylül 1981, İstanbul 1981, II, s. 169-181.

2 Nuran Yıldırım, “İbrâhim bin Abdullah”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, XXI, 284-285.
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Bu daḫı bir rencdür ki gevdede ḳara ḳara belürür, aña Türkce cıġıt dėrler. 
(294a/4)

Boġazda ḫanāzīr olsa kim aña ṭoñuz başı dėrler. (96b/7)

A‘żāda ḳūbā’ olsa kim aña demregü dėrler. (98b/2)

Dāḫısa renci kim aña ḳurluġan dėrler. (106a/4)

Eserde Arapça, Farsça, Rumca ve Frenkçe ifadeleriyle de karşılaşmakta-

yız. Bazı bölümlerde tıbbî bir terimi, ilaç veya bitki adını verirken onların 

bu dillerdeki karşılıklarını da vermeye çalışmıştır: 

Yenür yaraları beyān ėder kim Pārsīce ḫūre ve ‘Arabca ākile dėrler. (78a/2)

A‘żā sınmasına ve bertinmesine ve çıḳmasına mu‘ālece olınur. Kestevire 
dėrler bir ot vardur, bu ad Yūnān dilincedür. (67b/5)

Eserin Müellifi ve Telif Tarihi

‘Alâ’im-i Cerrâhîn, İbrâhîm bin Abdullâh adlı cerrah tarafından kaleme 

alınmıştır. Müellif hakkında kaynaklarda mühtedi olabileceğinden başka 

bilgi yoktur; bu görüş de baba adının Abdullâh olmasına, dede adının zik-

redilmemesine, Yunanca ve Süryânîce bilmesine dayandırılır. Yazdığı ese-

rin başında II. Bayezid’in Mora seferinde bulunduğu bilgisi yer almakta, 

bundan da onun saray cerrahı olduğu ve bu sefere de bu görevi vesilesiyle 

katıldığı sonucu çıkmaktadır. Ünlü Osmanlı cerrahı Sabuncuoğlu Şere-

feddîn’in adına ilk defa bu eserde rastlanmaktadır. Sabuncuoğlu’nun Fâ-

tih Sultan Mehmed’e takdim ettiği Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye adlı eserin Paris 

Bibliotheque Nationale’de bulunan müellif hattı nüshasının II. Bayezid’in 

mührünü taşıması, İbrâhîm bin Abdullâh’ın bu eseri saray kütüphanesinde 

okumuş olabileceği ihtimalini akla getirmekte, bu durum da onun saray 

cerrahı olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir.1

İncelediğimiz Hekimoğlu nüshasının sonunda mavi mürekkeple Arap-

ça olarak “Cerrâh-nâme’nin yazımı dokuz yüz on bir senesinin Recep ayın-
da tamamlandı.” yazılmıştır ki, bu da bize miladî 1505 senesinin Kasım/

1 Nuran Yıldırım, age., s. 284-285.



24 GİRİŞ - Cerrâh-nâme

Aralık aylarını vermektedir. Bu kayıttaki “Temmet kitābetu’l-Cerrāh-nāme” 

ibaresinden mezkur tarihte eserin telifinin mi tamamlandığı, yoksa Heki-

moğlu nüshasının istinsahının mı tamamlandığı net olarak anlaşılamamakla 

birlikte; Cerrâh-nâme’ye esas teşkil eden Çindâr adlı kitabın II. Bayezid’in 

Mora seferi sırasında fethettiği Modon kalesinde bulunması ve akabinde 

Cerrah İbrâhîm’in bunu tercümeye başlaması dolayısıyla Cerrâh-nâme’nin, 

Modon kalesinin fetih tarihi olan 1500 senesinin Ağustos ayından sonra 

hazırlandığı kesindir. Yine Hekimoğlu nüshasının sonundaki kayıtta verilen 

911/1505 tarihi ve bu nüshanın müellif hattı olmadığı görüşü göz önüne 

alınırsa, müellifin eserini 1500 senesi Ağustos’u ile 1505 senesi arasındaki 

bir zaman diliminde hazırladığı düşünülebilir. Ancak belirttiğimiz üzere, 

net bir tarih vermek güçtür. Eserin nüshalarının tavsif edildiği bölümde 

Hekimoğlu nüshası hakkında malumat verilecektir.

Eserin Bölümleri

Eser Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salât ve selâmla başlamakta, ar-

dından dönemin padişahı II. Bayezid övülmektedir. Müellif, eseri yazmak-

taki amacını anlattıktan sonra konu başlıklarına geçmektedir. İncelediğimiz 

Hekimoğlu nüshası yirmi iki bölümden oluşmaktadır. Konu başlıkları şu 

şekildedir: 

1. bap: Tāze yaraları ve ‘ilācların bildürür. Yeni oluşmuş yaraların anla-

tıldığı, tedavi yöntemlerinin verildiği bölümdür. 3b ile 9b varakları arasında 

yer alır, 1 fasıldan ibarettir. 

2. bap: Cemī‘ sınuḳları başdan ayaġa degin beyān ėder. Baştan ayağa değin 

tüm kırıkların anlatıldığı bölümdür. Kırıkların teşhis ve tedavi yöntemleri 

üzerinde durulmuştur. 9b ile 39a varakları arasında yer alır, 21 fasıldan 

ibarettir. 

3. bap: Cemī‘ çıḳuḳları ve ‘ilācların beyān ėder. Baştan ayağa değin bü-

tün çıkıkların anlatıldığı bölümdür. Çıkıkların teşhis ve tedavi yöntemleri 

üzerinde durulmuştur. 39a ile 61a varakları arasında yer alır, 24 fasıldan 

ibarettir.

4. bap: Oḳ demirlerin ve tüfeklerüñ çekmelerin ve ‘ilācların beyān ėder. 
Ok ve tüfek yaraları ile bunların ilaçlarının anlatıldığı bölümdür. Bu bölüm 
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özellikle ateşli silah yaralarından ilk defa bahsetmesi yönüyle ayrıca önemli-

dir. 61a ile 64a varakları arasında yer alır, 4 fasıldan ibarettir. 

5. bap: A‘żā sınmasınuñ ve bertinmesinüñ ‘ilācların beyān ėder. Kırık ve 

bertik ilaçlarının anlatıldığı bölümdür. 64a ile 68b varakları arasında yer 

alır, 1 fasıldan ibarettir. 

6. bap: Debeyi ve aṣlını ve ‘ilācın beyān ėder. Fıtığın teşhis ve tedavi yön-

temleri üzerinde durulur. 68b ile 72a varakları arasında yer alır, 6 fasıldan 

ibarettir. 

7. bap: Dübeyli ve ‘ilācın beyān ėder. Apse ve tedavisinin anlatıldığı bö-

lümdür. 72a ile 73a varakları arasında yer alır, 1 fasıldan ibarettir. 

8. bap: Isırġuları ve aṣlını ve ‘ilācın beyān ėder. Yılancık hastalığı ve te-

davisinin anlatıldığı bölümdür. 73a ile 77b varakları arasında yer alır, 4 

fasıldan ibarettir. 

9. bap: Mādiyeleri ve ḫanāzīrleri ve urları ve ‘ilācın beyān ėder. Deşilmiş 

yılancıklar, sıracalar ve urları konu eden bölümdür. 77b ile 78a varakları 

arasında yer alır. 

10. bap: Yenür yaraları ve sereṭān ve ‘ilācın beyān ėder. Kemirici yaraların, 

kanser ve tedavilerinin anlatıldığı bölümdür. 78a ile 110b varakları arasında 

yer alır, 53 fasıldan ibarettir. 

11. bap: Ḳabarcuḳları ve ḳurluġanları ve ‘ilācların beyān ėder. Şarbon ve 

dolama hastalığını konu eden bölümdür. 110b ile 114a varakları arasında 

yer alır.  

12. bap: Cemī‘ teşrīḥleri beyān ėder. Anatominin anlatıldığı bölümdür. 

Mizaç, tıbbın temel ilkeleri, ahlât ve insan vücudunun anatomik özellikleri 

üzerinde durulur. 114a ile 153b varakları arasında yer alır, 19 fasıldan iba-

rettir. 

13. bap: Ṭamarları ve ser-cümle ṭamarlardan ḳan almaġı beyān ėder. Da-

marları ve damarlardan kan almayı anlatan bölümdür. 153b ile 159b varak-

ları arasında yer alır, 1 fasıldan ibarettir.
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14. bap: Bu bāb cemī‘ yaḳuları beyān ėder. Yakıların hazırlanışı ve yakı 

vurmanın anlatıldığı bölümdür. 159b ile 173b varakları arasında yer alır, 

32 fasıldan ibarettir.  

15. bap: Bu bāb cemī‘ merhemleri beyān ėder. Merhemlerin anlatıldığı 

bölümdür. 173b ile 191b varakları arasında yer alır, 61 fasıldan ibarettir.

16. bap: Bu bāb cemī‘ yaġları ve yaġ çıḳarmaların beyān ėder. Yağlar ve yağ 

çıkarma usullerinin anlatıldığı bölümdür. 191b ile 199a varakları arasında 

yer alır, 17 fasıldan ibarettir. 

17. bap: Bu bāb cemī‘ zurūrları beyān ėder. Bütün zurûrların anlatıldığı 

bölümdür. Zurûr bir grup terkibe verilen genel bir addır. Hastalığa uygun 

olan terkip belirtilir ve o terkibin yapılışı anlatılır. Bu bap 199a ile 204b 

varakları arasında yer alır, 25 fasıldan ibarettir.

18. bap: Bu bāb cemī‘ ḥabları beyān ėder. Bütün hapların ve tabletlerin 

anlatıldığı bölümdür. 204b ile 217a varakları arasında yer alır, 34 fasıldan 

ibarettir.

19. bap: Bu bāb cemī‘ şāfları beyan ėder. Bütün fitillerin anlatıldığı bö-

lümdür. 217a ile 236b varakları arasında yer alır, 60 fasıldan ibarettir. 

20. bap: Bu bāb cemī‘ ḳurṣları ve sınūnları ve mażmażaları beyān ėder. 
Tabletler, ağız ve diş preparatları ve gargaraların anlatıldığı bölümdür. 236b 

ile 265b varakları arasında yer alır, 93 fasıldan ibarettir.  

21. bap: Bu bāb cemī‘ yaraya mülāyim ḥuḳneleri ve müshilleri ve ma‘ācīnleri 
beyān ėder. Lavmanlar, müshiller ve macunların anlatıldığı bölümdür. 265b 

ile 285b varakları arasında yer alır, 51 fasıldan ibarettir. 

22. bap: Bu bāb Firenk uyuzınuñ ‘alāmetin ve ‘ilācların beyān ėder. Fren-

ginin belirtisi ve tedavisinin anlatıldığı bölümdür. Frengi hastalığından ilk 

kez bahsetmesi ve tedavi yöntemleri sunması sebebiyle ayrıca önemlidir. 

285b ile 294b varakları arasında yer alır, 13 fasıldan ibarettir.  
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Eserin Nüshaları

Eserin bilinen yedi nüshası vardır.1 Ayrıca eserin Fî Nebzeti’n-mine’l-Cer-
râhîn adında bir özeti, İbnü’n-Nefîs’in Şerhu Mûcizi’l-Kānûn 2 adlı Arapça 

eserinin sonunda bulunmuştur. 

Eserin istinsah tarihi belli olan nüshaları arasındaki en eski nüsha Süley-

maniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa koleksiyonunda bulunmaktadır. 

Bu nüsha ayrıca eldeki en eksiksiz nüshadır. Eserin sonunda, Receb 911 

(Kasım-Aralık 1505) tarihi görülmektedir. Millî Kütüphane Yazmalar Ka-

taloğu’nda bu nüsha için müellif nüshası nitelemesi yapılmış olsa da; gerek 

nüshanın fiziksel özelliklerinden, gerekse nüshadaki kayıtlardan bu nüsha-

nın müellif hattı olduğu sonucu çıkarılamamaktadır. Ayrıca Süleymaniye 

Kütüphanesi’ndeki yazmaları tasnif için Helmut Ritter başkanlığında teşkil 

edilen ve aralarında Nihal Atsız, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Ömer 

Ferid Kâm, Tahir Olgun, Muallim Cevdet, Sabri Kalkandelenli gibi uzman-

ların yer aldığı komisyonunun hazırlamış olduğu yazma tespit fişlerinde 

de bu nüshanın müellif nüshası olduğu ile ilgili bir not bulunmamaktadır. 

Kesinlik arz etmemekle birlikte bizim kanaatimiz, bu nüshanın teliften kısa 

süre sonra istinsah edilmiş bir nüsha olduğu yönündedir. Tamamı yirmi iki 

baptan oluşan eserin bu nüshası ile diğer nüshaların bap sayısı, sayfa sayısı 

ve sıra düzeni farklıdır. Ali Emîrî ile Gotha nüshası yirmi üç bap, Manisa İl 

Halk Kütüphanesi’ndeki nüshalar ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki nüsha 

yirmi bir baptan oluşmaktadır. Çalışmamıza esas teşkil eden Süleymaniye 

Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa koleksiyonundaki nüshanın sıra düzeni ile 

diğer nüshaların sıra düzeni, birinci bap dışında tamamen farklıdır. Örne-

ğin; Hekimoğlu nüshasında sınıkların anlatıldığı ikinci bap diğer nüshalarda 

üçüncü sırada, çıkıkların anlatıldığı üçüncü bap diğer nüshalarda dördüncü 

sırada, ok ve tüfek yaraları ile ilaçlarının anlatıldığı dördüncü bap diğer 

nüshalarda ikinci sırada, fıtık ve tedavisinin anlatıldığı beşinci bap diğer 

nüshalarda dokuzuncu sırada yer almaktadır. Hekimoğlu nüshasında eksik 

1 Süleymaniye Kütüphanesi: Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 568; Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Tıb, nr. 205; 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü Kütüphanesi: Y 125; Gotha Kütüphanesi: T 107; 
Manisa İl Halk Kütüphanesi: Eski Eserler, nr. 1844 ve nr. 1851; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi: TY 7147. 

2 Süleymaniye Kütüphanesi: Hamidiye, nr. 1027/1.
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olan 156. ve 158. varaklar, istinsah tarihi Hekimoğlu nüshasına en yakın 

olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki nüshadan tamamlanmıştır. Hekimoğlu 

nüshasındaki 156. varak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki nüshada 69. va-

rakta, Hekimoğlu nüshasındaki 158. varak ise Cerrahpaşa nüshasında 100. 

varakta bulunmuştur. Bu durum sıra düzenindeki farklılığa bir örnektir.

 Diğer nüshalar üzerinde yaptığımız incelemede konuların kısaltıldığını, 

bazı fasıl ve bapların da nüshalara alınmadığını gördük. Örneğin; Cerrahpa-

şa Tıp Fakültesi’ndeki nüshada 20. ve 21. baplar ile Manisa İl Halk Kütüp-

hanesi’nde 1851 numarada kayıtlı olan nüshadaki 12. ve 21. baplar girişte 

belirtildiği halde yazılmamıştır. Hekimoğlu nüshasında bertiklerin anlatıl-

dığı bölüm diğer nüshalarda yoktur. Muhteva ve biçimde karşılaştığımız bu 

tür ciddi farklılıklar sebebiyle edisyon kritik yapılamamıştır. 

Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa koleksiyonu 568 nu-
marada kayıtlı olan nüsha; 294 varak, 11 satır olup ölçüleri (241x164, 

163x96) mm.’dir. İstinsah tarihi 911/1505’dir. Güzel nesihle yazılmış olan 

nüshanın 156. ve 158. yaprakları eksiktir. Bu nüsha yirmi iki baptan oluş-

maktadır. Serlevha tezyinli ve tezhibli, bütün sayfa cetvelleri tezhibli, 2. 

ve 3. varaklardaki fihrist yazıları tezhibli, kitabın içindeki bapların yazıları 

da tezhib iledir. Eserin cildi tam meşin, yaldızlı basma şemseli, zencirekli 

cetvellidir. Eserin zahriyesinde ve 294b yüzündeki ferağ kaydının hemen 

altında koleksiyona adını veren Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın, üzerinde 

“Vaḳafe’l-Vezīru’l-A‘zam ‘Alī Paşa ibnu’l-merḥūm Nūḥ Efendi, 1146 (Merhûm 
Nûh Efendi’nin oğlu Vezîr-i Âzam Ali Paşa vakfetti, 1733)” ibaresi bulunan 

vakıf mührü; ayrıca 2a, 2b ve 3a yüzlerinde, üzerinde “Ve mā tevfīḳī illā 
billāh (‘Benim başarım ancak Allâh’ın yardımı iledir.’ Hûd sûresi, 11/88.)” 

ayeti ile “‘Abdullāh Meḥmed” yahut “‘Ubeydullāh Meḥmed” şeklinde bir is-

min yer aldığı sekiz köşeli başka bir mühür bulunmaktadır. Nüshanın en 

son sahifesinde “İstanbul’da Sivas’lı Muṣṭafā Efendi fevt olup, Dergāh-ı ‘Ālī 
çavuşlarından sābukā Sivas’lı Su‘ād’lu Bekir Çavuşzāde” şeklinde bir kayıt 

yer almaktadır.

Başı: Kitāb-ı Cerrāh-nāme

Şükr-i bī-ḥad ve sipās-ı bī-‘ad ol Ḫālıḳ’a kim ādemi ‘ademden vücūda 

getürdi, dürlü dürlü cevāhir-i erkāndan ‘aḳlı ve fikri birle kendünüñ ṣāni‘ 

ḳudretin bildürdi. 
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Sonu: ammā bu otlara mersin toḫmın ḳatalar ve mercimek ve eger ki 

ṣıġır ödüne ‘anzerūt dögeler ve ḳatalar ve gėce dürteler ve ṣabāḥ ḥammāma 

vara, yuna, ṣıḥḥat bula bi-‘avnillāhi te‘ālā.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü 
Kütüphanesi’nde Y 125 numarada kayıtlı olan nüsha; 170 varak, 11 satır 

olup ölçüleri (210x153, 170x115) mm.’dir. İstinsah tarihi 953/1546 olan 

nüsha harekeli nesih ile yazılmıştır. Konu ve fasıl başlıkları kırmızı mürek-

keple yazılmıştır. Girişte yirmi bir bap olarak düzenlendiği belirtilse de, nüs-

ha üzerinde yaptığımız incelemede son iki babın yazılmadığını tespit ettik. 

Başı: Bismillāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm

Ve bu kitābuñ adını ‘Alā’im-i Cerrāḥīn dėyü ad vėrildi ve her envā‘-ı 

mecrūḥuñ cerāḥatı geñez bulunsun dėyü her maraż aṣlı-y-ıla ẕikr olunup 

yigirmi bir bāb üzre binā olundı.

Sonu: Üçer dirhem ḳurṣ eyleyeler, degme gez bir ḳurṣı benefşe şerbeti birle 

bu otları dögüp yāḥūẕ cevāb birle vėreler kim içe ve’s-selām. Temmetu’l-kitāb.

Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tıb koleksiyonu 205 numarada kayıtlı 
olan nüsha; 120 varaklık bir cildin 1.-109. yaprakları arasında yer almak-

tadır, her sayfada 19 satır olan eserin ölçüleri (302x205, 245x150) mm.’dir. 

Nüsha harekeli nesih ile yazılmış olup müstensihi Kâtibzâde Sühâ’dır. İs-

tinsah tarihi belli değildir. Konu ve fasıl başlıkları kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır. Yazmanın çeşitli bölümlerinde müstensihin yazım yanlışlarından 

ötürü karalanmış ve düzeltilmeye çalışılmış yerler bulunmaktadır. Eserin 

çeviri olduğu, nüshanın girişinde belirtilmiştir. Bu nüsha yirmi üç baptan 

oluşmaktadır.

Başı: Bismillāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm

Şükr-i bī-ḥad ve sipās-ı bī-‘ad ol Ḫālıḳ’a kim ādemi ‘ademden vücūda 

getürdi, dürlü cevāhir-i erkāndan ‘aḳlı ve fikri birle kendünüñ ṣāni‘ ḳudretin 

bildürdi.

Sonu: Ve şerbetlerüñ ekẟeri on iki dirhem[den] yigirmi beş dirheme 

degindür. Temmetu’l-kitāb bi-‘avnillāhi Melik-i Vahhāb, vallāhu a‘lem bi’ṣ-

ṣavāb.  
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Manisa İl Halk Kütüphanesi 1844 numarada kayıtlı olan nüsha; 146 

varaklık cildin 16.-146. yaprakları arasında yer almaktadır. Her sayfada 15 

satır olan kitabın ölçüleri (200x150, 130x100) mm.’dir. Nüshanın müs-

tensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Yazı türü nestaliktir. Sadece konu 

başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmış, fasıl başları ile metnin bazı kısımla-

rının üstü çizilmiştir. Bu nüsha yirmi bir baptan oluşmaktadır. Yazmanın 

dış kapağında mavi mürekkeple ‘Alā’im-i Cerrāḥīn, mü’ellifi İbrāhīm bin 
‘Abdullāh yazmaktadır. 

Başı: Hāẕā Kitāb-ı Cerrāḥīn, şükr ü sipās ol pādişāh-ı bī-zevāle ki dā’imā 

mevcūddur ve bāḳīdür ve ḥayātı cāvidānīdür.

Sonu: beş dirhem rāziyāne toḫmı, beş dirhem maḥmūde, beş dirhem 

şerbet nāfi‘ ola bi-iẕnillāhi te‘ālā. Temmetu’l-kitāb bi-‘ināyeti’l-Meliki’l-

Vahhāb.

Manisa İl Halk Kütüphanesi 1851 numarada kayıtlı olan nüsha; 84 

varaklık cildin 14.-83. yaprakları arasında yer almaktadır. Her sayfada 21 

satır olan yazmanın ölçüleri (210x148, 168x113) mm.’dir. Çaharkuşe vişne 

rengi meşin, şemseli, zencirekli, mıklebli ebru kaplı olup şirazesi kısmen 

dağılmıştır. Müstensihi belli değildir, istinsah tarihi 1016/1607’dir. Yazı türü 

nesih olup konu ve fasıl başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bu nüsha 

yirmi bir baptan oluşmaktadır. Nüsha üzerinde yaptığımız incelemede “teş-

rîh” beyan eden on ikinci bölüm ile “marazları” beyan eden yirmi birinci 

bölüm, metnin girişinde belirtilmesine rağmen yazılmamıştır. 

Başı: Ve bu kitābuñ adına ‘Alā’im-i Cerrāḥīn dėyü ad vėrildi ve her envā‘-ı 

mecrūḥuñ cerāḥatı geñez bulunsun dėyü her maraż aṣlı-y-ıla ẕikr olunup 

yigirmi bir bāb üzere beyān olundı.

Sonu: ḳōz yapraġı, māzū ve gezmāzū ve bunları dögeler, sirke-y-ile 

ḳaynadalar, mażmaża ėdeler. Birḳaç gün ṭa‘āmı mercimek aşı ola, sirke-y-ile. 

Gotha Kütüphanesi T 107 numarada kayıtlı olan nüsha; Kültür Ba-

kanlığı’nın kataloğunda Avusturya Dükalık Kütüphanesi’nde bulunduğu 

belirtilse de, bu nüsha Almanya Gotha Kütüphanesindedir. 47 varaklık nüs-

ha nesih hatla yazılmıştır, sadece son üç sahife talik hatla yazılmıştır. Her 

sayfada 16 satır vardır. Nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi belli değildir. 

Tercüme olduğu, 2b numaralı varakta belirtilse de metinde Çindâr adından 
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bahsedilmemektedir. Diğer nüshalara nispetle çok daha kısadır. Yazmanın 

2b-7a varakları arasında derkenar olarak Baytār-nāme yazılıdır. Bu nüsha 

yirmi üç baptan oluşmaktadır. 

Başı: Bismillāhi’r-rahmāni’r-rahīm

Şükr-i bī-ḥad ve sipās-ı bī-‘ad ol Ḫālıḳ’a kim ādemi ‘ademden vücūda 

getürdi, dört dürlü cevāhir-i erkāndan ‘aḳlı ve fikri birle kendünüñ ṣāni‘ 

ḳudretin bildürdi.

Sonu: ba‘żı kez yara daḫı vāḳi‘ olur ve ba‘żı vaḳt olmaz, içine sınur ammā 

yara degme gez vāḳi‘ olmaz ve ba‘żı kez uzunluġına ṣınur. 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. 7147 numa-
rada kayıtlı olan nüsha; 245 varaklık nüsha harekeli nesihle yazılmıştır, 

(210x150, 170x130) mm ölçülerindedir. Her sayfada 11 satır bulunmakta-

dır. 1093/1682 tarihinde istinsah edilen nüshanın müstensihi belli değildir. 

Bu nüsha yirmi bir baptan oluşmaktadır. Diğer nüshalardan farklı olarak 

girişte fihrist bulunmaktadır. Konu ve fasıl başlıkları kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. 

Başı: Hāẕā Kitāb-ı İbrāhīm Cerrāḥ-nāme-i Yūnānī. 

Bismillāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm 

Şükr-i bī-ḥad ve sipās-ı bī-‘ad ol Ḫālıḳ’a kim ādemi ‘ademden vücūda 

getürdi, dürlü dürlü cevāhir-i erkāndan ‘aḳlı ve fikri birle kendünüñ ṣāni‘ 

ḳudretin bildürdi ve ṣaġlıḳ perdesin kim ḳamu ni‘metlerüñ yėgregidür, 

ādeme baḫşāyiş ve hidāyet rūzī ḳıldı. 

Sonu: Bir miḳdār bal mūmın daḫı ḳoyasın, muḥkem ḳarışdurasın, an-

dan indüresin, bir ḳaba ḳoyasın, bir ṣabāḥ ve bir aḫşam yaraya vurasın, 

oñulda Allāh’uñ fażlı-y-ıla. Ġāyet mücerrebdür. 

Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol 

1- Metnimiz çevriyazıya aktarılırken umumileşmiş transkripsiyon işa-

retleri kullanılmıştır. Metin kurulurken her sayfa başındaki varak numa-

rası köşeli parantez ile [1b], [2a], [2b] şeklinde bold olarak gösterilmiştir. 
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Sayfaların satır numaraları ise üst karakter olarak kelime başına yazılmıştır.

2- Metin oluşturulurken baplarda, fasıllarda ve yeni bir konuya geçil-

diğinde paragraflara ayrılmış, yazım ve noktalama işaretleri kullanılmıştır.

3- i- fiilinin çekimli şekilleri (idi, imiş, ise) ile, için edatlarının ünlüleri 

ekleşip yazıldığı halde ünlüsünü koruyanlar ses uyumuna göre yazılmıştır.

4- Ünlüsü ekleşip düştüğü halde yardımcı ses almayanlar (-) işareti ile 

gösterilmiştir.

Şol ṭarīḳ-ile kim Dicle Irmaġı kenārında bir ḳāfile yatur-ıdı (5a/9)

5- Yine aynı ekler ünlü ile biten kelimelerle bitiştiği zaman iki ünlü ara-

sındaki -y- türemeleri de araya (-) işareti konularak gösterilmiştir.

Kesmelü olursañ üç günden yā yedi günden ṣoñra kesesin ve anı ṭaġlaġu-y-ıla 
kesesin (6a/10)

6- Metnin okunuşunda Eski Anadolu Türkçesi’nde olduğu düşünülen 

kapalı e (ė) sesi bazı sözcüklerin transkripsiyonunda gösterilmiştir: dė-, yė-, 
bėl, vėr- gibi. Ancak bu konuda metnin imlası esas alınmış, eğer kapalı e (ė) 

müstensih tarafından yazıda gösterilmediyse geçiş özelliği gösterdiği düşü-

nülmüştür. Bu sebeple yegrek / yėgrek, el / ėl, bel / bėl gibi ikili kullanımlara 

yer verilmiştir.  

7- Türkçe kelimelerde hece ve kelime sonlarında p ile yazılması gereken 

yerlerde b’li şekiller görülmektedir. Özellikle –up zarf-fiil eki için bu durum 

karakteristik bir yazılış biçimidir. Metinde b’li yazılmış bu tür kullanımlar 

transkripsiyonda tarafımızdan p’li olarak verilmiştir. 

8- İzâfet terkiplerinde muzâf olan kelimenin sonu ā ve ū ile bittiği halde 

hemze kullanılsa da yây-ı izâfet tercih edilmiştir. 

9- Okunamayan kelime olduğu zaman köşeli parantez içinde üç nokta 

işareti […] kullanılmıştır.

10- Metinde bap ve fasıl başlıkları bold yazılmıştır.

11- 156. ve 158. varaklar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki nüshadan ta-

mamlanmış ve dipnotla belirtilmiştir.

12- Metinde 277b yüzü Arapça, 278a yüzü Farsça yazılmıştır. Bu bölüm-
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ler latinize edilmemiş ve dipnot ile Türkçeye tercüme edilmiştir. 

13- Müstensih tarafından bazı kelimeler yanlış yazılmıştır. Örneğin ilaç 

anlamındaki Arapça “edviye” sözcüğü metnimizin toplam 156 yerinde geç-

miş ve tamamında da “edviyye” şeklinde yazılmıştır. Bu tür hatalar düzel-

tilerek yazılmış, ayrıca dipnotta belirtilmemiştir. 

14- Metinde yazılması gerektiği halde yazılmayan ekler ve sözcükler kö-

şeli parantez içinde [ ] yazılmıştır.

Sözlüğün Düzeni

Metindeki kelimeleri içine alan bir sözlük meydana getirdik. Çalışma-

mızın sözlük bölümü oluşturulurken hata oranını en aza indirebilmek için 

Prof. Dr. Ceval KAYA’nın hazırladığı özel bilgisayar programı (CİBAKAYA) 

kullanıldı. 

1- Sözlük hazırlanırken tam alfabetik bir sıralama yapılmıştır.

2- Metinde geçen ve sözlük değeri olan her kelime madde başı yapılmış 

ve siyah çevriyazı ile dizilmiştir. 

‘abeẟ (A.) Boş, anlamsız, saçma (şey) 42a/2

‘ābid (A.) İbadet eden, kulluk eden kimse

‘ābid ol-: Kulluk yapmak 121a/1, 180a/7

ablaḳ (A.) Siyahlı beyazlı, alaca 108a/11

3- Metindeki bütün kelimeleri madde başı olarak aldığımız sözlükte, 

manalandırma metne bağlı şekilde yapılmıştır. Değişik manalar sıra numa-

rası ile gösterilmiştir. Her mana için varsa en fazla üç örnek tespit edilerek 

varak ve satır numaraları kaydedilmiştir: 

aḳ- 1.(Sıvılar veya ufak taneli maddeler için) Bulunduğu yerden daha 

alçak bir yere doğru gitmek: Baş aġrır ve sancar ve başın götüremez ve 

gözinden yaş aḳar 82b/2, 112b/1

2. (Bir basınç etkisiyle bulunduğu yerden) Dışarı çıkmak, fışkırmak: 

Eger kim ḳanı çoḳ aḳa, ḳan dutacaḳ edviye vurmayasın 6b/1, 19a/11, 

20a/8
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3. (İçindeki veya üstündeki sulu maddeyi) Dışarı vermek: Eger kim 
eti siyeh eti gögerür ve ḳanlı iriñ aḳar 21b/6, 84a/2 

4. Sızmak, damlamak: Diş çekmekden yā ḳatı esnemekden olur, çeñe 
birbirine gelmez, aġzı ṣuyı aḳar 93b/7, 94a/6, 242a/5

4- Madde başındaki kelimenin hangi dile ait olduğu kısaltma ile veril-

miştir. 

‘adāvet (A.) Düşmanlık, husumet 123a/6

amrūd (F.) Armut (Pirus communis) 110a/5

amberbaris (Yun.) Sarı çalı, çobantuzluğu denen ağaççık (Berberis 

vulgaris) 241a/2, 241a/3, 241a/6

māl-ı Firencese (Fr. mal de France)  Frengi 285b/11

pelin (Bul.) Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde 

çok acı ve ıtırlı bir madde bulunan ve hekimlikte kullanılan bir bitki 

(Artemisia absinthium) 75a/9   

5- Türkçe ve Türkçeleşmiş olduğu kabul edilen kelimelerde dil kısaltması 

verilmemiştir.

bucaḳ Köşe 145a/11, 145b/2

bucaḳlu Köşeli 249a/1

buçuġar Yarımşar 190a/11, 212a/3, 215b/2

buçuḳ Yarım, yarı 65a/5, 65b/2, 67b/11

6- Türkçeye ses değişikliğine uğrayarak girmiş alıntı kelimelerde dil kı-

saltması verildikten sonra kelimenin asıl biçimi de gösterilmiştir.

‘ad (A.‘add ) Sayma, sayı, adet 1b/1

ḥis (A. ḥiss) Dış dünyaya ait etkileri beş duyu yoluyla idrak 

etme 120b/2, 131b/4, 145b/3

7- Madde başı olarak alınan Türkçe kelimelerde gramer kısaltması ve-

rilmemiştir. Ancak çokanlamlı kelimelerde farklı türde kullanılan kelime 

varsa gramer kısaltması verilmiştir. Verilen kısaltmalar, sayının önünde ise 

bir sonraki tür kısaltmasına kadar kendinden sonra gelen bütün sayıları 

kapsamaktadır. Numaradan sonra yazılan kelime türü kısaltması yalnızca 

ilgili sayıya aittir.

çökük İçe doğru çukurlaşmış 23a/7, 28a/10, 52a/2
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çölmek Toprak tencere, çömlek 68a/6, 268a/8, 268b/7

çömçe Kepçe 270a/11

çömlek Toprak tencere 268b/8, 280a/8

çörek Değirmi ekmek 281a/4

āşikāre (F.) 1. sıf. Açık, meydanda, gözle görülebilen, ayan: Eger 

āşikāre-y-ise yaralar, çıḳaralar 105a/8, 125b/6

2. zf. Açıkça, açık bir şekilde: İkinci derecede idügi andan ma‘lūm olur 
kim, ḳuvvetde artuḳ ola līkin ol ḳadar degildür kim bedenüñ ef‘āline 
āşikāre żarar ėrüre 150a/2, 153a/7, 153a/9

cümle (A.) 1. i. Bir bütün meydana getirecek şekilde birbirine bağlı 

olan şeylerin tamamı: Ol ḫām nesne ḫōẕ balġamdur ve bu cümleden 
ḥāṣıl olan 118b/6, 168b/5

2. sıf. Bütün, hep: Andan ṣoñra bu cümle siñirler kim vardur, döner; 
tā ki süñük dibine degin ve ḳola ve bilege ve elüñ ucuna degin varur 
133a/7, 153b/7

8- Birbirleriyle ilgisi olmayan, yazılışları aynı olmakla beraber farklı bir 

anlam taşıyan kelimeler kendi anlamı içinde değerlendirilmiş ve ayrı bir 

madde başı olarak alınmıştır.  

ṣaġ (I) 1. Sağlam, sağlıklı, sıhhatli: Derletme ḫastalıġından vāḳi‘ olur 
ve daḫı ṣaġ yürürken ādeme çoḳ vāḳi‘ olur 9a/8, 16a/7, 36a/3 

2. Temiz, saf, halis: Eger ki gitmez-ise būre, saġ ṭuz, şayṭarac, bābūnec, 
ḫardal, kirec üçer dirhem dögeler 90b/4, 92b/11, 93a/11

ṣaġ (II) Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan: Ol saġ 
yanına yata dā’imā, tā ki ḥāṣıl ola, ṣıḥḥat bula 28b/1, 29a/1

9- Anlam verilirken genel sözlüklerde olduğu gibi tanım yapılmamış, 

metnin doğru anlaşılmasına yetecek kadar karşılık verilmeye çalışılmıştır. 

Bu yüzden çok bilinen kelimelerde madde başı aynen yazılmıştır.

bahār (F.) Bahar 4b/5, 269a/5

baḳır Bakır 61b/6, 75b/1, 221a/11

10- Fiil kök ve gövdelerinde mastar eki yerine tire işareti (-) kullanılmış, 

sözlüğün sıralamasında bu ek (-mak) dikkate alınmamıştır.

gici- Kaşınmak 67a/9, 81a/2, 85a/3
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gider- Ortadan kaldırmak, yok etmek, izale etmek 7b/11, 8a/1, 

14b/9

11- Değişik yazıma sahip kelimelerde metinde en çok geçen biçim asıl 

olarak kabul edilmiş, burada bütün değişik okuyuşlar, birbirinden taksim

“ / ” işareti ile ayrılarak kaydedilmiş, diğer biçimlerin madde başlarından 

asıl olana gönderme yapılmıştır.

gici / gicik / giciyik / giciyük Kaşınma, kaşıntı, uyuz hastalığı 14a/9, 

35b/10, 107b/10

damzur- Bk. ṭamzur- 66a/4

doġru Bk. ṭoġrı / ṭoġru 45b/11

12- Sözlükte sıralama düzeninin temeli madde başlarıdır. Bunun dışında 

ara maddeler, deyim ve birleşikler ancak madde başına bağlı olarak dizil-

miştir. Sözlüğün bu özelliğini bozmamak ve kullanımda karışıklığa meydan 

vermemek için metinde yalnızca ara madde, deyim ve birleşikler olarak yani 

bir birleşik yapı içinde geçmiş, fakat yalın olarak geçmemiş kelimeler için 

farazi bir madde başı alınmış, bunun anlamı yazılmış fakat önüne herhangi 

bir sayfa ve satır numarası yazılmaksızın ara maddesi, deyim veya birleşiği 

yahut atfı yapılmıştır. Atıf yaparken ok işareti (  ) kullanılmıştır. 

bu 1. sıf. İşaret sıfatı, bu: Moẟon nām ḳal‘asın fetḥ eyledüginde bu 
Cerrāḥ-nāme ol ḳal‘a içinde bulundı 2a/3, 2a/8, 3a/10

2. zam. İşaret zamiri, bu: Mübtedīlere āsān olup bunuñ-ıla menfa‘at 
dutup mü’ellifini ḫayrdu‘ā-y-ıla yād ėdeler 2a/10, 5a/3, 6b/5 

 bundan ġayrı: Bundan başka 194a/6

 bundan ötürü: Bundan dolayı 127b/11

 bundan ṣoñra: Bundan sonra 140b/8, 146a/7

 bu resme: Böyle, bunun gibi 71b/1, 108b/9

‘afṣī (A.) Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan

 balġam-ı ‘afṣī 
fāżıl (A.) Mükemmel 

 nażc-ı fāżıl

13- Asıl anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanan sözcükler “mec.” 

kısaltması ile belirtilmiştir. Burada mecaz anlamıyla geçen sözcüğün bulun-

duğu cümlenin daha doğru anlaşılması amaçlanmıştır.
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ġarīḳ (A.) mec. Bir şeye içinde kaybolacak derecede dalmış olan 9b/2

14- Anlamını bulamadığımız maddebaşları parantez içinde soru işaretiyle 

(?) gösterilmiştir.

SONUÇ

Cerrahi bir metin olmasının yanında bazı hastalıkların teşhisi ve tedavisi 

hakkında da bilgiler veren, çeşitli ilaç terkiplerini ihtiva eden Cerrâh-nâme, 
Cerrah İbrâhîm bin Abdullâh tarafından sade bir Türkçeyle yazılmış, Eski 

Anadolu Türkçesi dil özelliklerini gösteren önemli bir eserdir. Ateşli silah-

larla meydana gelen yaralanmalar ile frengi hastalığına ilk defa yer vermesi 

ve cesetler üzerinde otopsi yapıldığının eserin metninde yer alması tıp tarihi 

çalışmalarında eseri özel kılmaktadır. Öte yandan tıp etiğinden koruyucu he-

kimliğe, ilaç yapımında kullanılan madde, drog ve terkip adlarından tecrübe 

edilmiş tedavi yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede çok kıymetli bilgiler 

sunan Cerrâh-nâme, tıp tarihi çalışmalarına kaynaklık edecek bir eserdir.  

XV. yüzyıla ait cerrahi metinlerin sayısı çok fazla değildir. Sayısı az olan 

bu eserler üzerinde çalışmanın çeşitli zorlukları vardır. Arap alfabesiyle ya-

zılmış metinleri doğru okumanın yanında tıp sahasıyla ilgili çeşitli terim 

ve kavramlara da vâkıf olmak gerekir. Bu tür metinlerin söz varlığını an-

lamlandırmada karşılaşılan en büyük güçlük, bu alanın terimlerini içeren 

yayınların azlığından kaynaklanmaktadır. 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan tıpla ilgili sözcüklerin bir 

kısmı günümüz tıbbında da kullanılmaktadır: “Balgam, bağır, baldır, bas, 
beden, boyun, burun, dimağ, diş, diz, fitil, geniz, göbek, göğüs, göz, ilaç, in-
cik, kabız, karın, kulak, kulunç, makat, merhem, mesane, mide, nezle, nefes, 
öksürük, rahim, sıtma vb.”

Metnin imlâsında bazı tutarsızlıklar bulunmaktadır. Özellikle yabancı 

kökenli sözcüklerin yazımındaki çok şekillilik dikkat çekicidir. Aynı sözcü-

ğün eserin farklı bölümlerinde farklı yazılışları bulunmaktadır. Yazmadaki 

imlâ çeşitliliği, daha çok tıp terimleri ve yabancı bitki adlarında fark edil-

mektedir. Bazı ekler için de bu durum söz konusudur. Metinde hem Eski 

Türk, hem de Arap imla geleneğinin izlerini görmek mümkündür. 
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Bir tıp metni olması sebebiyle, eserde kullanılan zamanların çeşitliliği 

sınırlıdır. Eski Anadolu Türkçesi’nin kalıplaşmış eklerinden olan 1. tekil ve 

çoğul şahıs ekleri -van/-ven, -vuz/-vüz ekleri kullanılmış, gelecek zaman eki 

-ısar/-iser metinde hiç kullanılmamış, pekiştirmeli 2. tekil şahıs emir eki gıl/

gil ise sadece bil- fiili için kullanılmıştır.

Metinde dönemin diğer eserlerinde sık görülmeyen yuvarlaklaşma ve 

düzleşme örnekleri de -çok fazla olmamakla beraber- bulunmaktadır. Ayrıca 

o devir Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtacak tarzda harekelenmiş bir 

eser olmasından dolayı da Türkçenin gramer ve fonetiği açısından değerli 

bilgiler sunmaktadır.

Devrin diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserde de Arapça ve Farsça yapılı 

isim ve sıfat tamlamaları kullanılmıştır. Kelime gruplarında Türkçenin yapı-

sına aykırı kullanımlar bulunmaktadır. Eserde edebî kaygının bulunmaması 

cümle yapısına yansımıştır. Öğelerin dizilişi açısından Türkçe cümle yapısı-

na aykırı kullanımlar da bulunmaktadır.

Eserin tıp metni olması sebebiyle söz varlığında ilaç, bitki, organ, has-

talık ve terkip adlarının ciddi bir ağırlığı vardır. Arapça, Farsça ve Yunanca 

sözcüklerin çokluğu o dönem tıp literatüründe Arapça, Farsça ve Yunanca-

nın etkinliğine bağlanabilir. Ayrıca müellifin Arapça ve Farsça kelimelere 

karşılık olarak kullandığı ḳazaġu, demregü, ḳaraşın, ṭabaḳ, ṭoñuz başı gibi 

Türkçe tıp terimleri dikkat çekmektedir. Son olarak, eserin Türk tıp tarihi 

çalışmaları yanında, Türkçenin tarihsel söz varlığı için de gayet mühim bir 

kaynak olduğunu söyleyebiliriz.
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METİN





[1b] KİTĀB-I CERRĀḤ-NĀME

Şükr-i bī-ḥad ve sipās-ı bī-‘ad ol Ḫālıḳ’a kim ādemi ‘ademden 2vücūda 

getürdi, dürlü dürlü cevāhir-i erkāndan ‘aḳlı 3ve fikri birle kendünüñ ṣāni‘ 

ḳudretin bildürdi ve ṣaġlıḳ 4perdesin kim ḳamu ni‘metlerüñ yėgregidür, 

ādeme baḫşāyiş ve hidāyet 5rūzī ḳıldı. Ve’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ol ‘ālemler faḥrı 

Muḥammed Muṣtafā’nuñ 6rūḥ-ı muḳaddesine vāṣıl ve mütevaṣṣıl olsun, 

bi’n-nebiyyi ve ālihī 7ecma‘īn. 

Ammā ba‘dehu bilgil ki sulṭānü’s-selāṭīn ḫulāṣatü’l-[2a] mā’i ve’ṭ-ṭīn 

Sulṭān Bāyezīd bin Muḥammed Ḫān -ebbedallāhu devletehu 2ve eyyede 

mülkehu- devlet-ile ve salṭanat birle Mora seferine müteveccih olup 3Moẟon 

nām ḳal‘asın fetḥ eyledüginde bu Cerrāḥ-nāme ol ḳal‘a 4içinde bulundı. 

Līkin Yūnān ve Süryān dilince yazılmış idi, adına 5Çindār dėrlerdi. Ammā 

ḥükemā-yı müteḳaddimīnden ve eṭibbā-yı müte’aḫḫirīnden 6Eflāṭūn ve 

Cālinūs ve Ebuḳıraṭ ve Ebū ‘Alī Sīnā ḳavllerince olduġı 7sebebden faḳīrü’l-

ḥaḳīr Cerrāḥ İbrāhīm, Yūnān ve Süryān dilinden 8ḫabīr olduġı sebebden 

diledi ki bu kitābı ‘Alā’im-i Cerrāḥīn 9 dėyü ad vėrüp Türkīye tercüme ėde, tā 

ki mübtedīlere āsān olup 10bunuñ-ıla menfa‘at dutup mü’ellifini ḫayrdu‘ā-y-

ıla yād ėdeler. Ve her 11mecrūḥuñ cerāḥatı aña geñez bulunsun dėyü yigirmi 

iki bāb üzerine binā olundı. 

[2b] el-Bābü’l-evvelü: Tāze yaraları ve ‘ilācların bildürür. 

2el-Bābü’ẟ-ẟānī: Cemī‘ sınuḳları başdan ayaġa degin beyān ėder. 

3el-Bābü’ẟ-ẟāliẟü: Cemī‘ çıḳuḳları ve ‘ilācların beyān ėder.

4el-Bābü’r-rābi‘u: Oḳ demirlerin ve tüfeklerüñ çekmelerin ve ‘ilācların 

beyān ėder. 

5el-Bābü’l-ḫāmisü: A‘żā sınmasınuñ ve bertinmesinüñ ‘ilācların beyān 

ėder. 

6el-Bābü’s-sādisü: Debeyi ve aṣlını ve ‘ilācın beyān ėder. 

7el-Bābü’s-sābi‘u: Dübeyli ve ‘ilācın beyān ėder. 

8el-Bābü’ẟ-ẟāminü: Isırġuları ve aṣlını ve ‘ilācın beyān ėder. 
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9el-Bābü’t-tāsi‘u: Mādiyeleri ve ḫanāzīrleri ve urları ve ‘ilācın beyān ėder. 

10el-Bābü’l-‘āşiru: Yenür yaraları ve sereṭān ve ‘ilācın beyān ėder. 

11el-Bābü’l-ḥādī ‘aşer: Ḳabarcuḳları ve ḳurluġanları ve ‘ilācların beyān 

ėder. 

[3a] el-Bābü’ẟ-ẟānī ‘aşer: Cemī‘ teşrīḥleri beyān ėder.

2el-Bābü’ẟ-ẟāliẟü ‘aşer: Ṭamarları ve ser-cümle ṭamarlardan ḳan almaġı 

beyān ėder. 

3el-Bābü’r-rābi‘u ‘aşer: Bu bāb cemī‘ yaḳuları beyān ėder. 

4el-Bābü’l-ḫāmisü ‘aşer: Bu bāb cemī‘ merhemleri beyān ėder. 

5el-Bābü’s-sādisü ‘aşer: Bu bāb cemī‘ yaġları ve yaġ çıḳarmaların beyān 

ėder. 

6el-Bābü’s-sābi‘u ‘aşer: Bu bāb cemī‘ zurūrları beyān ėder. 

7el-Bābü’ẟ-ẟāminü ‘aşer: Bu bāb cemī‘ ḥabları beyān ėder. 

8el-Bābü’t-tāsi‘u ‘aşer: Bu bāb cemī‘ şāfları beyān ėder. 

9el-Bābü’l-‘işrūn: Bu bāb cemī‘ ḳurṣları ve sınūnları ve mażmażaları 

beyān ėder. 

10el-Bābü’l-ḥādī ve’l-‘işrūn: Bu bāb cemī‘ yaraya mülāyim ḥuḳneleri ve 

müshilleri ve ma‘ācīnleri beyān ėder. 

11el-Bābü’ẟ-ẟānī ve’l-‘işrūn: Bu bāb Firenk uyuzınuñ ‘alāmetin ve 

‘ilācların beyān ėder. 

[3b] EL-BĀBÜ’L-EVVELÜ

Tāze yaraları bildirür. 

2Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar kim: Her cerrāḥa vācib olan 3oldur 

ki evvel ‘ilmi dürüst gerekdür, tā ki ‘ameli rāst ola ve 4ba‘dehū cerrāḥ olan 

kimesne şefḳatlü ve güler yüzlü gerekdür 5ve daḫı üstād ḳavlince yüriye ve 

kendüyi alçaḳ duta ve daḫı 6bāḳī üstāẕları yermeye. Ve daḫı Cālinūs buyurur 

kim: Bu cerrāḥlıḳ 7dėdükleri nesne münaḳḳaş evlere beñzer ve bir ma‘nāda 

deryā-yı 8‘ummāndur, ucı ve ḳıyāsı yoḳdur, zīrā her kişiye gereklüdür. 9Ve 

ammā Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: Cerrāḥlıġa ‘ilm-i ẓāhir dėrler ve daḫı 
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10cerrāḥ olan kimsenüñ eli uz ve göñli düz gerekdür kim 11her şey andan 

incinmeye. Ve daḫı buyururlar kim, dört dürlü aḫlāṭı [4a] oñat teşḫīṣ ėde, 

tamām bile ve aña göre mu‘ālecesin yarar 2işleye, zīrā kim teşḫīṣ ėtmeyüp 

işlemek muḫāṭaradur ve hem 3daḫı farḳ ėde, ma‘ṣūmı ve yigidi ve yaşluyı 

gözede, aña göre 4‘ilāc ėde. Zīrā kim Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: Cerrāḥlıḳ 

dėdükleri 5bir barmaḳ baldur ve bir ṭās aġudur, ḥaẕer ėtmek gerekdür ve 

6daḫı cerrāḥ olan kimesne ‘ilmi-y-ile ve ‘ameli ile ḳıyaḳ gerekdür. 7Ve daḫı 

Boḳraṭ ḥekīm buyurur kim: Her cerrāḥ olan kimesneye şöyle 8gerekdür 

kim ḳullanduġı edviyeleri bile ki ḳanḳısı ıssı dutar 9ve ḳanḳısı ṣovuḳ dutar 

ve ḳanḳısı ıssı ḳurıdur ve daḫı şol 10edviyeler kim çekicidür ne-y-ile ve ne 

ṭabī‘at-ıla çeker ve şol edviyeler kim 11yumşadıcıdur, ḳanḳı ṭabī‘at-ıla yum-

şadur ve şol edviye kim [4b] bitüricidür, ḳanḳı ṭabī‘at-ıla bitürür ve daḫı şol 

edviye kim 2açıcıdur, ḳanḳı ṭabī‘at-ıla açar. Bunları gerekdür kim oñat 3bilüp 

teşḫīṣ ėdesin ve aña göre işleyesin, tā kim işiñ 4rāst gele. Ve daḫı Ebū ‘Alī Sīnā 

buyurur kim: Her cerrāḥa vācibdür kim 5bahār ‘ilācı ve yay ve güz ve ḳış 

‘ilācları nice gerekdür, anları 6teşḫīṣ ėdüp bileler ve aña göre işleyesiz ve hem 

yılı 7ve ayı ve hefteyi ve güni ve sā‘atı gözedüp işleyesin. Ve daḫı 8Cālinūs 

ḥekīm buyurur kim: Cerrāḥ olan kimsenüñ avadanlıġı 9uz ve arı gerekdür, 

şöyle kim altun ya gümiş yaḫūẕ ḳal‘aylı ola kim 10andan yaraya żarar olmaya. 

Andan ṣoñra Eflāṭūn ḥekīm 11şöyle buyurur kim: Ḳanḳı yara ‘ilāca ḳābil 

degildür, anlar dört [5a] cinsdür: Evvel beyni deşügidür ve ikinci baġarsuḳ 

deşügidür, 2üçünci bel uvanuġıdur, dördünci ḳavuḳ deşügidür. Şöyle bileler 

kim 3bu dört nesneye çāre yoḳdur, bunlara ‘ilāc ėdeyin dėyen yalan 4söy-

ler, mecmū‘-ı eṭibbānuñ ittifāḳı bunuñ üzeredür kim bunları 5tīmār ėderin 

dėyen kişinüñ yüzi aḳlıġından yüzi ḳarası 6artuḳdur. 

Ve daḫı buyururlar kim: Süñük süñüge yapışur ve et 7ete yapışur, ammā 

siñir siñire yapışmaz. Līkin Boḳraṭ 8ḥekīm buyurur kim: Ben siñir siñire 

yapuşduġın görüp dururın. 9Şol ṭarīḳ-ile kim Dicle ırmaġı kenārında bir ḳāfile 

yatur-ıdı, 10gėce-y-ile bir uġrı geldi at uġurlamaġa, at issi duyup 11uġrı çaldı. 

Ökçeden yuḳaruraḳ ol uġrınuñ siñirini [5b] kesdi. Ben anı tīmār eyledüm. 

Şol ṭarīḳ-ile kim iki ṭarafdan ṣıḳup 2iki kesük siñirlerüñ başları berāber gel-

dükden ṣoñra ‘avrat 3saçı-y-ıla dikdüm ve yarasını tīmār ėtdüm, ḥāṣıl oldı līkin 

4yeri yumrı ḳaldı. Meẟelā bir aġaç aşlaması gibi oldı, ammā yürüdi, 5aḳsamadı. 
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Faṣl. Tāze yaraları beyān ėder. 6Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar 

kim: Tāze yaralar bir niçe dürlü 7nesneden vāḳi‘ olur. Kimi ḳılıçdan ve 

kimi bıçaḳdan ve kimi topdan 8ve kimi tüfekden ve kimi oḳdan ve kimi 

çomaḳdan ve kimi düşmeden 9ve kimi sınuḳdan ve kimi çıḳuḳdan. Ammā 

bunlaruñ her birinüñ 10ayru ayru yerleri vardur. Ammā yara şöyle yerde 

gerekdür kim 11ya düz ola ya ṭoġrı ola ya degirmi ola ya bir pāre eti [6a] 
alınmış ola yā uzun ola yaḫūẕ bir ucı ṭar ve bir ucı 2geñ ola yāḫūẕ bir pāre 

eti ṣarḳmış ola yaḫūẕ deriñ 3ola. Bunlaruñ her birinüñ ayru ayru ‘ilācları 

vardur. Ammā 4Cālinūs ḥekīm buyurur kim: Bunlaruñ dükelinüñ bir yėrde 

‘ilācı 5vardur, anı beyān ėdelüm. Ammā evveli budur kim ḳanın dutasın 6ve 

hem üstāẕlar arasında miẟāl böyledür ve eger dikilecek 7ise dikesin ve aşaġa 

yanın boş ḳoyasın ve daḫı şöyle göresin kim 8bir pāre eti daşraya ṣarḳınmış 

ola, cehd eyleyesin, yėrleşdüresin 9ve tīmār ėdesin. 

Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: Tāze yaradan et 10kesmek küstāḫlıḳdur. Kes-

melü olursañ üç günden yā yedi 11günden ṣoñra kesesin ve anı ṭaġlaġu-y-ıla 

kesesin [6b] ve tīmār ėdesin ve eger ḳanı çoḳ aḳarsa birez zāc-ı Ḳıbrızī 2ve birez 

‘anzerūt ve birez demü’l-aḫaveyn yāḫūẕ birez demü’l-insān 3ki ḳurumış ola, bu 

dört eczāyı yumurda aġına ḳatasın, yoġurasın 4ve merhem eyleyesin, kettān 

üstübüsi-y-ile vurasın ve berk kemend 5eyleyesin. Bunuñ gibi yaraları üç gün 

yaḫūẕ beş gün 6geçmeyince açmayasın. Ve daḫı muḫālif ṭa‘āmlardan ṣaḳınasın 

7ve yelden ve ṣovuḳdan ve ṣovuḳ ṣu içmeden ṣaḳınalar ve çoḳ 8söyletmeyeler. 

Eger kim ḥarāreti olur-ısa līmūn ve temirhindī 9şarābı vėreler, ammā çig ṣu 

ḳatmayalar ve iki yüz dāne arpa ve beş 10dirhem ānīsūn ḳatalar ve ḳaynadalar, 

ol şerbetlere ḳatup içüreler. 11Eger şöyle daḫı içerse cā’izdür ve eger ḳabż olursa 

şāf-ı [7a] müleyyin vėreler yaḫūẕ gül şarābın vėreler. Ve daḫı Cālinūs buyurur 

kim: 2Ben şöyle revā görürün kim tāze yaranuñ üzerine tirementine ve yu-

murda 3ṣarusını ve birez ṭuz birle ḳarışdurup merhem gibi eyleyüp yaranuñ 

4üzerine vuralar. Ve eger dikilmelü olursa yara kim dikerler; gerekdür kim 

5birez ‘anzerūt, ġāyet ġubār eyleyüp ol yara içine ṣaçalar, 6andan dikeler. Ol 

igneyle kim dikerler, ince ola ve uzun 7ola ve ıracıḳ yėrden vuralar. Yara iki 

dürli dikilür: Bir[i] ebrişim-ile 8ve biri igneyi yerinde ḳorlar. Ol igneler kim 

yerinde ḳala, birbirine 9ṣıḳ ola ve üzerine ebrişim-ile yāḫūẕ iplik-ile ṣaralar ve 

tīmār 10eyleyeler. Ṣaruḳlarını ve yaṣduḳlarını aşaġada dėyevüz. 
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Ve daḫı Ebū ‘Alī 11Sīnā şöyle buyurur kim: Yara başda vāḳi‘ olsa çoḳ söy-

letmeyeler [7b] ve ḳaḳıtmayasın ve açuḳ yėrde yatırdmayasın. Eger açmalu 

yėrde 2olursa ḳaranlıḳ yėrde mūm-ıla açalar. Baş yaralarını ve ḳafa açma-

ların 3aşaġada beyān ėdüp dururuz, işidesiz. Ammā Boḳraṭ ḥekīm 4buyu-

rur kim: Üstād elinde yarayı ḥāṣıl ėden ṣarıḳdur. Ṣarḳısı 5aṣlı-y-ıla olmayan 

üstāduñ işi yañlış olur, zīrā yaranuñ 6üzerine la‘l daḫı vurur-ısañ ṣarḳısı dü-

rüst olmıyacaḳ, menfa‘atı 7yoḳdur. İmdi ma‘lūm olan kişinüñ evvel ṣarḳusı 

ḳaydın 8göre, andan yaraya tīmār ėtmege başlaya daḫı yara kim uzun ve de-

riñ 9ola, fetīl vuralar. Üzerine çekici edviye vurasın, bitüricilere 10muḳayyed 

olmayasın. 

Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā şöyle buyururlar ki: 11Yara ayaḳda vāḳi‘ olsa, tā 

ki ṣaġılmayınca döşekden gidermeyesin [8a] ve eger kim yara ḳolda olursa 

daḫı ṣaġılmayınca gögüsden gider2meyesin. Ve daḫı buyururlar kim: Bir yara 

ḳırḳ günden ṣoñra eskidür 3ve daḫı seksen günden [ṣoñra] ḫunāmdur. Ve 

ba‘żı ḥükemā eydürler kim, 4yüz yigirmi günden ṣoñra ḫunāmdur. Ve daḫı 

Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: 5Ba‘żı tāze yaralarda ākile olur ve yenür, ḫūre 

daḫı dėrler 6ve ḳararur yaḫūẕ gögerür. Anı ḳurṣ-ı zernīḫ ile söyündürmek 

gerek, 7andan merhem-i sürḫ-i Rūmī-y-ile tīmār ėdesin. Ve eger ḥarāreti çoḳ 

8ise ṣovutmaḳ gerekdür. Anı ṣovutmaġa ve ḥarāretin gidermege 9merhemler 

ve yaġlar bābında göresiz ve bu edviyeler ‘Uşşāb-nāme’de 10dėnilüp-durur, 

inşā’allāh işidesiz ve daḫı her ḳanḳı yara olursa 11ṣudan ṣaḳınasız. Ḥammām 

vāḳi‘ olursa yarayı şöyle ṣaḳlayalar kim [8b] bir eski kettān bezini zeytūn 

yaġı-y-ıla ıṣladup ve ısıdup ol yaraya 2ṣarasın, tā kim ḥammāmdan çıḳa, 

andan ṣoñra anı giderüp bir tāze 3ṣarḳu ṣarasın ve tīmār ėdesin. 

Boḳraṭ şöyle buyurur kim: Yarada 4kemük görünse ol kemügi yaġdan ve 

yaġlu merhemden ṣaḳınup 5yaġ degürmeyeler. Eger yaġ degürürlerse kemik 

ḳararur 6veyā gögerür, ṣoñra et üzerine yapışmaz ve çoḳ olur kim kemik 

7ḳavlar, andan ḥāṣıl olur ve daḫı çoḳ olur kim ḫunāma döner, 8hīç oñulmaz. 

Ve daḫı Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: Her mecrūḥa 9ḥüccet ėdesin ki ṣaḳına 

teşennüc olmasından. Bu teşennüc dedükleri 10yavuz marażdur, degmesi 

andan ḳurtılmaz. Ammā teşennüc iki dürlü11dür: Biri çeñe ḳısılmaḳdur, 

aña teşennüc dėrler ve biri siñirler [9a] atılmaḳdur, aña temeddüd dėrler. 
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Ve daḫı Cālinūs buyurur kim: Temeddüde 2hīç ‘ilāc yoḳdur, zīrā imtilā‘-ı 

dimāġdur, ya‘nī dimāġdan 3iner, eñse siñirlerini dutar ve gėrisine ḳayışdurur, 

çeng 4gibi olur, boġazına ṣu geçmez. Andan ölen çoġı ṣusuz ölür 5ve öldü-

ginden ṣoñra yüreginüñ üsti ḳararur, yanḳunı ve ḥarāreti 6çoḳ olduġından 

yanar. Ve daḫı bu maraż her mecrūḥa kim sınuḳdan 7ve çıḳuḳdan vāḳi‘ olur 

ve ishāl ḫastalıġından ve derletme 8ḫastalıġından vāḳi‘ olur ve daḫı ṣaġ yü-

rürken ādeme çoḳ 9vāḳi‘ olur, ammā ṣaḳınmaḳdan yėgregi yoḳdur. 

Ammā kendüden 10vāḳi‘ olan marażlar ve sınuḳlar ve çıḳuḳlar ve ısırġular 

ve urlar 11ve yenür yaralar ve ḳabarcuḳlar ve bunlara beñzer marażları her 

birin bābında [9b] ṭaleb ėdeler ve daḫı yaġları ve merhemleri her birin 

bābında bulalar. 2Ve daḫı Allāhu te‘ālā ol kişiye ġarīḳ-i raḥmet ėtsün kim bu 

kitābuñ 3eksügin bulup ıṣlāḥ ėde. Vallāhu a‘lem bi’ṣ-ṣavāb. 

4EL-BĀBÜ’ẞ-ẞĀNĪ

5Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar kim: Bu sınuḳlar bir niçe dürlü 6nes-

neden vāḳi‘ olur. Topdan, tüfekden ve atdan düşmeden 7ve aġaçdan düşmeden 

ve nesne doḳunmadan ve üzerine dīvār 8yıḳılmaḳdan ve daḫı buña beñzer 

ḍarblardan vāḳi‘ olur. 9Ammā bu sınuḳlar kim olur, ba‘żısı ḫurd olur ve ba‘żısı 

pāre pāre 10olur ve daḫı ba‘żısı yaruḳ olur ve daḫı ba‘żısı üzük 11olur. Ol kim 

üzük olur, ba‘żı kez uzunına olur ve ba‘żı [10a] kez uzunına olmaz ve daḫı 

ol kim üzük ola, ba‘żı kez 2dibelik üzük olur ve ba‘żı kez dibelik üzük olmaz. 

Ammā 3ol kim uzunına ola, ol dibelik üzük olaġan 4olur. Ammā ba‘żı üstāẕlar 

eydürler kim: Bir nesne 5dibelik üzük olsa anı ne dirāz ėdelüm uzun mıdur 

6ḳıṣa mıdur, ammā biz anı revā görmezüz, zīrā kim ḍarb çoḳ olur. 7Aġaçdan 

ve ṭaşdan ve gönderden ve yaṣṣı oḳdan ve 8ḳılıçdan ve ṭopdan ve tüfekden ve 

bozdaġandan ve daḫı 9düşmekden ve ḳalḳımaḳdan ve niçe bunlara beñzer 

10işden vāḳi‘ olur. İmdi bunları biribirinden teşḫīṣ 11ėtmeyen bil ki ‘ilminde ve 

‘amelinde dürüst degüldür [10b] ve işi yañlışdur. Ve şol ṣınuḳ kim uzadı 2ola, 

aña yarıḳ dėrler ve ba‘żısı gėñ olur, 3ba‘żısı dar olur ve ba‘żınuñ bir ucı gėñ ve 

bir ucı 4dar olur, aña aya dėrler ve ol kim ḳatı ḫurdedür, aña 5mevātet dėrler 

ve ba‘żısı dibelik üzülüpdür ammā eti 6derisi ṣaġdur, ol ṣınuġa āsān dėrler ve 

ba‘żı 7şöyle ḫurde olur kim geyrekden ve etden ayırtlanmaz. 
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8Ve daḫı Ebuḳıraṭ buyurur kim: Bu ṣınuḳ eñli yėrde olur 9ve geyrek-

lü yerde olur. Ol ṣınuġa ḫaṭālu 10dėrler ve ba‘żısı uvaḳ kemiklerde olur ve 

ṣınuġ-ı 11ḥicāb dėrler. Ve şöyle bilesin kim cemī‘ ṣınuḳlardan şol [11a] ṣınuḳ 

müşkildür kim ḳılıc-ıla ṭoġrar, ḳatı sınmış olmaz; meger 2birez süpteri ola 

ve üstād eline düşe ve yėrleşdüre 3ve baġlaya. Ve daḫı Cālinūs ve Ebū ‘Alī 

Sīnā buyururlar kim: Anuñ 4gibi ṣınuḳlaruñ bir ‘acā’ib baġlamasın beyān 

ėdelüm ve şöyle 5bilüñ kim ġāyet eyülerdür, ammā birḳaç nesneyi evvel 

6beyān ėdelüm. Ve bu ṣınuḳlaruñ ba‘żısı hem ḫurde olur 7ve hem çökük 

olur, ol ġāyet müşkil olur 8ve ba‘żısınuñ iligi üzülür ve andan çoġı ölür, 

ṣaġalmaz, 9zīrā kim ġāyetde terdür ve ol terligi ucından her 10yėrde üzülmez, 

ammā ḳaçan kim üzülse anuñ 11‘ilācı yoḳdur. Ve ba‘żı ṣınuḳlarda bir nesne 

vāḳi‘ olur kim [11b] ol yara ḫūre gibi olur, yenür ve ḳanar eksüksüz 2ve 

çevresinden ḳılı dökülür ve ot yanuġı gibi olur 3ve bunları şundan bilesin ki 

oḫşamaġ-ıla ve aramaġ-ıla 4ve istemek-ile. Ve daḫı genç oġlanlarda daḫı olur. 

5İmdi bunları cerrāḥ olan kimesne gerekdür kim 6teşḫīṣ ėde. 

Ve daḫı Ebuḳıraṭ şöyle buyurur kim: Bunlaruñ 7çoġı eyü tīmār-ıla 

ḳurtulur ve çoġı oġlancuḳlar da 8ölürler. Bu ümīẕe kim anlaruñ kemigi 

ter olur 9ve tėz ḳaynar dėnür daḫı el ururlar. Ve şöyle bilesin kim 10cemī‘ 

ṣınuḳlardan ḳarıca ve bilek ve kürek ve anuñ 11yanında bir kemik var gėç 

ḳaynar, zīrā kim bunlar [12a] geyreklüdür. 

Ve şöyle bilesin kim bunlaruñ 2dürlü dürlü ‘ilācı ve baġlamaġı vardur. Ve 

burun ṣınuġı 3on günde ḳaynar ve ayruġuñ ṣınuġı yigirmi günde ḳaynar 4ve 

dirsek ve ḳol sınuġı ḳırḳ günde ḳaynar ve uyluḳ 5ṣınuġı elli günde ḳaynar 

ve uyluḳ ziyāde ḫurde 6olıcaḳ üç ayda ḳaynar. Ve daḫı uyluḳ sınuġına yüzin 

7ḳoyu artuḳ yaturasın ve cemī‘ ṭa‘āmı ıssı ve ter ola 8ve ṣafrāvī ve balġamī gėç 

ḳaynar ve anuñ ḳaynaduġın 9bundan bilesin kim ol kişinüñ beñzi ḳızara. 

10Ve ol beyān ėtdügümüzüñ ṣarmasın beyān ėdelüm. 11Ve daḫı şöyle bilesin 

kim bir ṣınuḳ kim ṣına ve yarası olmaya, [12b] yaḳı vurup yerlü yerine 

ḳoyup ve yaṣduḳ ve taḫtalar ile 2ṣarasın ve daḫı va‘deñe küyesin, tā ki ḥāṣıl 

ola. Ammā 3sınuḳ kim hem ṣınuḳ ola ve hem yara ola ve daḫı Ebuḳıraṭ 

4ḥekīm şöyle buyurur kim: Biz anı sicim-ile baġlamasın revā 5görmezüz. Ve 

daḫı Cālinūs buyurur kim: Ben anı boncuġ-ıla ṣararın. 6Ve daḫı Ebū ‘Alī 

Sīnā buyurur kim: Anı şol ṭarīḳ-ile ṣarmaḳ 7 gerek kim ṣınuġı yerlü yerine 

ḳaynaya ve yarası açuḳ ola 8ve her gün degişile. 
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İmdi bir ṣınuḳ kim yarası ola ve anı 9sicim-ile ṣaralar, anuñ yarasına 

nice tīmār olınur? Eger olursa daḫı 10ṣınuġı nice ḳaynar? Ammā biz ol aṣl 

yaraya nice ‘ilāc bulup dururuz? Şol 11ṭarīḳ-ile kim, taḫtalarını ḥāżırlayasın 

daḫı yaḳusı bu ola: On dirhem [13a] aḳāḳiyā, on dirhem ḳanṭāriyyūn-ı 

kebīrī, on dirhem merdümek 2unı, on beş dirhem çiriş, yumurda-y-ıla 

ḳarışduralar ve geregi 3gibi yaḳu ėdeler. Ya üç ya dört yaḫūẕ beş boncuḳ 

ḥāżır ola 4ve ol boncuġuñ ignesinde ḥāżır ėdesin ve ol sınuġı 5yėrleşdüresin 

ve yaḳı yaṣduḳların ḳoyasın ve ol yarayı açuḳ ḳoyasın 6ve ol taḫtaları ya üç 

ya dört yėrde yaḫūẕ beş yėrde baġlayasın 7ve her ipi ayru ayru baġlayasın. 

Ammā ol ip berk ola ve ḳalıñlıġı 8kiriş deñlü ola ve ol boncuḳ uzunluġı bir 

barmaḳdan artuḳ 9ola. Ve her bir ipi bir boncuġa geçüresin ve burasın ve ol 

igneyi 10geçüresin, hep ol boncuġı bir igneye geçüresin. Şol ḳadar burasın 

kim 11ḳatlanıbile ve yarasını açuḳ ḳoyasın, tā ki ḥācet vaḳtında ḥāżır [13b] 
ola kim melhem urasın ve üzerine ṣaruḳ ṣarasın. 

Ve daḫı Ebū ‘Alī Sīnā 2ve Cālinūs buyururlar kim: Her cerrāḥa gerek 

olan evvel budur kim 3sınuġı evvel yerine yėrleşdüre ve daḫı çeke uzluġ-ıla, 

zīrā kim 4uzluġ-ıla çekmemekden teşennüc ḥāṣıl olur, hemān ḥāżırdur 5ve 

ḳatı baġlamaḳdan da teşennüc ėrişkendür. Ba‘żısı yürürken olur, ba‘żısında 

6derletme ḫastalıġından da olur. Ve daḫı gerekdür ki evvel kişinüñ 7ṭabī‘atını 

teşḫīṣ ėdesin, aña göre ‘ilāc ve tīmār ėdesin. 8Ve daḫı ba‘żısın ḳımıldatmamaḳ 

gerekdür ve ba‘żısı ḳımıldanmaḳ gerekdür, 9tā ki baġladuġuñ gibi ḳalmaya. 

Ve daḫı eger çıḳuḳda ve eger sınuḳda 10andan kim ḳorḳasın; öyle ḳalmaya, 

anı oynatmaḳ gerekdür ve ol 11ṣınuḳ kim yara-y-ıla biledür, gerekdür kim 

ṣınuḳ ḳaynamayınca yarasın [14a] bitürmeyesin ve perhīz ėtdüresin ve 

ḥüccet ḳoyasın kim ziyāde 2gülmeye ve saḫt olmaya ve cimā‘ ėtmeye ve 

ḳımıldanmaya ṣaḳlanıbildügi 3ḳadar ve daḫı ḳaḳımaya ve uġunacaḳ iş işle-

meye. Anuñ gibi işlerden 4ḳan göyner ve ḥarāreti artar. Ve bunuñ gibiden 

bu vāḳi‘ olsa 5göresin kim ol kişi ḳuvvetlü ola, ol vaḳt ḳan almaḳ gerek 6ve 

eger kim anuñ-ıla olmaz-ısa müshil terkīb[i] vėresin kim ol ḥarāreti 7def‘ ėde. 

Ebū ‘Alī Sīnā buyurur ki: Ḳatı ṣarmaḳda[n yara gėç] ḥāṣıl olur. 8Anı çöz-

mek vācib olur ve yumaḳ vācib olur, tā ki ol yaranuñ 9gicigi gide. Ve daḫı 

Ebuḳıraṭ buyurur kim: Aña müshil vėrmeyesin ki 10ne ḳadar ḥarāreti giderse 

ol ḳadar ḳuvvet[i] gider. Ve daḫı Ebū ‘Alī 11Sīnā eydür: Ben anı revā gördüm 
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kim iki dirhem usḳūf [14b] terkībi-y-ile beş dirhem gül şarābı vėresin, zīrā 

kim ol giciyik 2sürmege degüldür. Ve daḫı çoḳ görüp dururam ki ol gicigi 

3ḫunāma döndi. Ve ol sınuḳ kim uzun ola ve ziyāde olmaya, 4ba‘żı kez taḫta 

da ḥācet olmaz, yaḳu-y-ıla ve ṣaruġ-ıla ḥāṣıl 5olur ve ḳatıca baġlayasın, zīrā 

kim ḳatı baġlayıcaḳ tėz ḳaynar. Ve senüñ 6cehdüñ ol ola kim göresin uvaḳ 

ḫurde kemükden ki ayru ola, 7anı ayırtlayup çıḳarasın, zīrā kim beş günlik işi 

bir ay sürersin 8ve hīç ḥāṣıl daḫı olmaz, tā gidermeyince ve anuñ ucından ol 

9sınuḳ da ḳaynamaz, tā ki anı gidermeyince ve ḫunām olur yaḫūẕ 10mādiye 

olur. Ve daḫı eger böyle vāḳi‘ olursa gerekdür kim 11ol yarayı ikileyin açasın 

ve ayırtlayasın, tā ki temiz ola, andan [15a] tīmār ėdesin. Ve daḫı eger kim 

göresin ol sınuġı ṣaruḳ 2altında şişe ve ḳızara, gerekdür kim ṣaruġını şeşesin 

ve ‘alāmetin 3göresin ve yaḳusın degiştüresin ve ṣovuducı yaġ süresin. 4Ev-

velki ṣaruġından gevşek ṣarasın veyāḫūẕ oḫşayasın 5ve arayasın elüñ-ile göre-

sin yėrinde midür, degül midür. Göresin kim 6yėrinde degül, gerekdür kim 

elüñ-ile arayasın, ol yėrinde olmayan 7kemügi bulasın ve yėrine itivėresin ve 

beyān ėtdügümüz yaḳulardan 8urasın ve muḥkem ṣarasın, esirgemeyesin, 

ḳatı ṣarmaḳ ṣınuġı 9oñarur ve gevşek ṣarmaḳ ṣınuġı ḳaynatmaz. Eger kim 

aġrısına 10ḳatlanmaz-ısa gerekdür kim üzerine bir aġır nesne baṣdurasın 11ve 

eger kim esirgeyesin, sınuġı ḳaynadımazsın. Ve ba‘żı yėr vardur kim [15b] 
taḫta-y-ıla baġlanur ve ba‘żı yėr var kim anda taḫta ḳomasun, 2anuñ gibi yėre 

gerekdür kim aġır nesneler baṣdurasın ki yėrinden 3ḳımıldanmaya, yėrinde 

yata, tā ḥāṣıl olınca. 

Ve daḫı Ebū ‘Alī Sīnā 4eydür: Çoḳ kez olur kim cerrāḥ yarayı yėrine 

ḳodum dėr, ammā 5uvaḳ ḫurde ḳalur kim yerine ḳonmamış. Ve anuñ yerine 

ḳonmaduġı 6şundan bellüdür ki ṣaruġuñdan ṣoñra iki elüñ-ile ol 7ṣınuġa 

yapışasın ve ḳımıldadasın, anuñ şaḳırdısın işidesin. 8Anuñ gibi göricek, ge-

rekdür kim ikileyin çözesin, yėrlü yėrine 9ḳoyasın. Eger yėrine ḳoyamazsañ 

anı yarmaḳ vācib olur. 10Yarasın ve ol ḳatı ḫurdeyi arıdasın ve ḳalanını yėrlü 

yėrine 11ḳoyasın, andan tīmār ve ‘ilāc ėdesin, tā ki ḥāṣıl ola. [16a] Ve ba‘żısı 

böyle ḳalmışdur kim niçe vaḳt geçüp durur, ne sınuġı 2yerindedür, ne daḫı 

yarası bitüp durur ve ḫunām olmış gitmiş 3üstāẕ kemliginden. 

Ve daḫı ba‘żısınuñ yarası biter ve ayaġı 4egri ḳalur ve daḫı ba‘żısınuñ ya-

rası büyük olur ve kemügi 5çürük olur. Anuñ gibinüñ tīmārı ve ‘ilācı budur 
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kim; ol 6nāṣırın yeyici edviye yedüresin, tā ki kemügi açılınca ve ol 7kemigüñ 

çürügüni yonasın, tā ki ṣaġ kemige ėrince. Ve daḫı 8gerekdür kim ol kemik 

altında cerāḥat var-ısa ṣıyırasın. 9Ve daḫı gerekdür kim cerrāḥ matḳāb-ıla 

ol kemügi delsün, 10tā ki ol cerāḥat çıḳa ve ammā iligi ṣaḳınsun kim aña 

matḳāb 11degmeye, żarar getürmeye ve anuñ yarasını dā’imā gerekdür ki 

ḳuruducı [16b] nesne vurasın. Ve eger kim ol yarada bir ayru durur kemik 

var-ısa 2anı çıḳarasın, hergiz ḳomayasın ve andan yarayı bitüresin. 3Ebū ‘Alī 

Sīnā ve Cālinūs yanlarında kemikler ḫurdelerini çıḳarmaḳ 4vācibdür, zīrā 

kim çıḳarmayınca ol ḫurdenüñ her birisi bir belā 5ėder. 

Faṣl. Ṣınuḳ ḳanḳı yėrde ḳolaydur 6yėrine ḳomaḳ ve ṣarmaḳ ve yapışmaḳ: 

Evvel ḳoldur, ikinci ayaḳdur. 7Ve sarmaġın ve taḫtaları yerlü yėrine ḳomasın 

beyān ėder 8ve ḳanḳı yėrde vācibdür ol kişi kim bir yeri ṣarmaġa dileye. 9Ev-

vel gerekdür kim bir temiz bez-ile ṣarasın ve ince ola, tā ki andan 10melhem 

ḥükmi ėre ve ol ṣaruḳ ṣaġ yėrden bile dutmayınca 11yara rāḥat olmaz; meger 

bir yara ola kim ḳatı ṣarmaġa ḥācet [17a] ola. 

Ve her yerüñ bir dürlü ṣarması olur. Ve şöyle bilesin kim 2gögüse yaṣṣı 

ṣaruḳ gerekdür ve cemī‘ yėrlerden cerrāḥ olan 3kişi uṣlu ve uz gerekdür. Ve 

her ṭabī‘atı teşḫīṣ ėde, zīrā kim 4ādem vardur ḳalıñ ṭabī‘atludur, şöyle kim 

urġan-ıla baġlayasın, 5derdi yoḳdur ve ṭabī‘at vardur kim bez-ile baġlamasına 

daḫı dėmez 6ve yėrler vardur kim çoḳ ṣarmaḳ gerek, ammā ḳatı çekmek 

ḥācet 7olmaz. Meẟelā köprücek ola yaḫūẕ ol kemik kim köprücek bile 8omuz 

arasındadur, anuñ ṣaruġınuñ yaṣṣılıġı üç barmaḳ ola 9ve ḳalıñ kişilerde dört 

barmaḳ ola ve uzunluġı iki arşun 10ola. Ve ḳaçan kim ṣaruḳ ṣarduġuñ vaḳtın 

gerekdür ki doḳ 11ṣarasın ve ol yaṣduḳlar kim saña ḫōẕ beyān ėdüp dururuz 

[17b] ve aña göre daḫı yaṣduḳ çoḳdur, oñat teşḫīṣ ėdesin. 

2Faṣl. Şol ṣınuḳ kim ṣınmış 3ve egri bitmiş ola, ol cerrāḥ kim bu işi işle-

mek ister. Evvel 4gerekdür kim teşḫīṣ ėdesin, göresin ḳanḳı yėrdedür, 5zīrā 

kim anuñ ‘ilācı ikileyin uvatmaḳdur ve ol kişi ikileyin 6uvatmaġa döyebi-

lür mi kim uvadasın. Ve göresin kim ol kemik 7ḳatı ḳaynamış mıdur, zīrā 

kim ḳalıñ kemik ḳatı ḳaynar, uvatmaḳdan 8artuḳ çāre yoḳdur. Ammā evvel 

gerekdür kim yumşadasın ol 9eti ve kemigi, yumşatmaġa yaḳıları ve ed-

viyeleri budur: Yigirmi 10dirhem at iligi, yigirmi dirhem balçıḳ ḫurmāsı, 
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iki dirhem gez 11yaġı; bunlaruñ üçin eridesin, melhem gibi ola, andan ol 

[18a] yeri yuyasın ıssı ṣu-y-ıla, tā ki arı ve pāk ola, andan ol 2yaḳuyı urasın, 

üç gün dura, andan gideresin. Eger kim anuñ-ıla 3söküldü-y-ise yaḫūẕ iriñ 

dėvşirildi-y-ise uvatmaḳdan geçesin, 4eger kim ol yėr yumşana ve yarası ve 

iriñi olmaya, gerekdür kim uvadasın. 5Şol ṭarīḳ-ile kim, bir bez çaġşırı daru-

y-ıla doldurasın baṣa 6baṣa ve bir tomruḳ üzerine bir fūtāyı ḳat ḳat ėdesin ve 

ol 7tomruḳ üzerine ḳoyasın ve ol ayaġı evvel bir ince ṣaruġ-ıla 8ṣarasın, andan 

ol tomruḳ üzerine ḳoyasın ve ol kişinüñ 9gözlerini örtesin. Ve daḫı iki kişi 

anuñ ayaġını duta, birisi 10dizinden ve birisi ṭopuġından muḥkem dutalar. 

Ol tomruġa baṣalar 11ve daḫı sen ol çaġşır-ıla iki elüñ-ile muḥkem vurasın, 

tā ki [18b] ḫurd ola. Ve göresin kim çıḳaracaġı var-ısa çıḳarasın ve ḳalanını 

2yerlü yerine ḳoyasın ve beyān ėtdügümüz gibi yėrleşdüresin ve tīmārın 3ve 

‘ilācın ėdesin, tā ki ḥāṣıl ola. Ve daḫı Cālinūs ve Ebuḳıraṭ 4buyururlar kim: 

Bu iş ekẟer ayaḳda ve ḳolda vāḳi‘ olur. Ba‘żısı uvatma-y-ıla 5ḥāṣıl olur, çoḳ 

görüp dururuz ve ‘ilācın ėdüp dururuz, şol 6beyān ėtdügümüz yumşadıcı 

edviye-y-ile. Ve daḫı ol kim yara açılur yāḫūẕ 7iriñ dėvşürür, anda gerekdür 

kim yarasın açasın, çürük 8kemigi var-ısa yāḫūẕ yerinde degül-ise ḳoparup 

çıḳarasın ve tīmār 9ėdesin, tā ki ḥāṣıl ola. 

Faṣl. 10Evvel ṣınuġı beyān ėder. Ebū ‘Alī Sīnā buyurur: Şöyle bilesin kim 

11ba‘żı kerret başda ve ḳafada yara olmaz ve şiş ve iriñ olur [19a] ve daḫı 

ba‘żısınuñ şişi olmaz, hemān kemigi ḳararur ve daḫı yara 2olmadın anuñ 

gibiden ādem tėz ölür. İmdi anuñ nişān-ı ‘alāmeti 3oldur kim ditreye ve 

‘aḳlın yavuḳula. Ve anuñ evvel ‘ilācı açmaḳdur 4ve yarmaḳdur. Yarup açasın 

ve tīmār ėdesin, tā ki ol kişiyi 5ḫalāṣ ėdesin ve cehdüñ bu ola kim iriñin 

eglendürmeyesin 6ve ḳafasını göresin, çürümiş ve ḳararmış ve ṣararmış var-

ısa 7ḳażıyasın ve egeleyesin ve çıḳarasın ve ‘ilāc ėdesin ve eger ki 8göresin 

anuñ gibi tīmār ėtmişler ve yarmışlar veyā kendüsi açılmışdur; 9Cālinūs ey-

dür: Ben çoḳ görüp dururın kim anuñ gibi ḳafanuñ 10çoġını tīmār ėtmişler, 

ammā ḳafayı teşḫīṣ ėtmemişler. Anuñ gibiye kim 11düş olasın, göresin iriñi 

ve ḳanı aḳar ve ḳafası yaruḳ [19b] ola, aña küstāḫlıḳ-ı kebīr dėrler. Bilmiş 

olasın ki cerrāḥ olan 2kimesne gerekdür kim teşḫīṣ ėde ve ‘aḳlı-y-ıla danışa, 

tā ki işini 3şaşırmaya ve bunuñ gibileri biribirinden seçe, tā ki yüzi 4aḳ ola. 

‘İlmüñ-ile ve ‘amelüñ-ile ve ‘aḳluñ-ıla danışasın ve elüñ-ile 5oġşayasın ve 
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arayasın, tā ki aṣlın bulasın. Ve anı daḫı ṣorasın, 6düşdüñ mi yoġsa nesne 

mi doḳundı, ḳaṣd-ıla mı oldı, 7añsuzda mı oldı, teftīş ėdesin; ṭaşdan mıdur, 

8aġaçdan mıdur, demirden midür. 

Ve daḫı üstāẕ cerrāḥ olıcaḳ 9birḳaç nişāndan teşḫīṣ ėder: Evvel nişānı bu-

dur kim gözi 10görmez olur, ikinci nişānı budur kim eli dutmaz olur yāḫūẕ 

11bir ayaġı yāḫūẕ hem bir eli hem ayaġı dutmaz olur, üçünci [20a] nişānı 

budur kim dili dutula ḳırḳ güne degin, yāḫūẕ batar 2ve ba‘żı kez dürlü dürlü 

yaruḳlar olur ve ba‘żı kez ḳafanuñ 3dış yanından olur ve ba‘żı kez ḳafanuñ 

iç yanından 4olur ve anda deriñ yara olmaz ve ba‘żı kez ziyāde olur 5ve ba‘żı 

kez az olur. İmdi gerekdür kim teftīş ėdesin 6beyān ėtdügüm gibi ve ba‘żı kez 

yarmayınca ḥükm ėtmeyesin. Ve daḫı 7gerekdür kim açasın, tā şübheñ gide 

ve anı yarup arayasın ve ayırtlayasın. 8Eger kim ḳanı çoḳ aḳa, ḳan dutacaḳ 

edviye vurmayasın. 9Anuñ edviyesi budur kim eski kettān bezini didesin ve 

ol 10yarayı doldurasın ve tīmār ėdesin. 

Ve daḫı Ebuḳıraṭ 11ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyurdılar kim: Eger kim 

ol yaruḳ [20b] tā beyniye degin olursa ḫurdesi perde üzerinde ḳalmaya. Ve 

yelden 2ṣaḳınasın ve ḫurdesi var-ısa ol ḫurdesini alasın. Şol ṭarīḳ-ile 3alasın 

kim bir temiz gügül kim ḳatı aru ola ve ol gügüli ol yaranuñ 4içinde yuvalaya-

sın, ne ḳadar kim ḫurdesi var-ısa alur, ammā ṣaḳınasın 5ol gügül-ile ḫurdeyi 

alurken perdesini deşmeyesin veyāḫūẕ 6yerinde ḫurdeden alıḳomayasın, eger 

kim bir dāne ol ḫurdeden 7alıḳorsañ işüñ emegüñ ‘abeẟ olur. Ve bunuñ ara-

ması 8böyle aranur kim añul añul perde üzerindeki silgi-y-ile 9kendüñden 

yaña çekmek-ile ve dört yaña bile. Ve eger kim göresin 10bir pāresi oynar 

ve ḳopmaz, gerekdür kim etini yarasın, tā ol yaruġı[n] 11ucın bulasın ve ol 

kemik çıḳacaġ-ısa çıḳarasın ve yėrine [21a] ḳomalu-y-ısa ḳoyasın ve tīmār 

ėdesin. Ve eger kim göresin ol ṣınuḳ 2ve yarıḳ ziyāde büyük ola ve ḳafa 

ḫurd ola ve şöyle kim ol 3ḫurdesi ayırtlanıcaḳ ol yeri ziyāde kemiksüz ḳalur, 

4gerekdür kim işleyesin şol ṭarīḳ-ile kim bir oġlaḳ boġazlayasın 5ve ḳafasını 

temiz ėdesin veyaḫūẕ oġlaḳ bulumaz-ısañ bir ḳara 6it bulasın, boġazlayasın 

ve ḳafasın alasın, temiz ėdesin ve ölçesin, 7kesesin daḫı ol yaraya aşlayasın. 

Ve her gün ol yaranuñ ol kemigi 8ḳanlayasın ve ol eti ve deri üzerine yapış-

durasın ve berk baġlayasın, 9üç gün dura, andan çözesin ve tīmār ėdesin, 

şübhesüz olasın. 10Ve daḫı Ebuḳıraṭ ve Cālinūs buyururlar: Eger kim göresin 
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üç günden 11ṣoñra ol ādeme bir ḥarāret vāḳi‘ olsa şöyle bilesin kim [21b] eyü 

‘alāmet degüldür ve anuñ ‘alāmeti senüñ işledügüñden 2degüldür. Ammā 

şöyle bilesin kim ol ḫurdadan pāre ḳalupdur veyāḫūẕ 3beyni bir nesneden 

incinüpdür veyāḫūẕ ol etde cerāḥat ḳalmışdur. 4Ve eger kim ḫurde ḳaldı-y-

ısa ḥarāret olur. Eger kim beyni nesneden incindi-y-ise 5gevdesi ḳasḳatı olur 

ve eger kim eti siyeh eti gögerür ve ḳanlı iriñ 6aḳar. Ammā bunlar şol vaḳt 

olur kim aṣlı-y-ıla arınmaya. Ve şöyle 7bilesin kim ḳafanuñ her sınuġını yel-

den ṣaḳlayasın, tā ki ḥāṣıl 8olınca ve ṣovuḳ olıncaḳ, ḳafaya hemān teşennüc 

ḥāżırdur ve ba‘żısınuñ 9hemīn üsti ḳavlar. Anuñ tīmārı hemān oñultmaḳdur 

ve sarmaḳdur 10ve ba‘żı kez şol yaḳı ḥācet ola kim ṣovuducı ola. 

Ve şöyle 11bilesin kim ḳafa sınuġı dürlü dürlü olur ve cemī‘ sınuḳlardan 

ḳafa [ṣınuġı] [22a] müşkil olur ve cemī‘ ṣınuḳlar geñezdür ṣarmaḳ ve yerine 

ḳomaḳ ve 2tīmār ėtmek ve ‘ilāc ėtmek ve işlemek ve işlenmek. Ve eger kim 

ḳafa ṣınuġında 3iriñ ṣınuḳ arasında beyni üzerinde düşerse ġāyetde şübhe-

lüdür. 4Anuñ aṣlı budur ki, eger kim yarası gėñ ise ayırtlamaḳ gereksin. 

Eger kim yara 5dar-ısa açmak gereksin ve ayırtlamak gereksin, tā kim ḥāṣıl 

ola. Ve bunuñ 6gibi iş vāḳi‘ olıcaḳ ve yaz olsa ya‘nī hevā mu‘tedil olsa cehd 

7ėdesin, yedi günde ayırtlayasın ve ḳış güninde olsa on günde 8ayırtlayasın; 

zīrā kim ne ḳadar eglenürse ol ḳadar ziyān ėder. Ve daḫı 9bilmiş ol kim ḳafa 

ṣınuġı cemī‘ ṣınuḳlardan müşkildür ve ṣarması 10daḫı eyle müşkildür; zīrā 

kim ṣaḳlanmaz, ekẟerī teze olıcaḳ ṣarması 11ve baġlaması ḳatı müşkildür ve 

ḳaçan kim aña key altından baġlamaġa dileyesin, [22b] çeñelerin oynatma-

yınca olmaz. Bir ṣınuġuñ ṣaruġı oynayıcaḳ 2ol ṣınuḳ nice ḥāṣıl olur. Ve anuñ 

baġlaması budur kim yarasın 3ayırtlayasın geregi gibi ve ḳuruducı nesne vu-

rasın ve bir ṭar ṭāḳıye bulasın 4kim başına güc-ile ola, geydüresin ve bir çal-

ma-y-ıla muḥkem ṣarasın, çalma 5ṣarar gibi. Ve ḥüccet ėdesin kim yürümeye 

ve söylemeye, tā ki çeñeler oynamaya. Ve ba‘żı 6kez ol ḫurde, beyni perdesini 

deşer. Anuñ ‘alāmeti budur kim; burnından ḳanlı 7iriñ gele ve teşennüc 

‘alāmeti belüre. Ve anuñ gibiden bir eli ṣolar ve bunlar cemī‘ 8perde üzerinde 

ḫurde ḳalmaḳdan olur. Anuñ içün gerekdür kim ol ḫurdeden 9alıḳomamaġa 

cehd ėdesin. Ve daḫı Ebuḳıraṭ ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar: 10Eger kim ḳafa 

ṣınuġı eñseye yaḳın olursa ġāyetde ḳorḳuludur, 11zīrā kim siñirlerüñ bināsı 

oradur ve anuñ ḫurdesin ikinci gün ya üçünci [23a] gün aramaḳ gerekdür. 
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Ve daḫı beyān ėtdügümüz sınuḳları kim ve 2ayırtlanmamış ola, aña matḳāb 

gerekdür ve kimisine oḳ irendesi 3gerekdür. Ammā bunları işlerken fikrüñ 

şöyle olsun kim, perdeyi 4ve beyni ṣaḳlayasın, tā ki ḫaṭā ėtmeyesin. Ve daḫı 

Ebuḳıraṭ ve 5Cālinūs buyururlar kim: Ḳaçan ḳafasına tīmār ėdesin, gerekdür 

kim 6saçını ḳazıdasın, tā ki yarası bitince tīmār ėdebilesin, şifā bula. 

7Faṣl. Ḳafa çökügini beyān ėder. 8Evvel gerekdür kim ol ḫastayı arḳası-

y-ıla bir nesneye dayana eñsesine 9degin ve ḳulaġını bekidesin ve anuñ de-

mirlerini dört kişi duta. Ol 10demirleri üstāẕlar ḳafa içün peydā ėtmişlerdür 

ve ol demirler 11ġāyet uz gerekdür. Ve ba‘żı ādemüñ ḳafası ḳalıñ olur ve 

ba‘żısınuñ [23b] yufḳa olur ve ba‘żısınuñ ġāyetde yufḳa olur, anı teşḫīṣ 

2ėdesin. Ve ḳafanuñ sınuġı öñinde ve daḫı ardında ve yanında 3daḫı olur ve 

dikiş yėrlerinde daḫı olur ve deperede daḫı olur. 4Ve şöyle bilesin kim her 

ḳafa öñünde ve ṣoluḳ yerinde berk olur 5ve ḳalıñ olur, bunları teşḫīṣ ėdesin. 

Ve ḳaçan kim ol 6çökügi ḳaldurmaḳ dileyesin, gerekdür kim ol yaruġını 

bulasın, 7ol demirlerüñ birini ol yaruḳdan geçüresin; şol ṭarīḳ-ile 8kim per-

deye żarar olmaya. Ve ḳaldurasın ve altına baḳasın, çökügi 9altında ḳafadan 

ḳopmış kemigi var-ısa çıḳarasın uzluġ-ıla ve 10çift-ile, anuñ çiftesi sivri ge-

rekmez. Şöyle gerekdür kim birez 11yaṣṣı ola; şöyle yaṣṣı ola kim perdeyi 

dutmaya. 

Ve daḫı Ebuḳıraṭ [24a] ve Cālinūs eydürler kim: Sınuḳda kemik kes-

mek küstāḫlıḳdur; 2megerkim çürük yāḫūẕ kendi ayrılmış ola. Ve daḫı eger 

kim çökük 3çatal olacaḳ olursa iki demir-ile ḳaldurasın ve anı da göresin, 

4ayrılmış kemigi var-ısa çıḳarasın ve eger kim ol yaruḳları muḥkem 5ise 

berkişdürüci edviye-y-ile terbiyet ėdesin. Evveli budur kim; 6bir bezi ısıcaḳ 

tirementineye baturasın ve üzerine vurasın, daḫı 7üç gün dura, andan gide-

resin ve tīmār ėdesin çekici edviye-y-ile, 8tā ki ḥāṣıl ola. Ve ḥüccet ḳoyasın 

kim ziyāde yemek yėmeye ve 9içmeye ve yürümeye ve cimā‘ ėtmeye, tā ki 

cerrāḥuñ yüzi aḳ ola. 10Ve daḫı eger kim ol yaruḳ dört beş yan ise gerekdür 

kim 11ol demir-ile ḳaldurasın ve yėrine yėrleşdüresin ve ḥüccet ėdesin [24b] 
sınuḳ ḳaynamayınca yarasını bitürmeyesin. Ve daḫı şöyle bilesin kim 2cemī‘ 

sınuḳları saḳlayasın, yaġlı nesne kemige degirmeyesin 3ve açuḳ siñire daḫı 

eyle ėdesin; ziyānı vardur, ṣaḳınasın. 
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4Faṣl. Çeñe sınuġın beyān ėder. 5Şöyle bilesin kim çeñe ṣınduġı vaḳtın 

damaḳ içine ṣınur 6ve ḳaçan kim ṣaġ çeñe sınur, gerekdür kim ṣol elüñi anuñ 

7aġzına ḳoyasın ve eger kim ṣol çeñe ṣınsa, gerekdür kim 8ṣaġ elüñi anuñ 

aġzına ḳoyasın ve itivėresin daşıra añul 9añul. Ve bir elüñ-ile itivėresin, daşı-

ra domalan kemigi 10yėrleşdüresin, tā ki dişleri berāber ola. Ve eger kim iki 

pāre-y-ise 11gerekdür kim bir pāresin yuḳaruya çekesin ve bir pāresin aşaġaya 

[25a] çekesin, tā ki yerine vara ve daḫı göresin kim dişleri berāber midür. 

2Eger kim birisi egri-y-ise anı da doġruldasın ve tīmārın 3ėdesin. Ve eger 

kim ṣınuġ-ıla berāber olursa ve kemikden bir pāre 4ayrılmış ise anı çıḳarasın 

ve yarayı dikesin ve becit 5dutasın ve yaṣduḳlar-ıla muḥkem ṣarasın. Andan 

berkişdürici edviye-y-ile 6tīmār ėdesin. Anuñ ṣarması ilerüde dėnür. Ammā 

senüñ fikrüñ 7diş berkişdürmek olsun muḥkem ṣarmaġ-ıla ve eger kim şişe, 

yine birez 8gevşeldesin. Ve anuñ ‘ilācı oldur kim; anuñ yeyecek ṭa‘āmı ter 

ola, 9çeynemege iḥtiyācı olmaya. Ve daḫı Cālinūs eydür kim: Anuñ ṭa‘āmı 

10yudmaḳ olsun ve hem söylemeye ve başın oynatmaya ve anuñ yanında 

11ḳıṣṣa-ḫān olmaya ve ḥorata ėtmeyeler, anı güldürmeyeler. Eger [25b] anuñ 

gibi yerinde olmayıcaḳ, yüzi egri olur ve daḫı eger kim 2egri göresin, evvel 

gerekdür kim ıssı ṣu-y-ıla yumşadasın 3ve beyān ėtdügümüz yaġ-ıla yaġlayup 

yumşadasın ve yaḳılar-ıla 4bile, tā ki ḥāṣıl ola. Ve daḫı çeñe tėz ḳaynar; zīrā 

kim terdür 5ve ṭoludur. 

Faṣl. Burun ṣınuġın beyān ėder. 6Ve şöyle bilesin kim burun kemirdegi 

üstindeki berkdür 7ve muḥkemdür. Ba‘żısı kemirdekdür ammā kemirdek-

de ṣınmaḳ olmaz, 8megerkim egile yāḫūẕ yaṣṣılana. Ve ba‘żı kez vāḳi‘ olur 

kim 9burun ṣına ve çürüye ve düşe, ol üstāẕ kemligindendür 10ve eger kim 

düşmese de eksikligi olur. Ve anuñ ‘ilācı 11tėz gerekdür, şöyle kim on günde 

ṣaġıla. Ve anuñ ṣarması budur: Yėrli yerine [26a] ḳoyasın, yėrleşdüresin ve 

bir aġaçdan çifte düzesin; şöyle 2kim ol ṣınuġı ḳaplaya ve sıḳa ve anuñ eline 

vėresin, duta, 3tā ṣaġalınca. Ve eger kim aġaçdan incinüp ḳatlanmaz-ısa, ge-

rekdür 4kim ol çifte altına bir yumşaḳ nesne gerekdür, ḳoyasın. Ve eger kim 

5burunuñ bir yanında olursa, gerekdür kim iki yanına bile tīmār ėdesin 6ve 

dā’imā eli-y-ile burnunı doġrulda, tā ki ṣaġala, öyle eyleyesin. 7Ve ṣaḳlayasın, 

depere ziyāde baṣmayasın, zīrā kim üzerine ziyāde 8ḳatı baṣmaḳdan burun 

yaṣṣılanur; meger ḳatı ṣına, arḳırı. Ve 9ḳaçan kim bu ṣınuḳ burun içinde 
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vāḳi‘ olsa, gerekdür kim iki yanından 10el-ile ikişer barmaġ-ıla evvel berkiş-

düresin, zurūr ekesin, andan 11bir yumurda aġı-y-ıla ol zurūrı ḳarışdurasın ve 

bir fetīl eyleyüp [26b] burunuñ iki delügine ṣoḳasın ve yėrli yerine ḳoyasın, 

tā ki ḥāṣıl 2ola. Ve anuñ yaḳusı dāḫiliyūndur, egrisini ve şişini giderür. 3Ve 

ḳaçan kim burun sınuġı yarılsa ve yaruḳ arasında ḫurde olursa, 4anuñ aṣlı 

budur kim; eger ḳābil ise yarasın, ol ḫurdeyi ayırtlayasın, 5andan yėrlü yėrine 

yėrleşdüresin ve dikesin ve ḳuruducı zurūrlar 6ekesin ve içine fetīl ḳoyasın ve 

yaṣduḳlar ḳoyasın, tā ki burun egri 7bitmeye. Eger kim kemirdek kemikden 

ayrılsa, gerekdür kim güc-ile 8doġruldasın ve ṣarasın; şöyle kim birbiri-y-ile 

ḳaynaya, ḥāṣıl ola. 

9Faṣl. Köprücük sınuġın beyān 10ėder. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī 

Sīnā buyururlar kim: 11Şöyle biline kim köprücük ṣınduġı şundan ola kim 

aġır nesne [27a] götürmekden ya yüksek yėrden düşmekden ya depereden 

2urulmaḳdan sınur. Ve şöyle bilesin kim anuñ ṣarması ve yėrine 3ḳoması 

müşkildür. Ve daḫı Ebuḳıraṭ eydür: Ḳaçan kim köprücek 4iki pāre olsa, ge-

rekdür kim ol ḫastayı bir iskemli üzerine 5oturdasın ve anı bir kişi muḥkem 

duta ve bir kişi daḫı başını duta 6ve omuzın daḫı muḥkem duta ve sen 

anı daşıra çekesin; şöyle kim sınuġı 7doġrula, yerlü yerine vara, elüñ-ile ve 

barmaḳlaruñ-ıla kemigin itivėresin 8ve kimin çekmek-ile yėrine ḳoyasın. Ve 

eger kim ḳatı çekmege ḥācet olursa, 9gerekdür kim bir büyük ṭop düzesin 

yāḫūẕ bir yapaġı ḳoyasın 10ḳoltuġı altına ve ḳolın ḳaldurasın, dirsegin eye-

güsine ḳıṣdura 11ve köprücegini yerine ḳoyasın. Eger ki anı eyle de yerleş-

dürmez-iseñ [27b] gerekdür kim ol ḫastayı çalḳoyun yaturasın ve altına bir 

yaṣduḳ 2ḳoyasın ve ol ṭop-ıla çekesin ve ṣıḳasın, tā ki yerine vara. Daḫı eger 

3kim göresin ḳatı ḫurd ola, pes gerekdür kim yarasın, ol ḫurdeyi çıḳarasın, 

4tā ki nesne ḳalmaya. Ve yeyni nesnelerle tīmār ėdesin ve berkişdürici 5nes-

neler vurasın; zīrā kim bilürsin köprücek baġlamaġa ḳābil 6degüldür. Ve daḫı 

eger kim sınuḳ hem yara ola, gerekdür kim uzluġ-ıla 7kemiklerin ayırtlayasın 

ve göresin ol kemikleri-y-ile kendi köprücek 8ḳalḳar mı. Eger ḳalḳar-ısa 

gerekdür kim anı ziyāde çekmeyesin, hemān ol 9ḫurdeyi ayırtlayasın ve ken-

düyi yerine ḳoyasın ve yaṣduḳlayasın 10ve omuz ṣarduġuñ gibi ṣarasın; zīrā 

kim köprücegüñ bir ucı gögüs 11kemig-ile berkinüpdür ve bir ucı omuza 

berkinüpdür ve bunuñ ortası [28a] berk degüldür ve ortasından sınur ve 
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tėz ḳaynar. Hemīn şöyle bilesin kim ādemden artuḳ cinsde Ḥaḳ te‘ālā celle 

ve ‘alā köprücek yaratmamışdur. 

3Faṣl. Kürek sınuġın beyān 4ėder. Şöyle bilesin kim kürek [ṣınuġı] az 

vāḳi‘ olur kim ṣına ve ṣınduġı vaḳtda 5daḫı kenārında ṣınur. Ve anuñ ṣınuġı 

aramaġ-ıla bulınur ve ziyāde 6dürtdüginden ma‘lūm olur ve ṣınursa yarılur, 

arḳırı ṣınmaz 7ve aġrısı ziyāde olur ve içine yarılur. Anuñ nişānı budur kim 

ṣoḳuldaya 8ve ṣoluġını güc-ile ala ve eli-y-ile ura, anuñ şaḳırdısını duyar. 9Ve 

anuñ tīmārı budur kim; ḳımıldamaḳ ve şīşe çekmekdür, tā ki ol 10çökügi 

ḳaldura. Zīrā ki şīşe anuñ aġrısın da alur, daḫı şişin 11giderür. Ve beyān 

ėtdügüm çekici yaḳuyı vurasın ve yaṣṣı ṣaruġ-ıla [28b] ṣarasın. Ve daḫı ol 

saġ yanına yata dā’imā, tā ki ḥāṣıl ola, ṣıḥḥat 2bula. 

Faṣl. Boġaz kemiginüñ sınuġın 3beyān ėder. Ve şöyle bilesin kim boġaz 

kemigi ṣınduġı vaḳtın içine 4ṣınur ve anuñ nişānı budur; şaḳırdar yapışduġuñ 

vaḳtın. Ve anuñ 5ṣınuġınuñ iki baḫşını yapışabilürsin ve bir baḫşını yapı-

şamazsın; 6zīrā kim içerü çöker ve ziyāde zaḥmet ėder ve ol kişi ṣanur kim 

7anı bir kişi güc-ile çeker ve nefesin güc-ile alur ve ḳuru öksürük 8dutar. Ve 

ba‘żı kez ḳan ḳuṣar ve boġazı şişer ve gögerür. Ve anuñ da 9‘ilācı köprücek 

tīmārı gibidür. Ve bunuñ gibi sınuḳ, Ebū ‘Alī Sīnā 10eydür ki ḳıt vāḳi‘ olur. 

Faṣl. 11Eyegü ṣınuġın beyān ėder. Ve şöyle bilesin kim eyegünüñ ṣınuġı 

vāḳi‘ [29a] olup ṣınduġı vaḳtın yedi eyegüden artuḳ ṣınmaz; eger ṣaġına 2ve 

eger ṣolına. Ve ba‘żı kez oñurġadan yaña ṣınur, zīrā kim bir ucı 3kemirdek 

gibidür. Ol ḫōẕ teşrīḥde görülmişdür. Anuñ ṣınuġın 4barmaġ-ıla bulursın 

ve anuñ nişānı budur kim sancu gibi ola anuñ 5aġrısı. Ve eger kim çökmiş 

olursa nişānı ḳan ḳuṣmaḳdur 6ve anuñ ‘ilācı çekmek degüldür. Göresin kim 

eger döyebilürse 7şīşe çekesin, tā ki oynada ve iriñ dėvşürmedin çekesin. Ve 

şol 8ṭa‘ām ve edviyeler yėdüresin kim ḳarnını şişire ve ol şiş ol 9çökügi da-

şıra ḳaldura. Ve ḳaçan kim ol çökük ḳalḳa, gerekdür kim 10yunmamış yüñ 

bulasın ve ısıcaḳ gül yaġına baturasın ve ol yaraya 11vurasın. Ve eger kim bir 

sınuḳ oñurġa dibinde olursa ve yarası [29b] olmaya ve ol sınuḳ dürte ve 

aġrıya, ammā ol dürtdüginden 2aġrıya; pes gerekdür kim yarasın, bir dürlü 

daḫı ėtmeyesin ve ol 3sınuġı açasın ve göresin, ol kemik çökdi-y-ise çekesin, 

4yėrine getürüp yerleşdüresin. Ve ol kemigüñ altında bir şıḳaḳ vardur, 5anı 
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ḳatı ṣaḳlayasın. Ve eger kim bir ayrılmış kemik bulasın, anı çıḳarasın, 6anda 

ḳomayasın, ġāyetde uzluġ-ıla dutasın ve yėrlü yerine yėrleşdüresin. 7Ve yarası 

dikilecek-ise dikesin ve çekici melhem ile tīmār ėdesin, tā ki 8ḥāṣıl ola. Ve 

daḫı eger kim bir aġduḳ nişān belüre, gerekdür kim 9bir eski kettān bezini 

ḳat ḳat ėdesin ve gül yaġına ıṣladasın, 10vurasın. Ve yeyni ṭa‘āmlar yėye ve 

yanın yata, altına yumşaḳ yaṣduḳ 11ḳoyasın, yata. 

Faṣl. Oñurġa sınuġın [30a] beyān ėder. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī 

Sīnā buyururlar: Oñurġa 2ki oñurġanuñ sınuġı ḳıt vāḳi‘ olur; megerki be-

relene yāḫūẕ 3bertine. Ammā bunlaruñ her ḳanḳısı olursa büyük siñirler-ile 

bile olur. 4Aġrısı da incinmesi de bundan, ādem söyleyü dururken cān vėrür. 

5İmdi bunuñ gibide kemiklere birez beredür dėyüp ġāfil durup 6anı boy-

nuña alup buña tīmār ėdesin dėmeyesin, degme gez yöresine 7uġramayasın. 

Ebū ‘Alī 8eydür ki: Ben bir kişi buldum, yedi yıl oñurġası sınmış ve yara 

9olup işlerdi. Anuñ yarasını açdum, yardum. Ayrılmış kemikleri 10vardı, ol 

kemiklerini çıḳardum ve yarasın tīmār ėtdüm, ṣaġaldı. 11Ve ḳaçan kim gö-

resin anuñ gibi ṣınmış ve yara olmış, pes gerekdür kim [30b] eger ayrılmış 

kemigi var-ısa anı çıḳarasın ve ḳalanını yėrleşdüresin 2ve cehd ėdesin kim 

iligine żarar ėtmeyesin. Ve eger kim buña ḳābil 3degül-ise pes gerekdür kim 

berkişdürüci edviye-y-ile tīmār ėdesin. 4Ve eger kim anda kemikden ḫurde 

ḳaldı-y-ısa elüñ-ile arayup bulasın, 5barmaġ-ıla göresin, arayasın. Eger anuñ 

gibi olursa bile kim ayrılupdurur, 6yarası olmaz-ısa gerekdür kim yarasın ara-

yasın, kemiklerini bulup 7ḫurdesin ḳomayup çıḳarasın ve ikileyin ol yarayı 

dikesin. 8Ve eger kim altındaġı kemik ṣınursa, gerekdür kim ṣırça barmaġuñ-

ıla 9ḳaldurasın. Eger barmaġ-ıla başarımaz-ısañ elüñ-ile ḳaldurasın 10veyaḫūẕ 

nice saña ḳolay gelür-ise yerine ḳoyasın ve dėdügümüz 11gibi tīmār ėdesin, 

tā ki ḥāṣıl ola inşā’allāhu te‘ālā. 

[31a] Faṣl. Omuz sınuġın beyān ėder. 2Şöyle bilesin kim omuz sınuġı 

çökük olmaz, daşırasına ṭomalur 3ve anuñ yerine ḳoması geñezdür. Ve anuñ 

ṣarması berk ola 4ve yüksek ola. Ma‘lūmuñuzdur ki omuz ṣarması nicedür, 

ammā bunuñ 5ṣaruġı gögsine ṣıḳmaḳ gerekdür; ne ḳadar olursa ziyān 6de-

gül. Ve ol ṣaruġı ṣarduġından ṣoñra ṣınuġa ḳarşu 7sirke-y-ile ıṣlada, yedi 

güne degin yāḫūẕ on güne degin. Ve eger kim 8ol ṣaruḳdan incine, ḳarşu 

ṣaruġunı geñşeldivėresin; 9zīrā kim Cālinūs ḳatı öger ṣaruḳ geñşeltmesin. Ve 
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Ebū ‘Alī 10Sīnā eydür: Ṣaruġı ḳatı ṣarup geñşeltmekden teşennüc 11getürür. 

Ve aña göre taḫtalar ḳoyasın ve beyān ėtdügümüz sınuḳ [31b] yaḳularından 

yaḳı vurasın ve ḳarşu omuzunı oynadasın, tā ki egri 2ḳalmaya. Ve anuñ 

ḳaynaması ḳırḳ günde ḳaynar ve eger kim şübheñ 3var-ısa ol omuz başı 

egri ḳala dėyü, ṣaḳına, ḳımıldamaya. 4Ve gerekdür kim ol kişinüñ bėline 

bir ḳuşaḳ berk baġlayasın ve bir 5ḳuşaḳ daḫı bulasın, ol omuzı üstine bir 

yaṣducaḳ ḳoyasın 6ve ol ḳuşaḳ ile ardından, öñinden ol omuzı üstinden 

berk 7dutasın, ṣarasın ve tīmār ėdesin. Ve anuñ bitmesi dā’imā çalḳoyun 

8yatmaḳ olsun. Ve daḫı eger kim yaruḳ olursa berk ṣarasın 9ve yaḳu urasın 

ve dėdügümüz gibi ėdesin, tā ki ḥāṣıl ola. 

10Faṣl. Bilek sınuġın beyān ėder. 11Ve şöyle bilesin kim ba‘żı kez bilek 

ṣınur, ba‘żı kez igne-y-ile bile ṣınur [32a] ve ḳaçan kim igne ṣınursa bilek-

den daḫı bėter aġrır. Ve daḫı 2bunlaruñ biri ṣınsa ve yara bile olsa ġāyetde 

müşkildür. Ḳaçan kim 3dirsegüñ üsti yanında ḳarıca da ṣınsa ol andan 

geñez-durur 4ve yėrine ḳoması daḫı. Ve tėz ḳaynar ammā ol bilegüñ ol 

ḳadar tėz 5ḳaynamaz. Ve ikisi ṣınduġı vaḳtın ḳatı müşkil olur; zīrā kim biri-

ni yėrleşdürince 6birisi bozulur. Ve daḫı anuñ nişānı budur kim barmaḳları 

şişe. 7Ve bunuñ ḳoması ve ṣarması ḳatı tėz ola. Şol ṭarīḳ-ile kim yėrlü yerine 

8yėrleşdüresin, andan beyān ėtdügümüz yaḳuyı vurasın ve taḫtayı 9ṣarasın. 

Ve eger kim aġrımaz dėrse, andan bile kim anuñ ṣaruġı 10geñşekdür ve eger 

kim ziyāde ḳatı ṣarasın, anuñ aġrısı ziyāde 11ola ve şişe, anda gerekdür kim 

ṣaruġını gevşeldesin. Ve eger kim [32b] ṣaruġını gevşek göresin, gerekdür 

kim ṣaruġın çekesin. 2Ve ḳaçan kim taḫta ḳoyasın, gerekdür kim hīçbir yeri-

ne yėtişmeye; zīrā kim 3el oynar, ol taḫtacuḳları bile oynar ve fiske fiske ėder. 

4Ebuḳıraṭ eydür: El üzerine taḫta aşırmaḳ ġāyetde küstāḫlıḳdur, 5megerki 

sınuḳ kendi anda ola. Ve anuñ gibide şöyle gerekdür kim 6aña göre taḫta 

yonasın ve oyasın ve anuñ da ṣarması ziyāde ḳatı 7olmaya; zīrā kim eñ-durur. 

Anı ḳatı ṣarıcaḳ bütün ḳol uyuşur 8ve her yėrde kim el ola, eyle olur. Ve şöyle 

ėdesin kim ḳolı boġazından 9gitmeye. 

Faṣl. El daraġınuñ sınuġın 10beyān ėder. Ve şöyle bilesin kim daraġuñ ke-

mikleri ġāyetde 11berkdür ve anuñ sınuġı ḳıt vāḳi‘ olur. Ve eger kim sınursa 

[33a] yalıñuz birisi ṣınmaz, bir ikisi bile ṣınur, ba‘żı kez hemān berelenür 2ve 

ba‘żı kez bertinür. İmdi birisi ṣınsa anı yaluñuz ṣaramazsın, 3cemī‘isin bile 

ṣarmaḳ gerekdür ve beyān ėtdügümüz yaḳu-y-ıla ve daḫı 4taḫta-y-ıla ṣarasın. 



66 METİN - Cerrâh-nâme

Faṣl. Barmaḳ 5sınuġın beyān ėder. Ve şöyle bilesin kim barmaḳ ṣınuġı ḳıt 

vāḳi‘ olur, 6ammā tėz ṣınur. Cālinūs ḥekīm eydür: Ḳaçan kim barmaḳ ṣınsa, 

gerekdür [kim] 7ol ḫastayı bir iskemliye oturdasın ve anuñ ḳarşusına bir iskem-

li 8ḳoyasın ve anuñ elini ol iskemli üzerine ḳoyasın ve arayasın, barmaḳlarını 

9ṣıyırdı, tā ki ol sınuḳ barmaġını bulasın, yėrleşdüresin ve yaḳı vurasın. 10Ve 

aña göre ḳamış bulasın yaḫūẕ aña göre oluḳlı aġaç ėdesin 11ya ḳamış bulur-

sañ ortadan yarasın barmaḳ üzerine göre ve yaḳı vurasın [33b] ve bir ince 

ṣaruġ-ıla ṣarasın ve ḳaç ise her birisini böyle ėdesin, 2tā ki ḥāṣıl ola. Ve eger 

bir uġurda ikisi ṣınursa, anı da böyle 3ėdesin ve andan ṣoñra ikisini bir taḫta 

üzerine baġlayasın. Ve ḳaçan kim 4baş barmaḳ ṣınsa, evvel yėrine yėrleşdüresin 

ve ḳamışa ḳoyasın ve anı 5taḫta-y-ıla ṣarmayasın, eli ayasına ṣarasın. Ebuḳıraṭ 

ve Cālinūs 6ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar ki: Şöyle biline kim barmaḳ ṣınuġı 

elli güne degin 7ḳalmadan gitmeye ve oynamaya. Ammā gerekdür kim ḳaçan 

eylüge döne, bal 8mūmından bir ṭop düzesin ve elinde duta, tā ki ḥāṣıl ola. 

Ve daḫı 9 Ebuḳıraṭ eydür: Eger kim birisi ṣınsa ol ṭobı eline vėresin ve ṭob-ıla 

10elini bile ṣarasın ve elini gögsine aṣasın, tā ki ḥāṣıl ola. 

11Faṣl. Yanbaşındaġı yaṣṣı kemigüñ [34a] ṣınuġın beyān ėder. Ḳaçan kim 

yanbaşı yāḫūẕ ol yanındaġı kemik 2ṣınursa ba‘żı vaḳt yara da vāḳi‘ olur, ba‘żı 

kez olmaz ve hem 3içine ṣınur. Ammā yara degme gez vāḳi‘ olmaz ve ba‘żı kez 

uzunluġına 4ṣınur, ba‘żı kez içine ṣınur. Ammā her ḳanḳısı vāḳi‘ olursa nişānı 

ve 5‘alāmeti budur kim; ḳatı ziyāde aġrıya ve ziyāde dürtmesi ola. Ve daḫı 6yan-

başı uvanduġı vaḳt şaḳırdısı ola, çaḳ omuzuñ gibi ve ḳıṣa 7olur ol birisinden 

ve ince olur. Anuñ tīmārı ve ‘ilācı budur kim; ol 8ḫastayı yaturasın ve iki kişi 

muḥkem duta, iki ayaġını berāber idüben ve ol 9ḫastayı ayaġın dėvşürdesin ve 

ol kişi[yi] birez yuvaladasın, tā ki iki uyluġı 10ṭoġrı ola ve iki budı ṭoġrula ve 

andan yaturasın ve anı birḳaç 11kişi muḥkem duta, tā ki hīç ḳımıldamaya ve 

anuñ ol ṣınuġını yerlü yerine [34b] yėrleşdüresin muḥkem itivermek-ile ve 

ṣıḳmaġ-ıla; zīrā kim ḳalıñ etdür, tā ki 2bir ayru nesne ḳalmaya, tamām yėrleşe. 

Ve andan yaḳı vurasın ve bir ṭop 3öñinden ḳoyasın ve ṣarasın, ḳasıġına yaḳın 

ola. Eger kim ol ṣınuġı 4içerü ṣındı-y-ısa muḥkem ṣarasın ve tīmār ėdesin. Ve 

şöyle bilesin kim 5her kemigüñ kim uçları ḳalıñ olur ve yumrı olur ve iligi olur 

ve yan6başı ḳatı ilikli olur ve gėç ḳaynar. Ḳanḳısı olursa bu kemiklerüñ başı 

7ḳatı gėç ḳaynar, ammā uyluḳ ḳırḳ günde ḳaynar. 
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Faṣl. 8Uyluḳ sınuġın beyān ėder. Anuñ evvel ‘ilācı budur kim; uz çekesin 

9daḫı ṭoġruldasın, tā ki ṭoġrı ola ve teşḫīṣ ėdesin kim uyluġuñ 10kemigi birez 

egridür ve dış yanına ṭomalmışdur. İmdi gerekdür kim 11anı teşḫīṣ ėdesin ve 

arayasın ve ṭoġruldasın, ġayrı bābda beyān ėtdügümüz [35a] gibi. Ve daḫı 

Cālinūs eydür: Uyluḳ ṣınuġı ziyāde öñüne ma‘lūm olur; 2zīrā kim öñünden 

yaṣṣıdur, anı yerine eli-y-ile yėrleşdürsün. Ve daḫı 3anuñ ṣaruġı dürlü dürlü 

olur. Ve eger ṣınuḳ, kemüginüñ ortasında 4olursa ve yuḳaru yanbaşına yaḳın 

olursa, gerekdür kim bir kese 5düzesin ve içini muḥkem yunmamış yüñ 

ṭoldurasın; şöyle kim bir 6ucı ḳasuġın ḳaplaya ve bir ucı uyluġı ḳaplaya. Ol 

yaḳı[yı] vurasın, ol yaṣduġı 7ḳoyasın ve ḳatı uzun ṣaruġ-ıla ṣarasın. Beyān 

ėtdügümüz gibi 8ṣarasın, tā ki ḥāṣıl ola. Ve eger kim ṣınuḳ dize yaḳın olursa, 

ṣınuġını 9yerlü yerine ḳoyasın, andan yaḳı vurasın ve ol ṣaruġı ṣarasın 10kim 

kiriş gibi ṣararlar, ol ṭarīḳ-ile ṣarasın. Ve eger kim ol sınuġ-ıla 11ḫurde olursa 

‘alāmet-i nişānı oldur kim; ziyāde dürte ve şaḳırdısı [35b] ola. Pes gerekdür 

kim göresin, üzerinde eti ḳalıñ ise yarmaġa 2ḳābil degüldür. Anuñ aṣlı oldur 

kim; yerlü yerine yėrleşdüresin ve berkişdürüci 3yaḳı vurasın, ġayrı yėrlerde 

dėdügümüz gibi. Ve eger kim ṣınuġ-ıla yara bile 4olursa, anuñ ayırtlama-

sı tekrār-be-tekrār deyüp dururuz. Ve eger kim 5yara öñünde olursa anuñ 

da aṣlını bilürsin. Ve eger kim yara degül-ise de 6dėdügümüz gibi ṣarasın 

ve tīmār ėdesin, tā ki ḥāṣıl ola. Ve eger kim 7ḫurde olursa yarmaġa ḳābil 

degül-ise, gerekdür kim bir muḥkem berk bezden 8yaṣduḳ ėdesin; şöyle 

kim ḫāyesinden dizine ėrince. Ve evvel ṣınuġı 9ṣarasın geregi gibi ve andan 

yaṣduġı iki budı arasına ḳoyasın ve iki10leyin iki dizini bile ṣarasın. Ve eger 

kim andan ṣoñra bir gici vāḳi‘ olursa, 11bilmiş ol kim ḳatı ṣarmaḳdandur. 

Anuñ ṣaruġını birez gevşeldesin [36a] veyaḫūẕ ol yaṣduġı gideresin ve anuñ 

uyluġunı ayru 2ṣarasın. Ve daḫı Ebuḳıraṭ ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar kim: 

Uyluḳ sınuġını 3ayru ṣarmaḳ ḫōşdur; zīrā kim ikisini bile ṣarıncaḳ ol ṣaġ 

4yėri ḳımıldayıncaḳ ol ḫasta yeri incinür. Ve bu işüñ ziyāde 5tėz ola; zīrā kim 

ziyāde ṣınuḳ ola ve gėç ḳala, çoḳ görüp dururuz 6kim az nesne taḳṣīrlıġ-ıla 

ebedī renclü ḳalmışdur. Ve daḫı uyluḳ 7ziyāde ḳatı ḍarbdan ṣınur ve tėz şişer; 

zīrā kim ziyāde geyreklü8dür ve anuñ ḳaynaması elli günde olur. 

Faṣl. 9Diz aġırşaġınuñ ṣınuġın beyān [ėder]. Şöyle bilesin kim aġırşaḳ 

10degme bir ḍarb-ıla ṣınmaz, meger bir nerdübāndan ṣıyrıla, düşe. Ve anı 
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11ḳolay bulursın oḫşamaġ-ıla ve barmaḳlaruñ-ıla bulursın ve aġrısından 

[36b] bilürsin ve ziyāde olıcaḳ şaḳırdısı daḫı olur. Ve anuñ evvel 2‘ilācı bu-

dur kim; sınuġı yėrleşdüresin şol ṭarīḳ-ile kim, evvel 3ayaġını uzadasın ve 

aġırşaġını yerine ḳoyasın ve berkişdürüci 4yaḳı vurasın ve ṣarasın daḫı yü-

rütmeyesin, tā yaşı olduġı ḳadar 5gün yata, yürümeye. 

Faṣl. 6İncik ṣınuġın beyān ėder. Ve şöyle bilesin kim incikde iki kemik 

7vardur, birisi incikdür ve birisi ignedür. Ḳaçan kim igne ṣınursa 8anuñ 

ḳaynaması ḳolaydur, zīrā kim incikden tėz ḳaynar. Ve anuñ 9nişānı budur 

kim; ḳaçan igne ṣınsa ve dizine yaḳın olsa ayaḳ 10ilerüye süm[ül]cülür ve 

incik ṣınsa ayaḳ gėriye bükülür. 11Ve ḳaçan kim ikisi bile ṣınsa ayaḳ dört 

yaña bile ṣalınur. Anuñ [37a] tīmārı evvel oldur kim; anı evvel yerine 

yėrleşdüresin ve beyān eyledügümüz 2ṣaruġı ve yaḳuları unutmayasın. Eger 

kim ṣınuġ-ıla yarası 3bile olursa anı da beyān ėdüp dururuz. Ve boncuḳ 

ṣarmasın incikde 4ziyāde gereklüdür yara-y-ıla oluncaḳ ve ḳolda daḫı ġāyet 

gereklüdür. 5Ve dėdügümüz gibi ṣarasın ve tīmārın ve ‘ilācın ėdesin, tā ki 

ḥāṣıl 6ola. Ve gerekdür kim ḫastalu yėrleri seçesin, meẟelā ṣınuḳ ve çıḳuḳ 

7bile olıcaḳ ġāyet ḫaṭādur. Ammā anuñ aṣlı budur kim göresin, 8eger ḳābil 

ise evvel çıḳuġını yerine ḳoyasın, andan ṣınuġını 9ṣarasın. Ba‘żı vaḳt üstādlar 

ṣınuġını gözedür, çıḳuġını 10teşḫīṣ ėdemez, ol ġāyetde eksüklükdür, şöyle 

biline. 11Ve daḫı ṣınuġını yerine ḳomalu olıcaḳ, evvel çıḳuġunı yerine getür-

mege [37b] cehd ėdesin; zīrā kim sınuḳ ve çıḳuḳ bile olıcaḳ, gerekdür kim 

2evvel çıḳuġın yerine ḳoyasın, andan ṣınuġını ṣarasın. Ve şöyle 3bilesin kim 

çıḳuġını yerine ḳomayınca sınuġı oñaruram dėmeyesin. 

4Faṣl. Ṭopuḳ sınuġın beyān 5ėder. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs buyururlar ki: 

Ṭopuḳ degme nesneden ṣınmaz; 6zīrā kim ġāyet muḥkemdür ve ṣınacaġı 

nesneden çıḳar ve ṣınmaz. Ammā 7şöyle ki vāḳi‘ olursa ki ḳatı ḍarb ṭoḳına 

ve çıḳa ve bir alması 8ṣına, anuñ gibiden çoḳ görüp dururuz ki oldılar. Ve 

daḫı bunuñ 9ṣınuġı ve çıḳuġı ökçe-y-ile bile olur, ammā ökçe ṣınuġı ġāyet 

10çetindür ve ‘ilācı da ḳatı müşkil olur. Ve anuñ ṣınuġı şundan 11vāḳi‘ olur 

kim; yüksek yėrden düşmekden olur ve ayaḳ üzerine [38a] düşe. Anuñ gibi-

nüñ ṭopuġına ḳan çöker ve tėzcek şişer ve ol ḳan 2daşıra çıḳmayınca uyuşup 

yedi günden ṣoñra iriñ olur ve ıṣırġı 3olur, deşilür. Anuñ nişānı budur kim; 

ḥarāreti ziyāde ola ve ‘aḳlın yavuḳula 4ve ol ḫasta yata, ditreye ve teşennüc 
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ola. Ve eger kim uyuşuḳ ḳandan 5ıṣırġı olursa ve şöyle ki kendüyi göster-

mese ve aḳmaya veyāḫūẕ 6aḳup işleyüp gine batup andan açılursa, ayruḳ 

anuñ ṣaġalmasınuñ 7umması cehd ėtmeyesin. Ve umduġuñ böyle olsun kim 

anuñ ṣınuġı 8ve çıḳuġını eglendürmeyesin. Arınacaġı var-ısa ayırtlayasın ve 

9ṣaracaġı var-ısa ṣarasın ve çekecegi var-ısa çekesin. Muḥaṣṣal ėtdügüm 10ed-

viyeleri ve ṣaruḳlar-ıla tīmār ve ‘ilāc ėdesin, tā ki yüzüñ 11aḳ ola. 

Faṣl. Ayaḳ daraġınuñ [38b] sınuġın beyān ėder. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs 

ve Ebū ‘Alī Sīnā 2şöyle buyururlar: Bu daraḳda şöyle tīmār olınur kim; el 

ṭaraġı gibi, 3anuñ da ṭabī‘atı eyledür. Ammā ṣarduġuñ vaḳtın cemī‘sini bile 

ṣarasın 4ve berkişdürüci yaḳı vurasın ve ṣarasın. Ve anuñ ḳaynaması yigir-

mi sekiz 5günde ḳaynar ve ziyāde yaşlu olıcaḳ, otuz dört günde ḳaynar. Ve 

anuñ 6gibileri tā ki ḳaynamayınca ve berkişmeyince yürütmeyesin. Ebuḳıraṭ 

7eydür: Her cerrāḥ kim diler yüzi aḳ ola; beyān ėtdügümüz ḫastaları 8tā 

ki zaḥmetden geregince ḫalāṣ olmayınca yürütmeye ve ḳolı gögsinde 9ve 

ayaġı döşekde ola, tā ki göñlüñden şübheñ gitmeyince anı yürütmesin 10ve 

ṭa‘āmını ṭabī‘atına göre vėresin ve cemī‘isin cimā‘ ėtmekden ḥüccet 11ėdesin, 

tā ki āsānlıġ-ıla ḥāṣıl ola inşā’allāhu te‘ālā. 

[39a] EL-BĀBÜ’ẞ-ẞĀLİẞÜ

 2Başdan ayaġa degin, evvel boyun kemigini beyān ėdelüm. Şol 3vaḳtın 

kim göresin boyun çıḳuġını, evveli bu olsun kim teşḫīṣ 4ėdesin. Eger ṣaġına 

çıḳmış ise bir fūtāyı çenber ėdesin, şol ḳadar kim 5ol kişinüñ başına geçebile, 

andan başına geçüresin. Ve bir kişi anı muḥkem 6duta, başına yapışuban iki 

eli-y-ile. Andan sen gözleyesin; ḳanḳı yaña çıḳdı-y-ısa 7sen ṣolına çekesin 

ve eger ṣolına çıḳdı-y-ısa ṣaġ yaña çekesin ve eger 8ardına çıḳdı-y-ısa öñüne 

çekesin. Ve eger ziyāde ḳatı çıḳdı-y-ısa ol kişi 9bir ṣuffenüñ yanında yėre otu-

ra, şöyle kim senüñ dizüñ-ile berāber 10ola. Daḫı senüñ başuñı anuñ başına 

dayayasın ve silteleyüp kendüñden 11yaña çekesin, tā ki yerine vara. Ve teşḫīṣ 

ėdesin; zīrā ki boyun üstād [39b] aldar, ne-y-ile, çatırdı-y-ıla aldar, zīrā ki 

boyun ṣaġ-ıken daḫı başını 2ṣallamaġ-ıla çatırdar. Anı teşḫīṣ ėdesin, yerine 

ḳodum dėdügi 3vaḳtın ol kişiye dėyesin, başını dört yaña döndere. Eger 

āsānlıġ-ıla 4deprenürse andan bilesin ki yerine varmışdur. Andan mülāyim 



70 METİN - Cerrâh-nâme

yaḳu vurasın, 5ṣarasın, tā ki ḥāṣıl ola. Yaḳusı budur: On dirhem servi 6ḳōzı, 

on dirhem aḳāḳiyā, on dirhem ḳunduz ḫāyesi, 7on dirhem bal mūmı, on 

dirhem tirementine. Ammā tirementineyi 8bal mūmı-y-ıla eridesin, ḳalanın 

dögüp ḳarışdurasın. 

9Faṣl. Çeñe çıḳuġın beyān ėder. 10Şöyle bilesin kim çeñe çıḳuġınuñ 

nişānı oldur kim; aġır açılur, 11yapılmaz ve gözüni yumamaz ve dilini daşı-

ra çıḳarımaz. Ve dā’imā [40a] çıḳduġı vaḳtın öñüne çıḳar, ardına çıḳmaz; 

megerkim yüksek 2yėrden düşe daḫı alnı-y-ıla yėre doḳuna, ol vaḳtın gėrüye 

çıḳar. 3Hem anuñ yerine ḳoması müşkildür ol birisinden; zīrā kim yerinden 

4ḳopduġı vaḳtın geyregi bile ḳopar, anuñ-içün güçdür. Ve daḫı 5bunlaruñ 

çıḳması iki dürlü olur; birisi öñüne ve birisi gėrüsine 6çıḳar. Ve daḫı şöyle 

bilesin kim bunlaruñ ‘ilācı becid gerekdür; zīrā kim 7çeñe deyüdurursın. Ba-

yat ḳalınca yerine ḳoması müşkil olur. Hem 8boġaz yaḳındur, bayat olıcaḳ ve 

hemvāre mebādā ol çıḳuḳ sebebinden 9boġaz şişe daḫı amān vėrmeye, boġa, 

anuñ-içün ḳorḳu vardur. 10Ve eger şişmezse daḫı başa żararı vardur. Geyrek 

sebebinden 11ve aġrısı sebebinden az vaḳtda öldürür. Ve daḫı ishāl ėder ve 

ol [40b] ishāl yaluñuz ṣafrā ola veyaḫūẕ ḳuṣmaḳ vāḳi‘ ola ve ḳuṣduġı 2ṣāfī 

ṣafrā ola. Anuñ içün ‘ilācı becid gerekdür. 

3Faṣl. Yerine ḳomasın beyān ėder. 4Evvel gerekdür kim; bir kişi anuñ 

başın duta ve sen çeñeyi iki elüñ-ile 5dutasın, iki baş barmaġuñı anuñ aġzına 

ṣoḳasın ve deyesin kim 6çeñeñi gevşelt. Andan sen birez oynadasın, itivėresin 

ve eger kim 7itivėrmek-ile yerine varmaz-ısa vazgelesin daḫı bir legene ıssı 

ṣu doldurasın, 8tā ki ḳatlanubile. Avadan ol ṣu-y-ıla ovasın, tā ki yumşana, 

andan dėdügümüz 9gibi yerine itivėresin, geñez yerine vara. Ve anı yerine 

ḳoduġuñ 10bundan bilesin kim azu dişleri birbiri-y-ile berāber buluşa ve 

aġzını daḫı 11berāber yumabile. Daḫı şol vaḳtın yerinde göresin, andan yaḳı 

vurasın, [41a] yaḳısı da bu ola: On dirhem bal mūmı, beş dirhem gül yaġı; 

2ikisini eridesin ve bir bez bulasın, şol ḳadar kim çeñeleri 3ḳaplana, andan 

ṣarasın beyān ėtdügümüz yaṣduġ-ıla ve ṣaruġ-ıla. Ve daḫı 4anuñ ṭa‘āmı şöyle 

ola kim; çeynemek ḥācet olmaya, ġāyetde ter ola. 5Ve daḫı eger kim ziyāde 

bayat ola, anı evvel ḥammāma iledüp yumşadıcı 6yaġlar-ıla avadan ovasın, 

yaġlayasın bir nice gün, tā ki ol kişi 7dėye ki rāḥat ve aġrısından emīn düş-

düm, ol vaḳtın sen ol 8kişiye dėyesin, aşaġa otura ve sen anuñ ardına geçesin, 
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anuñ başını 9iki buduñ arasına alasın ve iki elüñ-ile iki çeñesin dutasın, 

10iki yaña oynadasın, andan çekesin muḥkem, tā ki yerine vara. Andan ol 

11dedügümüz yaḳuyı vurasın, baġlayasın ve yumşaḳ yaṣduġa ḳoyasın, [41b] 
çalḳoyun yata niçe gün ve iki yanına yaṣduḳlar ḳoyasın, ḳımıldamaya, 2yata; 

tā ki kendüyi ṣaġ bilmeyince ve cemī‘ aġrısı gitmeyince ḥareket 3ėtmeye. 

Faṣl. Köprücek çıḳuġın 4beyān ėder. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs buyururlar: 

Şöyle bilesin kim; köprücek 5az ḍarbdan çıḳmaz, megerki depereden ṭaş-

ıla vuralar veyaḫūẕ aġac-ıla. 6Zīrā kim bir kemik vardur omuz-ıla kürek 

arasında, anuñ-ıla 7köprücek muḥkem baġlanur ve oransuz ḍarb doḳınsa 

gine çıḳmaz, 8megerki bertine. Zīrā bilürsin kim köprücek oynamaz, ġayrı 

beden 9gibi, bėl yāḫūẕ ayaḳ gibi daḫı anuñ uzanması ve ḳıṣanması yoḳdur 

10ve dėvşürülmez daḫı. Ve şöyle bilesin kim anı Ḥaḳ te‘ālā anuñ-içün ya-

ratmışdur 11kim anuñ-ıla endām dürüst ola ve ādemden artuḳ cinsde köp-

rücegi [42a] yaratmamışdur. Ve daḫı Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā ve ba‘żı 

üstādlar 2dėrler-imiş kim: Köprücek daḫı çıḳar, ammā ‘abeẟ gelecidür. Zīrā 

3her kemük kim çıḳar, evvel çıḳacaḳ yėr bulur, andan çıḳar; anuñ 4çıḳacaḳ 

yeri yoḳdur, megerki bertine. Bertindüġi vaḳtın ṣıġamaġ-ıla 5yerine gelür, 

çekmek-ile ḳonmaz. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī 6Sīnā buyururlar ki: 

Anuñ yerine ḳoması ṣıġamaḳdur ve berk baġlamaḳdur 7ve ıssı yaḳular urup 

ṣaḳlamaḳdur. 

Faṣl. 8Omuz çıḳuġın beyān ėder. Ve şöyle bilesin ki omuz ba‘żı vaḳt 

9ol ucında olan kemik-ile bile çıḳar ve ba‘żı vaḳt başḳa 10çıḳar ve bunlar 

tėz çıḳaġan olur ve anlaruñ geyrekleri berk 11degüldür ve ol kiçi kemügi ve 

küregi ikisi de iñen güç görmezler, [42b] ammā omuz dā’imā güç görür 

ve omuz ṣaġ-durur, gine anuñ da ikisi 2çıḳmaz. Ve daḫı omuz çıḳuġ-ıla 

bile olıncaḳ, omuzı başı ḳoltuġa 3ḳaçar ẓāhir görinür. Ba‘żı vaḳt gögsüne de 

ḳaçar, zīrā kim iki geyregi 4vardur büyük siñir-ile bile. Ve omuz çok kez olur 

kim 5çıḳduġı vaḳt gėrüsine de ve öñüne de ve yuḳaruya da ve aşaġaya da 

çıḳar 6ve ḳatı olur daḫı ekẟer aruḳ kişilerde olur ve ṣovuḳ olur. 7Ba‘żısınuñ az 

nesne-y-ile çıḳar ve niçe kim az nesne-y-ile çıḳarsa gėrü 8daḫı az nesne-y-ile 

yerine ḳonur. Ve daḫı ‘avratlarda olur oġlan 9ṭoġururken. Ve daḫı şöyle bile-

sin kim; her çıḳuḳ kim vardur, sekiz 10gün egleneni yerine ḳomaḳ müşkildür. 

Ve yerine ḳonmayınca anuñ 11nişānı oldur kim; ḳolı başına varımaz ve daḫı 
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ḳol ḳıṣa olur, [43a] ol bir ṣaġ ḳolı-y-ıla berāber olmaz. Ve ba‘żı üstādlar çoḳ 

kişiyi ṣaḳad 2ḳorlar; zīrā kim ‘ilmi, ‘ameli yoḳ, ṣan‘atında eksük olur. Ve daḫı 

3şöyle bilesin ki üstādlar iki işden aġırlanurlar; birisi budur kim 4buña çāre 

vardur dėyesin, ikinci budur kim buña çāre yoḳdur 5dėyesin. Ammā ‘ameli 

‘ilm-ile teşḫīṣ ėdesin, andan ḥükm ėdesin. Ve daḫı 6omuzuñ çıḳuġın andan 

bilesin kim ol ḫasta omuza saġ omuz 7ḥavāle [ola] ve yapışup barmaġuñ-ıla 

bulur olıcaḳ, yeri yumşaḳ ḳalur; 8ol vaḳtın teşḫīṣ ėdüp bilürsin. Ve daḫı ol 

beyān ėtdügümüz 9kemikleri bile mi çıḳar, yoġ-ısa degül mi; zīrā kim ba‘żı 

üstādlar 10omuzı gözedür, gėrü ḳalanından ḫaberi olmaz, ḫaṭā ėder, işi de 

11temiz olmaz. Ve daḫı Ebuḳıraṭ ve Cālinūs buyururlar ki: Eger omuz [43b] 
ardına çıḳarsa nişānı evvel budur kim; ḳolı gögere ve barmaḳları 2oynamaya 

ve ol yaña güc-ile döne. Ve eger öñüne çıḳar-ısa 3nişānı budur kim; ḳolı 

aṣla uçḳurına ėrmeye ve gögsinden 4yaña ḳatı ṭomalur. Ve eger ki aşaġasına 

çıḳarsa nişānı budur kim; 5omuzı başını ḳoltuḳda bulursın ve ol aṣlu çıḳuḳ 

çoḳ 6çıḳar ve başa eli varmaz ve barmaḳlarını yumamaz ve omuzı çöker 7ve 

ḳolı ṣarḳar ve ditrer ve ol gėrü ḳalan kemiklerden ayru 8çıḳar. Ya‘nī kim 

kürek ve ol kiçirek kemik, ḳol aşaġa çıḳıncaḳ 9anlar bile çıḳmaz. 

Faṣl. 10Omuz yerine ḳomaḳ beyān ėder. Şöyle bilesin kim; evvel gerekdür 

kim 11elüñ-ile yapışasın ve teşḫīṣ ėdüp göñlüñ-ile danışasın, [44a] göresin ol 

beyān ėtdügümüz nişānlaruñ ḳanḳısıdur, aña göre 2işleyesin. Ve daḫı ol kişi-

nüñ yaşını ve ṭabī‘atını teşḫīṣ ėdüp 3andan işleyesin. Çekmegüñ evveli budur 

kim; ol kişiyi yaturasın, 4ol ḫasta yanı yuḳaru ola ve bir ṭop ḥāżır ėdesin ki 

5büyüklügi orta şalġam deñlü ola ve ḳuşaġı ol çıḳmış ḳolına 6baġlayasın ve 

bir ucunı dirsekden yuḳaru ve bir ucunı bile daḳa 7ardına ve ol ḳuşaġı kendü 

bėlüñe geçüresin. Ve bir ḳuşaḳ daḫı 8bulasın, anı daḫı ol kişinüñ ḳoltuġı di-

binden ol ṭopuñ 9üzerinden geçüresin. Ve bir kişi daḫı ḥāżır ola, ol ḳuşaġı da 

10ol beline geçüre ve sen kendü ayaġuñ ökçesini ol ṭopuñ üstine 11ḳoyasın ve 

ol kişi gine kendü ayaġını ol omuzuñ üstine ḳoya, [44b] ikisi daḫı berāber 

çekeler, tā ki yerine vara. Ve daḫı küçücük oġlancuḳlarda 2beşigin ügrüdük-

lerinden beşik içinde az nesneden omuzı çıḳar 3ve ḳolay yerine varur, şöyle 

kim orta barmaġ-ıla yerine ḳonur. Ve 4bir tīmārı daḫı oldur kim; anuñ gibi 

bolıcaḳ, bir uzun kişi ki 5ol ḫastadan ḫaylī uzun ola ve ol ṭopı anuñ omuzına 

6ḳoyasın. Ve ol kişi kim uzundur, anda ḥāżırlayup durursın, 7anuñ omuzı 
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üstine ḳoyasın ve ol ḫastanuñ 8ḳoltuġunı ol ṭopa muḥkem ṣarasın ve sen 

ol ḫastanuñ ellerini 9muḥkem dutasın ve ayaġuñ-ıla ol iskemliyi ḳaḳasın. 

Ol kişi de 10iskemlisin elini aşaġa çeksün, tā ki yerine vara. Ve eger kim ol 

11ḫasta yeyni olursa bir kişi daḫı anı aşaġa çeke, ardından [45a] duruban. 

Ve ol yol-ıla nerdübānda daḫı olur, taḫtada da olur. 2Ve eger kim bunlaruñ 

cümlesin-ile olmasa, gerekdür kim niçe gün 3ḥammāma iltesin ve yaġlar 

süresin. Andan bir aġaç ėdesin kim boyuna 4berāber ola ve bir ucı meçik 

gibi yumrı ola ve ol yumrı başını 5bez-ile ṣarasın ve ol kişiyi ḥammāmda 

yanun yaturasın, daḫı ol çıḳuġı 6yuḳaru ola ve anuñ elini bir kişi omuzı 

ḳıyında berk duta 7ve bir kişi daḫı yumruġı dibinden duta ve muḥkem çeke 

ve sen ol 8aġac-ıla itivėresin, tā ki yerine vara. Ve eger anuñ-ıla da olmaz 

9ise, gerekdür kim bir çatal aġaç bulasın ki ḳalıñlıġı balta 10ṣapı ḳadar ola ve 

iki çatalı berāber ola ve uzunluġı iki ḳarış 11miḳdārı ola. Ve ol çataluñ orta-

sında bir ṭop berkidesin, [45b] bir orta şalġam deñlü ola ve bu aġacı anuñ 

ḳoltuġı altından 2geçüresin ve birḳaç kişi anı duta ve sen aġacı oñarup ol 

3ṭopı ḳoltuġına ḳoyup, sen iki elüñ-ile iki çatala yapışasın, 4çekesin. Ve ol ki-

şiler kim anı dutarlar, ol elini muḥkem çekeler 5ve sen bir ayaġuñ ol kişinüñ 

omuzı başında olsun, tā ki esirgemeyesin 6hīç; megerki genç oġlan ola yāḫūẕ 

yüklü ‘avrat ola. Ve şöyle 7bilesin kim; çoḳ cerrāḥ olur kim bu çıḳuġı teşḫīṣ 

ėtmedin 8çekübeni ḳarārına getürüp ḳomaz. Ve Cālinūs buyurur kim: Ben 

bir kişi 9buldum, on iki yıl ḳolı çıḳmış-ıla yürümiş, aldum yerine getürdüm. 

10Şu şarṭ-ıla kim; bir nerdübānuñ beşinci ayaġına bir ṭop baġladum, şöyle 

kim 11ol ḳoltuġa doġru gele. Andan ol kişiyi çıḳardum, ol ḳolunı [46a] ol 

baṣamaġa geçürdüm ve bir kişi anuñ ayaġına yapışup çekdi 2ve ben ḳolını 

çekdüm, yerine ḳodum, iñen āsānlıġ-ıla ḥāṣıl oldı. 3Ve daḫı Ebū ‘Alī Sīnā 

eydür: Ben bir kişi buldum ki on sekiz 4yıl ṣol ḳolı çıḳmış-ıla yürümiş, tīmār 

ėtdüm, oñardum. 5Şol ṭarīḳ-ile kim; on sekiz gün ḥammāma iletdüm ve 

her gün bir 6ṭulumı ḳoltuġına üfürdüm. Şol ṭarīḳ-ile kim; ol ḫasta elini 7bir 

ḳuşaġ-ıla beline baġladum ve ben ḳolunı ve omuzunı yaġ-ıla ovardum 8ve 

bir kişi daḫı ṭulumı üfürürdi. Böyle ‘ilāc ėtdüm, on 9sekiz günde ḥāṣıl oldı 

ve ıssı, ḳuru yaḳular ururdum ve 10ṣaraḳordum, on sekiz gün durdı. 

Faṣl. 11Kürek çıḳuġın beyān ėder. Ve kürek çıḳuġına ‘acebledüm dėrler. 

[46b] Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī eydürler: Zīrā kim ol çıḳıcaġaz, 2ḳatı 
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ḍarb vāḳi‘ olmış olur. Ve daḫı anuñ yerine ḳoması evvelī 3yumruḳdur ve 

baṣmaḳdur ve itivermekdür, ḳatıca ḳıymaġ-ıla; zīrā kim 4anuñ çekecek yeri 

yoḳdur. 

Faṣl. 5Kürek-ile omuz arasında bir kemik vardur ve yumrudur. 6Ol 

çıḳduġı vaḳtın omuz ardında çuḳur vāḳi‘ olur ve 7anuñ daḫı tīmārı çek-

mek-ile degüldür. Aña şöyle gerekdür kim; 8iki ayaġ-ıla muḥkem ṣıḳasın, 

esirgemeyesin, tā ki yerine vara ve ıssı 9yaḳular vurasın. 

Faṣl. Dirsek çıḳuġın 10beyān ėder. Şöyle bilesin kim; dirsegüñ çıḳuġı az 

nesneden olmaz 11ve anı yerine ḳomaḳ daḫı ġāyet güçdür. Zīrā kim dirsek 

daḫı siñir-ile [47a] berkligi gibi hīçbir yerüñ ancılayın berk siñiri yoḳdur; 

zīrā 2anuñ siñirleri ḳıṣadur ve öñi deriñdür, anuñ içün seyrek 3vāḳi‘ olur. 

Ve daḫı anuñ çıḳuġın şundan bilesin kim el ayası 4aşaġasına döner veyāḫūẕ 

yuḳaruya döner. Ve daḫı şol vaḳtın kim 5göresin aya aşaġasına dönmiş, bilgil 

kim anuñ çıḳuġı müşkildür; 6zīrā kim eti azdur ve siñiri çoḳdur, anuñ içün 

berkdür ve yerine 7ḳoması müşkildür. Ve anuñ kemigi ikidür, ol aşaġakinüñ 

çıḳduġı 8ḳatı müşkildür, ammā yuḳarusınuñ çıḳması da ḳolay olur, yerine 

9ḳoması daḫı ḳolay olur. Ammā ol aşaġaḳısı-y-ıla çoḳ kez 10olur kim hemān 

dirsek bendi çıḳar ve hem yumruġı da çıḳar ve beyān 11ėtdügümüz gibi 

cemī‘isi müşkildür. İmdi gerekdür kim bunlaruñ [47b] mecmū‘ını biribi-

rinden ‘ilmüñ-ile teşḫīṣ ėdüp andan işleyesin. 

2Faṣl. Yerine ḳomasın beyān ėder ve tīmārın 3ve ‘ilācın bildürür. Şöyle 

bilesin kim; bu çıḳuḳlaruñ her ḳanḳısı olursa, 4gerekdür kim tāze-y-iken 

becid dutasın, tā ki şişmeye ve iriñlenmeye. 5Zīrā ki bunlaruñ birisi vāḳi‘ 

olursa ṣoñra yerine ḳoması müşkil 6olur ve ol şiş-ile ya iriñ-ile anı güc-ile 

ḳomaḳdan teşennüc 7ḥāṣıl olur ve ölümi daḫı ḥāżırdur. Ve eger ki önegülik 

ėdüp 8yerine ḳoyasın; evvel gerekdür kim ḥammāma iledesin, yumşadıcı 

yaġlar-ıla 9yaġlayasın, andan çekesin. Şol ṭarīḳ-ile kim; sen kendü elüñ-ile 

anuñ 10elini dutasın, barmaḳlarını ṣıḳasın, eger kim gėriye ise bir elüñ-ile 

11anuñ yumruġunı birez egesin ve bir elüñ-ile ol çıḳmış kemigini itivėresin 

[48a] ve daḫı ilerüye de olursa eyle ėdesin. Ve bir kişi daḫı anuñ 2omuzını 

gerekdür kim duta ve ḳarıcasından dutasın, anı yerine ḳoyınca3ya degin. 

Ve yerine ḳoduġuñ vaḳtın gerekdür kim barmaḳlarını uzadasın, 4göresin; 
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eger ki siñirleri büzük-ise ve dirsegi añarı-[y-]ısa ve kemigi 5yerinde olur-ısa, 

siñir büzüldüginden ḳol oynamaz, eger dirsekde 6ve yumruḳda daḫı olursa, 

barmaḳların uzadımaz olur. Ve daḫı 7ḳaçan kim göresin bunuñ gibi ‘alāmeti; 

gerekdür kim anı iki kişi berk 8duta, birisi omuzunı ḳarıcası-y-ıla bile ve biri 

daḫı yumruġınla 9gögsin duta. Ve daḫı evvel yaġlayasın yumşadıcı [yaġlar-

ıla] ve dirsegini 10ova ova, andan ṣoñra elini bir maḳrama-y-ıla boġazına aṣa. 

Gündüzin 11böyle götüre ve gėce yatıcaḳ uzada, ḥāṣıl olıncaya degin. Ve daḫı 

eger [48b] bu çıḳıḳ tāze olmayup çoḳtanḳı-y-ısa ve siñirleri büzülmiş 2ise 

daḫı çekmek-ile yerine varmaz ise, gerekdür kim bir iki sehīl kelerini 3bula-

sın ve büsbütün dögesin, tā ki ḥallola. Andan anı dartasın, 4yigirmi dirhem 

ėdesin ve on dirhem daḫı yėr baġırsaġını ḳatasın 5ve ikileyin dögesin, tā ki 

melhem gibi ola. Ve daḫı ol kişiyi ḥammāma iledüp 6yuyasın, pāk ėdesin, 

andan daşıra çıḳarasın ve ol dirsegini 7silesin. Ol yaḳuyı bir ḳalıñca beze 

yayasın, andan vurasın, 8üç gün dura, andan ḳoparasın, añul añul çekesin, 

9az çekmek-ile yerine vara. Ebū ‘Alī Sīnā eydür: Ben bir kişinüñ 10elli yıllıḳ 

çıḳuġın böyle yerine ḳodum. Ve Cālinūs eydür: 11Ben Çīn şārında anuñ gibi 

buldum, yedi yıl yürümiş, anda ol [49a] keleri bulımadum, ol uçdan dört 

yıl benüm-ile yürüdi, tā ki 2çoḳ emek çekdüm, ol keleri bulmayınca yerine 

ḳoyamadum. Ve şöyle 3bilesin kim her bayat çıḳuḳ böyle olur. 

Faṣl. 4Bilek çıḳuġın beyān ėder. Bilegüñ çıḳması tėz olur ve yėrine daḫı 

5ḳoması ḳolay olur. Ammā bilek ol vaḳt olur kim yaluñuz kendü çıḳar, 6vaḳt 

olur kim ignesi çıḳar, vaḳt olur kim ikisi bile çıḳar. Ammā 7her ḳanḳısı-y-ısa 

çıḳduġı vaḳtın bir kişi getüresin, tā ki anuñ elini 8duta dirseginden yaña ve 

sen anuñ yumruġını yumup muḥkem çekesin. Ol 9kişi daḫı muḥkem çeke, 

tā ki yerine ḳoyasın ve berk baġlayup yaḳı 10vurasın. 

Faṣl. Daraḳ çıḳuġın beyān 11ėder. Şöyle bilesin kim; daraġuñ çıḳması 

ḳolay çıḳar, ammā yėrine ḳoması [49b] müşkil olur. Zīrā daraġuñ eñleri 

kiçidür ve daracuḳdur, anuñ 2içün çıḳması ḳolay ve yerine ḳoması müşkil 

olur. Ve anuñ 3çıḳuġı az belürür, ammā sen anı çoḳ göresin; zīrā çıḳduġı 

vaḳtın 4sen ṣanursın kim dirsek de bile çıḳar yāḫūẕ dirsek çıḳar. 5Bilegin de 

bile çıḳdı ṣanursın; zīrā kim ol çıḳduġı vaḳtın cemī‘ 6siñirleri ḳatılanur. Ve 

anuñ tīmārı ve ‘ilācı ve yerine ḳoması 7budur kim; evvel her bir barmaġın 

ayru ayru çekesin, göresin ḳanḳısı 8ḳatı aġrır ve göre[sin] berāber çıḳuḳ 
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olsa, gerekdür kim anı çekmesi 9ve yerine ḳoması şöyle gerekdür kim; iki 

kişi bulasın pence-y-ile muḥkem 10ol yaña ve ol daḫı ol yaña çeke ve sen iki 

elüñ-ile ayasına 11yapışup muḥkem ṣıḳasın, tā ki yerine ḳoyasın. Ve daḫı 

mu‘tedil yaḳı vurasın. [50a] Yaḳusı daḫı budur: On dirhem gül yaġı, yigirmi 

dirhem bal 2mūmı; ikisin eridesin, bir bezi ıṣladasın ve vurasın daḫı ṣarasın. 

3Faṣl. Barmaḳ çıḳuġın beyān ėder. 4Şöyle bilesin kim; barmaḳ çıḳduġı 

vaḳtın içerüye büzülür ve ba‘żı 5vaḳt ṭaşıra da egilür. Ve anı yerine ḳomaḳ 

ḳolaydur ve 6teşḫīṣ ėtmesi daḫı; zīrā kim eñleri uzanur ve çuḳur ḳalur 

7daşıraġı yanında. Ve daḫı her barmaġuñ üç dürlü çıḳması 8vardur, üç dürlü 

daḫı yerine ḳoması vardur. İkisi ḳolay 9ḳonur, ammā biri müşkildür. Ba‘żısı 

yerine varmaz ebedī ve ol 10ṭırnaḳlar dibidür. 

Faṣl. Yerine ḳomasını 11beyān ėder. Şöyle bilesin kim; barmaḳ çıḳuġın 

zūr-ıla çekmek [50b] olmaz, zīrā kim barmaġuñ ne ḳudreti vardur. Ve hem 

barmaḳ çıḳuġı dürlü 2dürlü olur, ba‘żı vaḳt barmaḳ içerü çıḳar ve ba‘żı vaḳt 

ṭaşıra 3ve ba‘żı vaḳt yanına çıḳar ve sen ṣanursın kim içerü çıḳmışdur, 4ol ḫōẕ 

yanına çıḳmışdur. Anuñ içün teşḫīṣ buyurmışdur kim bunuñ 5gibileri teşḫīṣ 

ėdeler. Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: Anuñ gibide gerekdür kim 6yapışasın ve 

bulasın, göresin bir midür ya iki midür. Her ḳanḳısı-y-ısa 7ma‘lūm olur, zīrā 

kim anuñ çaḳırdısı olur. Ve anı yerine ḳoması 8ḳolay olur, şöyle çekesin her 

birini ayru ayru, tā ki yerine vara. Ve 9anuñ tīmārı budur kim; berkişdürüci 

yaḳu-y-ıla tīmār ėdesin. 

10Faṣl. Oñurġa çıḳuġın beyān ėder. 11Ḳaçan kim bertinürse yā çıkarsa, 

ammā oñurġa dürlü dürlü çıḳar [51a] ve bertinür. Ve çıḳması dört dürlüdür: 

Evveli domalmaḳdur, 2ikincisi çökmekdür, üçüncüsi berkişmekdür, dördün-

cüsi yanın 3çıḳmaḳdur. Ve iki bertinmiş olur; birisi birez uzanmaḳdur, 4ikin-

cisi ḍarb yėmekdür. Ve bunlaruñ altısı da mecmū‘ ölüme yaḳındur, 5belki 

ölüm kendüsidür. Zīrā kim siñirler bināsıdur ve anda çıḳuḳ 6vāḳi‘ olıcaḳ 

teşennüc ḥāṣıl olur, teşennüc ḥāżırdur. Ve eger kim 7oñurġanuñ evveli ki 

ya‘nī evvelki aġırşaġı olursa ol sā‘at 8ölür, zīrā kim nefesi dutulur. Ve eger kim 

ol çıḳuḳ çökük olursa 9ol daḫı eyledür şübhesüz. Ve eger kim birḳaç gün diri 

olursa 10‘āḳıbet ḳabż olur, andan ölür ve eger kim ölmezse de aġzı egri ḳalur 

11ve kendüsi bügri olur, anuñ da ölmege ‘alāmeti oldur kim; ziyāde [51b] 
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ishāl ola. Ve eger ol çıḳıḳ domalmış olursa andan ümīẕ vardur; 2zīrā kim anı 

tėz dutıcaḳ, yerine ḳonur. Şol ṭarīḳ-ile kim; ol sā‘at 3anı yüzinḳoyu yatura, 

çekmek-ile yerine ḳonur. Ebuḳıraṭ ve Ebū 4‘Alī Sīnā buyururlar kim: Bunuñ 

nişān-ı ‘alāmeti budur kim; ayaḳları ve 5ḳavuġı ve ṣofrası süst olur ve kendü 

fi‘li-y-ile olmaya. Zīrā kim ol 6ud yėrleri hep başa beyniye ta‘alluḳdur. Ve 

anuñ çoḳ ‘alāmeti var, tā ki 7kendü yerine varınca oñurġayı tėz dutmayup 

eglendüricek çoġı 8ölür ve yėrine de ḳonursa eglenüp ḳonıcaḳ, belā-y-ıla 

ḳonur. Ve daḫı bunuñ 9çıḳuġından deyüp dururuz bizüm üç kitāb bābı 

ḳavlince, ammā 10anuñ gibi nişānı bunda da beyān ėdelüm kim; anuñ gibi 

olıncaḳ, barmaġuñ-ıla 11bulursın ol çıḳduġı yeri ve ol kemigüñ varduġı yeri. 

Ve daḫı [52a] şöyle bilesin kim bunlaruñ ḳanḳısı gerekse ḳorḳulu ve şüb-

helü 2olur, zīrā kim ölüm-durur ve teşennüc-durur. Ve çökük olsa anı ba‘żı 

3üstādlar eydürler kim, anuñ ‘ilācı ve tīmārı vardur dėrler, ammā 4ben aña 

tīmār ve ‘ilāc ėtmezin. 

Faṣl. 5Anuñ tīmārın ve ‘ilācın beyān ėder. Evvel gerekdür kim; anı gö-

resin kim 6çökük ola, anuñ ‘ilācı budur kim çekici yaḳu vurasın. Ammā ol 

7ḫastanuñ dirligi olmaz, ol yaḳunuñ fā’idesi nice ola. Ve ol 8çıḳuḳ kim do-

malmışdur, anuñ ‘ilācı budur kim mu‘tedil yaġ-ıla 9urasın, tā yumşanınca. 

Andan yaṣduḳ ḳoyasın ve ol kişiyi çalḳoyun 10yaturasın ve ol yaṣduġuñ üze-

rine iki dizüñ-ile muḥkem 11baṣasın, tā ki ḳatlanıbile ve bu ‘ilāc ḥammāmda 

ola daḫı iki ayaġuñ-ıla [52b] üzerine çıḳasın, birez çigneyesin, ökçe-y-ile 

muḥkem baṣasın. Ve Ebuḳıraṭ 2buyurur kim: Eger ol çıḳuḳ teze olursa ge-

rekdür ki bir aġaç ėdesin, 3bir ḳarış uzunluġı ola ve bir ḳarış yaṣṣılıġı ola ve 

bir ucında delik 4ola, şol ḳadar kim ol çıḳıḳ oyulmış yere ola. Ve ol aġacuñ 

5oyulmışına panbuḳ doldurasın ve ol kişiye bir Firenk iskemlisin 6bulasın 

ve ol iskemliye oturdasın ki ol iskemlinüñ iki delügi 7ola arḳasından yaña ve 

ol taḫtayı ol çıḳıḳ üzerine vurasın bir yanını 8ve bir yanını iskemliye. Ve bir 

ḳuşaḳ bulasın ki ḳolañ gibi yaṣṣı ola 9daḫı bir ucunı ol iskemlinüñ bir delü-

ginden geçüresin ve bir 10ucunı ol bir delüginden geçüresin gögsine berāber, 

iki ucunı bile 11ve ikisini baġlayasın ve bir aġaç getüresin, geçüresin ve bura-

sın, tā ki [53a] yerine vara. Ve daḫı yaturasın niçe zamān yüzünḳoyu ve yaḳı 

vurasın 2bu dėdügümüz gibi. Ve gerek kim anuñ-ıla olmaz-ısa ḥammāma 

iltesin, 3ḳatlanıbildügi ḳadar otura, andan yaḳı vurasın. Yaḳusı da 4bu ola: 
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On dirhem balçıḳ ḫurması ve yigirmi dirhem keler; 5ikisini bile dögüp mel-

hem gibi ėdüp vurasın, bir gün bir gėce dura, 6andan ṣoñra gideresin ve yine 

ḥammāma iltesin. İki ayaġını 7baġlayasın ve yüzünḳoyu yaturasın ve bir 

taḫtaya baġlayasın ökçesinden 8ol çıḳuġa degin, çıḳuġından tā ki boġazına 

degin muḥkem ṣarasın 9uzun ḳuşaġ-ıla. Andan sen ayaġuñı ol çıḳuḳ üzerine 

ḳoyasın 10ve daḫı çekesin biribiri ḳarşusına. Ve Cālinūs buyurur kim: 11Bir 

yaṣduḳ alasın, baġlayasın ol direge ḳarnı-y-ıla ve muḥkem ṣarasın [53b] ve 

bir yaṣduḳ düzesin kim bezden ola ve ol çıḳuġa vurasın 2ve bir ḳuşaḳ bulasın 

ki ḳolañ gibi ola, dolaşdurasın ve iki 3ucunı baġlayasın ve bir aġaç geçüresin, 

nacaḳ ṣapı gibi ola 4ve muḥkem burasın, tā ki yerine vara. Ve daḫı gerekdür 

kim göresin 5ki ḫasta ḳuvvetlü ola, anuñ-ıla yerine ḳonmaya; pes gerekdür 

kim 6bir ḳuyu ḳazasın şöyle ki dar ola, tā ki ol ḫasta aña gire 7ol çıḳıġa degin 

ve bir taḫta ḳoyasın öñüne, ol ḳuyuya ve bir 8daḫı ardına ol çıḳuġa degin. 

Ve bir yumaḳ ėdesin ki bezden 9ola ve berk ola ve ol taḫta arasına ḳoyasın 

ve çıḳuḳ arasına 10öñünden taḫta arasına eski üski doldurasın, berk ėdesin 

11ve anı bir kişi duta ki ġāyet ḳuvvetlü ola, andan gėrüsine [54a] çekesin, tā 

ki yerine vara. Ve eger kim göresin ol çıḳuḳı ki 2çoḳtanḳı ola ve böyle yerine 

ḳomayasın; pes gerekdür ki perhīz 3ėtdüresin ve müshil vėresin ve on gün 

ḥammāma iltesin ve yumşadıcı 4yaġ-ıla yaġlayasın. Andan bir çuḳur ḳazasın, 

bir ḳarış deriñ ve bir 5ḳarış gėñ ola, ḳarnı deñlü ola ve ol çuḳuruñ üzerine bir 

6ḫalı ḳoyasın ve ol ḫasta yata yüzünḳoyu ol çıḳuġ-ıla ol 7çuḳura ḳarşu. Ve bir 

fūtāyı ḳat ḳat ėdesin ve ol çıḳuḳ üzerine 8ve ol fūtā üzerine bir ṭaş ḳoyasın, 

şol ḳadar kim iki kişi güc-ile 9ḳaldura ve ol ṭaşı ḳımıldat[asın], tā ki yerine 

vara ve yėrine varıcaḳ, 10ṭaşı gideresin ve mu‘tedil yaḳu vurasın ve ṣarasın. 

Ve eger kim göresin 11bu çıḳıġı iki yaġrın arasında ola yāḫūẕ eñseye yaḳın, 

anuñ [54b] tīmārı böyledür ki ol ḫastayı çalḳoyun yaturasın ve anuñ 2altına 

yaṣduḳ ḳoyasın, başı altına nesne ḳomayasın ve anuñ başını 3muḥkem du-

tasın ve yuḳaruya çekesin, zīrā kim ol tėz yerine vara ve yaḳı 4vurasın ki ıssı 

ve ter ola ve daḫı oñat ṣarasın. Ba‘żısı taḫta ḳorlar, 5Ebū ‘Alī eydür: Ben revā 

görürem ki taḫtanuñ fā’idesi vardur. 

6Faṣl. Ḳuyruḳ çıḳuġın beyān ėder. 7Ḳuyruḳ çıḳuġı daḫı şundan ma‘lūm 

ola kim ayaġını yėre ḳoduġı 8vaḳtın ziyāde aġrımaz ve dėvşürdügi vaḳtın 
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aġrır. Ve anuñ tīmārı ve ‘ilācı 9budur kim orta barmaġuñı yaġlayasın ve 

ol kişiyi yüzünḳoyu yaturasın 10ve ol barmaġuñı ṣofrasına ṣoḳasın, tā ki ol 

çıḳuġa berāber vara ve bir 11elüñ ṭaşıradan çaḳ ḳuyruḳ üzerinden ve elüñ 

ikisi-y-ile muḥkem ṣıḳasın [55a] iki günde iki kerret, tā ki yerine vara. Ve 

mu‘tedil yaḳı vurasın ve 2ṭa‘āmı ter ola, Ebū ‘Alī Sīnā buyurur. 

Faṣl. 3Uyluḳ çıḳuġın beyān ėder. Ve şöyle bilesin ki uyluġuñ baġı 4ol 

kemük-ile baġludur kim bir ucı ḳasuġa ėrer ve bunlaruñ 5birisi çıḳıcaḳ, ikisi 

bile aġrır. Ve şöyle bilesin ki ḳaçan uyluḳ 6çıḳsa ayaḳ dosdoġru olur, ne egilür 

ve ne oynar. Ve ba‘żı 7keret ṭaşıra çıḳar, ba‘żı keret içerü girür, ammā ziyāde 

8ṭaşıra çıḳar. Ammā ‘avratlarda ḳaçan kim güc-ile oġlan ṭoġursa 9içerü çıḳar. 

Ol daḫı dibelige çıḳmaz ve ol çıḳıḳ kim ṭaşıra çıḳar, 10çekmek-ile yerine 

ḳonur, anı ilerüde işidesin. 

Faṣl. 11Anlaruñ nişānın beyān ėder. Evvel nişān budur kim ḳaçan içerü 

çıḳsa [55b] nişānı budur kim ol ayaḳ ṣaġ ayaḳdan uzun olur. İkinci 2nişānı 

budur kim dizleri aġrıya ve berk ola ve dėvşürimeye. Ve 3eger kim ṭaşıra çıḳsa 

nişānı budur kim ol ayaġı birez ḳıṣa 4olur ve çuḳur olur ve dizi içine ḳaçar. Ve 

eger öñüne çıḳarsa birez 5ayaġını uzadur ve gine güc-ile dėvşürür ve hīç yü-

rüyümez. Ve eger 6yürürse ökçesi üstine yürür. Ve şöyle bilesin kim bu aṣıllu 

çıḳuġ-ıla 7güc-ile yürürse uyluġı ve ḳasuġı şişer ve sidügi dutulur. 8Ve eger 

kim gėrüsine çıḳarsa ayaḳ ḳıṣa olur ve hīç 9dėvşüribilmez ve dėvşürülürse 

hīç uzanmaz ve budı ḳatı yumşaḳ 10olur ve egilür. 

Faṣl. Yerine ḳomasın 11beyān ėder. Anuñ gibi[de] gerekdür kim uzatma-

yasın, becit dutasın, [56a] tā ki ḳanı ve yeri ṣovumadın ta‘cīl tīmār oluna. 

Ve ol çıḳuḳ 2kim ilerü çıḳmış ola, anuñ tīmārı ve yerine ḳoması budur 

kim: Evvel 3gerekdür kim anı baġlayasın muḥkem ve birḳaç kişi anı duta-

lar ve bir4ḳaçı ayaġını çekeler ṣaġına ve ṣolına. Ve sen aġrır yerine urasın, 

5tā ki yerine vara ve eger elüñ-ile oñarmayasın, ökçeñ-ile itivere[sin], 6tā 

ki yerine vara. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar ki: Yerine 

7ḳoduġından ṣoñra bezden bir şalġam deñlü ṭop ėdesin, iki budı 8arasına 

ḳoyasın ve berk baġlayasın ve iki dizini berk baġlayasın. Şol 9ṭarīḳ-ile kim ol 

ṣaruġı caḳ omuzına çıḳara ve ḳoltuġından 10geçüre ve yaturasın on sekiz gün. 

Ve eger kim anuñ-ıla yerine 11ḳoyamayasın, gerekdür ki bir ḳazuḳ ḳaḳasın, 
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tā ki muḥkem ola ve [56b] ḳalıñlıġı incik deñlü ola ve ol ḳazuġı bir bez-ile 

ṣarasın 2ve anuñ ud yerine bir yüz yaṣduġı ḳoyasın ve çalḳoyun yaturasın. 3Ol 

çıḳuġı ol ḳazuġuñ dibine oñarasın, ol ḳazuḳ anuñ 4budı arasına ola. Ve bir 

kişi anuñ gögsi üzerine otura 5ve iki kişi daḫı ayaġını çeke, birisi inciginden 

ve birisi dizinüñ 6üstin yanından; sen ol ayaġını yerine oñarasın. Ve eger 

kim 7incinürse iki kişi de ḳuşaġından çekeler, tā ki yerine ḳoyasın 8ve ıssı 

yaḳu vurasın, yaturasın ol üzerine dėdügümüz ṣaruġ-ıla 9ve ṭop-ıla. Ve eger 

kim ol çıḳuḳ gėrüye olursa gerekdür kim anı yüzün10ḳoyu yaturasın ve anı 

da buyurdılar; gėrüsine egesin ve sen ol 11çıḳuġını elüñ-ile berk baṣasın ve 

elüñ-ile ḳoyamaz-ısañ dizüñ-ile [57a] baṣasın, üzerine çıḳasın, tā ki yerine 

ḳoyasın ve yaṣṣı ṣaruġ-ıla ṣarasın. 

2Ve eger kim ol çıḳıḳ çoḳdan olursa, gerekdür kim mengeneye ḳoyasın 

3üzüm ṣıḳılduġı yėrde ve altına bir düz taḫta ḳoyasın ve ol 4taḫtanuñ üze-

rine bir incerek tegelti ḳoyasın ve ol çıḳuḳ üzerine 5bir ince yüz yaṣduġı 

ḳoyasın ve ṣıḳasın añul añul, ḳatlanı6bildügi ḳadar. Göresin yerine ḳonur 

mı ḳonmaz mı. Böyle üç kez 7ėdesin yāḫūẕ dört kez, tā ki yerine vara ve 

yerine varduġı vaḳt 8berk yaḳı vurasın ve ṣarasın, Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve 

Ebū ‘Alī eyle 9buyururlar. Eger kim göresin, anuñ-ıla yerine varmaz ise ve 

çoḳtan10ḳı-y-ısa gerekdür kim beyān ėtdügümüz yumşadıcı yaḳular vurasın 

yāḫūẕ 11tāḫliyūn vurasın ve ḥammāma iltesin ve yumşadıcı yaġlar süresin, 

andan [57b] gine ol mengeneye ḳoyasın; zīrā kim ‘ilāc-ı āḫir dėrler. Eger 

kim anuñ-ıla da 2olmaz-ısa ve ol ḫasta zaḥmet duyarsa, andan ümīẕ kesesin 

3ve tīmār da ėderse oñarurın dėyüben tīmār ėtmeye ve ṭanuḳlar 4yanında 

ḳavl eyleyesin, tā ki saña töhmet gelmeye. Ve tīmārı daḫı böyle5dür kim 

bir yaṣducaḳ alasın ve ol çıḳuġuñ üzerine ḳoyasın ve bir ṭoḳmaḳ 6alasın, bir 

kez urasın, ammā evvel başını örteḳoyasın, tā ki 7senüñ işüñi görmeye. Ve 

urasın, yerine vardı-y-ısa yaḳı vurasın 8kim mu‘tedil ola. Ve eger kim yerine 

varmadı-y-ısa bir daḫı vurasın ol 9ṭoḳmaġ-ıla, bir daḫı ve bir daḫı ḳatıca ura-

sın, tā ki yerine vara. 10Ve eger anuñ-ıla da ḳoyamaz-ısañ gerekdür kim bu 

‘ilācı 11ėdesin, Ebuḳıraṭ tecribesidür ve Ebū ‘Alī daḫı bu tecribeyi öger: [58a] 
Evveli budur ki, bir yaṣduḳ ḳoyasın bir ḳalıñ taḫta üzerine ve ol 2ḫastayı 

yüzinḳoyu ol yaṣduġuñ üzerine yaturasın ve muḥkem ṣarasın 3ḳalıñ etine 
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yaḳın, şöyle kim hīç ḳımıldamaya. Ve ol ḫasta ayaġını 4getüresin, ṭopuġı 

üstinden bir berk ḳuşaġ-ıla baġlayasın ve gėrisine 5bükesin, tā ökçesi ḳalıñ 

etine gele ve anı da ol ṣaruġa baġlayasın kim 6iki budunı baġlayup durursın 

ve bir ṭop ḥāżır ėdesin ve bir ḳuvvetlü 7kişi ola anı dizine yapışa, iki elini 

kilīdleyüben yuḳaru 8ḳaldura ve sen ol ṭopı altına ḳoyasın. Ol ḳaldurduġınca 

sen 9ol ṭopı itiveresin, tā ki yerine vara ve ol yaḳulardan ḳoyasın. 10Ebuḳıraṭ 

ve Cālinūs buyururlar: Eger kim ol çıḳıḳ, yanın yāḫūẕ 11içerüsine olursa, 

gerekdür kim bu ṭarīḳ-ile ‘ilāc ėdesin: [58b] Evvel bir uzun taḫta bulasın 

ve ḳalıñ ola ve yaṣṣılıġı bir buçuḳ ḳarış 2ola ve iki ḳalıñ aġaç yėre ḳaḳasın, 

muḥkem ola, şöyle kim iki ḳarış 3yėrden yuḳaru ḳala ve ol taḫtayı ol aġaçlar 

üzerine berkidesin. 4Ve andan iki aġaç ki ḳalıñlıġı incik deñlü ola ve oñat 

5yonasın, degirmi ėdesin ve andan ol aġacuñ birisin taḫtanuñ 6bir yanından 

yere ḳaḳasın. Biribirine ḳarşu berāber olmasun, bir ḳarış 7ṣüpterü ola ve 

muḥkem berkidesin. Ol taḫtaya ekẟer-ile çaḳ 8orta yėrinden biribirine yaḳın 

olsun kim hemān uyluḳ güc-ile 9gire. Ve ḳaçan kim anuñ gibi vāḳi‘ olursa, 

gerekdür kim ol 10çıḳmış uyluġı ve ol ḫastayı götüresin, ol taḫtanuñ üzerine 

11yaturasın ve ol çıḳmış ayaġını ol iki aġaç arasına ḳoyasın. [59a] Ve eger ol 

çıḳıḳ içerü-y-ise ṭaşırasına çekesin, tā ki yerine 2ḳoyasın ve eger kim çıḳuḳ 

içerü olursa ol ṣaġ ayaġın çeke3sin, dizine yapışasın buyurulduġı gibi ve 

ḳaçan kim yerine ḳoyasın, 4ol beyān ėtdügümüz yaḳuları urasın. 

Faṣl. 5Diz çıḳuġın beyān ėder. Ve daḫı şöyle bilesin kim diz neden olursa 

6çıḳar ve daḫı içerü az çıḳar ve ṭaşıra ziyāde çıḳar; zīrā kim 7öñüne çıḳmaduġı 

şol sebebdendür ki aġırşaḳ ḳomaz. Ve anı yerine 8ḳomaḳ ḳolaydur, ḳaç gün 

olursa. 

Faṣl. 9Yerine ḳomasın beyān ėder. Evvelī gerekdür kim; ol ḫastayı yaṣduḳ 

10üzerine oturdasın, andan iki kişi anı muḥkem duta ve iki kişi 11daḫı ol 

ayaġını çekeler ve sen anuñ çıḳuġın yerine ḳoyasın. [59b] Ebū ‘Alī Sīnā bu-

yurur kim: Eger çoḳdan olursa, gerekdür kim bu yaḳuyı 2on dirhem balçıḳ 

ḫurma[sı], beş dirhem yėr ṣoġulcanı, on beş dāne 3keler vurasın, iki gün 

dura, andan yerine çekesin, şübhesüz 4ola. 

Faṣl. Diz aġırşaġı 5çıḳuġın beyān ėder. Ḳaçan kim aġırşaḳ çıḳsa, gerekdür 

kim ol 6ḫastayı çalḳoyun yaturasın, iki ayaġını doġruldasın, berāber 7ėdesin 
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ve ol aġırşaġı yerine ḳoyasın, şol ṭarīḳ-ile kim evvel 8göresin ḳanḳı yaña 

çıḳupdur. Ammā anuñ yerine ḳoması budur ki 9terāzīleyüp bir muḥkem 

yumruḳ vurasın, tā ki yerine vara. Ve eger kim 10çoḳtanḳı-y-ısa evvel tamām 

yumşadıban beyān ėtdügümüz edviye-y-ile 11üzerine bir bezi ḳat ḳat ėdesin 

ve üzerine ḳoyasın. Andan bir [60a] ṭoḳmaḳ bulasın kim aġırlıġı altı yüz 

dirhem ola ve rāstlayıban 2añul vurasın. Eger anuñ-ıla yerine varmaz ise bir 

daḫı iki 3daḫı urasın, tā ki yerine vara, Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū 4‘Alī Sīnā 

şöyle buyururlar. 

Faṣl. 5Ṭopuḳ çıḳuġın beyān ėder. Ve şöyle bilesin kim ṭopuḳ 6çıḳuġı zūr-

ıla yerine ḳonur ve daḫı yerine ḳonduġından ṣoñra 7gerekdür kim ḳırḳ gün 

yaturasın; zīrā kim ṭopuḳ yėrine ḳonduḳdan 8ṣoñra ikileyin çıḳaġan olur, 

yaḫūẕ bertingen olur. Ve daḫı ṭopuḳ 9çıḳuġını teşḫīṣ ėtmek geñez olur; zīrā 

kim ayaġınuñ daraġı 10şişer ve dırnaḳları gögerür ve baş barmaġı ḳıṣalur ve 

teze olıncaḳ 11birez zūr-ıla yerine çeküp ḳonur, ammā eski olıcaḳ ḳatı müşkil 

[60b] olur. Ve anuñ gibi vāḳi‘ olıcaḳ, Ebū ‘Alī Sīnā eydür: Anuñ gibiden 

2‘āciz olup dururam, ammā şol ṭarīḳ-ile yerine ḳoyup dururam ki ol 3beyān 

ėtdügümüz taḫta üzerine çalḳoyun yaturasın ve dizi 4altından iki ayaġını 

muḥkem baġlayasın, tā ki hīç ḳımıldamaya. Ve ol 5taḫtanuñ ucından gerek-

dür ki bir ḳazuḳ ḳaḳasın yere muḥkem 6ve ol taḫtaya mıḫlayasın. Andan 

bir ḳuşaġ-ıla ol çıḳmış ayaġını 7baġlayasın ökçe-y-ile daraḳ üzerinden ve ol 

ḳuşaḳ iki ḳat 8ola. Ve ol direkden ıraḳlıġı iki ḳarış ola ve ol 9ḳuşaġı baġlayasın 

ol direge, iki ḳatını geçüresin ve baġlayasın 10ve bir aġac-ıla burasın ve sen ol 

çıḳıġı ovaraḳ yerine yėrleşdüresin, 11tā ki yerine vara. Ve eger kim anuñ-ıla 

yerine ḳoyamayasın, [61a] gerekdür kim ol taḫtanuñ bir ucına daḫı bir di-

rek ḳaḳasın 2ve bir ḳuşaḳ daḫı baġlayasın ol kişinüñ ayaġına, bir ucunı 3dizge 

yėrine ve bir ucunı ṭopuġuñ üstin yanında ve ikisini bir uġurda 4burasın, 

tā ki yerine ḳoyasın, şübhesüz. Andan beyān ėtdügümüz 5yaḳuyı vurasın ve 

ḳatı ṣarmayasın; zīrā kim teşennüc olaġandur, ḳırḳ 6gün yata. 

Faṣl. Ayaḳ daraġınuñ çıḳuġın 7beyān ėder. Şöyle bilesin kim bunuñ 

tīmārı ve ‘ilācı, 8el daraġınuñ ‘ilācı gibidür, bir dürlü daḫı degüldür. 9Cālinūs 

ve Ebū ‘Alī ḳavlleri üzeredür, eyle buyururlar. 
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10EL-BĀBÜ’R-RĀBİ‘U
11Oḳ demrenlerin beyān ėder. 

Ebū ‘Alī Sīnā ve Ebuḳıraṭ ve Cālinūs [61b] şöyle buyururlar ki: Her 

cerrāḥa vācibdür ki teftīş ėde, her 2memleketüñ ḥālini bile ki oḳları nicedür 

ve demrenleri nicedür. 3Aña göre fikr ėde ve aña göre avadanlıġın ḥāżır ėde, 

4tā ki işlene ve ‘ayān ola ve ol demrenleri geñez çeke 5ve aña göre ‘ilācın 

ėde. Ve daḫı ol memleketüñ ṭabī‘atın bile, 6teşḫīṣ ėde; zīrā kim yėr var oḳı 

ḳamışdandur ve demreni baḳırdandur, 7ba‘żısı iki kūşelü ve ba‘żısı dört 

kūşelüdür ve ba‘żısı demre8ninüñ ucı çatal olur, oltaya beñzer. Ve daḫı mem-

leket vardur ki 9demrenleri ḳurşundandur veyaḫūẕ boynuzdandur veyaḫūẕ 

10kemükdendür ve hem ba‘żısı aġuludur, aña göre ‘ilāc 11gerekdür. Ve daḫı 

ba‘żısı bir çengellü ve ba‘żısı [62a] iki çengellü ve ba‘żısı üç çengellüdür ve 

ba‘żısı dört 2çengellü ve ba‘żısı beş çengellü olur, anlara göre 3deprenesin. 

Ammā ba‘żısı digren gibidür ve ba‘żısı burġu gibidür, 4kemige girincek yine 

ma‘lūmdur. Ba‘żısı ḳalıñdur barmaḳ gibi 5yaṣṣı ve oransuz ve ba‘żısı zenberek 

gibi olur. Ve daḫı anlaruñ yayı 6nicedür ve nice atarlar? Ve daḫı bunca demre-

ni cemī‘sin iki dürlü 7çekerler: Anuñ birisi çekmekdür ve birisi itivėrmekdür. 

8Ve daḫı ba‘żısın yarmaġ-ıla çekesin, aña göre tīmār ėdesin. 9Ve daḫı şöyle 

bilesin ki birḳaç yaralar vardur ki anları ṣaġa10ldurın dėyüben el urmayasın. 

Ve daḫı evvel beyni ve ikinci yürek 11ve üçünci öyken ve dördünci baġırsaḳ 

ve beşinci ciger ve altıncı [62b] ḳavuḳ. Ve her kişi kim bunlara tīmār ėderin 

dėye, yalan söyler 2ve yüz aḳluġı yėrine yüz ḳaralıġın ḥāṣıl ėder, Ebuḳıraṭ 

3ve Cālinūs böyle buyururlar. Ammā bir ḳavl daḫı vardur ki Ebū ‘Alī 4Sīnā 

eydür: Ben çoḳ görüp dururın ki cerrāḥlar buña tīmār yoḳdur 5dėyüben 

ḳorlar giderler. Līkin anuñ gibilere üstād gerekdür, 6tecribe ėde, ammā tec-

ribe dėdük-ise yarmaḳ ya çekmek ėtmeye 7ya üzerine çekici nesne urmaya. 

Ve daḫı bunlaruñ her birisin 8ayru ayru ṣınayasın, ilerüde beyān ėdevüz ve 

nişānın ve 9‘alāmetin söyleyevüz, biribirinden farḳ ėdesin. Daḫı evveli 10bu-

dur kim beynide olıcaḳ, evvel nişānı budur ki gözleri 11ṭumanlanur. İkinci 

nişānı budur kim başını bir yėrde dutmaz, [63a] ẕikr ėder gibi ṣalar. Üçünci 

nişānı budur ki ḳarşusına 2ṭoġrı baḳamaya, anuñ ‘alāmeti oldur. İmdi ḳaçan 

bunuñ [gibileri] 3oñat teşḫīṣ ėdesin, aña göre tecribe ėdesin. 
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4Faṣl. Öykeni beyān ėder, ya‘nī beyān 5ėtdügümüz oḳlar ve tüfekler ve 

zenberekler öykende vāḳi‘ 6olıcaḳ. Evvel ‘alāmet-i nişānı oldur kim āvāzı 

boġuḳ ola, 7söyledügi vaḳt güc-ile söyleye. İkinci nişānı budur ki 8öksürmek 

dileye, öksürmeye. Üçünci nişānı budur ki 9aġzından gelen köpüklü ḳan ola. 

Dördünci nişānı budur ki 10ḳatı ḳatı ḫışlaya. Beşinci nişānı oldur ki eli-y-ile 

boġazın 11oḫşaya. 

Faṣl. Cigeri beyān [63b] ėder. Evvel nişānı ve ‘alāmeti oldur kim; 

aġzından burnından çoḳ 2ḳan gele pufḳurı pufḳurı. İkinci nişānı oldur kim 

3yuvalana ve yüzi gözi gök ola. Üçünci nişānı oldur kim 4ṭırnaḳları ḳarara ve 

ṣovuḳ ola. Dördünci nişānı oldur kim 5boġazından ṣafrāsı ḳan-ıla bile gele. 

Faṣl. 6Baġarsuġı beyān ėder. Evvel nişānı budur kim beñzi ziyāde 7ṣarara. 

İkinci nişānı oldur kim dudaḳları gömgök [ola]. 8Üçünci ‘alāmeti oldur ki 

ınçḳırıḳ duta. Dördünci nişānı 9budur kim yėre baḳamaya. Beşinci nişānı 

oldur ki ṣırtın 10çalḳoyun yata, bir yaña dönmeye. 

Faṣl. 11Ḳavuḳ beyānındadur. Evvel nişānı oldur kim bütün gevdesi [64a] 
ṣapṣaru ola. İkinci nişānı oldur kim bütün gevdesi şişe 2ve ayaḳları dosdoġru 

ola, egilmeye. Ve daḫı ḫaylī müşkildür, 3bunuñ gibilerüñ bu ‘alāmetin bilen 

cemī‘isinüñ şifādan ümīẕin 4kessün, yėgregin Allāh bilür. Lā ya‘lemu’l-ġaybe 

illallāh.1 

5EL-BĀBÜ’L-ḪĀMİSÜ

6A‘żā sınmasında ve çıḳmasında ve bertinmesinde ‘ilācların beyān ėder; 
7ḥükemādan Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyruḳlarınca. 8Nitekim 

eydürler: A‘żā, sınmaḳda ve bertinmekde ve yėrinden çıḳmada ve 9düşmekde 

ve nesneye doḳunmaḳda ve nesne-y-ile urulmaḳda ve baş yarılmaḳda10dur. 

‘İlācı: Muḫālif cihetden ḳan almaḳ yā ḥacāmat ėtmekde11dür, meger ḳan çoḳ 

çıḳmış ola. Ve ṭabī‘atı şāf-ıla ve ḥuḳne-y-ile ve [64b] ḫıyārşenber rāvendi ve 

kāsnī ṣuyı ve ṭatlu bādem yaġı 2ve sükker-ile nesne içmek-ile telyīn ėdeler 

ve şerbetlerden şarāb-ı 3verd-i ṭarī ve şarāb-ı tuffāḥ ve şarāb-ı aṣl-ı Hindī ve 

cüllāb ve lisānü’ẟ-4ẟevr ṣu-y-ıla içeler ve it üzümi ṣuyın sükker-ile içüreler 5ve 

1 Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.
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siñirlice yapraġı ṣuyın sükker-ile içüreler ve ġıdālardan māş 6müzevveresin 

ve nīm-birişt yumurda ṣarusın yeyeler. Eger ḳuvveti 7ża‘īf olursa ferrūc-ıla 

māş şorbasın içüreler, dört gün geçme8yince et yemeyeler ve aṣlā ḫamr içme-

yeler. Ve her vaḳt ki süñük 9sınsa yāḫūẕ dökülse ya yerinden bendleri çıḳsa 

ya 10bertinse derḥāl ḳan alduralar ve muḫālif cihetden ḥacāmat 11ėtdüreler 

ve ṭabī‘atı ḥuḳne-i leyyin-ile telyīn ėdeler veyāḫūẕ [65a] yemişler ṣuyı-y-ıla 

meẟruẕiṭus vėreler ve rāvend-i çīnī 2ki cüllāb-ıla ḥallolunmış ola, içüreler ve 

ġıdāsı keşkāb 3ve isfanaḫ ve māş-ı muḳaşşer, bādem yaġı-y-ıla vėreler. 

Ammā eger 4aġrı ve zaḫm ma‘dede olsa sāde sikencibīn vėreler 5kehrebā ve 

büssed birle, her birinden buçuḳ miẟḳāl alalar, vėreler 6ve eridilmiş alma ki 

gülāb-ıla bişmiş ola, elli dirhem 7ḳızıl gül, on dirhem maṣṭakī ve aḳāḳiyā ve 

mersin yapraġı 8ve sünbül her birinden birer dirhem, siñirlice yapraḳ ṣuyıla 

9ḳarışduralar ve ma‘de üzerine yaḳu ėdüp baġlayalar. Ve eger ki 10aġrı baġıra 

gelmiş olursa; dārçīnī ve ḳızıl boya onar 11dirhem dögeler, eleyeler, şerbeti 

bir dirhem ola. Daḫı sikencibīn-ile [65b] isti‘māl ėdeler ve ḳızıl üzüm ve 

aḳ ṣandal ve ḳuru benefşe 2her birinden beşer dirhem, za‘firān bir dirhem, 

kāfūr buçuḳ dirhem, 3gülāb-ıla ve gül yaġı-y-ıla ḳarışduralar ve baġır üzerine 

yaḳu ėdeler. 4Ve eger ki ḥarāreti eksük olsa, ḳızıl gül beş dirhem, maṣṭakī 5ve 

sünbül ve lādān ve dārçīnī ikişer dirhem; lādānı ḫaṭmī 6yaġı-y-ıla ḥallėdeler 

yāḫūẕ yāsemīn yaġı-y-ıla otları bile ḳarışduralar, 7isti‘māl ėdeler. 

Ammā süñük ṣınduġına ve bertindügine, bendlere 8‘ilāc oldur ki; çekeler, 

gėrü yerine vara ve ṭoġrı 9eyleyeler ve baġlayalar, evet arḳun çekeler. Ve ol 

‘użuv ki ṣaġ 10ola, gül yaġı-y-ıla ālūde ve dögülmiş ve elenmiş mersin yapraġı 

üzerine 11ṣaçalar ve baġlayalar ve üç güne degin açmayalar. Ve eger aġrı [66a] 
siñirlere gelmiş olursa, nergis yaġın yaḳu ėde[ler] ve sūsen 2yaġın ḳatalar, ev-

vel ol yėri süci-y-ile ölüdeler, pes yaġ ḳata[lar] ve 3ṭoraḳ otı yaġı ve şarāb yaġı 

ve bābūnec yaġı; bu yaġlar-ıla 4ḳarşu ölüdüp yaġlayalar, damzuralar. Ṭoraḳ 

otı yaġı terkīb[i] 5budur ve bu yaġ ıssıdur, endāmlar ditremegine fā’ide 6ėder 

ve tenden yėlleri sürer, çünki dā’im oda ḳarşu dürteler, 7balġamī ısıtmalara 

fā’ide ėder: Tāze sūsen yaġı bir rıṭl, ṭoraḳ 8toḫmı seksen dirhem; bu ikisini 

bir büyük şīşeye ḳoyalar ve yigirmi 9gün günde ḳoyalar ki yaġ-ıla terbiyet 

oluna. Andan ṣoñra 10süzeler ve isti‘māl ėdeler. Ammā sınuḳlara bu nev‘den 

11‘ilāc ėdeler: Otları muġāẟ ve māş-ı muḳaşşer ya‘nī degirmene [66b] çekil-
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miş onar dirhem ṣabr ve mür ve aḳ ḫaṭmī ve aḳāḳiyā beşer dirhem, 2kil-i 

İrmenī yigirmi dirhem her birinden dögülmiş ve elenmiş yumurda 3aġı-y-ıla 

çiriş gibi ėdeler ve ol ṣınmış kemigüñ üzerine vuralar 4ve eyle ki ‘ādetdür, 

ṣaralar ve üç güne degin aġacınuñ baġını 5şeşmeyeler. Ve eger ıssı nesne ḥācet 

olsa merzengūş ve iklīlü’l-6melik ve anduz ve servi yapraġı yumşaḳ dögeler ve 

ol evvelki 7otlar ki ẕikr ėtdük, bu otları daḫı ḳarışduralar, arturalar. 8Ve eger 

aġır baġlanmaḳdan incinürse çözeler, gėrü baġlayalar oñat 9ve arḳuncaḳ du-

talar, ammā sınan kemigi çekeler, arḳun arḳun 10ṭoġruldalar ve andan ṣoñra 

bir bez-ile baġlayalar ve ṣaralar 11ve ol ṣınuḳ yėrüñ üstin ḳatı ṣarmayalar, ṣaġ 

yerini ḳatı ṣaralar. [67a] Evvel bir bez-ile gevşek ṣaralar ve ol ṣınuḳ üstinden 

başlaya 2ve ol bezle yuḳarusına ṣara ṣara gide ve bir bezle daḫı gine 3başlaya, 

bunlaruñ üzerine ṣara, evet düz ṣara, kimi alçaḳ kimi yüksek 4ṣarmaya ve 

bunlaruñ üzerine seyek ėde, niteki ‘ādetdür, baġlayalar. 5Andan ṣoñra ḳan 

alalar ve ṭabī‘atı ishāl ėtdüreler ve ġıdā 6müzevvereler[i] yėdüreler, ferārīc 

gibi. Ve şöyle gerekdür, ṣaruġını 7şeşmeyeler iki güne dek ya üç güne dek; 

megerki ol aġrı 8arta. Ve ṣaruḳdan ṭaşıra ḳalan et ḳızıl olsa, ol vaḳtın 9şeşeler. 

Eger baġlu-y-iken ol yėr gicise, şeşeler ve üzerine ıssı ṣu ḳoyalar, 10tā ki gicisi 

sākin ola. Andan ṣoñra ol beze gül ṣuyın ve gül yaġın 11ve sirke ḳoyalar ve 

dürteler, andan ṣaralar ve ṣoñra kim bitmege başlaya, [67b] bitürici ġıdālar 

yėdüreler; baş gibi, pāçe gibi daḫı ṣıġır ḳarnı 2ve yumurda ve birinc aşı ve 

herīse gibi, zīrā ki bunlar bitüriciler3dür. 

Faṣl. Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā 4buyururlar ki: Müfredātdur, a‘żā sınmasına 

ve bertinmesine ve çıḳmasına 5mu‘ālece olınur. Kestevire dėrler bir ot vardur, 

bu ad Yūnān 6dilincedür. Eger ki anı alalar ve yumşaḳ dögeler ve ṣınuḳ nes-

neleri, 7gerek incik gerek-ise ḳol olsun, anuñ-ıla baġlayalar, niteki 8resmdür, tā 

ol kemik tamām bitmeyince ḳopmaz ve süñügi tėzcek 9bitürür, mücerrebdür. 

Ve pesfāyic-ile için arıdalar. Eger ki el 10ayaḳ ve barmaḳlar[ı] bertişse dögüp 

vurıcaḳ fā’ide ėder. Mūmıyā 11daḫı mu‘tedildür, eger ki andan bir ḳīrāṭ ya 

buçuḳ dirhem alalar kim [68a] yumşaḳ dögeler ve ṣayaġ-ıla ḳarışduralar ve içi-

reler. Ebū ‘Alī Sīnā 2buyurur kim: Ḳatı düşenlere ve daḫı kemikleri ṣınmışlara 

bir dirhem 3ḫardal toḫmı ve bir dirhem ḳızıl boya, bu edviyeye ḳatup içürür-

lerse 4fā’idesi çoḳ ola. Ammā ḫardal toḫmın dögmeyüp bütün içüreler, 5derdār 

ya‘nī ḳara aġaç, anuñ kökin alalar, uvacuḳ doġrayalar 6ḳabı-y-ıla ve bir çölmek 
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içine ṣu ḳoyalar, şol ḳadar ḳaynadalar kim ṣuyı 7yelim gibi ola. Andan ṣoñra 

alalar, bir bez üzerine lısḳa ėdeler 8ve ṣınmış süñük üzerine uralar, nitekim 

resmdür, ṣaralar; kemügi 9tėzcek bitürür. Ve eger kim gevdede et kesilmiş olsa 

ya ezülmiş 10olsa ya eyegi aġrısı olsa Boḳraṭ buyurur kim: Dişi zirāvendi 11ṣu-

y-ıla ḳaynadalar ve içüreler ve fā’idesi çoḳ ola ve ıssı dutalar. 

[68b] EL-BĀBÜ’S-SĀDİSÜ
2Debeleri beyān ėder.

Debe şol sebebden olur kim, ḳarnuñ 3iki yanında iki geyrek vardur ki 

bir ucı gögüsde ve bir ucı 4ḳasuḳdadur. Daḫı ḳaçan kim bir kimsene ḳatı 

zūr ėtse, ol geyrek 5ḳasuḳ yanında üzilür ve içerüden baġarsaḳ ḳasuġa iner 

daḫı 6ḫāyeye indükleyin debe olur. Ammā yol buluban inicek, tāze-y-iken 

7tīmārı ḳolaydur ve illā indüginden ṣoñra eglenicek yėrlenür, 8gėrüsine deg-

mede dönmez, anuñ tīmārı müşkildür. Daḫı 9ba‘żısınuñ geyregi üzülmez, 

geyregüñ ṭaş yanından iner. Anuñ 10gibinüñ ekẟeri uşaḳ oġlancuḳlarda olur. 

Ammā ba‘żısına yaġ 11daḫı iner olur, bunlar ikisi daḫı debeye beñzer. Ve 

ba‘żısına daḫı [69a] ṣu iner, ṣu olınca aşaġa iner, ḳasıḳ domalmaz. Ammā 

üstād 2anları teşḫīṣ ėtmek gerekdür kim biribirinden farḳ ėdüp 3aña göre 

işlemek gerek; zīrā teşḫīṣ ėtmeyen işlemesin daḫı bilmez, 4eyle bilesiz. 

Faṣl. İşlemesin beyān 5ėder. Cālinūs buyurur kim: Evvel gerekdür kim 

ol delügi bulasın, 6baġarsuġı gėrüye döndüresin ve andan ṣoñra altını 

barmaġ-ıla 7dutasın. Bir kişi anda ḥāżır ola, oda ṭaġlaġu ḳoya, kelbeten 8ile 

ol ocaḳdaġı demür ḥāżır ola ve igne-y-ile iplik ḥāżır 9ola. Ol demürle dele-

sin, ipligi geçüresin, andan ḳısacı gideresin, 10andan igneyi gėrü ol delük-

den dönderesin, üstün derinüñ 11 altından ipligüñ iki ucın bir yėre getürüp 

baġlayasın. Ve eger [69b] ol delük büyük ise, bir delüklü ḳısaç fā’ide ėtmez 

ise, iki 2delüklü veyā üç delüklü ile daḫı olur. Tā ḥāṣıl olınca 3bir ısıcaḳ yėre 

yaturalar ve daḫı ipligi çürümeyince yarasını bitürmeyeler. 4Ebū ‘Alī buyurur 

kim: Bu işi otuz günden ya ḳırḳ günden öñdin 5bitürmeyeler ve daḫı yėl 

eyler ṭa‘āmlar vėrmeyeler ve ṣuyı daḫı çoḳ 6içürmeyeler ve daḫı aġır nesne 

ḳaldurtmayalar, aġsırmaḳdan ṣaḳlayalar. 7Ve daḫı āvāz vėrüp ḳatı çıġırmaya, 

ṣırtın çalḳoyun yata, başından 8ayaḳları yüksekrek ola. 
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Faṣl. 9Ebuḳıraṭ buyurur kim: Ben bu işi bir dürlü daḫı işledüm ki ol 10iplik 

yerine altun tel-ile baġladum berkçe, andan dügüm yanında 11kesdüm ve ege-

ledüm, oñat yaḳışdurdum. Andan ṣoñra [70a] yaturdum, tā bitince perhīz-ile 

tīmār ėtdüm. Otuz dört günde 2ḥāṣıl oldı ve daḫı ol iplikden ol yeg oldı. 

3Faṣl. Eflāṭūn ḥekīm buyurur 4kim: Bir kimesnenüñ ḫāyesi şişse ve aġrısa 

ve sancusı daḫı olsa, 5yā aġır yükden veyā çaġırmaḳdan veyā yüksek yėrden 

sıçramaḳdan 6veyā içi ḳatı ḳabż olmaḳdan olur. Evvel nişānı oldur kim 

7ḳasuḳdan ḫāyeye yumurda bigi iner ve sancar. Evvel ‘ilācı oldur kim; 8iki 

ayaġını ḳalduralar ve bėline yaṣduḳ ḳoyalar ve ḫāyesini bezir 9ile ṣıġayalar 

ve yumurdayı ayırtlayalar. Baġarsıḳ içeri giricek süd 10ve ḳōz ve topalaḳ ve 

mazı ve ‘aḳāḳiyā ve zamḫ-ı ‘Arabī ve günlük 11ve mür ve mezdekī ve ‘anzerūt; 

bunları berāber dögeler ve balıḳ [70b] yelimi ile yoġuralar. Ammā balıḳ yeli-

mini sirkede ısladalar ve bir pāre 2beze dürteler, ol inen yėre vuralar. Ve daḫı 

senbūse bigi bir yaṣduḳ 3ėdeler, üç bendi ola, iki bendini beline baġlayalar 

ve bir bendini 4iki budı arasında aşaġadan geçüreler ve ardından beline 5berk 

baġlayalar. Yedi gün yā on iki gün yaturalar, ṣaḳınalar, 6aġsırdmayalar ve ḳatı 

söyledmeyeler, ṭa‘āmı daḫı çoḳ yėdürmeyeler 7ve ṣudan daḫı perhīz ėdeler. 

Ṣaru aġacı ve cevz-i Hindūyı 8kim ya‘nī Hindūsitān ḳōzı, ḳaynadalar ve 

süzeler ve birez bal ḳatalar, 9ṣu yėrine içüreler ve belinden aşaġasını yüksek 

yaturalar. 10Ve daḫı buyururlar kim: Oġlancuḳlarda olursa aḳ ṣoġanı bezir-

ile 11erideler ve dürteler ve yėr ṣaḳızın bile ḳatalar ve yaḳu ėdeler [71a] ve ol 

yėre uralar, eyü ola inşā’allāhu te‘ālā.

Faṣl. 2Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: Ḫāye şişmek ve aġrımaḳ ve sançmaḳ bir 

nice 3dürlü nesneden olur, ammā birisi maḥbūb görmekden veyā maḥbūb-

ıla 4oynamaḳdan olur ve yanına yatmaḳdan olur. Ol iñen çoḳ 5şişmez, ḫāye 

baġları ziyāde aġrır. Anuñ ‘ilācı evvel oldur ki; 6bāselīḳ damarından ḳan 

alalar ve et yėdürmeyeler, ṣaḳınalar. Mercimek 7ve rişte aşı yėdüreler ve la‘den 

ve baḳla unı ve mercimek unı 8ve arpa unı ve aḳ soġan, yigirmi beş dirhem 

zeyt yaġı-y-ıla ḳaynadalar, 9pişe ve ḥavāna ḳoyalar, dögeler ve ol dögülmiş 

otlar-ıla ikileyin 10ḳarışduralar daḫı dögeler, tā ki yumşaḳ melhem gibi ola. 

Bir beze 11dürteler, ḫāyelerine ve ḳasuġına dek yayalar daḫı andan baġlayalar, 

[71b] üç kez bu resme ėdeler, eyü ola inşā’allāhu te‘ālā. Ammā Boḳraṭ 2bu-

yurur kim: Bu nev‘e cimā‘ daḫı eyüdür. 
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Faṣl. 3Cālinūs ḥekīm buyurur kim: Ḫāyeye ‘illet inse ya‘nī yėl inse 4ben 

bundan yegrek nesne bulmadum ki dişi keçinüñ etini kebāb 5ėdüp daḫı baḳır 

ṭulısın ya‘nī ḳazancı baḳır işlerken andan sıçrayan 6pasçuġazları dėvşüreler 

daḫı un ėdeler ve ol et ile yėdüreler 7yigirmi güne dek. Ve daḫı günde on 

dirhem Hindūsitān ḳōzınuñ 8içini yėdüreler ve daḫı bu yaḳuyı ḫāyelerine 

uralar: Yėr ṣaḳızı 9ve topalaḳ, māzū üçer dirhem, ‘aḳāḳiyā ve zamḫ-ı ‘Arabī 

ikişer 10dirhem, günlük ve mür ve mezdekī ve ‘anzerūt birer dirhem; bunları 

11dögeler ve balıḳ yelimi-y-ile yoġuralar ve bir pāre beze dürteler [72a] ve 

ol inen ḫāyelere uralar ve bir senbūse bigi yaṣduḳ ėdeler. 2Her kūşesinde bir 

bendi ola, baġlayalar, tā kim şifā bula. 

3Faṣl. Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim: Şol 4cerrāḥ kim ṣan‘atında yüzi aḳ 

olmaḳ diler, ṣaruġı böyle 5gerekdür kim ṣarduġı vaḳtın ṣaruġuñ bir ucın bir 

eline 6ve bir ucın bir eline ala ve dėvşüre, ṣarıcaḳ kiriş ṣarar gibi 7ṣara. Ve daḫı 

yaṣduḳları dürlü dürlü olur, ba‘żı yėrde üç 8kūşelü gerekdür ve ba‘żı yėrde 

iki kūşelü gerekdür. Ve uzun 9ve ḳıṣa gerekdür ve ḳalıñ ve ince gerekdür, her 

birinüñ yerine göre ola. 

10EL-BĀBÜ’S-SĀBİ‘U
11Dübeyleti beyān ėder.

Dübeylet ne deñlü olursa cemī‘isi [72b] göyünmiş ḳan-ıla sevdādan 

ḥāṣıl olur. Anlaruñ tīmār ėtmesi 2ġāyet müşkil olur. Anuñ elinden üstādlar 

‘ācizdür 3ve daḫı hemīn cerrāḥ işi degüldür, ḥekīm ıṣlāḥı bile olmayınca. 

4Zīrā kim aña müshil vācibdür. Ve daḫı anuñ aṣlı et-ile 5deri arasında yürür 

ve çıḳduġı vaḳtın bir yumurda ḳadar 6gögerür, çıḳar daḫı omuzda-y-iken 

ṭopuġa iner, ṭopuḳda-y-iken 7ḳoltuġa çıḳar ve ḳoltuḳda-y-iken uyluġa iner 

ve uyluḳda-y-iken 8yumruġa iner ve yumruḳda-y-iken dize iner. Ve daḫı bu 

düzene cemī‘ 9gevdeyi gezer. 

Faṣl. 10Anuñ tīmārı, evvel şerbet ve muġlābdur ve daḫı ḥuḳne-i müshil 

11ve ḳan aldurmaḳdur ve müshilden kesmeyesin ve yarasına çekici [73a] 
nesneler urasın. Ve daḫı bir ma‘cūn vardur anuñ içün: On 2dirhem ḳara ot, 

beş dirhem mūmıyā, beş dirhem ḳunduz 3ḫāyesi, üç dirhem ayġır ḫāyesi, 
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beş dirhem baġa 4ḳabı küli ve bir çekirdek gergeden boynuzı ve ḳırḳ 5dirhem 

sükker ma‘cūnı ola, isti‘māli bir dirhem. Ebu6ḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī 

Sīnā buyruḳları üze[re]dür. 

7EL-BĀBÜ’ẞ-ẞĀMİNÜ
8Cemī‘ ısırġuları beyān ėder. 

Her ısırġu kim olur, dört 9dürlü olur; birisi balġam-ıla ḳandan olur, ikin-

cisi ṣafrā-y-ıla 10ḳandan olur, üçüncisi sevdā-y-ıla ḳandan olur, dördünci-

si 11yalıñuz ġalīẓ balġamdan olur. Ve daḫı şöyle bilesin kim [73b] bunlar 

cemī‘isi muḫālif aḫlāṭdan olur ve cemī‘isi başdan 2iner. Muḫālif aḫlāṭuñ 

buḫārı başa çıḳar, andan tene iner kim et-ile 3kemik arasına daḫı kimisi 

ṭamar-ıla et arasından iner daḫı kimisi 4et-ile siñir arasından iner ve daḫı 

kimisi et-ile deri arasından 5iner. Ve şöyle bilesin kim ısırġu çıḳduġı vaḳtın 

adı ısırġu6dur, deşildüginden ṣoñra mādiyedür. Ve daḫı şol mādiye kim 7et-

ile kemik arasından iner, ol sevdā-y-ıla ḳandandur, zīrā kim 8kemik sevdāya 

tābi‘dür. Ve şol mādiye kim et-ile siñir arasından 9iner, ol mādiye ḳan-ıla 

balġamdandur. Ve daḫı şol mādiye kim et-ile 10deri arasından iner, ol ḳan-ıla 

ṣafrādandur. Ve daḫı şol mādiye 11kim ġalīẓ balġamdandur, aşaġasına iñen 

inmez. Anuñ işi ḫanāzīr [74a] ve ur olmaḳdur, boġaz evlerinde olmaḳdur. 

Ve bunlardan ne kim 2aşaġa inerse uyluḳda çıḳar, deşilür, degmede ḥāṣıl 

olmaz, 3tā ki gėrü varup boyunda çıḳmayınca; Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ḳavlince. 

4Faṣl. Bunlaruñ nişānın ve sebebin 5beyān ėder. Şöyle bilesin ki şol 

mādiye kim ġalīẓ balġamdandur, 6belürdügi vaḳtın boyunuñ şāh ṭamaruñ 

ṭolayısında olur veyā7ḫūẕ ḳulaḳ ṭözinde boyundan yaña ve daḫı eñseden 

yaña olur. Belür8dügi vaḳtın bez gibi belürür, yanmaz ve gögermez ve 

ḳızarmaz, tā ki niçe 9vaḳt geçmeyince. Daḫı ḳaçan kim boyunı tamāmet 

götürmedügi vaḳt 10iriñlenmege başlar. Anuñ tīmārı ve ‘ilācı oldur kim; 

evvel çekici 11ve yumşadıcı edviyeler urasın, tā kim deşmege ḳābil olınca ve 

deşdügi [74b] vaḳtın açuḳ deşesin ve arḳırı deşmeyesin, uzadıya deşesin. 2Ve 

cehdüñ böyle olsun kim ḳavuġın çıḳarasın, yerinde ḳalmaya. Andan 3ṣoñra 

ḳuruducı edviye-y-ile tīmār ėdesin, tā ki ḥāṣıl ola. 
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4Faṣl. Ve daḫı şol mādiye kim 5sevdā-y-ıla ḳandan olur, anuñ sebeb-i 

nişānı şöyledür kim: Dolayı gök 6olur ve berk olur ve daḫı uyuşuḳ olur 

ve aġrısı uyuşuġ-ıla 7bile olur ve deşildügi vaḳtın iriñi ḳan-ıla bile aḳar ve 

ṣaruḳ 8üzerine ḳan-ıla bile belüre ve iriñi yeñilmeye, müdām aḳa ve bir gün 

ḳoyı 9iriñ aḳa daḫı bir gün ḳan-ıla ṣu aḳa, anuñ elinden üstādlar ‘āciz10dür. 

Ammā anuñ aṣlı budur ki ardınca olasın, tā kemigi ḫarāb ėtmedin 11‘ilāc 

ėdesin. Daḫı anuñ tīmārı ṣovuducı ve ḳuruducı ve hem [75a] muḳābıż 

ola ve ṭa‘āmı daḫı aña göre ola. Ve daḫı eger kemige yāḫūẕ 2siñire yaḳın ise 

fetīlin tirementineye bulaşdurasın, ḳoyasın daḫı 3cehdüñ böyle olsun kim 

yaranuñ aġzını açasın, ammā ḳabż ėtmeyesin, 4tā şübheñ göñlüñden gitme-

yince. Ve iriñi diñmez ise ṣaruġ-ıla 5ve yaṣduġ-ıla ṣarasın. Ve daḫı göresin, 

eger kemigi pāre pāre olup 6çıḳar-ısa ėdesin. Ḥuḳnenüñ de aṣlı budur: Beş 

dirhem 7ḳanṭariyyūn-ı kebīrī, beş dirhem zerāvend-i ṭavīl, beş dirhem 8mürr-

i Mekkī, beş dirhem ṣarmaşuḳ toḫmı, otuz dirhem 9pelin. Bu edviyeleri 

ṣu-y-ıla ḳaynadasın, tā ki on beş dirhem 10ḳalınca. Andan bir ince ḥuḳneye 

ḳoyasın ve ol yarayı dā’imā anuñ-ıla 11yuyasın, tā ki ol ḳanlu ṣuyı kesilince. 

Ve daḫı eger kim nev‘i şübhe [75b] olursa bir kene başını kesesin ve bir 

baḳır pāresi üzerinde yaka[sın], 2kül ėdesin ve ol küli ḳurbaġa yaġı-y-ıla ve 

daḫı üç dirhem kirpi 3yaġı ve üç dirhem ḳurbaġa yaġın ḳarışdurasın ve üze-

rine vura[sın], 4böyle isti‘māl ėdesin, tā eriyince. Andan bitüresin, bitürici 

merhem-ile 5bitüresin. 

Faṣl. Ve şol mādiye kim 6balġam-ıla ḳandan olur, evvel sebeb-i nişānı ol-

dur kim; bir nice zamān 7evvelden sızlaya ve aġrıya, andan deşile ve deşilmeli 

olduġı vaḳtın 8başını göremezsin belürsüz olduġı-çün. Ammā olmalu olıcaḳ 

9barmaġ-ıla degesin, ẓāhir iriñin bulursın ve ziyāde ıssı olmaz 10ve iriñi çoḳ 

olur ve sıvuḳ olur ve bir iki günden ṣoñra 11iriñi kesük kesük olur, peynir ṣuyı 

gibi. Ve ol yėrden ḳılı [76a] döker ve yaranuñ aġzı dar olur ve içi mücevvef 

olur. Bir yeri 2biter, bir yėrde daḫı açılur, ḫaberi de olmaz. Ve daḫı cerāḥatı 

ḳoḳar, 3daḫı ol cerāḥatı iriñ-ile biterse ol eyle ṣanur kim cerāḥatı içinde 4bir diri 

nesne yürür acıdı acıdı. Ve daḫı gün bulutlanıcaḳ 5ḳatı incidür, ol vaḳt ṣanur 

kim ṭopṭolu ḳurd veyā ḳarıncadur. 6Ve daḫı ol yaranuñ dört yanı gögere ve şişi 

arta, ziyāde ola. 7Ve daḫı iriñi dürlü dürlü olur, bir iki gün bir dürlü olur ve 

bir 8iki gün bir dürlü daḫı olur. Ve hem ādemi ṣayıḳladur. Ve yaşlu 9kişilerde 
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ziyāde olur ve ‘avratlarda daḫı ziyāde olaġan 10olur ve ṣaġalup gine açılur. Ve 

bėlde ve uyluḳda, başında ve 11dizde ve incikde ve ṭopuḳda ve ayaġınuñ baş 

barmaġında ve ḳatında [76b] ve dirsekde ve yumruḳ ardında ve eñsede ve 

oñurġada ve gögüsde 2ṣaġ yanında olaġandur. 

Faṣl. 3‘İlācın ve tīmārın beyān ėder. Evvel ‘ilācı ve tīmārı budur kim; 4teftīş 

ėdesin çoḳdan mıdur yoḫsa degül midür yāḫūẕ ne vaḳıtdan 5berü olmışdur, 

yazda mı yāḫūẕ yayda mı yā güzde mi yā ḳışda mı, 6anlara göre ‘ilācın ėdesin 

ve aña göre tīmār ėdesin. Daḫı 7şöyle bilesin kim bunlaruñ cemī‘isinüñ ‘ilācı 

ḳuruducı edviye-y-ile 8ıṣlāḥ oluna; megerki geyrekde ola, aña yumşadıcı edviye 

9gerekdür. Zīrā ḳuruducı edviye-y-ile tīmār ėdicek, kemige żarar olmaz. 10Ve 

daḫı mādiye ne ḳadar deriñ ise ol ḳadar ḳuruducı gerekdür. 11Ve daḫı Ebuḳıraṭ 

ve Cālinūs buyururlar ki: Her cerrāḥa bir anuñ gibi [77a] cerāḥat vāḳi‘ olsa 

ve eski olsa, gerekdür kim evvel kişinüñ yüzine 2baḳa ve göre, ṭabī‘atda ve 

ḳuvvetde nicedür. Daḫı yarasına mīl ura, göre, 3eti aġrısın ṭuyar mı, anuñ 

aġrısı mı var, nāṣırı mı çürümiş, 4göre. Eger nāṣırı var-ısa ayırtlamaḳ gerek-

dür, andan 5tīmāra meşġūl olasın. Ve daḫı eger kim göresin nāṣırı var, 6evvel 

nāṣırını gideresin, andan ṣoñra dėdügümüz gibi edviye-y-ile 7tīmār ėdesin, gö-

resin ıṣlāḥ olur mı, olmaz mı. Eger ıṣlāḥ 8olmaz-ısa bir ḳuzġun ödüni ve kirpi 

ödüni ve ādem şehvetini 9ḳarışdurup urasın, şifā bula inşā’allāhu’l-‘Azīz. Ebū 

‘Alī 10Sīnā buyurmışdur ki: Ben bunuñ gibi-y-ile ḳırḳ yıllıḳ yarayı ṣaġa11ldup 

dururın ve anuñ yuması; ḳanṭāriyyūn-ı kebīrī ṣarp sirkeyle [77b] ḳaynadasın, 

dā’imā ḥuḳne ėdesin ve çekici merhem urasın, tā bitince. 

2EL-BĀBÜ’T-TĀSİ‘U
3Mādiyeleri ve ḫanāzīrleri ve urları ve ḫunāmları bildürür. 

Şöyle 4bilesin kim bu meẕkūrlaruñ mecmū‘ısı başdan peydā olur. 5Kimi 

balġamī, kimi sevdā[v]ī ve kimi ṣafrā[v]īdür, buḫārları başdan [iner]. Ve 6daḫı 

şöyle biline kim bunlaruñ birisi de ḥāṣıl olmaz, tā ki arıtmayınca. 7Daḫı an-

laruñ ‘ilācları budur ki ṣovuducı ve ḳuruducı edviyeler 8ola; evvel ṭabaḳada 

ḳuruducı, ikinci ṭabaḳada yumşadıcı ola. Andan 9ṣoñra ḥükemādan Cālinūs 

ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar ki: Ġāyet 10teşḫīṣ gerekdür, yaluñuz cerrāḥlar işi 

degüldür, belki 11ḥekīm ıṣlāḥı bile gerekdür, tā ki rāst gele. 
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[78a] EL-BĀBÜ’L-‘ĀŞİRU
2Yenür yaraları beyān ėder kim Pārsīce ḫūre ve ‘Arabca ākile dėrler. 

3Ve şöyle bilesin kim ḫūre iki dürlüdür: Birisi ṣafrā-y-ıla göyünmiş 

4ḳandan ḥāṣıl olur ve birisi ḳan-ıla göyünmiş sevdādan olur. 5Ve daḫı ol 

kim göyünmiş ḳan-ıla ṣafrādan ola, anuñ nişānı budur 6kim ziyāde yayılur 

ve ḳızarur ve burnında ve ḳulaġında ve ṣolıḳ 7yerinde olaġan olur. Anuñ 

tīmārı ve ‘ilācı ġāyetde müşkildür. 8Ve daḫı Cālinūs eydür: Ḫūre dėmişdür 

kim ben degmelerde iş ėderem. 9Ve daḫı ol kim ḳan-ıla göyünmiş sevdādan 

ola, anuñ nişānı oldur 10kim yumrulanur ve gök olur ve dürilür ve sünger 

gibi olur, 11dudaḳda ve dilde olur ve ökçede olur ve egri gibi olaġandur 

[78b] ve ziyāde şiş olur ve bunlaruñ ḳanḳısı olursa ġāyet müşkildür. 2Ve 

Ebuḳıraṭ eydür: Ben bir ḫūreye tīmār ėtdüm ki ökçede idi. 3Şol ṭarīḳ-ile 

kim, evvel zurūr-ı kebīrī ekdüm ve söyündürdüm 4ve oydum, tā ki ṣaġ yėre 

vardı, andan ṭaġladum, merhem-i ḥavāriyyūn-ıla 5tīmār ėtdüm ve oñultdum 

ve ba‘żısınuñ kemigin daḫı ḳazıdum, 6tā ki ayırtlandı, şübhem ḳalmadı. Ve 

Ebū ‘Alī Sīnā şöyle buyurur kim: Şol 7ḫūre kim ḳulaġa yaḳın ṭuluñda olsa 

hergiz aña el urmayasın, 8ṣaġaldurın dėyü fikr ėtmeyesin. Ve daḫı dilüñ iç 

yanında olan 9ḫūre ‘ilāca ḳābildür, ṭuluñda olan ḳābil degüldür. Ve daḫı şol 

10ḫūre kim burunda yāḫūẕ dudaḳda ola, anuñ ‘ilācı ve tīmārı 11oldur kim; 

zurūr-ı kebīrī ekesin ve üzerine merhem-i sürḫ vurasın, [79a] tā kim anuñ 

mühresin ḳopara ve mühresi ḳopduġından ṣoñra 2göresin kim daḫı ‘alāmeti 

var-ısa yine ekesin. Ve gitmedügini bundan 3bilesin kim; ol mühre ḳopduġı 

yėrde, altında olan yarası diş 4diş oldı-y-ısa bilesin kim ol henüz gitmeyüp-

durur ve ol diş 5diş olan kimisi aḳ ve kimisi gök olursa, ṣaḥīḥ bilmiş olasın 

kim 6gitmeyüp-durur, pes gerekdür kim yine ekesin, tā ki ol ‘alāmeti gide. 

7Ve ol ‘alāmet gitdükden ṣoñra daġlaġu ḳızdurasın, ol 8mühre yerini birez 

daġlayasın, tā ki şübheñ gide, ol ‘alāmet 9ġā’ib ola. Ve daḫı Cālinūs eydür: 

Şol ḫūre kim burunda 10olsa yāḫūẕ ṣolıḳ yerinde olsa daġlaġu ḥācet olmaz, 

hemān 11zurūr-ı kebīrī ekesin, tā ki söyündüre ve dėvşüre, zīrā kim [79b] 
yufḳa yėrlerdür ve merhem-i ḥavāriyyūn-ıla bitüresin. Ve şol ḫūre kim 2dilde 

olur, aña zurūr-ı kebīrī ekmeyesin, zīrā kim ḫaṭāludur. 3Ve anuñ tīmārı ve 

‘ilācı oldur kim; ḳalem içinden daġlaġu-y-ıla 4daġlayasın, tā ki söyündüresin 

ve söyündürüci nesneler vėresin kim 5aġzında duta ve yuya. Bunlar-ıla daḫı 
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yuyasın: Yüz dirhem 6sirke ve otuz dirhem ḳatı ḳızıl mūm, yigirmi dirhem 

şāb, 7elli dirhem it üzümi ṣuyı. Bunları ḳaynadasın ve süze8sin ve ılıcaġ-iken 

yuyasın ve yarasına ṭīn-i maḫtūm ekesin, tā ki 9ḫōş ola. Ve iki şaḳaġından 

ḳan alasın ve ṣovuḳ ṭa‘āmlar 10yėdüresin. Ebuḳıraṭ ve Cālinūs ve Ebū ‘Alī 

Sīnā ḳavlleridür. 

11Faṣl. Eger başda sereṭān olsa [80a] sebeb-i nişānı: Ġalīẓ aḫlāṭdan olur. 

Yumrıcaḳ olur, yenür, çoḳ 2gevdede olur. ‘İlāc-ı tedbīri: Olursa başda sa-

çın ḳazıyalar 3ve kere-y-ile ḫāc gibi yaralar, cildi açıla, ḳōz gibi ḳabı-y-ıla 

çıḳaralar, yerine 4ṭuz ṭolduralar. Üç güne degin dura, andan merhem-ile 

bitüreler. 5Eger a‘żādan olursa ki büyük olmış ola, ‘ilācı budur ki; 6kendir 

ip-ile dibinden berk baġlayalar ve dördül yaralar, çıka[ra]lar, yaġ 7olur, yerine 

şekker-i ḳaṭūr ekeler. Ḳan aḳarsa ḫūn-bend ṭolduralar, 8eski panbuḳ ḳoyalar, 

berk ḫōş kemend ėdeler. Üç gün dura, andan 9açalar, merhem-i baseliḳun-

ıla bitüreler. Bir dürlü daḫı ‘ilācı budur 10kim; dört yėrde biz-ile deleler, tīz 

şāf ṣoḳalar her delüge ikişer 11ḫamīr-ile, şifā ola. Ve daḫı başda ḳoñaḳ olsa 

sebeb-i nişānı, [80b] ‘ilācı oldur kim; dimāġ buḫārından olur, saçı dibin-

den kepek 2gibi dökilür. Tedbīri: Bellūṭ külüni ṭuz-ıla ve sirke-y-ile 3birez 

ṣu ḳatalar, ḳaynaya ve ḳoyalar, ṭuz-ıla süzeler, ḥammāmda başın anuñ-ıla 

4yuyalar, pāk ėdeler. Eger müdām dökilürse anuñ ‘ilācı: Noḫūd 5unı, baḳıla 

unı, ḫardal, mevīzec, ḫaṭmī toḫmı; bunları sirke-y-ile 6ḳaynadalar ve süzeler, 

bezr-i ḳaṭūna-y-ıla çalḳayalar, başa dürteler, 7ovalar ve yuyalar, bir iki kez bu-

nuñ gibi ėdeler. Ve oġlancuḳlarda çoḳ 8olur, ba‘żısı ṣulanur, anuñ ‘ilācı budur 

kim; yılan bıçaġı dibini 9ve ḳuyruḳ yaġı, yumurda ṣarusıyla bunları havānda 

dögeler, 10merhem gibi ola, başa dürteler, bir gün dura, andan yuyalar. 

11Faṣl. Başda olan rencleri beyān ėder. [81a] Sebeb-i nişānı ve ‘ilācı 

oldur kim; ol bir zaḥmetdür ki ‘ufūnetden 2olur, uyuz gibi gicir, ṣulanur, 

ḳanmazlanur. Tedbīri: Evvel ḥammāmda 3ḫırızma vuralar ve kere-y-ile saçın 

ḳazıyalar, andan bu terkībi ėdeler: 4Beş dirhem jencār, on dirhem aḳ it tersi, 

altı dirhem 5çinārek, üç dirhem aḳ ḳunduz, beş dirhem dülacük; 6bunları 

dögeler un gibi ayru ayru, yüz dirhem zift 7erideler, on dirhem bezir ḳatalar. 

Bunları ḳaralar, beze 8dürteler, başa yapışduralar. On beş gün dura, andan 

çekeler, ḳoparalar, 9ḳomayalar. Yerinde saç ḳalursa bıçaḳ ucı-y-ıla çekeler, 

anuñ 10gibi ḳıluñ dibi yoġun olur, ḳan çıḳmaz, bir daḫı vuralar. 11Eger git-
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mezse ‘ilācı: Tencere boḳı, būre, sirkeyle ezeler, [81b] ḥammāmda saçın 

ḳazıyalar, dürteler, el uralar, ovalar; şol deñlü 2kim ṣaru ṣular aḳa. Bir kez 

böyle ėde, ṣıḥḥata gele. ‘İlācı bir dürlü 3daḫı: Zāc, ḳızıl boya, ocaḳ ḳurumı 

[…] zernīḫ, sirke 4ḳarışduralar, merhem gibi ola, dürteler birḳaç kez. Ammā 

ki oġlancuḳlarda 5olursa başcuġazlar ‘ilācı: Göyünmiş şāf, saġ ṭuz, 6ḳurum, 

sirke, ḳızıl inek tezegi-y-ile ḳarışduralar, üç kez 7dürteler. Ammā mürdeseng, 

isfidāc, zerde-çūb 8onar dirhem, beş dirhem iç yaġı, yigirmi dirhem bezir, 

9on dirhem sirke ḳarışduralar, dürteler. 

Faṣl. 10Ṣudā‘ kim baş aġrısıdur, ḥarāretden olsa sebeb-i nişānı ve 11‘ilācı: 

Ya ṣafrādan yā ḳan buḫārından olur. Baş ıssı olur [82a] ve sancar. Tedbīri: 

Evvel baş ṭamarından ḳan alalar ya ḥacāmat 2ėdeler. Ṣu yerine şarāb-ı benef-

şe ya nīlūfer ya temürhindī iç[ür]eler. 3Oġlaḳ eti-y-ile nārdeng aşın vėreler 

ve başın ḳazıyalar. Benefşe 4yā ḳabaḳ yaġın dürteler ve her gėce ma‘cūn-ı 

ustuḫudus ya ıṭrīfīl 5yėye bir miẟḳāl. ‘İlācı: Marul toḫmı, kāsnī toḫmı, ḳızıl 

gül, 6benefşe, aḳ ṣandal; bunları dögeler, buçuḳ dirhem afyōn, 7ṣamġ, gülāb[ı] 

sirke-y-ile ezeler, bunları ḳaralar, başa dürteler. 9Eger gitmez ise ısırġan di-

keni yapraġın, ḫaṭmī yapraġın, sehel mūm-ıla 9ḳaynadalar, ḥammāmda 

ıssı[-y]-ıla başa yaḳa[lar], tertībce çıḳıcaḳ ḳuyruḳ yaġı-y-ıla 10bādām yaġın 

dürte[ler], fā’ide ėde. 

Faṣl. 11Baş aġrısı ṣovuḳda olsa sebeb-i nişānı ve ‘ilācı: Nāzileden [82b] 
ya ruṭūbetden olur, baş aġrır ve sancar ve başın götüremez ve 2gözinden yaş 

aḳar. Tedbīri: Rufidan yumurda yedüreler ve 3bal pālūdesin vėreler ve ṣu 

yerine bal cüllābın içüreler. Seẕāb, 4ḫardal, mīve, zencebīl, büber, maṣṭakī, 

‘āḳırḳarḥā; bunları dögeler, 5bal-ıla yoġuralar, ḥammāmda başın ḳazıyalar, 

andan dürteler, bir zamān 6dura, andan yuyalar. Eger sākin olmazsa oġlan 

aşı iki 7dirhem, buçuḳ dirhem ferfiyūn, on dirhem çörek 8otı, buçuḳ dirhem 

afyōn, üç dirhem lādān, 9bābūnec yaġıyla saḥḳ ėdeler, oda ḳarşu ısıcaḳ dür-

teler bir iki 10gün. Eger sākin olmazsa alnından ḳan alalar, ziyāde ḳatı aġrırsa 

11depesi üzerine bir mercimek ḳadar ṭaġ uralar, işleye, nāfi‘ ola. 

[83a] Faṣl. Ḳulaḳ ardında beyżā olsa 2sebeb-i nişānı ve ‘ilācı: Ruṭūbet-i 

ziyādedür kim dimāġdan iner, yumurda 3bigi olur ve ḳatı sancar, dā’iresi 

olur. Tedbīri: Evvel ḳifal ṭamarından ḳan 4alalar, ayaric-ile dimāġın arıdalar. 
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Eger ki def‘ olmazsa muḥallil ṭılā vuralar, 5tā nażc olınca. Andan tīz neşter-ile 

altından açalar, ammā çoḳ ḳan aḳıtmayalar, 6ḳuru ḳıl ṣoḳalar, üzerine eski 

panbuḳ ile yumurda ṣarusın vuralar, 7ol gün dura, ėrtesi açalar. Merhem-i 

baseliḳun-ıla fetīl ṣoḳalar, 8üzerine yaṣduḳ ḳoyalar, ḫōş kemend ėdeler, dört 

yanına yaḳu eksük 9ėtmeyeler. Ḥammāmdan ṣaḳınalar ve çoḳ söylemekden 

ve ḳaḳımaḳdan ṣaḳınalar, 10etlü aş vėrmeyeler. Nīm-birişt yumurda ve daḫı 

yaġ-ıla birinc aşı yeye, ṣu 11yerine cüllāb içe. Eger oġlancuḳda olursa ḳatı 

iḥtiyāṭ ėdüp ṣaḳınalar. 

[83b] Faṣl. Oġlancuḳlaruñ ḳulaġı ardında 2beyż bile ṭoġsa sebeb-i nişānı, 

‘ilācı: Dimāġı ‘illetlü olur, ḳōz gibi 3olur yā yumurda bigi olur, yumşaḳ olur. 

Tedbīri: Ḳırḳ gün tamām 4olmayınca el urmayalar, ṣaḳınalar ve neşter-ile 

yarmayalar, zīrā ki kemik 5daḫı berkinmemişdür, tėz açılursa yaramaz, anuñ 

gibinüñ çoġı helāk olur. 6Evet muḥallil yaḳu vuralar, tā olınca ḳoyalar kim 

kendü deşile, ekşi 7ḫamīr sırça-y-ıla bir iki kez vuralar, açıla. Eger açılmazsa 

neşter-ile azacuḳ 8deleler ve çoḳ aḳıtmayalar, üzerine un özi-y-ile yumurda 

ṣarusın 9yapışduralar, anasına etlü aş vėrmeyeler, birinc aşın yėye ḳatıca yaġ-

ıla. 10Ve ḥammāmdan key ṣaḳınalar ve ne vaḳt gerekse açmayalar, bir gėce 

baġlayalar ve 11yėgregi oldur kim neşter-ile açmayalar, yarmayalar. 

Faṣl. [84a] Göze ḳan inse ve yaşarsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳan ġalebesinden 

2olur, göze ḳan ṭolar, ḳapaḳları şişer ve sancar, yaş aḳar. Tedbīri: 3Evvel ḳifal 

ṭamarından ḳan alalar ya eñseden ḥacāmat ėdeler. Ġıdāsı 4rufedan yumurda 

[ola] ve ṣu yerine cüllāb içe ve ḳarañu yėrde otura. Ṣabr-ı 5suḳuṭurī, būy-ı 

maḫtūm, yaş kāsnī, gül yaġı-y-ıla dögeler, 6ısıcaḳ[la] göze vuralar, aḳ şāfı 

gül ṣuyıla ezeler, göze çekeler ve başın 7ḳazıdalar, pālūde vėreler. Rāziyāne 

toḫmı, kimnūn toḫmı, noḫūd unı, 8üzerlik toḫmı, yumurda ṣarusın ısıcaḳla 

vuralar, baġlayalar. Eger yaşı çoḳ 9aḳarsa yalama ṭuzı kendü sidügi-y-ile eze-

ler, ısıcaḳla ṭamzuralar, ḳanın 10ve yaşın keser. ‘İlācı: Şāb ve şıblıḳ bişüreler, 

ḳuyruḳ yaġı-y-ıla yoġuralar, 11panbuġ-ıla ḳapaḳ üzerine vuralar. Eger ki ḳatı 

aġrıyup yaş çoḳ aḳarsa, [84b] şaḳīḳa ṭamarların eger sancarsa, ol ṭamara igne 

ṣoḳalar, neşter-ile çizeler, 2üzerine mercimek gibi ṭaġ uralar, aġrısı sākin ola. 

Faṣl. 3Göze aḳ düşse sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳandan ve sancudan olur, 

bebek 4üzerinde örümcek gibi ḳaplar. Tedbīri: Evvel tenḳıye-i dimāġ ėdeler 
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5ayaric-ile ya ḥabb-ı payār-ıla. Aḳ ‘anzerūt, deñiz köpügi, keler boḳı, 6irfeti 

la‘l delinmedük incü, dehene-i Firengī, altun iḳlīmiyāsı, 7tūtiyā, nebāt şeker 

her birinden ḳadarınca; bunları havānda saḥḳ ėdeler 8ġubār olınca, rāziyāne 

ve ḫayvā çekirdegin ḳaynadalar, süzeler, bir 9ṭās içine ḳoyalar ılıcaḳla, ol ṣu 

içinde gözüni aça, gözin oynada. 10Andan sileler, tūtiyā çekeler günde iki 

kez, ḳarşu gine yuyalar, 11deñeyeler, eger yaşarsa tėz açılur. Az ḳalursa tūtiyā 

ḳoymayalar, yarasa [85a] ḳanın ḳoyalar ve ḳızıl şāb daḫı gügercin ḳanı-y-ıla 

çekeler üç kez, 2nāfi‘ ola. 

Faṣl. Göz ḳuyruḳları 3gicise yā ẓafre olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Dimāġ 

yubūsetinden olur, 4gicir, ẓafre göz bıñarından artar, eger tīmār olmazsa 

gözi 5örter. Anuñ tedbīri: Şıblıġı ṣumāḳ ṣuyı-y-ıla ezeler, ol giciyen 6yėrlere 

dürteler, ṣayaġı, ṭuz, gül ṣuyı-y-ıla dürteler ve māḳu’l-‘aynından 7ḳan alalar. 

Ẓafre bir artuḳ gibi et olur, ḳarşu artar. Evvel anı çengāl-ile 8ḳalduralar, neş-

ter-ile dibinden keseler, üşenmeyeler. ‘Anzerūt-ıla yumurda ṣarusın 9vuralar, 

daḫı ol gün ol gėce dura, andan açalar, bir daḫı vuralar, 10üç gün dura. Eger 

ol kesilen yeri şişerse mūma gül yaġın 11ḳatup vuralar, yumşaḳ olınca yaṣṣı 

ėdeler, ısıcaḳla göze vuralar, ol [85b] kesilen yėre bunı eke[ler]: Üç dirhem 

jengār, gümiş iḳlīmiyāsı, 2uşaḳ, ṣamġ-ı ‘Arabī, isfidāc ikişer dirhem; dögeler, 

seẕāb 3ṣuyıla şāflar ėdeler, göze çekeler. 

Faṣl. 4Göz ḳapaġında ḳıl bitse sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Dimāġ yubūsetinden 

olur, 5ḳıl dibleri gicir, artuḳ ḳıl biter. Anuñ tedbīri: Ol ḳılları 6minḳāş-ıla 

çekeler ve yerini igne göti-y-ile ṭaġlayalar ve keçi ödi-y-ile 7ṣabr-ı suḳuṭurī 

ezeler, panbuġ-ıla ol ṭaġ yerine dürteler. Eger ḳıl 8uzayup egilüp göz içine 

giderse uşaḳ ile maṣṭakī birbirine 9ḳarışduralar, ol ḳılları yapışduralar, uç-

larını biribirine ḳoyalar, tā ki 10uzaya. Eger olmaz-ısa ḳapaġı çengāl-ile iki 

yėrde çekeler, 11berkideler, andan ṣındu-y-ıla gökçek kesüp teşmīr ėdeler. 

İnce [86a] igne-y-ile ebrişim-ile dikeler, maṣṭakī, ‘anzerūt dögüp ekeler, 

yumurda ṣarusı-y-ıla 2baġlayalar yaḫūẕ iki pāre ḳamış-ıla berk baġlayalar. 

Faṣl. 3Burun ṭomursa kim aña ru‘āf dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ol bir 

‘illet4dür kim ḳan ġalebesinden vāḳi‘ olur, burunı ṭomurur, ḳanı durmaz, 

5ṣaġ baġırdan ve ṣol yürekden gelür. Anuñ tedbīri: Evvel ḳolından, 6baş 

ṭamarından ḳan alalar, ḫāyesin ve bāzūların berk baġlayalar, gėrü 7şeşeler. 
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Alnına sirke vuralar yaḫūẕ çiriş, un özi ya mersin 8yapraġı özi, yumurda 

aġı-y-ıla yoġuralar, beze dürteler, alnına yapışduralar, 9şaḳaḳların bile duta, 

burnı ṭamarlarına daḫı vuralar, balıḳ yelimi-y-ile 10yoġuralar, vuralar. Daḫı 

ḫūbdur; şāf-ı zācü’l-cū, demü’l-aḫaveyn, 11ḳızıl boya dögeler un gibi, örüm-

cek avın şāf ėdeler, [86b] mürekkebe bulayalar, bu unı maṣra-y-ıla burnına 

üfüreler, şāf ṣoḳalar, 2çalḳoyun yata. Aḳ ṣandal, ḳızıl boya, gül dögeler, bir 

deng 3kāfūr-ıla yumurda aġı ve sirkeyle yoġuralar, yürege vuralar. Eger 4ḳan 

ḳara-y-ısa baġlamayalar, birez aḳa, dutarlarsa helāk olur. 

5Faṣl. Burun içinde sigil 6olur, aña bevāsīrü’l-enf dėrler, sebeb-i nişānı, 

‘ilācı: Bir ‘illetdür 7kim dimāġdan iner, burun içinde sigil olur, ḳanar, aġrır. 

Tedbīr[i]: 8Evvel tenḳıye-i dimāġ ėdeler ayaric-ile ya ḥabb-ı şebyār-ıla, andan 

9ṣoñra perhīz ėdeler muḫālif, ġalīẓ, ḳuru ṭa‘āmlardan. 10Fetīl ėdeler, tiryāḳ 

dürteler, ṣoḳalar, baġlayalar, bir gün dura. Andan 11fetīli çıḳaralar, oñurġa 

iligin ṣoḳalar, beş altı günde dėvşürür. [87a] Andan yerine jengār merhemi-

y-ile sünger vuralar, şekker-ile merhemler 2ėdeler, günde iki kez degişe. Eger 

göz görmese bir mīl ṣoḳalar yā merhem-i 3muḳl vuralar. Eger görse çengāl-ile 

berkideler, çekeler, ṣındu-y-ıla 4keseler, yerine zāc ekeler. Baş olduġı vaḳtın 

merhem-ile bitüreler, 5toḫm ziyāde var-ısa tīz merhem-ile bitüreler, tīmār 

ėdeler, tā ki ḥāṣıl 6ola. 

Faṣl. Burunda ve dudaḳda 7şaḳaḳ olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Dimāġ 

yubūsetinden vāḳi‘ olur, 8ḳırañları yarılur, gicir, vaḳt olur ḳanar. Tedbīri: 

Evvel 9burnından ve dudaġından ḳan alalar ve ḥacāmat ėdeler, ol 10ḳanı çoḳ 

aḳıdalar. Eger ḳara-y-ısa beş dirhem jīve, açla 11yarı-y-ıla olduralar, tereyaġı, 

gül yaġı, ḳaz yaġı, tavuḳ yaġı [87b] aḳ mūm-ıla erideler ve havāna ḳoyalar, 

ḳatı saḥḳ ėdeler, tā ki ḳarışa. 2Evvel kepek ṣuyı-y-ıla ılıcaḳ yuyalar, andan 

dürteler, bir iki kezde 3ḫōş ola. Eger gitmezse bögürtlenüñ dögeler, aṣma 

yapraġın çubuġ-ıla 4yaḳalar, külin alalar, birbirine ḳatalar, gėce dürteler. 

Eger yaruḳları büyük 5ise ḳurṣ-ı zernīḫ dürteler, ḳarşu sirkeyle yuyalar, pāk 

olınca. 6Merhem-i kāfūr ya merhem-i muḳl ya merhem-i sirke, günde iki 

kez dürteler. 

7Faṣl. Ḳulaḳ aġrısı ṣudan 8veyā yėlden olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

Ḥammāmda ṣu girmekden 9yāḫūẕ derlemek[den], ṣu gine yėl ḳapmaḳdan 
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olur, aġrır ve sancar 10ve hem güvülder, acır. Tedbīri: Evvel ḳifal ṭamarından 

ḳan alalar, 11bezir bardaġın ocaġa ḳoyalar, tā ki ḳızara. Isıcaḳ bardaġuñ [88a] 
aġzın ḳulaġa dutalar, tā ki ol buġ ḳulaġa gire, açıla. Eger 2gitmezse ṭoñuzlan 

ḳurdın zeyt yaġı-y-ıla ḳaynadalar ve ḳara ṭurb 3daḫı dögeler, bile ḳaynaya, 

ṣıḳalar. Ṣabr-ı suḳuṭurī, maṣṭakī ve günlik 4birer dirhem ḥavānda dögeler, ol 

yaġ-ıla ḳarışduralar, uşaġı 5sirkeyle ḳaynadalar, süd gibi ola. Andan birbirine 

ḳaralar, ḳulaġa 6ısıcaḳla ṭamzuralar, üzerine yatalar. Açıla iñen ziyāde zaḥmet 

7ėderse, şeftālū çekirdegi için bādām gibi dögeler, 8zeyt yaġı-y-ıla ḳaynadalar, 

süzeler, ṭamzuralar. Kettān toḫmın, boy toḫmın 9ve daḫı ḳara ḫaşḫāş süd-ile, 

bal-ıla ḳaynadalar, lu‘ābın alalar, ṭamzuralar 10yaḫūẕ reh bulaydın şāf ėdeler, 

bezir-ile ṣoḳalar, eyü ola. 

11Faṣl. Ḳulaḳ içinde baş bart [88b] olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ġalīẓ 

balġam[dan] ya ḳan göyünmekden olur. 2Saç, saḳal, ḳaş dökilür, yüzinüñ 

rengi bozılur. Tedbīri: 3Evvel tenḳıye-i dimāġ ėdeler ḥabb-ı eftimun ile, an-

dan baş ṭamarından 4ḳan alalar. Māzū, ḳara helīle, emlec, bābūnec, mersin 

yapraġı; 5bunları eski sücü-y-ile ḳaynadalar, zeyt yaġın ḳatalar, tā ki süci 

gide. 6Andan ḥammāma vara, ṣu-y-ıla yuya ve bu yaġdan dürte, otura, der-

leye 7ve yayḳana, çıḳa ve birḳaç kez ḫāyesine dürte. Eger gitmezse baṣal-ı 

‘unṣul, 8ḫardal ve şayṭarac, persiyāvşān, acı bādām içi dögeler, 9sücü-y-ile 

ḳaynadalar, zeyt daḫı bile ola, tā ki süci gide, yaġ ḳala ve 10dā’im dürteler ya 

ḳurd yaġın mersin yaġı-y-ıla dürteler. Boġazından 11ve dadın ṭamarından 

ḳan alalar, ammā çoḳ aḳa. Bādām içi, zerdālū [89a] içi, fınduḳ içi, ḳōz içi; 

bunları yaḳalar, zeyt yaġı-y-ıla saḥḳ ėdeler, 2ol ḳılları kere-y-ile ḳazıyalar, iri 

bez-ile suvaralar, andan ṣoñra 3dürteler. 

Faṣl. Yüzde bādiş-nām olsa 4sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳanıñ fesādından olur, 

yüzde ḳızıl ve yumrıcaḳ, 5tamām yüzi azdurur, cüẕāma döndürür. Tedbīri: 

Evvel burnından 6üç yėrden ḳan alalar ve ḥacāmat daḫı ėdeler, çoḳ ḳan daḫı 

7aḳıdalar. Zernīḫ, ḫardal, şayṭarac, ḳızıl boya; bunları 8dögeler, acı sayaġ-ıla 

ḳarışduralar. Evvel yüzüni ılıcaḳ ṭuzlu 9ṣu-y-ıla yuyalar ve sileler daḫı bu 

merhemi ḳına gibi dürteler ve gözüni 10ṣaḳınalar, gėce yata; ol cildi ḳoparur, 

ṣoyar. Andan merhem-i 11kāfūrı dürteler ya sirke merhemin dürteler, eger 

ki [89b] gitmezse her yañaġına dörder sülük vuralar, ḳanın çekeler. Baḳıla 

2unı, noḫūd unı, benefşe, ḳızıl gül, nīlūfer, arpa unı, yaş turınc 3ḳabı; bunları 
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dögeler, ḳoruḳ ṣuyıla sirke ḳarışduralar, gėce 4evde dürteler, ṣabāḥ kepek 

ṣuyıla yuyalar ve gėce birḳaç kez 5ıṭrīfīl ya ayaric yeye, dimāġı tenḳıye ėdeler. 

Faṣl. 6Gözde ve yüzde māşerā olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Bir ‘illetdür kim 

7başdan iner ve yüz şişer ve sancar, ḳızıl olur, ıssı olur. 8Tedbīri: Evvel ḳifal 

ṭamarından faṣd ėdeler, yüzine ṣu degür9meyeler, deve beynisi ile aşu ve kil-i 

İrmenī süd-ile ezeler, dürteler, 10deve yüñin ṣaralar. Eger gitmez-ise ḥevelān-ı 

Hindī, ḳız oġlan 11emzürür ‘avrat südi-y-ile ezeler, içine buçuḳ miẟḳāl kāfūr 

[90a] ezeler, gül yaġı, yumurda aġı; bunları biribirine ḳaralar, iki kez dürte-

ler. 2Hevelān bulunmazsa ṣabr-ı suḳuṭurī ezeler, süd-ile dürteler. Çoḳ 3olur 

kim bir yėrde derilür, uç vėrür, aḳar. Ol ḫūb olur 4kim mādde dökülür, 

boġaza inüp zaḥmet vėrmez, ammā ṣu yėrine şarāb-ı 5benefşe içe ve bādām 

südi-y-ile rişte yėdüreler, etlü ġıdālar vėr6meyeler. 

Faṣl. Başda ve eñsede 7şa‘f olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Göyünmiş ḫılṭdan 

olur, 8baş bart olur, gicir, ṣulanur, kimi daḫı ḳuru olur. Tedbīri: 9Evvel ḳifal 

ṭamarından ḳan alalar yā eñseden ḥacāmat ėdeler. 10Kil-i İrmenī, ṣaru ṣabr, 

ḳına, jīve, kükürd her birinden 11üçer dirhem; bunları saḥḳ ėdeler, gül yaġı-

y-ıla siñirlü [90b] yapraġın dögeler, merhem gibi ola, birbirine ḳatalar. Evvel 

baş yėrlerini 2bellūṭ küli ṣuyı-y-ıla yuyalar, andan dürteler, bir gėce dura, gėrü 

3yuyalar. Bir iki kez dürteler, sirke merhemi ḫūbdur. Eger ki gitmez-ise 4būre, 

saġ ṭuz, şayṭarac, bābūnec, ḫardal, kirec 5üçer dirhem dögeler, ḥammāmda 

ılıcaḳ ṣu-y-ıla ḳarışduralar, 6merhem gibi ola, dürteler, aġrıdınca ḳoyalar, an-

dan yuyalar. 7Sirke merhemi yāḫūẕ kāfūr merhemi dürteler, tā ki eyü ola. 

8Faṣl. Yüzde kelen vāḳi‘ 9olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ana raḥminde olur, 

bile ṭoġar, yüzde 10aya gibi olur ve ḳızıl olur. Tedbīri: Büber ve çöre 11ve cırcır 

toḫmı, turb toḫmı, ḫardal, ẕerārīḥ, kündüs, ḳusṭ, [91a] bunları dögeler; 

jīve, jencār, kibrīt ve zīrenc; 2bunları havānda saḥḳ ėdeler ayru ayru ve gül 

yaġın ḳatalar daḫı 3birbirine ḳaralar. Ol yüzde olanı ıssı ṣu-y-ıla yuyalar, 

ṣābūn-ıla 4ovalar, tā ki ḳatı ḳızara. Andan bir iri bez-ile suvaralar ve bu 

otdan 5süreler bir iki kez, derisin ḳopara, ṣoñra merhem-i kāfūr dürteler. 

6Eger ḳopmazsa bellūṭ külin ve bāġ çubuġı külin ve kirec ve ḳalye 7ıṣladalar, 

südlügen-ile kesīre birez ṭencere içinde ḳaynadalar. 8Andan ol yere südlügen 

südin üzerine dürteler. Eger göze 9yaḳın ise işlemeyeler. 
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Faṣl. 10Nāzile ve zükkām olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Bir ḫıl[ṭ]dur ki 

dimāġdan 11buruna inerse zükkām, boġazda[n] öykene inerse nāzile [91b] 
olur, ṣaru ṣu aḳar. Tedbīri: Evvel ḳifal ṭamarından faṣd 2ėdeler, ṣu yerine 

ḫaşḫāş şarābın iç[ür]eler. Ebemgümeci, ısırġan 3dikeni, ṣıġır ḳuyruġı çiçe-

gi; bunları sehel mūm-ıla bişüreler. 4Ḥammāmda derlemedin başına ısıcaḳ 

vuralar, otura. Delince çıḳıcaḳ, 5başına bādām yaġın dürte, çoḳ yėyecek 

yėmeye, sükker-ile yā bal-ıla 6rişte müzevveresin yėye. Müşk ve lādān ve 

‘anber ve ḳurudulmış 7çörek otın bir gök beze baġlayalar, ḳarşu burnına 

duta, gök 8bezi yaḳup burnına dutarsa ol daḫı söker. Bėş dāne ṣarımsaḳ 9içi, 

bir avuç ḳara üzüm ḥavānda dögeler, gėce yata, başını alçaḳ 10ḳoya, hem 

ısıcaḳ duta, ḥammāmda becid gire. Zencebīl, kişnīc 11dögeler, un gibi ėdeler, 

ḥammāma gire, başına bal dürte, bu edviyeleri [92a] başına eke, otura, 

derleye, andan ṣoñra yuna, çıḳa, şifā ola. 

2Faṣl. Diş etleri çürüse, 3ḫūre olsa ve ḳanasa ve ḳoḳsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

Nāzileden 4ve iç buḫārından olur, aġrır, ḳoḳar ve şişer ve ḳanar. Tedbīri: 

5Evvel ṣumāġı sirkeyle ıṣladalar, andan ṣıḳalar, içine şeb ḳatalar, 6aġzını ḳatı 

yuyalar, ḳurṣ-ı zernīḫ dürteler, bir zamān dura, ol 7sirke-y-ile yuyalar günde 

üç kez üç güne degin. Andan 8bunı ėdeler: Şāb, gülnār-ı Mıṣrī, ekşi nār 

ḳabı, ḳızıl gül, 9ṣıġır baṣdurması küli; bunları dögeler, un gibi ėdeler 10daḫı 

aġzını yuyalar sirke-y-ile ve bu otları günde iki kez dürteler. 11Aġız ḳoḳısın 

gidermege; turınc ḳabı, süksür, sünbül, dārçīnī, ḳāḳule, [92b] ḳaranful, 

zencebīl, maṣṭakī her birinden birer dirhem dögeler, 2bir deng müşk, gül 

ṣuyı-y-ıla ezeler ve bu otları ḳaralar, ḳuruya, 3‘anber gibi ola. Ve daḫı aġıza 

ve diş diblerine dürteler ve 4gėç vaḳt ṭa‘ām yėmeyeler, tā ki buḫār olmaya. 

Faṣl. 5Diş etleri şişse ve dişler deprense sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ġalīẓ 6ṭa‘āmlar 

buḫārından olur, diş dibleri şişer ve etleri geñşer. 7Tedbīri: Evvel diş diblerin-

den ḳan alalar, ‘āḳırḳarḥā, mevīzec, 8maṣṭakī, zencebīl; bunları dögeler, bal 

şerbetin ḳaynadalar, 9ısıcaḳla aġzına ala, mażmaża ėde, geleni döke bir iki 

kez. 10Eger dişleri deprenürse ṣaru helīle ve ṭopalaḳ, yılġun 11yemişi, ṣaġ ṭuz, 

dārçīnī, ḳaranful, göyünmiş arpa, [93a] şeb, turunc ḳabı, ṣumāḳ, cülnār, ekşi 

nār ḳabı, maṣṭakī, 2māzū, ḳızıl gül her birinden birer dirhem; bunları dögeler, 

diş 3diblerine süreler günde iki kez, gėrü sirkeyle yuyalar. Ve ḳatı 4nesne çey-

nemeye, laṭīf ġıdālar vėreler, eger aġzı ḳoḳarsa ḥabbü’l-5misk duta. 
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Faṣl. Diş aġrısa ve etleri 6ḫūre olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Nezleden yā ḳof 

olmaḳdan olur, 7ṣovuḳ ṣu doḳunursa aġrır ve sancar. Tedbīri: Evvel büber, 

zencebīl, 8‘āḳırḳarḥā, mevīzec, ḳara ḫarbaḳ, güyegü otı; bunları dögeler, 

9bal-ıla ḳaṭrān-ıla ḳarışduralar, panbuġ-ıla üzerine ḳoyalar, sākin ėde. 10Eger 

ėtmezse demürcük-ile delücegin ṭaġlayalar. Eger diñmezse kelbetün-ile 

11çıḳaralar, yerine tīz ṣaġ ṭuz ḳoyalar. Eger ḳanı durmazsa ḫūn- [93b] bend 

[u]ralar. Eger aġızda ḫūre olsa evvel sirkeyle yuyalar, ḳurṣ-ı 2zernīḫ dutalar, 

bir zamān dura, gėrü yuyalar. Eger def‘ olmazsa 3ṣaru aġaç dibi, ḳōz yapraġı, 

māzū ve gezmāzū; bunları dögeler, 4sirkeyle ḳaynadalar, mażmaża ėdeler 

birḳaç gün, ṭa‘āmı mercimek aşı ola. 

5Faṣl. Düşmekden çeñe çıḳsa yāḫūẕ 6ayrılsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Diş 

çekmekden yā ḳatı esnemekden 7olur, çeñe birbirine gelmez, aġzı ṣuyı aḳar. 

Tedbīri: Başını berk 8baġlayalar, dutalar, ḳarşudan iki baş barmaġın iki azu 

dişlerinüñ 9etlerine ḳoya, ḳalan barmaḳları-y-ıla ṭaş yanın iki eli-y-ile duta, 

silkerek 10çekerek başını itivėre; fi’l-ḥāl yerine varur. Eger ki vurmaḳdan 

11ya düşmekden aşaġa çeñe ayrılursa tėzcek yaḳu ėdeler, aña gine [94a] vu-

ralar şaḳaġına degin, içerüden ṭaşıradan taḫta pāresi-y-ile berk 2baġlayalar, 

yaṣduḳlar-ıla ḫōş kemend ėdeler, on gün şeşmeyeler, bir daḫı 3ėdeler, gėrü on 

gün dura. Eger dişlerde ḫaṭā oldı-y-ısa 4çıḳaralar. Eger çeñe uvansa keseler, 

kemik pāresini göreler. Göz görse 5çıḳaralar, berk yaḳu-y-ıla ḫōş baġlayalar. 

Faṣl. 6Yatıcaḳ aġızdan ṣaru ṣu aḳsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ma‘īdede 

7balġam cem‘ olmaḳdan olur veyā ṣoġulcandan olur, yatıcaḳ aġızdan 8ṣaru 

ṣu aḳar. Tedbīri: Ol bir marażdur kim oġlancuḳlarda 9çoḳ vāḳi‘ olur. Büyük 

kişide olursa zencebīl perverdesin 10yeye, cevz-i bevvā, ‘āḳırḳarḥā, dārçīnī, 

maṣṭakī; bunları 11dögeler, bal-ıla şerbet ėdüp ılıcaḳ mażmaża ėdeler. Ve 

ṣoġulcandan [94b] daḫı olursa gėce ḫorāsānī yeyeler, ṣabāḥ döker, kopdu-

rur. Ve 2oġlancuḳlarda olursa sıçan boḳın dögeler, ṣumāḳ ṣuyı-y-ıla ḳaralar, 

3aġızdan bir iki kez yuyalar. Eger gitmezse çörek otı, ayvaṭana, 4evren yav-

şanı, ḳara başlu seẕāb, yüzerlik toḫmı; bunları 5dögeler, sirkeyle ḳaynadalar, 

keçe-y-ile göbegine vuralar, gėce dura, 6ṣabāḥ gidereler, ḳırıla, döküle. 

Faṣl. 7Aġızda ḳalā‘ ya ṣıfdā‘ olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ma‘īde ḥarāretinden 

8yaḫūẕ ṭuzlu yemekden aġız içinde ṭolu ya ḳızıl ya aḳ sivilciler 9olur. Tedbīri: 
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Ḳalā‘a Türkīce ṭabaḳ dėrler. Gül, nişāsta, 10tebāşīr, mercimek, ḳabı çıḳmış 

toḫmekān, ḳuru kişnīc, ṣumāḳ 11bir dirhem, kāfūr bir deng, ‘āḳırḳarḥā; 

bunları dögeler [95a] ve dürteler. Bir sā‘at dura, gül ṣuyı-y-ıla yuyalar ve 

hem dudaġından ḳan 2alalar yāḫūẕ şāb, sükker, çivit dögeler, süreler. Ṣıfdā‘ 

3dil altında olur, başı gökce olur ve yumrıca olur. Nuşādır, 4māzū balın eger 

gitmezse deleler, ḳara ḳan olur, içi dökile, gide. 5Māzū, şāb, zāc dürteler, 

eger büyük ise kesmeyeler, ḫaṭā 6çoḳ olur, müşkil yėrdür, üşendürmeyeler. 

Faṣl. 7Dil şişse yā aġrısa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Bir ‘illetdür ki başdan 8iner, 

dil şişer ve aġır olur, ṣızılar. Tedbīri: Evvel dili altından, 9baş ṭamarından ḳan 

alalar ve içini telyīn ėdeler şarāb-ı benefşeyle 10ve arpa cevābın bādām yaġı-

y-ıla şekker ile içine ḳızıl zernīḫ, ḳızıl 11gül, nişāsta, tebāşīr bir dirhem, kāfūr 

bir deng; bunları [95b] dögeler, gül yaġı-y-ıla ḳarışduralar ve ḳaynadalar, bi-

rez bal şerbetin ḳatalar, 2aġızda dutalar, mażmaża ėdeler. Eger dil aġır olursa 

dil altından 3ḳan alalar, būre, çörek otı, ṣaġ ṭuz, zencebīl, ḫardal, 4‘āḳırḳarḥā 

ılıcaḳ ḳarışduralar, aġızda birḳaç gün mażmaża 5ėdeler. Oġlancuḳlarda söy-

lemese dil altında bend olur, dilini ḳalduralar, 6neşter-ile keseler, şekker-ile 

ḳoparalar, söyleye. 

Faṣl. 7Boġazda ḫunāḳ vāḳi‘ olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Dimāġdan terleden 

8āḫir ṭamaġa iner, üzüm gibi olur, ba‘żısı boġaz içinde olur, şişer. 9Tedbīri: 

Evvel baş ṭamarından ḳan alalar, mercimek, ‘unnāb ḳaynadalar, 10ṣuyına tūt 

şarābın ḳatalar, ġarġara ėtdüreler. Eger ḳatı zaḥmet 11ėderse, ol ṣalınan üzüm 

gibi olup gögermedi-y-ise çengāl-ile [96a] çekeler ve ṣındu-y-ıla keseler, 

ḳoyalar kim ḳanı ḳızıl olınca aḳa. Ṣaġ 2ṭuz süreler, dura ve gül yaġın dürteler 

içerüden ṭaşıradan 3ve bādām ḥarīresin nebāt şekker-ile içüreler, ṣu yerine 

şarāb 4içe daḫı çınārşenber ile ezeler, içe. Beş altı gün geçer-ise ṣaḳınalar, 

5kesmeyeler, barmaġ-ıla götüreler, deşile, ḳanlu iriñ gele. Eger 6gelmez-ise 

üşendürmeyeler bir kimseyi, oġlancuḳdan olur-ısa depesinden 7saçın çekeler 

ve ḳulaḳların, tā ki çatlaya. 

Faṣl. 8Boġazda süñük yapışsa ya yılan ya keler gitse sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

9Ṣu içerken olur, cānavar girür, yėmek yėmez, zaḥmet ėder, eger ma‘deye 10gi-

rürse üşendürür. Tedbīri: Ḫardalı dögeler, şöyle sirke-y-ile 11ġarġara ėdeler, 

eger göz görse çekeler. Ma‘deye yılan girse başı aşaġa [96b] eyleyeler, altında 
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ḳazan-ıla süd ḳaynadalar, buġı boġazına gide, gele 2çıḳa. Ṣarp ṣüci içüreler 

ve çürük alma yėdüreler, ḳarnını berk baġlayalar, 3birez yėr yürüdeler, gerek 

gerekmez istifrāġ ėtdüreler, ġıdā-y-ıla gele 4çıḳa. Ṭurb toḫmı, aḳ otı, buyan; 

bunları ḳaynadalar, süzeler, 5ṭuz ve bal ḳatalar, ḥammāma iledeler, ılıcaḳ ṣu 

döküne, çıḳacaġı 6vaḳtın ılıcaḳ süd içüreler, çalḳayalar, ḳuṣduralar, gele çıḳa. 

7Faṣl. Boġazda ḫanāzīr olsa 8kim aña ṭoñuz başı dėrler, sebeb-i nişānı, 

‘ilācı: Bir ‘illetdür kim başdan 9iner, boġaza dökülür, yumrı fınduḳ gibi 

olur. Tedbīri: Bir 10pāre bezi deleler iki üç ḳat, ol ḫanāzīr üzerine ḳoyalar, 

11ḫamīr-ile dört yanın berkideler, tiryāḳ dürteler ol delük içine, [97a] bir 

gün dura, andan bezi gidereler; dögün gibi ḳapḳara olur. Ol 2ḫanāzīrüñ 

üstine oñurġa iligin ekşi ḫamīr-ile vuralar, tā ki maḫı 3ḳopa. Ḳurṣ-ı zernīḫ 

ekeler, altı yedi günde açılur, çevre yanına 4eski panbuḳ ṭolduralar, yumurda 

gibi çıḳar. Yerine iki üç gün eski 5panbuḳ dolduralar, andan merhem-ile 

bitüreler. Jencār, banbal ḳurdı, 6iç yaġ-ıla ḳarışduralar, panbuġ-ıla ol yumrı 

üzerine vuralar, bir 7gėce dura; ḳabardur. Ḳuvvetlü olsun dėrseñ nuşādır, 

şayṭarac 8ḳatalar. Derisi ḳopıcaḳ ḳurs-ıla kes[el]er, çıḳıcaḳ merhem uralar 

9ve ṣaḳınalar şerāyīnden, ḳullāb birle çıḳaralar. 

Faṣl. 10Boġazda mādde dökülse, ṭaşıradan belürse sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

11Dimāġdan iner māddedür, yumrı olur, sancar, ḳızıl olur, boġaz [97b] şişer. 

Tedbīri: Evvel baş ṭamarından ḳan alalar, merhem-i 2dāḫiliyūn ya mādde 

yumşadıcı yaḳular vuralar, tā ki nażc ola. 3Altın yanından neşter-ile açalar, 

büyücek ḳuru fetīl ṣoḳalar, yumurda 4ṣarusıyla ṣoḳalar, üzerine gül yaġı-y-ıla 

yumurda ṣarusın 5vuralar, ol gėce dura, ėrtesi merhem-i baseliḳun vuralar. 

İriñ 6kesilmeyince kesmeyeler, tā ki ṣaru ṣu aḳa. Dört yanına ḳiruṭi vuralar 

7ve gül yaġın dürteler, etlü aş yėdürmeyeler, yaġ-ıla birinc ve rufidan 8yu-

murda ṣarusıyla un özin yoġuralar, aġzına vuralar. 

9Faṣl. Eñsede ya ayruḳ yėrde 10sel‘a olsa kim aña ur dėrler, sebeb-i nişānı, 

‘ilācı: Bir ‘illetdür, 11balġamī çıḳar, ḳızıl olur, varduḳça büyür, kimi yumşaḳ 

olur. Tedbīri: [98a] Eger etlü yėrde-y-ise ince kendür-ile dibinden berk 

baġlayalar, andan dört 2şaḳ kere-y-ile yaralar, deriyi ṣoyalar. Anuñ yeri aḳ 

olur, anı yarmayalar, 3bütün çıḳaralar, yerine ṣaġ ṭuz ḳoyalar. Ḳan çoḳ ge-

lürse ḫūn-4bend ḳoyalar, eski panbuḳ ṭolduralar, ḳoyalar iriñ olınca, andan 
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5açalar. Merhem-i Mıṣrī, baseliḳun ya merhem-i rüsül ile bitüreler. ‘İlācı: 

6Üç yerde biz-ile deleler, tīz fetīl ṣoḳalar, üzerine şekker-ile 7oñurġa iligin 

vuralar, ol şaḳuñ yėrleri açılur; ammā delükleri 8yaḳın gerek birbirine. Vaḳtı 

ki açıla, çengāl-ile ol deriyi açalar, 9urı çıḳaralar. Pāre ne ḳalursa merhem-i 

jencār-ıla sünger uralar, 10arıda. Eger şerāyīn ṭamarı ḳatında olursa ol yeri 

ḳoyalar, şāyed 11ṭamara ḫaṭā ola, üzerinde olursa tiryāk çıḳaralar, ammā çoḳ 

[98b] bend kesilür. 

Faṣl. A‘żāda 2ḳūbā’ olsa kim aña demregü dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

Ḳan 3göyünmekden olur, gicir, mercimek gibi olur, varduḳça yayılur. Evvel 

4arı ılıcaḳ ṣu-y-ıla yuyalar, tā ki ḳızıl olınca, ṣoñra bir iri bez-ile 5suvara-

lar. Tedbīri: Evvel iki dirhem jencār, bir dirhem 6būre, beş dirhem banbal 

ḳurdı, üç dirhem şayṭarac, 7bir dirhem nuşādır; bunları dögeler, acı sayaġ-

ıla ḳarışduralar, 8oda ḳarşu dürteler. Bir gėce dura, andan ḳoparalar, üze-

rine tere9yaġı, ḳaymaḳ dürteler. Eger gitmez-ise dört dirhem ḳızıl zernīḫ, 

10beş dirhem Firengī ḳalye, beş dirhem kirec; bunları dögeler, 11ṣābūn ṣuyıla 

yoġuralar, ḥammāmda ol yeri yuyalar, dürteler, [99a] acısına ḳatlanayorlarsa 

ḳoparur. Andan gül yaġın dürteler ya ḳaymaḳ 2ya sirke merhemin dürteler, 

velī ol marażludan ḳan alalar, perhīz 3daḫı ėtdüreler, maṭbūḫ-ı eftimun içü-

reler. Az ise keẟīre[yi] sirkeyle 4ıṣladalar, ḥammāma varalar, turunc ḳabı aġzı, 

yarı acı bādām 5yaġı ḳaralar, becid dürteler. 

Faṣl. 6Elde, ayaḳda şiḳāḳ olsa ve ṣofrada daḫı, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 7Ḳan 

fesādından ve sevdādan olur, el ayaḳ yarılur, kimi ḳuru [olur] ve 8kimi 

ṣulanur. Tedbīri: Evvel elini ve ayaġını çükündür ṣuyıla 9yuyalar, keẟīre, 

ṣamġ-ı ‘Arabī, nişāsta, ayva çekirdegi, bezr-i 10ḳaṭūnā; bunları dögeler, sir-

keyle ıṣladalar, merhem gibi ola, dürteler. 11Gül yaġın bile ḳatalar, birḳaç 

günde gitmez-ise ḳaz yaġı, bādām yaġı, tavuḳ [99b] yaġı, pāçe yaġı; bunları 

aḳ mūm-ıla ḳarışduralar, merhem gibi ola, gėce 2ol yaruḳlara dürte[ler], 

şalġamı kepek-ile anuñ ṣuyıla birḳaç [kez] yuyalar. 3Eger ki gitmezse ḫaṭmī 

dibi, labada yapraġı, bögürtlen yapraġı dögeler, 4merhem gibi ola, ḳına 

gibi dürteler. Eger gitmezse boġayı boġazlayalar, ḳanın 5alalar, ol arayı arpa 

ṣuyınla yuyalar, ol ḳanı dürteler bir iki 6kez, hem eli arḳasından ḳan alalar, 

ayaḳlarından daḫı bile alalar. 
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7Faṣl. Ṭā‘ūn renci kim aña 8göyündürme dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

Hevā ‘ufūnetinden olur, 9ekẟer vebā günlerinde olur, gökce çıḳar, ḳızıl olur, 

şişer, ısıtması 10olur. Tedbīri: Evvel ḳan alduralar. Ammā çoġı boġazda olur, 

11büyük olur, yayılursa kil-i İrmenī, kāfūr, gül ṣuyı, [100a] sögüt yapraġı vu-

ralar, için daḫı işledeler. Maṭbūḫ ola yemegi, 2cevāb vėreler mercimek ṣuyıla, 

ṣu yerine şarāb-ı ḫummāż içüreler. 3Evvel çıḳıcaḳ; bilüci yaralar, ısıcaḳla 

vuralar, olmazsa baġayı yaralar, 4vuralar, bir iki üç kez, tā ki aġusın ala. Eger 

söyünmezse üzerine şekker 5ḳoyalar ve demürcük-ile ḳatıraḳ yaḳalar. Eger 

demirle olmaz-ısa nışādır 6sarımsaġ-ıla dögeler, üzerine vuralar, yaḳa[lar]. 

Dört beş günden geçerse 7yaḳmayalar, ḳabaḳ için süd-ile bişüreler, üzerine 

vuralar, çevresine 8gül yaġın dürteler, hevelān-ı Hindīyi gül ṣuyıla ezeler, 

dürteler, 9ṣudan ve dırnaḳdan ṣaḳınalar, merhem-i kāfūr daḫı eyüdür. 

10Faṣl. A‘żāda verem çıḳsa 11çıban dėrler, muḳāl-ı ḳābsūrekdür, sebeb-i 

nişānı, ‘ilācı: Aḫlāṭı [100b] müte‘affin olmaḳdandur. Evvel sivilci gibi çıḳar, 

büyür, ḳızıl olur, hem 2ısıtması olur, sancar, aġrır, delük delük olur. ‘İlācı: 

Evvel 3bāselīḳ ṭamarından ḳan alalar ve üzerine muḥallil vuralar, tā ki ṭola. 

Ekşi 4ḫamīr, gügercin boḳın, sırça ve būre, bellūṭ küli; bunları bal-ıla ḳaralar, 

5sayaġı ḳatalar, vuralar, bir gėce dura. Ṭaşıra açılmazsa neşter-ile 6açalar, mer-

hem-i baseliḳun vuralar. Eger aġzı delük olursa 7ammā iriñ az aḳarsa ḫaṭmī 

yapraġı, siñirlü yapraġı, labada yapraġı; 8bunları az ṣu-y-ıla ḳaynadalar, sü-

zeler, havānda dögeler, merhem gibi 9ola. Sükker ve Şām ṣābūnı ḳatalar, gül 

yaġın ḳoyalar, birḳaç kez 10vuralar, aça, arıda, gidere. Merhem-i baseliḳun ya 

merhem-i Mıṣrī vuralar 11et ṭolınca, tamām bitince. Andan düzdür, ekeler, 

ḫōş olınca. 

[101a] Faṣl. A‘żāda bütür olsa 2kim aña sivilci dėrler, sebeb-i nişānı, 

‘ilācı: Ḳan ġalebesinden olur, 3sivilciler çıḳar ḳızılca ṭaru gibi, gicir ve san-

car. Tedbīri: Evvel 4bāselīḳ ṭamarından ḳan alalar, maṭbūḫ-ı fākihe vėreler 

ve ṭatlu ġıdālardan 5ṣaḳınalar ve ṣovuḳ ġıdālar vėreler ve aşına ‘unnāb gerek, 

bile ḳatalar. Aḳ 6ṣandal, kil-i İrmenī, māmīẟā, ḳızıl gül, aḳāḳiyā; bunları 7dö-

geler, baş kāsnī, siñirlü yapraġı ve ārzū otı; 8bunları dögeler, sirkeyle ḳaralar, 

ṣıḳalar, yumurda aġın ḳatalar ve bu otları 9ḳaralar, ol sivilcilere dürteler. Eger 

ḳatı ṣızlayup şişerse 10merhem-i kāfūr dürteler. Eger ṣızı ziyāde çoḳ olursa 

nār ḳabı, 11aḳ ṣandal, ḳızıl gül ve kiremidi dögeler, un gibi ola, [101b] sir-
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keyle zerdālūyı ıṣladalar, ezeler, bunları ḳaralar, ḥammāma gire, 2dürtüne, 

birez dura, andan yuna, gül yaġın dürte. 

Faṣl. 3Eger a‘żāda ḥumret çıḳsa kim aña deve ṭabanı dėrler, 4sebeb-i nişānı, 

‘ilācı: Bir veremdür ki ṣafrādan olur, ba‘żısı büyük 5ba‘żısı küçücük olur 

ve sancar. Tedbīri: Evvel bāselīḳ ṭamarından 6ḳan alalar, maṭbūḫ-ı helīleye 

maṭbūḫ-ı temürhindī vereler 7ve ṣovuḳ ġıdālar vėreler, etlü aş vėrmeyel[er]. 

Ḳabaḳ çekirdegin 8dögeler, südin alalar, bunuñ-ıla bezr-i ḳaṭūnā çalḳayalar, 

lu‘ābın 9alalar, siñirlü yapraġı, sögüt yapraġı, kāsnī yapraġı; bunları 10dögeler, 

yumurda aġı-y-ıla birbirine ḳaralar, üzerine vuralar üç dört 11gün, eger sākin 

olmazsa gül yaġı-y-ıla iñen vuralar. Eger ki [102a] ṭaġılup gitmezse muḥallil 

yaḳular vuralar, tā ki ṭolınca. Andan ṣoñra 2neşter-ile açalar, fetīl vuralar, 

üzerine ḳiruṭi dürteler günde, gine 3açalar, ḫōş kemend ėdeler, yaṣduḳ ile 

berk ṣaralar. Eger dizde ve 4dirsekde, omuzda ve ṭopuḳda olursa ḳatı iḥtiyāṭ 

ėdeler, ṣaḳınalar. 

5Faṣl. Eger a‘żāda ḫaṣīye 6olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Bir aġudur, yürekden 

çıḳar, helāk ėder, 7pul gibi mercimek gibi olur, kimi ḳızıl kimi gök olur. 

Tedbīri: Evvel 8bāselīḳ ṭamarından ḳan alalar ve bir ḳārūre göreler. Eger 

burnı 9ṭomurdı-y-ısa ve ucı gicirse ḳan almayalar, mercimek-ile ‘unnāb bi-

şüreler, 10ḳoruḳ ṣuyı-y-ıla ya sirkeyle temirhindī ezeler, ḳatalar, yedüreler. 

11Ṣu yėrine ḫummāż şarābı içüreler, kil-i İrmenī yā zehr-i ḥayvānī ve ḫaraza 

[102b] ikişer çekirdek dögeler, nebāt şekker-ile ezeler, gül ṣuyı-y-ıla içüreler 

2ve ḳarpuz ṣuyın bezr-i ḳaṭūnā-y-ıla lu‘ābın alalar, nebāt şekker-ile içüre-

ler, 3gül yaġı-y-ıla beze bulaya[lar], kil-i İrmenī ezeler, dürteler. Eger çıḳan 

ḫaṣīye ḳızıl 4olursa, gögermezse, ümīẕdür ki ḳurtıla, eger çıḳup gėrü batarsa 

5yaramazdur. 

Faṣl. Gevdede cederī çıḳsa 6aña meḥek dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳan 

göyünmekden olur, ḳızılca 7çıḳar, ıssı olur, içi iriñ olur, ekẟer oġlancuḳlarda 

olur. 8Tedbīri: Becid ṣıġır südin ya keçi südin içüreler ve gözüne 9sürme-i 

Iṣfahānī ḳoyalar yaḫūẕ gül ṣuyınla ṣumāḳ ezeler, göze 10ṭamzuralar ya yaş 

kişnīc ṣu yerine. Sürme çekeler, elin ḳınalayalar, 11tā göze çıḳup ḫaṭā düş-

meye. Eger emer oġlancuḳlarda olursa [103a] dāyesine perhīz ėtdüreler, 

ṣovuḳ ġıdālar vėreler, ṣu yerine şarāb-ı 2nīlūfer içüreler. Yedinci günden ṣoñra 
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tereyaġın ve gül yaġın dürteler, 3ḥammāma gire, çiçek gidüp yeri bellü olursa 

nişāsta, ṣaġ ṭuz, arpa 4unı, çükündür ṣuyı-y-ıla ḳaynadalar daḫı anuñ-ıla 

yuna, şifā ola. 

Faṣl. Bu bir aḫlāṭdur ki 6‘ufūniyyetden olur ve renc kim yenür baş dėrler, 

sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 7Aḫlāṭ ‘ufūniyyetlerinden olur ki sivilciler çıḳar, ṭā‘ūn 

gibi 8dā’iresi ḳara olur, çürür, şişer. ‘İlācı: Evvel ḳan alalar, ṣu yėrine şarāb-ı 

9‘unnāb vėreler, ṣovuḳ ġıdālar vėreler, çıḳıncaḳ ṣaḳınalar ṣu degürmekden 

10ve dırnaḳ vurmaḳdan. Bülüç yaralar, üzerine vuralar şekker-ile, andan 11bir 

gün dura, daḫı vuralar. Eger olmaz-ısa ḳurbaġayı yaralar, şekker-ile [103b] 
vuralar, birḳaç gün dura, eger açılup çürümege başlarsa tīz ḳurṣ-ı 2zernīḫ 

ekeler, üzerine ekşi ḫamīr-ile murdār ilik vuralar dört beş 3gün, tā ki maḫı 

ḳopa, eski panbuḳ ḳoyalar, iki günde arıda, çürügin 4yeye. Eger çürügi git-

mezse sünger-ile jencār uralar üzerine ve 5dā’iresine ḳiruṭi vuralar, menbet-i 

merhemi vuralar günde iki kez, merhem-i 6kāfūr daḫı eyüdür. 

Faṣl. 7Ḫavāce bir veremdür ki büyük ve yumrı ve ıssı olur, el yoḳatmaz, 

ḳızıl 8olur. Anuñ sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḫılṭlar müte‘affin olmaḳdan olur, 

9ekẟerī bendükşeler yanında olur, müşkil olur, ṣarp rencdür. Tedbīri: 10Ev-

vel gevde ṭamarından ḳan alalar, maṭbūḫ-ı helīle-y-ile için işledeler, 11etlü 

aş vėrmeyeler, laṭīf ġıdālar vėreler, cevāb şekker-ile encīr [104a] ıṣladalar, 

dögeler, merhem gibi ola. Ḫaṭmī toḫmı, kettān toḫmı, boy toḫmı, 2arpa 

unı, benefşe, bābūnec, ‘aṣfūr çiçegi, uşaḳ; bunları dögeler, 3ḳarışduralar, yu-

murda ṣarusı-y-ıla günde iki kez vuralar. Ilıcaḳ 4ṣu-y-ıla yuyalar, tā ki ṭola, 

neşter-ile açalar, ḳuru fetīl ṣoḳalar, 5üzerine ḳiruṭi vuralar, bendükşe ḳatında 

berk berk baġlayalar, 6merhemi fetīl ile ṣoḳalar, çirişi yumurda ṣarusı-y-ıla 

yoġuralar, 7bez-ile dürteler, dört yanına vuralar. Ol yara aġzın açuḳ ḳoyalar 

8ve ḥammāmdan ṣaḳınalar ve ġuṣṣalandurmayalar, eger ki ısıtma dutarsa 

9zaḥmet olur. 

Faṣl. Domal bir ‘illetdür kim 10ādemde çıḳar, ḳızıl olur ḫavāce gibi, 

sebeb-i nişānı, ‘alāmeti: Göyünmiş 11ḫılṭdan ṭamar ṭaşıra cilde döker, bī-

miẟl göger, ḳozaġı gibi olur, [104b] ṣuyı olur. Anuñ tedbīri: A‘żānuñ her 

yėrinde çıḳar, evvel 2ḳan alalar ve için işledeler taṣfet-i mīve-y-ile temirhindī 

bile. 3Andan rādi‘ ṭılālar vuralar, ṭaġıla. Bezr-i ḳaṭūnā, birez alma, olmaz-
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sa 4sirkeyle çalḳayalar, siñirlü yapraġı toḫmı, reyḥān toḫmı ile 5çalḳayalar, 

lu‘ābın alalar, bir deng kāfūr, ḫużaż, yumurda aġı-y-ıla saḥḳ 6ėdeler, birbi-

rine ḳaralar, bez-ile üzerine vuralar günde iki kez, üç 7dört güne dek. Eger 

ṭaġılmaz-ısa ekşi ḫamīr-ile gügercin boḳı, 8būre, Şām ṣabūnı, bal, gül yaġın, 

yumurda ṣarusı-y-ıla ḳarışduralar, 9ılıcaḳ ṣu-y-ıla yuyalar, ṭılā vuralar, tā ki 

yumşana. Neşter-ile açalar, fetīl 10vuralar, ḫōş kemend ėdeler, üzerine ḳiruṭi 

vuralar, etlü nesnelerden 11iḥtirāz ėdüp key ṣaḳınalar. 

Faṣl. [105a] ‘Aded-i ‘aḳd olduġı sel‘a bir cinsdür, kimi ḳatı ve kimi 

yumşaḳ olur, 2sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ġalīẓ balġamdan olur, fınduḳ ve ḳōz gibi 

olur, 3büyümez, ḳarnında ve yanbaşında olur. Tedbīri: Ḳurşunı varaḳ 4gibi 

dögeler, üzerine vuralar, baġlayalar, bir gün bir gėce dura. Eger 5gitmezse 

bez gibi olup-durursa sarımsaġı dögeler daḫı 6sayaġı, ḳaṭrān, ṣabr, aḳāḳiyā 

ḳarışduralar, üzerine panbuġ-ıla 7vuralar. Eger ṭaġılmaz-ısa dāḫiliyūn vu-

ralar, ṭolınca dura. Eger 8āşikāre-y-ise yaralar, çıḳaralar; eger ki görünmez 

yėrde-y-ise üşendür9meyeler. Zīrā kim büyümez, bir ḳarāra durur. Eger ta‘cīl 

ėtseler bizle deleler, 10üstüne tīz fetīl uralar, açılup bez gibi olur, çıḳar. İçine 

ṭuz 11ve şekker ṭolduralar, andan merhem-i bāselīḳ ile bitüreler veyā merci-

mek [105b] gibi dügün vuralar, dügün sebeb-ile işler, çıḳar. 

Faṣl. 2Bu bir ‘illetdür kim gögüsde çıḳar çıbanlar gibi, sebeb-i nişānı, 

‘ilācı: 3Bir māddedür kim dimāġdan iner, ḳarınca delügi gibi delük delük 

4olur, iriñ aḳar, elde ayaḳda olur. Tedbīri: Evvel her delügine 5tīz şāf ṣoḳalar, 

azraḳ üzerine murdār ilik vuralar. Açınca 6eger çoḳ olursa ḳurṣ-ı zernīḫ eke-

ler, ol nāṣır etleri arıda. 7Daḫı şāb bişüreler, şekker dökeler, tā ki kemige 

degin arıdalar 8ya merhem-i jencār-ıla arıdalar, tamām arıyınca. Andan men-

bet-i zūru 9ekeler, üzerine merhem-i ḳiruṭi vuralar. Eger kemükde çürük et 

ya 10iriñ ḫaṭā ėtmedi-y-ise ḳazaġu-y-ıla arıdalar, dört yanına merhem-i ūlādı 

11ḳoyalar ve içini maṭbūḫ-ı fākihe, temirhindī-y-ile telyīn ėdeler. [106a] 
Etlü aş vėrmeyeler, mīve aṣlından nār ve ḥayvā vėreler. Eger ki 2iriñ aḳmazsa 

kāsnī dögeler, bal-ıla ḳarışduralar, vuralar. 

3Faṣl. Dāḫısa renci kim aña 4ḳurluġan dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳan 

göyünmekden olur, 5dökülür, dırnaḳ dibinden çıḳar, aġrır, dırnaġı çıḳarur. 

Tedbīri: 6Bezr-i ḳaṭūnāyı sirkeyle çalḳayalar, māzū unın ḳatalar, vuralar, 
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7sākin olmazsa ḳar içine ṣoḳalar ya ḳızmış yaġ içine ṣoḳalar, 8sākin olmazsa 

ḳōz için zift-ile ve uşaḳ-ıla dögeler, encīr-ile vuralar, 9çeke, deşe. Andan mer-

hem-i baseliḳun ile ya merhem-i jencār-ıla 10ḳarışduralar, günde iki kez de-

gişeler, ṣudan ṣaḳınalar. 11Eger ġavr eyleyüp aşaġa yumurdadan daḫı açılursa 

büyücek açalar, [106b] ol yumurda çıḳmayınca ḫōş olmaz, ba‘żılaruñ ke-

mügi daḫı çıḳar, 2merhem-i baseliḳun vuralar. Eger dırnaḳ çürürse, ḳoḳarsa 

dırnaġı 3kere-y-ile çizeler, keseler, ‘anzerūt-ıla jencārı ḳaralar, ekeler 4arıdınca. 

Ṣoñra ḳaṭrān vuralar, şāb-ıla öd ve ḳına daḫı olur. 

5Faṣl. Şerā renci kim aña 6ḳaraşın dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳan gö-

yünmekden olur, pul gibi 7ḳızıl olur, gicir. Tedbīri: Evvel bāselīḳ ṭamarından 

ḳan alalar 8yāḫūẕ ekḥel ṭamarından ve heft mīve-y-ile içini ishāl ėdeler 9yā 

nuḳū‘-ı müshil ile ḳoruḳ ṣuyı-y-ıla ve sirkeyle mercimek aşın bişüreler, 10içi-

ne yaş kişnīc veyā ḳurusın ḳatalar. Ammā ṭatlu ġıdālardan perhīz 11ėtmek 

gerek, ṣu yerine şarāb-ı ‘unnāb içe. Pāzū yapraġın, ḫaṭmī yapraġın [107a] 
kepek ile bunları ḳaynadalar, on dāne zerdālū daḫı ḳatalar, 2süzeler, kiremid 

unı, arpa unı ḳatalar, ḳarışduralar. Ḥammāma 3varalar, ṣu döküneler, andan 

dürtüneler, birez oturalar, gėrü 4yunalar, çıḳıcaḳ bādām yaġın veyā gül yaġın 

dürtüneler, bir iki 5kez böyle ėdeler, şifā ola. 

Faṣl. 6Cereb renci kim aña uyuz dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ṣafrādan 7ve 

ḳan göyünmekden olur kim sivilciler çıḳar, yayılur, iriñlenür. 8Tedbīri: İki 

elinden cellü’ẕ-ẕirā‘ ṭamarından ḳan alalar, heft 9mīve-y-ile için işledeler ya 

maṭbūḫ-ı eftimun-ıla, ıssı ḳuru ġıdālar 10vėrmeyeler. Ṣabr, merdanic, zerde-

çūb-ıla şayṭarac, 11ḳızıl zernīḫ, pāçe süñügi, gül, mīve beşer dirhem; kibrīt, 

[107b] zībaḳ ile saḥḳ ėdeler, ṣıġır yaġı-y-ıla ḳarışduralar, ḥammāmda dürtü-

ne, 2çoḳ otura. Bir iki kez zībaḳı kibrīt-ile saḥḳ ėdeler, ṣoġan 3içine ḳoyalar, 

ḫamīr-ile ṣıvayalar, oda gömeler, bişe, dögeler. Daḫı 4beş dirhem aġu yapraġı 

ḳatalar, acı yaġ-ıla ḳarışduralar, ḥammāmda yuna, 5andan ṣoñra dürtüne, 

otura, gėrü yuna, çıḳa. Yāḫūẕ şayṭarac 6dögeler, yoġurd-ıla ḳarışduralar, gėce 

dürtüne, yata, ṣabāḥ ḥammāma 7vara. Eger ḳuru uyuz olsa kirec, ḳalye, 

şayṭarac onar dirhem; 8ḥammāmda ḳarışdura, dürtüne, incidince otura, 

çıḳıcaḳ gül 9yaġın dürtüne. 
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Faṣl. Ḥake renci kim 10aña giciyük dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Aḫlāṭ 

müte‘affin olmaḳdan 11olur, ol daḫı uyuzdan bir cinsdür, sivilciler olur, gicir, 

ḳuru olur. [108a] Tedbīri: Evvel bāselīḳ ṭamarından ḳan alalar, içini heft 

mīve-y-ile 2işledeler, ḫıyārşenber ile süd çürügin vereler bir iki kez. Dā’im 

3içi yumşaḳ ola, ıssı ṭa‘āmlardan perhīz eyleye, ṣovuḳ ġıdālar 4vėreler. Ṣu 

yerine sirkengübin içe açla. Sirke-y-ile kāsnī ḫūbdur, 5ya kepeg[i] arpa-y-ıla 

ḳaynadalar, ṣu yerine sirke ḳatalar, içe. Ve kerevüzle 6ḫaṭmī yapraġı dögeler, 

birbirine ḳatalar, ḥammāmda dürteler ve cimā‘dan 7ṣaḳına. Ve deñiz ṣuyına 

girürse ol daḫı müfīddür, temürhindī, 8zerdālū, sirkeyle ezeler daḫı dürteler, 

şifā bula inşā’allāh. 

9Faṣl. Baraṣ renci kim aña alalıḳ10dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Aḫlāṭ 

fesāda varmaḳdan olur, gevdede 11pul gibi yayılur, ablaḳ ve aḳ olur. Tedbīri: 

Evvel balġam arıdıcı [108b] otlar-ıla içini arıdalar, ṣovuḳ ġıdālar vėrmeyeler, 

ıssı ġıdālar ve 2ıssı ma‘cūnlar vėreler. Ḫardal, ḫarbaḳ, mevīzec, kündüs, 3ki-

rec, ḳızıl zernīḫ, būre, şayṭarac, çörek otı, 4ẕerārīḥ, ṭurb toḫmı, ḳulapa unı 

her birinden birer 5dirhem dögeler; baḳḳam ṣuyı-y-ıla, ḳızıl boya ṣuyı-y-

ıla ḳarışduralar 6ḥınnā gibi. Andan ḥammāma gire, ılıcaḳ ṣu-y-ıla yuya-

lar, çıḳalar. Bir bezle 7gevdesin süreler, tā ḳızıl olınca. Ve bu otı dürteler, 

gėce dura 8ve gėrü ḥammāma gire, bir daḫı dürtüne. Eger gitmezse demür 

boḳı, 9şayṭarac, ḳızıl boya; bu resme bunları daḫı dögeler ve süci dür10tile, 

ḳarışduralar, ḥammāma vara, birḳaç kez dürtüneler, ḳan aldurmayalar. 

11Faṣl. Bahaḳ renci kim ol daḫı cüẕām [109a] cinsidür, iki dürlüdür. 

Bunuñ sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳan ve ṣafrā 2göyünmekden vāḳi‘ olur, biri 

aḳ ve biri ḳara pul gibi olur, gevdede 3yayılur. Tedbīri: Evvel maṭbūḫ-ı 

eftimun-ıla vuralar. Eger aḳ ise 4balġam giderici maṭbūḫ vėreler ve dā’im 

ıṭrīfīl vėreler. Şayṭarac, 5‘āḳırḳarḥā, ṭurb toḫmı, kündüs, ḫardal, türmüs; 

berāber 6saḥḳ ėdeler, güneşe ḳarşu dürteler, ayda bir kez ḳan alalar, 7ammā 

çoḳ aḳıtmayalar. Eger aḳçıl bahaḳ olursa ḫarbaḳ, ḳara zernīḫ 8hem ḳızıl 

kibrīt, kündüs, ḳaṭrezene toḫmı bunlardan beşer 9dirhem; bunları dögeler, 

ṣoġan ṣuyı-y-ıla yā ṣābūn ṣuyı-y-ıla 10yoġuralar, ḥammāmda dürteler, bir 

zamān ṭura, andan çıḳa. Yaş 11ḳōz ḳabı-y-ıla dögeler, ḥammāmda dürtüne-

ler, müfīddür, şifā ola. 
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[109b] Faṣl. ẞālil renci kim aña 2sigil dėrler, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

Balġamdan ve a‘żā ve beden 3azmaḳdan olur ve yumrıcaḳ olur, azar, üsti 

yarılur. Tedbīri: 4Evvel tenḳıye-i beden ḳıla[lar], çoḳ ḳan almaya[lar], eger 

dırnaġa gelürse 5çekeler, ḳoparalar ve yerine ṣaġ ṭuz ṭolduralar, eger dırnaġa 

6gelmezse üstin yonalar ḳan çıḳınca. Şayṭarac, mevīzec, 7kündüs, kibrīt, 

būre, erük ṣuyı-y-ıla sirke ḥallėdeler, 8bu otları ḳaralar, tā ki merhem gibi 

ola, dürteler. Eger ki gitmezse 9ḳızıl boya yaḳalar, üzerine baṣalar, eger çoḳ 

ise birḳaç sidük-ile 10def‘ ola, eger yüzde olursa tiryāk vuralar, çıḳaralar, 

yerine 11eski panbuḳ birle ḳiruṭi vuralar. 

Faṣl. [110a] Zūrdan ṣofra çıḳsa ve zaḥmet vėrse sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 

2Bögrek ża‘īflıġından olur, yabana varıcaḳ çıḳar, ḳanar, 3şişer, ekẟerī 

oġlancuḳlarda olur. Tedbīri: Evvel kendene 4aşın vėreler ve bezir-ile ḳayġana 

yedüreler kendene-y-ile ve ṣu yerine 5şarāb-ı mersin içüreler ve mīvelerde[n] 

ḥayvā ve amrūd yeye. Ve aḳ 6it tersin ve māzū ve şāb ve gülnār-ı Mıṣrī ve nār 

ḳabı; 7bunları dögeler un gibi. Bezir-ile zeyt yaġı ve süci-y-ile ḳaynadalar, 

8ısıcaḳ yuyalar, yumşaḳ dögeler daḫı bu undan ekeler. 9Gėrü içerü girür, 

itivėreler, iki gün beline mersin yapraġı māzū-y-ıla 10ve nār ḳabı, cevz-i bevvā 

ḳōzı, çiriş, un özi; bunları dögeler, 11yumurda ṣarusı-y-ıla yoġuralar, bir pāre 

beze dürteler, beline vuralar, [110b] berk baġlayalar. Eger oġlancuḳlarda 

olursa keçeyi ṣofra ḳadar 2keseler, ṣarp sirkeyle ḳaynadalar, bu otlar-ıla vu-

ralar, şifā ola inşā’allāh. 

3EL-BĀBÜ’L-ḤĀDĪ ‘AŞER
4Ḳabarcuḳları ve daḫı ḳurluġanları beyān ėder. 

Ebuḳıraṭ 5dünyāsın degişmelü oldı, bir şākirdi var-ıdı, adına 6Ya‘ḳūb 

dėrler-idi, otuz sekiz yıl aña ḫiẕmet ėtmiş-idi. Anı yanına 7oḳudı ve eyitdi 

kim: İy Ya‘ḳūb, otuz sekiz yıldur kim baña ḳullıḳ 8ėdersin, üç yüz sekiz 

şākird ḳullandum, hīçbirisinden sen ḳadar 9ḫoşnūẕ olmadum. İmdi saña 

bir yādigārum vardur, 10gerek kim anı saña vėrem ve sen anı key ṣaḳlayasın, 

dėdi. 11Ya‘ḳūb daḫı eyitdi: Sulṭānumuñ buyruġı başum üstine, dėdi. [111a] 
Andan Ebuḳıraṭ ḥekīm eyitdi: İşbu kitābı al kim buña ‘ilm-i sır 2dėrler, 

ḳaçan kim bir ḫastanuñ yanına varasın, anuñ yüzinde 3göresin bir ḳabarcuḳ 
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ola yaḫūẕ şiş ola ki yoḳatmaya ve ṣırf 4elini gögsi üstinde duta, şöyle bilesin 

kim anuñ ‘ömri bir gün 5ya on sekiz gündür. Anuñ nişānı oldur kim bir eli-

y-ile gögsin 6ova ve bir eli-y-ile burnın ḳaşıya. 

Ve eger bir ḫastanuñ göresin iki dizi 7şiş ola ve berk ola ve ḥarāreti ziyāde 

ola, anuñ ‘ömri iki 8gün ya sekiz gündür, nişānı budur kim ziyāde terleye. 

Ve eger bir 9ḫastanuñ göresin kim eñsesinde ṭamarı üstinde bir gül gibi 

ısırġu 10ola ve üsti ḳoñaḳlana, anuñ ‘ömri üç gün ya elli gündür 11ve anuñ 

nişānı oldur kim yatduġı gibi ziyāde ṣuṣaya. 

Ve eger kim [111b] derletme ḫastalıġınuñ dilinde burçaḳ dānesi ḳadar 

ḳabarcuḳ olsa, 2anuñ ‘ömri dört ya on üç sā‘atdur, anuñ nişānı budur 3kim 

ıssı ṭa‘ām dileye. 

Ve şol ḫastanuñ bir barmaġında mercimek dānesi 4ḳadar ḳabarcuḳ olsa 

ve ḳatı aġrırsa, anuñ ‘ömri iki gün 5ya beş gündür, anuñ nişānı budur kim 

teni ḳatı ziyāde aġır ola. 

6Ve şol ḫastanuñ ṣol elinde baḳıla dānesi ḳadar ḳabarcuḳ ola ya 7ṣaru ola 

ve aġırmaz [ola], anuñ ‘ömri altı ya yedi gündür, 8nişānı oldur kim ziyāde 

iñleye ve incine. 

Ve şol ḫastanuñ ṭabanında 9gök yaḫūẕ ḳara ḳabarcuḳ olsa, anuñ ‘ömri 

iki gün ya yedi 10gündür, anuñ nişānı oldur kim dā’imā ekşi ṭa‘ām isteye. 

Ve şol 11ḫastanuñ kim alnında ḳızıl ḳabarcuġı ola ve dırnaḳları ṣarara, 

anuñ [112a] ‘ömri dört gün ya sekiz gündür, daḫı nişānı oldur kim ziyāde 

2aḫsura. 

Ve şol ḫastanuñ kim derletmeden yata, daḫı iki ayaġınuñ 3baş barmaḳları 

ziyāde giciye ve eñsesi evi gögere, anuñ 4‘ömri beş gün ve ṭoḳuz gündür ve 

beşinci gün ṭolunmadın 5ölür, anuñ nişānı oldur kim ziyāde bevl ėde. 

Ve şol ḫastanuñ 6kim derletmeden yata ve üç ḳabarcuġı ola kirpükleri 

üstinde, 7birisi ḳara ve birisi gök ve birisi ṣaru şekl ola, anuñ 8‘ömri on gün 

ya yigirmi yedi gün ola ve nişānı oldur kim 9ziyāde tüküre. 

Ve şol ḫasta kim kirpügi üstinde bir fınduḳ ḳadar ḳabarcuġı 10olsa ve 

yumşaḳ ve ṣaru şekl olsa, anuñ ‘ömri iki gündür, 11nişānı oldur kim ḳatı 

ziyāde uyuya. 
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Ve şol ḫastanuñ kim burnından [112b] aḳçıl ḳan aḳa ve ṣaġ elinde 

ḳabarcuġı aḳ ve aġırmaz ola, 2anuñ ‘ömri üç gün ya on iki gündür daḫı 

nişānı oldur kim 3hīç ṭa‘ām istemeye. 

Ve şol ḫastanuñ kim budı ḳatı ziyāde ḳızara, 4anuñ ‘ömri on gün ya yi-

girmi beş gündür, nişānı oldur kim 5zaḥmeti giciye ve ziyāde pancar dileye. 

Ve şol ḫastanuñ kim ṣol ḳulaġı 6ardında ḳara ḳabarcuġı olsa, anuñ ‘ömri 

on dört gün ya 7yigirmi dört gündür, anuñ nişānı oldur kim ṣovuḳ ṣu dileye. 

8Ve şol ḫastanuñ kim ṣol ḳoltuġınuñ dış yanında aḳça ḳabarcuḳ 9olursa 

ve berk olursa, anuñ ‘ömri on beş ya yigirmi gündür 10ve ol ḳabarcuḳ deşil-

dügi sā‘at ölür, anuñ nişānı oldur kim 11ziyāde işeye. 

Ve şol ḫastanuñ kim ṣaġ ḳulaġı ardında ḳızıl [113a] ve ıssı oda yanmış 

gibi ḳabarcuḳ olsa, anuñ ‘ömri yedi gün 2ya on altı gündür, anuñ nişānı 

oldur kim ziyāde istifrāġ ėde. 

3Ve şol ḫastanuñ kim alt dudaġı altında noḫūddan büyücek 4ḳabarcuġı 

olsa ve ḳara olsa, anuñ ‘ömri on yedi gün ya 5elli iki gün ola, nişānı oldur 

kim ziyāde ḳuṣa. 

Ve şol 6ḫastanuñ kim dirsegi üstinde gök ve ṣaru şekl ḳabarcuḳ olursa, 

7anuñ ‘ömri on beş ya on sekiz gündür ve nişānı 8oldur kim ziyāde süci 

isteye. 

Ve şol ḫastanuñ kim ṣaġ eyegüsi 9üstinde āsumānī şekl ḳabarcuḳ olursa 

ve aġrımazsa, anuñ 10‘ömri iki gün ya on ṭoḳuz gündür, gün ṭoġacaġından 

öñdin 11ölür, anuñ nişānı oldur kim ziyāde ṣuṣaya. 

Ve şol ḫastanuñ [113b] kim ṣol ḳoltuġı dibinde aḳça ve ḳaraca şekl 

ḳabarcuġı olsa, 2anuñ ‘ömri on beş ya yigirmi gün olur, nişānı oldur kim 

3ziyāde uyuya ve ziyāde düş göre. 

Ve şol ḫastanuñ kim ökçesinde 4ḳatı ḳara ḳabarcuġı olsa, anuñ ‘ömri 

yigirmi bir ya yigirmi dört 5gündür, nişānı budur kim ṣovuḳ yėrde yatmaḳ 

dileye ve ṣovuḳ 6ṭa‘āmlar isteye. 

Ve şol ḫastanuñ kim ṣol gögsinde aḳ şekl 7ḳabarcuġı olsa, anuñ ‘ömri dört 

ya yigirmi iki gün ola, 8anuñ nişānı oldur kim bedeni ziyāde giciye ve gözleri 

bile giciye 9ve ne ḳadar kim ovar-ısa ol ḳadar ziyāde giciye. 
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Ve şol ḫastanuñ kim 10başında ḳōz ḳadar ḳara ḳabarcuġı olsa ve yumşaḳ 

olsa ve 11aġrımasa, anuñ ‘ömri yigirmi üç ya ḳırḳ gündür ve daḫı [114a] 
nişānı oldur kim ziyāde ḳavun isteye ve daḫı ziyāde işeye. 

2Ve şol ḫastanuñ kim eñsesinde ve ṣol kirpükde aşaġa 3yanında aḳ 

ḳabarcuġı olsa, anuñ ‘ömri altı ya yigirmi dört 4gündür ve daḫı nişānı oldur 

kim dadlu ṭa‘āmlar dileye. 

5EL-BĀBÜ’ẞ-ẞĀNĪ ‘AŞER
6Ṭıbbuñ ḥaddındadur ki aña umūr-ı ṭabī‘iyye dėrler, altı faṣl 7üzere 

binā olunmışdur. 

Ve daḫı Cālinūs buyurur kim: Ṭıb 8bir ṣan‘atdur ki ten-dürüst bedenüñ 

ṣıḥḥatını nice ṣaḳlamaḳ gerek, 9anı beyān ėder ve daḫı ṣıḥḥatı zā’il olıcaḳ 

nice döndürmek 10gerek, anı daḫı beyān ėder. Ammā bilgil ki ṭıb dėdükleri 

11bir ṣan‘atdur ki ṣıḥḥat ve daḫı ṣıḥḥata mensūb ve muttaṣıl olan [114b] 
nesneleri beyān ėder ve daḫı ḥādiẟ-i mutavassıṭa ki ne bellü 2ṣıḥḥat ve ne 

bellü marażdur, anı daḫı beyān ėder. Ve daḫı 3bu bābda ‘aẓīm baḥẟ vardur, 

bu muḫtaṣarda anı edā ėtmek 4mümkin degildür, ammā kim elden geldügi 

ḳadar beyān ėdelüm. 

5Faṣl. Umūr-ı ṭabī‘iyye[yi] 6 beyān ėder. Ammā bilgil ki umur-ı 

ṭabī‘iyyenüñ evveli erkāndur 7ve erkān basīṭ cismlerdür ve insān bedeni-

nüñ ve ġayrısınuñ 8daḫı cismleri ve ‘użuvları beyānındadur. Ve daḫı erkān 

dėdükleri 9dört şeydür: Biri oddur kim ṭabī‘atı ḥār [u] yābisdür ve biri yeldür 

kim 10ṭabī‘atı ḥār [u] raṭbdur ve biri ṣudur kim ṭabī‘atı bārid [ü] raṭbdur 11ve 

biri daḫı ṭopraḳdur kim ṭabī‘atı bārid [ü] yābisdür. 

[115a] Faṣl. Mizāc bildürür. 2Cālinūs eydür: Mizāc bir keyfiyyetdür 

kim anuñ ḥudūẟı 3keyfiyyāt-ı müteżāddenüñ tefā‘ülindendür ve keyfiyyāt-ı 

4müteżāddenüñ biri ḥarāret ve biri burūdet ve biri ruṭūbet 5ve biri yubūsetdür; 

zīrā burūdet keyfiyyeti biribiri-y-ile kim ḳarışur 6ve memzūc olur. Ḥarāretüñ 

ḳuvveti burūdet ḳuvvetinüñ ekẟerin ṣır 7ve burūdetüñ ḳuvveti ḥarāretü[ñ] 

ḳuvvetinüñ ekẟerin ṣır. Pes ol 8memzūcüñ cemī‘isi eczāsından bir müteşābih 

keyfiyyet ḥāṣıl olur 9kim mizāc oldur. Ve bil ki ‘aḳl-ı ḥādiẟ mūcebince bu 
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mizāc iki 10ḳısmdur: Biri mu‘tedil bi’l-ḥaḳīḳadur ve ol oldur kim keyfiyyāt-ı 

11müteżāddenüñ miḳdārları mümtezicde mütesāvī ya‘nī berāber olur [115b] 
ve biri i‘tidālden ṭaşıradur ve ol oldur kim ḳısmuñ vücūdı 2mümkin degül-

dür. Līkin mizāclarda mevcūd olan mizāc, ol ṣoñraġı 3mizācdur kim i‘tidāl-i 

ḥaḳīḳatdan ṭaşıradur ve eṭibbā ıṣṭılāḥınca 4bu[ña] mizāc bi’l-farż dėrler ve 

bu daḫı iki ḳısmdur: Biri ol mizācdur ki 5bir mevżū‘ māye olıcaḳ, ḫˇāh 

beden ve ḫˇāh ‘użv olsun, ol 6mevżū‘ māye andan enseb ve andan elyaḳ 

mizāc olmaya 7ve biri bu i‘tidālden ṭaşıradur. İmdi ḳıyās-ıla i‘tibār 8ėdicek, 

bu evvelki ḳısma sekiz vech ‘ārıż olur: Birine mu‘tedil-i 9nev‘ī dėrler; zīrā 

envā‘ından ḫāric olan mizāclara göre bu 10mu‘tedildür ve bu mizāc ol şaḫṣa 

ḥāṣıl olur kim ol şaḫṣ a‘del-i 11eşḫāṣ-ı nev‘-i insāndur. Ve üçünciye mu‘tedil-i 

ṣınıfī dėrler, [116a] zīrā ṣınıfından ḫāric olan mizāclara göre bu mu‘tedildür 

ve bu 2ol mizāclardur ki bir iḳlīmüñ ḳavmine ḥāṣıl olur; zīrā ayruḳ 3iḳlīm 

ḳavminüñ mizāclarına göre bu mu‘tedildür. Ve dördüncisine mu‘tedil-i 

4ṣınıfī dėrler; zīrā ṣınıfına dāḫil olan mizāclara göre bu mu‘tedildür 5ve bu 

mizāc ol şaḫṣa ḥāṣıl olur kim ol şaḫṣ bu ṣınıf 6mu‘tedilinüñ a‘del-i eşḫāṣıdur. 

Bėşincisine mu‘tedil-i şaḫṣī dėrler 7ve bu mizāc eşḫāṣ-ı insānuñ bir şaḫṣına 

ḥāṣıl olıcaḳ, ḳalan 8şaḫṣlaruñ mizāclarına göre bu mu‘tedildür; zīrā ol şaḫṣuñ 

9beḳāsı ve ṣıḥḥatı ol mizāc-ıla mevcūd olur. Ve altıncısına daḫı mu‘tedil-i 

10şaḫṣī dėrler; zīrā nefs-i şaḫṣuñ aḥvāline göre bu ḫōẕ mu‘tedildür 11ve bu 

ol mizācdur ki bir şaḫṣa ḥāṣıl olıcaḳ, ol şaḫṣuñ [116b] cemī‘ aḥvāline göre 

bundan enseb ve elyaḳ mizāc olmaya. 2Ve yedincisine mu‘tedil-i ‘użvī dėrler; 

zīrā her bir ‘użvuñ bir 3mizācı vardur kim ol mizāc kendüye maḫṣūṣdur. Ve 

sekizincisine 4daḫı mu‘tedil-i ‘użvī dėrler; zīrā nefs-i ‘użvuñ aḥvāline göre 

5bu mu‘tedildür ve bu ol mizācdur ki nefs-i ‘użvuñ cemī‘ aḥvāline 6bundan 

enseb ve bundan elyaḳ mizāc olmaya. 

Faṣl. 7Aḫlāṭ bildürür. Ve daḫı Ebuḳıraṭ eydür: Bilgil ki ḫılṭ bir 8cismdür 

ki hem raṭb ve hem seyyāldür ve ġıdā evvel aña müsteḥīl olur, 9ya‘nī aña 

döner. Ve aḫlāṭ dörtdür: Biri ḳandur ve ḳanuñ ṭabī‘atı 10ḥār [u] raṭbdur. Ve 

biri ṣafrādur ve ṣafrānuñ ṭabī‘atı ḥār [u] 11yābisdür. Ve biri daḫı balġamdur 

ve balġamuñ ṭabī‘atı bārid [ü] raṭbdur. [117a] Ve biri daḫı sevdādur ve 

sevdānuñ ṭabī‘atı bārid [ü] yābisdür. 2Ve bu dört ḫılṭuñ her birinüñ ṭabī‘īsi 

ve ġayr-ı ṭabī‘īsi daḫı 3vardur. Ṭabī‘ī budur ki; ḳan rengi ḳızıl olur ve ṭa‘mı 
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ṭatlu 4ve ḳoḳusı ḫōş olur ve ol kim ġayr-ı ṭabī‘īdür, ḳoḳusı, 5yėr ve levni ve 

ṭa‘mı müteġayyir olur. Ve ammā ol ṣafrā kim ṭabī‘īdür, 6dört nev‘dür: Birine 

mirre-i ṣafrā dėrler ve bu nev‘e ṣuluca 7raḳīḳ ruṭūbet ḳarışur. Ve ikincisine 

mirre-i muḥḥī dėrler, ṣarusına 8beñzedügi-y-içün ve bu nev‘e balġamdan 

bir ġalīẓ ruṭūbet ḳarışur. 9Ve üçüncisine kerrānī dėrler, kendeneye beñzer 

ve bu nev‘ 10ol mezbūr iki nev‘den terkīb olınur ve ma‘īdede mütevellid 

11olur. Ve dördüncisine jencārī dėrler; zīrā jencār rengine [117b] beñzer ve 

ol üç nev‘den bunuñ ḥarāreti artuḳdur ve 2ṭabī‘atı aġu ṭabī‘atına yaḳındur. 

Ve ammā balġam ṭabī‘atı bir ḫılṭ3dur kim ḳan olmaġa yarar; zīrā aṣılda 

ḳandandur līkin ṭabī‘at 4anı tamām bişürmeyüp-durur ve ġayr-ı ṭabī‘īsi beş 

nev‘-durur: Birine 5balġam-ı ḥulv dėrler ve bu nev‘e ḳan ruṭūbetinden birez 

ḳarışur, 6anuñ-içün ṭa‘mı ṭatlu olur. Ve birine balġam-ı māliḥ dėrler 7ve bu 

nev‘e birez göyünmiş ṣafrā ḳarışur, anuñ-içün ṭa‘mı ṭuzlu 8olur ve balġamuñ 

ḳamu envā‘ından bu nev‘i ıssıdur. Ve birine 9balġam-ı ḥāmıż dėrler ve bu 

nev‘ balġam-ı ḥulvdandur līkin ḥarāret 10taḳṣīrinden ḳaynamadı, ekşiligi bu 

sebebdendür. Ve birine balġam-ı 11‘afṣī dėrler ve bu nev‘e ekşi sevdādan birez 

ḳarışur, [118a] anuñ-içün ṭa‘mı kekredür māzū gibi ve balġamuñ ḳamu 

envā‘ından 2bu nev‘i keẟīfdür. Ve birine balġam-ı tefih dėrler; zīrā ṭa‘mı 

yoḳdur 3ve bu nev‘e burūdet ve ruṭūbet ġālib olupdur ve ḳamu envā‘ından 

4bu nev‘i ṣovuḳdur. Ve ammā sevdā-yı ṭabī‘īdür her ḫılṭ kim göyner, 5ġalīẓ 

sevdāsı ġayr-ı ṭabī‘ī olur. Pes aḫlāṭuñ i‘tibārınca 6taḳsīm ėtmek gerek. 

Çün aḫlāṭı bildürdük, aḫlāṭ ġıdādan ne 7keyfiyyet-ile mütevellid olur? 

Bilgil ki ġıdā ma‘īdeye varıcaḳ, 8ol ḳadar bişer ki cevāba döner ve bu ḥālde 

aña keylūs dėrler, andan 9ṣoñra ma‘īdeyi baġıra def‘ ėder. Ve ma‘īde-y-

ile baġır arasında ince 10ṭamarlar vardur, aña masariḳa dėrler. Pes keylūs 

masariḳadan 11süzilür ve baġır anı ḳabūl ėder, ikileyin bişürür, andan ṣoñra 

[118b] laṭīfi köpük olur, yüzine gelür, ṣafrā-yı ṭabī‘ī oldur ve 2keẟīfi ẟifl 

olur, dibine çöker. İmdi eger artuḳ bişer-ise 3ol ẟiflde bir göyünük nesne 

olur ve eger eksük bişerse 4içinde bir ḫām nesne ḳalur, pes ol ẟifl sevdā-yı 

ṭabī‘īdür. Ol 5göyünmiş laṭīfi ṣafrā-yı ġayr-ı ṭabī‘īdür ve keyfiyyeti sevdā-yı 

ġayr-ı 6ṭabī‘īdür ve ol ḫām nesne ḫōẕ balġamdur ve bu cümleden ḥāṣıl 7olan 

ṣāfīraḳ kim tamām müsteḥaḳḳında bişmişdür, ol ḳandur.   
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8Ve Ebuḳıraṭ buyurur: Bilgil ki bu aḫlāṭuñ her birine sebeb-i 9fā‘ilī ve 

sebeb-i māddī ve sebeb-i ṣū[r]ī ve ġāyīsi vardur. Ḳanuñ sebeb-i 10fā‘ilīsi 

mu‘tedil ḥarāretdür ve sebeb-i māddīsi hem ṣāliḥ ve hem 11mu‘tedil ġıdālar 

ve şarāblardur ve sebeb-i ṣū[r]īsi nażc-ı fāżıldur ya‘nī [119a] müsteḥaḳḳında 

bişmekdür ve sebeb-i ġāyīsi bedenüñ tefdiyesi ve terṭībidür. 2Ve ṣafrā-yı 

ṭabī‘īnüñ sebeb-i fā‘ilīsi mu‘tedil ḥarāretdür ve ṣafrā-yı 3ġayr-ı ṭabī‘īnüñ se-

beb-i fā‘ilīsi yaġlu ve tīz ve ıssı ġıdālardur ve sebeb-i 4ṣū[r]īsi ifrāṭ-ı nużc 

ya‘nī çoḳ bişmekdür. Ve a‘żāda ‘użv vardur 5kim anuñ tefdiyesinde ṣafrādan 

bir miḳdār gerekdür kim elbetde ḳanı 6hem laṭīf ve hem raḳīḳ ḳıla, tā ki ṭar 

yėrlerden āsānlıġ-ıla geçe, pes 7ṣafrānuñ sebeb-i ġāyīsi budur. Ve balġamuñ 

sebeb-i fā‘ilīsi taḳṣīr-i 8ḥarāretdür ve sebeb-i māddīsi bārid ve raṭb ve ḫām 

ve leẕīc ġıdālardur 9ve sebeb-i ṣū[r]īsi taḳṣīr-i nużc ya‘nī az bişmekdür ve 

sebeb-i ġāyīsi 10budur kim bedeni hem terṭīb ėde ve hem bedende ġıdā 

bulunmayıcaḳ, bedene 11ġıdā ola. Ve sevdā-yı ṭabī‘īnüñ sebeb-i fā‘ilīsi mu‘te-

dil ḥarāretdür [119b] ve ġayr-ı ṭabī‘īnüñ sebeb-i fā‘ilīsi ifrāṭ-ı nużcdur ve 

sebeb-i māddīsi 2ḥarāret çoḳ ve ruṭūbet az [olmaḳdur] ve ġalīẓ ġıdālardur ve 

sebeb-i ṣū[r]īsi 3ẟifl olmaḳdur ve seyelān ve taḥlīl olmaḳdur. Ve a‘żāda ‘użv 

4vardur ki anuñ tefdiyesinde sevdādan bir miḳdār gerekdür elbetde, 5pes 

sevdānuñ sebeb-i ġāyīsi budur ki ol a‘żāya ġıdā vėre. 

6Faṣl. A‘żāyı bildürür ki umūr-ı 7ṭabī‘iyyedür. Cālinūs eydür: Bilgil ki a‘żā 

dėdügümüz cismlerdür 8ki anuñ tevellüdi aḫlāṭ mizācınuñ evvelindendür, 

nitekim aḫlāṭ 9daḫı cismlerdür ki tevellüdleri erkān mizācınuñ evvelinden-

dür. 10Ve a‘żānuñ bir ḳısmı re’īsler ve ġayr-ı re’īslerdür daḫı iki 11ḳısmdur: 

Bir ḳısmı re’īslerüñ ḫiẕmet-kārıdur ve bir ḳısmı [120a] re’īslerüñ ḫiẕmet-

kārları degüldür. Ve bu ḳısm ikidür: Bir ḳısmı 2mer’ūsdur ve bir ḳısmı ġayr-ı 

mer’ūsdur. Ammā ol a‘żā kim 3re’īslerdür; anlardur kim hem beḳā-yı şaḫṣdan 

ötürü ve hem beḳā-yı nev‘den 4ötürü mebādī-i ḳuvā aña yavlaḳ muḥtācdur. 

İmdi ol re’īs 5‘użvlar kim beḳā-yı şaḫṣdan ötürü ve hem mebādī-i ḳuvā aña 

6yavlaḳ muḥtācdur, anlar üç ‘użvdur: Biri yürekdür, zīrā 7ḳuvvet-i ḥayvānuñ 

mebde’idür ve biri dimāġdur, zīrā ki ḥis 8ve ḥareket ḳuvvetinüñ mebde’idür 

ve biri baġırdur, zīrā ki tefdiye 9ḳuvvetinüñ mebde’idür. Ve ol re’īs ‘użvlar 

kim beḳā-yı nev‘den 10ötüri mebādī-i ḳuvā aña yavlaḳ muḥtācdur, yine bu 

üç 11‘użvdur; līkin ünẟeyeyn daḫı biledür, zīrā beḳā-yı nev‘i aña [120b] 
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mensūbdur. Ve ol ‘użvlar kim re’īs ‘użvlaruñ ḫiẕmet-kārıdur 2ve ḥissüñ ve 

ḥareketüñ ḳuvvetlerin dimāġdan tā cemī‘ a‘żāya degin 3anlar iledürler. Ve biri 

evride ya‘nī ġayr-ı müteḥarrik ṭamarlardur kim 4baġıruñ ḫiẕmet-kārlarıdur 

ve tefdiye ḳuvvetin baġırdan 5tā cemī‘ a‘żāya degin anlar iledürler. Ve biri 

ev‘iye-i menī 6ya‘nī menī ḳablarıdur, zīrā ünẟeyeynüñ ve ẕekerüñ ḫiẕmet-

kārlarıdur. 7Ve ammā a‘żā-yı mer’ūse oldur kim; ḳuvā, a‘żā-yı re’īseden 8aña 

cārī olur, iki bögrek ve ṭalaḳ ve öyken gibi. Ve ammā ol 9a‘żā ki ḫādim degül 

ve mer’ūs daḫı degül, süñükler ve kemirdekler 10gibi; zīrā bunlaruñ her bi-

rinde bir ġarīzī ḳuvvet vardur ki kendüye 11maḫṣūṣdur. Līkin a‘żā-yı re’īseden 

daḫı anlara bir dürlü ḳuvvet [121a] ‘ābid olur. Ve daḫı bilgil ki cemī‘ a‘żā 

iki ḳısma münḥaṣırdur: 2Bir ḳısm a‘żā-yı müfrededür ve aña müteşābih daḫı 

dėrler 3ve bir ḳısm a‘żā-yı mürekkebedür ve aña ileyh daḫı dėrler. 4Ve a‘żā-yı 

müfrede anuñ maḫṣūṣ cüz’ine key naẓar ḳılasın 5ve göre[sin] min-külliye 

müteşārikdür ismide daḫı, ḥadde daḫı. Ve a‘żā-yı 6mürekkebe bunuñ ‘ak-

sincedür ya‘nī ne ismide müteşārikdür ve ne ḥadde. 

7Faṣl. Ḳuvāyı bildürür. Ebuḳıraṭ eydür: 8Bilgil ki ḳuvā üç ḳısımdur, 

ṭabī‘īdür: Biri baġırdur ve ḥayvānīdür, 9biri yürekdür ve nefsānīdür, biri 

dimāġdur. Ve ammā ḳuvā-yı 10ṭabī‘īnüñ kimi ḫādime ve kimi maḫdūmedür 

ve maḫdūmesi iki 11ḳısmdur. İkisi daḫı ġıdāda taṣarruf ėder, kimi beḳā-yı 

şaḫṣdan ötüri [121b] ve kimi beḳā-yı nev‘den ötüri. Ol kim beḳā-yı şaḫṣdan 

ötüri taṣarruf 2ėder, iki ḳuvvetdür: Biri ġāẕiye ve biri nāmiyedür. Ve ol kim 

3beḳā-yı nev‘den ötüri taṣarruf ėder, ol daḫı iki ḳuvvetdür: 4Biri müvellide 

ve biri muṣavviredür. İmdi beḳā-yı şaḫṣdan 5ötüri taṣarruf ėden iki ḳuvvetüñ 

biri ki ġāẕiyedür, ġıdāyı 6taġyīr ėder ve her bir ‘użva ġıdāyı müşābehet-ile 

vėribir; tā ki 7ol ġıdāyı aña bedel mā-yetaḥallel ola. Ve biri ki nāmiyedür, 

8bedenüñ aḳṭārın tenāsüb-i ṭabī‘īnüñ mūcebince ziyāde ḳılur; 9tā ki tenüñ 

tamāmına degin ėrişe. Ve beḳā-yı nev‘den ötüri 10taṣarruf ėden iki ḳuvvetüñ 

biri ki müvellidedür, iki ḳısmdur: 11Bir ḳısım, menī[yi] ẕekerde ve daḫı 

ünẟeyeynide ḥāṣıl ḳılur ve bir [122a] ḳısm, menī içindeki ḳuvāyı tafṣīl ėder 

ve temzīcleri ‘użvlar 2mūcebince mezc ḳarışdurmaḳ ve bu[ña] ḳuvvetü’l-

muġayyireti’l-3ūlā dėrler. Ve biri muṣavviredür ki ‘użvlaruñ 4taḫṭīṭleri ve teş-

kiyyeleri andan ṣādır olur ve bu[ña] ḳuvvetü’l-5muġayyireti’ẟ-ẟāniye dėrler. 

Fetebārekallāhu aḥsenu’l-ḫālıḳīn.1

1 “Yaratanların en güzeli olan Allâh’ın şanı ne yücedir!” (Mu’minûn, 23 / 14.) 
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6Ve ammā ol ḳuvā-yı ḫādime; biri cāẕibe ve biri māsike ve biri 7hāżıme 

ve biri dāfi‘adur ve ḳuvā-yı ṭabī‘iyyet bunlardur. 8Ve ammā ḳuvā-yı ḥayvānī 

ki vardur, yüregüñ müteḥarrik ṭamarlarınuñ 9inbisāṭları ve inḳıbāżları 

ṭaşıradan yürege ṣovuḳ yėl 10doḳınur ve inbisāṭ vāsıṭa-y-ıla yüregüñ dutu-

lu buḫārları 11ṭaşıraya çıḳar, ḫavf ve ġażab ve feraḥ ve ḥüzn ve muḥabbet 

[122b] ve buġż yine bu ḳuvā fi‘linden olur. Ammā ḳuvā-yı nefsāniyye 2iki 

ḳısmdur: Biri müdrike ve biri muḥarrikedür. Ve müdrike iki ḳısmdur: 3Bir 

ḳısm ẓāhirdedür ki sem‘ ve baṣar ve şem ve ẕevḳ ve lemsdür 4ve bir ḳısm 

bāṭındadur ki ḥiss-i müşterek ve ḫayāl ve mutaṣarrıfe 5ve ḥāfıẓadur. İmdi 

ḥiss-i müşterek oldur kim, cemī‘ ṣuver-i 6maḥsūse aña müte’eddī olur ve bu 

ḳuvvetüñ maḥalli muḳaddem-i dimāġ 7tecvīfinüñ evvelidür. Ve ḫayāl oldur 

kim, ḥiss-i müşterek ṣuver-i 8maḥsūseden ḳabūl ėtdügi ġā’ib olduġından 

ṣoñra anı ṣaḳlar 9ve bu ḳuvvetüñ maḥalli muḳaddem-i dimāġ tecvīfinüñ 

āḫiridür. Ve mutaṣarrıfe 10oldur kim, ṣuver-i maḥsūs[e]de ve anuñ cüz’ī 

ma‘ānīlerinde hem 11terkīb-ile ve hem tafṣīl-ile taṣarruf ėder. Şöyle ki; bir 

kişi [123a] taḫayyül-ile fehm ėder ki iki başlu kişinüñ bedeninde iki baş 

terkīb 2olupdur ya şöyle fehm ėder ki başsuz kişinüñ başı bedeninden 3gi-

düpdür. Ve bu ḳuvvetüñ maḥalli dimāġuñ mütevassıṭ tecvīfindedür. 4Ve 

hem oldur ki maḥsūsāta ta‘alluḳ olan cüz’ī ma‘ānīler 5anuñ-ıla idrāk ola, 

ya‘nī muvāfaḳat ve muḫālefet, ṣadāḳat 6ve ‘adāvet gibi. Ve bunuñ maḥalli 

daḫı dimāġuñ mütevassıṭ tecvīfindedür. 7Ve ḥāfıẓa oldur kim, fehm-ile idrāk 

[olan] ma‘ānī[yi] ḥıfẓ ėder 8ve bu ḳuvvetüñ maḥalli mu’aḫḫar-ı dimāġdur. 

Ve ḳuvvet-i müteḥarrike daḫı iki 9ḳısmdur: Biri bā‘iẟe ve biri fā‘iledür. 

Ḳuvvet-i [bā‘iẟe] oldur kim, 10insānuñ ḥareketin menfa‘atından yaña yāḫūẕ 

ẓann-ı menfa‘atdan 11da‘vet ėder ve tecennüb-i mażarratdan yaña daḫı da‘vet 

ėder, [123b] ḫˇāh ẓann-ıla olsun, ḫˇāh taḥḳīḳ-ile. Ve fā‘ile oldur kim, ‘aḳlı 

2isti‘māl ėder ve müdebbir-i a‘ẓam ḳuvvet-i fā‘ileyi bā‘iẟenüñ emrine 3muṭī‘ 

ḳılup-durur. Elā lehu’l-ḫalḳu ve’l-emru tebārekallāhu rabbu’l-4‘ālemīn.1 

Faṣl. Umūr-ı ṭabī‘iyyenüñ 5ḳalanındadur. Cālinūs eydür: Bilgil ki umūr-ı 

ṭabī‘iyye baḳıyyesinüñ 6biri ḳuvādan ṣādır olan fi‘llerdür ve biri ervāḥdur 

7ve biri esnāndur, ya‘nī ādem yaşları ve biri elvān ve biri 8secene ve biri 

1 “Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin rabbi olan Allâh’ın şanı 
yücedir.” (A‘râf, 7 / 54.)
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ẕekerle ünẟā arasında farḳ ėtmekdür. Ammā 9ef‘āl ibtidāsı i‘tibārınca iki 

ḳısmdur: Bir ḳısm müfred ve bir 10ḳısm mürekkebdür. Müfred fi‘l oldur 

kim, bir ḳuvvet-ile tamām olur; 11ḳuvvet-i cāẕibenüñ ceẕbi gibi ve ḳuvvet-i 

māsikenüñ imsāki gibi. [124a] Ve daḫı mürekkeb fi‘l oldur kim, iki ḳuvvet-

ile tamām olur; biri ḳuvvet-i 2cāẕibe ve biri ḳuvvet-i dāfi‘adur. Ve ammā 

ervāḥ laṭīf 3cismlerdür, aḫlāṭuñ laṭīf buḫārlarından ḥāṣıl olur. 4Ve ervāḥ üç 

ḳısmdur: Biri ṭabī‘īdür ve maḥalli baġırdur ve ‘urūḳ-ı 5ġayr-ı żavārib ya‘nī 

ḥareketsüz ṭamarlar içinden nüfūẕ ėder, 6tā cemī‘ bedene degin. Ve biri 

ḥayvānīdür ve maḥalli yürekdür ve ‘urūḳ-ı 7żavārib ya‘nī ḥareketlü ṭamarlar 

içinden nüfūẕ ėder, tā ki 8cemī‘ bedene degin. Ve biri nefsānīdür ve maḥalli 

dimāġdur ve siñirler 9içinden geçer, tā cemī‘ a‘żāya degin. 

Ve ammā esnān ya‘nī 10insānuñ yaşı dört baḫşdur: Evvelki baḫşı sinnü’n-

nümüvdür, 11ve nümüv artmaḳdur, zīrā bu sinde insānuñ bedeni ve ḳuvveti 

ve ḥüsni dā’imā [124b] artmaḳ[da]dur ve bu sinnüñ intihāsı yigirmi yaşuñ 

yaḳınına degindür 2ve bu sinde ḥarāret ve ruṭūbet ġālib olur. Ve ikinci baḫşı 

sinnü’l-3vuḳūfdur ya‘nī durmaḳ, zīrā beden bu sinde kemāline ėrişür 4daḫı 

durur, ne artar ve ne eksilür ve bu sinnüñ intihāsı 5otuz altı yaşuñ yaḳınına 

degindür ve bu sinde ḥarāret ve yubūset 6ġālib olur. Ve üçünci sinnü’l-

kühūle ya‘nī ḳırġıllıḳ ve bu sinde 7insān gėrüye döner ve bu sinnüñ intihāsı 

altmış yaşuñ yaḳınına 8degindür ve bu sinde burūdet ve yubūset ġālib olur. 

Ve dördünci 9baḫşı sinnü’ş-şuyūḫe ya‘nī ḳocalıḳ ve bu sinde noḳṣānuñ eẟeri 

10āşikāre olur ve bu sinnüñ intihāsı ‘ömrüñ āḫirine degindür 11ve bu sinde 

hem burūdet ve hem ġarīb ruṭūbet ġālib olur. 

[125a] Ve ammā elvān ya‘nī beñizlerdedür, beden aḳlıġı balġamdan ve 

ḳızıllıġı 2ḳandan ve ḳaralıġı sevdādan ve ṣarulıġı ṣafrādan. Ve ammā 3saḥfe 

bedenüñ adıdur semüzlik ve aruḳlıḳ cihetinden. İmdi 4semizlik eger et ci-

hetinden olursa pes ḥarāret ve ruṭūbet 5ġālibdür, eger yaġ cihetinden olursa 

burūdeti ġālibdür 6ve aruḳlıḳda eger beñiz ḳararaġ-ısa ḥarāret ve yubūset 

ġālibdür, 7eger ki aḳ ise burūdet ve yubūset ġālibdür. Ve ammā ẕeker-ile 

ünẟā 8arasında farḳ ėtmek oldur kim, erüñ ḥarāreti ve yubūseti 9artuḳdur ve 

dişinüñ burūdeti ve ruṭūbeti artuḳdur. 
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10Faṣl. Bu faṣl 11teşrīḥ beyān ėder, on bir faṣldur. Evvelki faṣl süñükler 

[125b] bildürür. Ve daḫı Cālinūs ḥekīm buyurur kim: Süñüklerüñ birbi-

ri-y-ile 2iki dürlü ittiṣālları vardur: Bir dürlüsi oldur kim ḥareket 3anuñ-ıla 

tamām olur ve buña mafṣal dėrler ya‘nī bendükşe. 4Ve bir dürlüsi oldur 

kim ḥareket anuñ-ıla tamām olmaz ve buña 5liḥām dėrler ya‘nī bitişük. Ve 

mafṣal daḫı iki dürlüdür, birinüñ 6ḥareketi āşikāre degüldür, baş süñügü-

nüñ derzleri ya‘nī 7yivleri gibi. Ammā ol mafṣal kim ḥareketi āşikāredür, 

üç 8ṣınıfdur: Bir ṣınıfı oldur kim iki süñügüñ birisinde bir ucı 9çuḳur olur 

ve birisinüñ dügmeye beñzer degirmi olma başı 10vardur ve ol bir süñügüñ 

degirmi başı ol bir süñügüñ çuḳurına 11girür ve çegzinür yanbaşınuñ süñügi 

gibi. Ve süñüklerde [126a] süñük vardur ki ḳatıdur ve içi ṭoludur ve başı 

kendüdendür, 2olma degüldür. Süñük var kim yumşaḳdur ve içi mücevvef-

dür 3ve başı olmadur, kendüden degildür. Ve bir ṣınıf oldur kim 4iki süñük 

birisinüñ çuḳurına seheldür, deriñ degildür 5ve birisinüñ başı alçaḳdur. Ve 

süñük var kim başı sivridür, 6degirmi degildür. Ve bir ṣınıf oldur kim iki 

ḳanatludur 7ve ḳanatları birbirine kilīdlenmişdür, oñurġa süñükleri gibi. 

8Ammā ol mafṣal kim ḥareketi āşikāre degildür, ol daḫı 9üç ṣınıfdur: Bir 

ṣınıfına şāne dėrler ve bir ṣınıfı ancılayındur kim 10iki bıçḳunuñ dişleri biri-

birine gire, kilīdlene yaḫūẕ ḳazan 11dendānesi gibi, nitekim elin süñügidür. 

Ve bir ṣınıf ancılayındur kim [126b] iki yufḳa uçları biribiri üstine binmiş 

ola ve leḥimlenmişdür, 2ḳulaḳ üstindeki süñügüñ birisi gibi. Ve bir ṣınıf 

şuncılayundur 3kim iki süñügüñ birisi birisinüñ çuḳurında eşlenmiş ola, 

4dişler gibi. 

Ve bilgil ki insān bedeninde boġurtlaḳdaġı ve 5bögrekdeki kemürdek şekl 

iki pāre süñükden ayru 6‘iẓām-ı sümsümānīden ya‘nī küncīde beñzer uvacuḳ 

süñüklerden 7ayru ve iki omuz başındaġı iki kiçirek süñükden ayru iki 8yüz 

ḳırḳ sekiz pāre süñük vardur. Başda altı pāre ve 9iki şaḳaḳda birer pāre ve üs-

tün çeñede on beş pāre, 10ol süñük-ile kim baş-ıla bile müşterekdür ve aşaġa 

çeñede 11dört pāre ve dişlerde otuz iki pāredür ve iki elde altmış1 [127a] pāre 

ve köprücekde ve gögüsde ve eyegüde ve ḳaṣuḳda otuz ṭoḳuz 2pāre ve oñurġa 

boġunlarında ve ucada ve e‘ālī şercde ya‘nī baracda 3ve sekirdende otuz pāre. 

İki yüz ḳırḳ sekiz pāre süñükler 4bunlardur. 

1 126b’de derkenarda “Boġurtlaḳ ḳaṣaba-i ri’e dėmekdür” ibaresi mevcuttur.
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Ammā başdaġı altı pāre süñük, ikisi yāfūḫda 5ya‘nī depededür ve ikisi 

daḫı yumşaḳdur ve şaḳaḳ üstündeki 6derzde ya‘nī yivde ulaşuḳdur ve ol 

yive derz-i zicī 7dėrler. Ve bir pāresi başuñ ardında depenüñ iki süñügine 

8ulaşuḳdur ve aña ‘aẓmü’n-nuḳre dėrler ya‘nī eñse 9süñügi. Ve bir pāresi 

başuñ alnındadur ve depenüñ iki süñügine 10ulaşıḳdur ve aña ‘aẓmü’l-cebhe 

dėrler ya‘nī alın süñügi 11dėrler ve derzine derz-i iklīlī dėrler. Ve bir pāre 

başuñ [127b] saġ yanındadur ve depenüñ saġ süñügine ulaşuḳdur 2ve birisi 

depenüñ ṣol süñügine ulaşuḳdur ve iki ḳulaḳ bu 3iki süñükdür. Başdaġı altı 

pāre süñük budur. Ve ammā iki 4şaḳaḳdaġı iki pāre süñügüñ her biri bir 

şaḳaġuñ saçanaḳları 5üstine ḳapanmışdur ve aña zic dėrler ve her birinüñ 

6birer egrice yėri vardur ki ḳulaḳdan yaña ḳulaḳ 7süñügine ulaşuḳdur ve 

ḳaşdan yaña ḳaş süñügine 8ulaşuḳdur. 

Ammā üstin çeñedeki on beş pāre süñügüñ 9biri oldur kim; dibi üstün 

çeñede ve depesi başuñ 10süñükleri altındadur, direk gibi başuñ süñüklerin 

11götüren bu süñükdür ve bundan ötürü bu süñüge baş-ıla çeñe1 [128a] 
ortasında müşterek dėrler. Ve altı pāresi iki gözdedür, 2zīrā her gözde üç 

pāre süñük vardur, ikisi iki yañaḳda3dur ve ikisi burundadur ve bu iki pāre 

altında iki pāre daḫı 4vardur delüklü ve delükleri ṭamaġa geçer. Ve iki pāresi 

5ol iki süñükdür kim dişler anuñ içinde olur. Üstün 6çeñeye maḫṣūṣ olan on 

dört pāre süñük budur. 7Ve aşaġa çeñeye dört pāre süñükdür ve dişler otuz 

8iki pāredür, on altısı üstün çeñede ve on altısı aşaġa 9çeñededür. 

Ve ammā iki eldeki altmış pāre süñük otuzı 10bir elde ve otuzı bir el-

dedür ve ol otuz süñügüñ bir pāresi 11‘ażud ya‘nī bāzūdur ve bu süñügüñ 

ṭaşıra yaña gözcedür, [128b] ve yuḳarudan yaña başı degirmidür ve omuz 

çuḳurına girüp-durur 2ve aşaġadan yaña ucında iki çuḳur vardur, birisine ḳol 

3süñüginüñ ucı girür ve birisine çubuġuñ ucı girür. 4Ve iki pāresi ḳoldadur, 

zendü’l-a‘lā dėrler ve ḳoluñ üstün 5süñügidür ve birisine zendü’l-esfel dėrler 

ve ḳoluñ çubuġıdur. 6Ve sekiz pāresi rusġada ya‘nī bilekdedür ve dört pāresi 

aya 7daraġındadur ve on beş pāresi barmaḳlardadur, her barmaḳda 8üç 

pāredür ki selāmiyyāt dėrler. 

1 127b’de derkenarda “Saçanaḳ dėyü ‘aḍalāta dėrler” ibaresi mevcuttur.
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Ve ammā gögüsdeki ve 9eyegüdeki ve ḳasuḳdaġı otuz ṭoḳuz pāre süñük-

dür, ikisi 10terḳovada ya‘nī köprücekde ve biri yedi ḳaṣṣuñ ya‘nī döşüñ 

11süñükleridür ve on dört üstün eyegülerdür kim yedisi [129a] döşüñ saġ ya-

nında ve yedisi ṣol yanındadur ve arḳadan yaña 2uçları oñurġaya ulaşuḳdur 

ve gögüsden yaña kemürdekden 3başları vardur ve döşe ulaşuḳdur. Ve bu on 

dört 4eyegüden aşaġa on eyegü daḫı vardur, her cānibde biter, ḳıṣacuḳ 5eye-

güdür, döşe ėrişmez ve bu on eyegünüñ eñ aşaġası 6ḳasuḳ süñügine yaḳındur 

ve aña muttaṣıl olan süñükler 7altı pāre süñükdür. 

Ve ammā oñurġadaġı ve uyucdaġı ve e‘ālī 8şercdeki otuz pāre süñüklerüñ 

yedisi boyun boġunıdur 9ve on ikisi arḳa boġunıdur ve beşi uca boġunıdur 

ve bu 10başdan aşaġa iki yanbaşı süñügi ortasında bir yaṣṣı süñük 11vardur 

kim arḳa altında bünyād gibi döşenmişdür ve yanbaşınuñ [129b] iki süñügi 

anuñ üstinde terkīb olupdur ve bu süñügüñ adı 2ḳaṭātdur ve Türkīce sekir-

den dėrler. Ve bu süñük, üç pāre 3süñükden te’līf olupdur ve üç ‘uṣ‘ūṣdur 

ya‘nī üç 4boġundur. Ammā iki ayaḳdaġı altmış pāre süñük ki her otuz, 5bir 

ayaḳdadur ve bu otuzuñ biri uyluḳ süñügidür ve bedende 6bundan büyük 

süñük yoḳdur ve ikisi baldırdadur ve biri 7ṭopuḳda ve biri ökçede ya‘nī al-

tındadur ve aña zevraḳ dėrler, 8zīrā zevraġa beñzer ve rusġada ya‘nī ökçe-y-ile 

daraḳ ortasında 9üç pāre süñük var[dur] ve beşi ayaḳ daraġında ve on ikisi 

10dört barmaḳda, her birinde üçer ve ikisi baş barmaḳda ve ikisi dizde. 11Ve 

bedenüñ hep süñügi budur. 

Faṣl. [130a] İkinci faṣl siñirler teşrīḥindedür. Ebuḳıraṭ sözlerinden 2naḳl 

olınur, şöyle buyurur ki: Siñir iki ḳısmdur, bir ḳısm dimāġdan 3ya‘nī bey-

niden, anlar yedi ciftdür. Evvelki cifte, ecvef dėrler; 4zīrā içi mücevvefdür 

ve bu cift muḳaddem-i dimāġuñ iki tecvīfinüñ 5yanlarından ibtidā ėder ve 

iki göze varur ve rūḥ-ı nūr-ı bāṣır 6ya‘nī gözüñ nūrı anuñ tecvīfinden geçer. 

Ve ikinci cifti evvelki 7ciftüñ ardından ibtidā ėder beyni içinden ve iki göze 

yayılur 8ve gözlerüñ ḥareketi anuñ-ıladur. Ve üçünci cifti ẕevḳī dėrler 9ve bu 

ciftden çoḳ siñirler bulınur, kimi ḳulaḳ ardından çekilür 10çeñenüñ ben-

dükşesine varur ve kimi daḫı iki şaḳaḳuñ 11saçanaḳlarına yayılur ve andan 

geçer, üstün çeñenüñ derzine degin [130b] ve andan üstün dudaġa ve yüz 

derisine yayılur ve kimi dil 2üstündeki perdeye yayılur ve dile ẕevḳ ḥissin 

vėrür ve kimi 3aşaġa çeñe dişlerinüñ diblerine ve aşaġa dudaġa yayılur. 4Ve 
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dördünci ciftüñ ibtidāsı üçünci ciftüñ ardından 5ve biribiri-y-ile ḳavuşduġı 

ḥālde ümm-i cāfiyeye geçer ve ümm-i cāfiye 6ḳafanuñ depesine degin iç yü-

zinden varur ve biribirinden 7ayrılduġı ḥālde aña ulaşur ve aña ẕevḳ ḥissin 

vėrür. 8Ve beşinci cift mużā‘afdur ya‘nī eklenmişdür, birine 9‘aṣabu’s-sem‘ 

ya‘nī ki eşitmek siñiri dėrler ve bu siñir ilerüden 10ibtidā ėder ve iki ḳulaġuñ 

delügine girür ve içinde döşenür 11ve biri gėrüden ibtidā ėder ve üçünci 

ciftüñ ba‘żı aḳsāmına [131a] ḳarışur, andan aşa[ġa] çeñeyi ḥareket ėtdüren 

yaṣṣı saçanaġına 2ulaşur. Ve altıncı cift eñse çuḳurı ḳatında bir yėr vardur 

kim 3aña derzi dalı dėrler; zīrā ki dala beñzer ve ol yivüñ 4āḫirinde iki de-

lükden çıḳar, her biri bir delükden. Ol arada 5üçünci ve yedinci ciftden 

birḳaç siñir vardur, bile birikürler, 6pes bu cümlenüñ ba‘żısı dirsekdeki yaṣṣı 

saçanaḳlara varur 7ve bir büyük budaġı boyun içinden geçer ve andan birḳaç 

siñir 8budaḳlanur ve boġurtlaġa maḫṣūṣ saçanaḳlara varur ve anlara 9yayılur 

ve baḳıyyesi gögüse iner ve gögüsde birḳaç bölük olur. 10Bir bölügi yuḳaruya 

döner ve boġurtlaḳ saçanaḳlarına varur 11ve bunlar[a] a‘ṣābun rāci‘atun ilā 

fevḳ dėrler, ya‘nī yuḳaruya [131b] döner siñirler. Ve bir bölügi öykene ve 

yürege ve ḥulḳūma ve gögsüñ 2iç yüzindeki ḥicāba ya‘nī perdeye yayılur, 

andan ma‘īde aġzına 3varan siñir bir siñirdür hemān ve bir olmaḳdan murād 

budur; 4tā ki ḳalan siñirlerden bunuñ ḥissi artuḳ ola. Ve ammā 5iki bögrege 

dönen siñir murdār ilikden çıḳmış siñirlere 6ḳarışur. Ve yedinci ciftüñ ekẟeri 

diledügi saçanaḳlara 7yayılur. Ve ammā ol ḳısm ki nuḫā‘dan biter, yigirmi 

ciftdür; 8sekiz cifti boyun boġunlarından biter ve on iki cifti 9gögüse ḳarışur, 

oñurġa boġunlarından biter ve beş cifti 10bėl baġlarından biter. 

İmdi bu siñirler daḫı murdār ilikden 11ṭaşıra ne hey’et-ile çıḳar, beyān 

ėdelüm. Ebuḳıraṭ eydür: [132a] Bilgil ki her boġunuñ ḳavuşduġı yėrde 

murdār ilikden bir cift 2siñir çıḳar, biri saġdan yaña varur ve biri ṣoldan 

yaña 3varur. Ammā boyun boġunlarından çıḳan siñir ciftüñ birisi, 4boyunuñ 

üstün boġunında bir delük vardur, andan çıḳar 5ve başdaġı saçanaḳlarda 

müteferriḳ olur, hemān zīrā ol 6delük ṭar olmaġın bu cift kiçirek olur. İkinci 

cift, evvelki 7boġunuñ ara yėrinde boş yėr vardur, andan çıḳar ve baş deri-

sine 8ulaşur ve aña lems ḥissin vėrür ve andan iki gözdeki 9ve iki yañaḳdaġı 

saçanaḳlara varur, tā ki bu saçanaḳlara hem ḥis ve hem 10ḥareket vėrür. Ve 

üçünci cift, ikinci boġun-ıla üçünci boġun 11arasından çıḳar ve iki ḳısm olur 
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ve ol oldur kim baş [132b] derisine ḥis vėrür ve boyun ardındaġı saçanaḳlara 

hem ḥis 2ve hem ḥareket vėrür ve bir ḳısm ḳulaḳlar çevresindeki saçanaḳlarda 

3yayılur. Ve dördünci cift, üçünci boġun-ıla dördünci boġun 4arasından 

çıḳar ve boyun içindeki ve baş içindeki ve bėl 5üstündeki saçanaḳlara hem 

ḥis ve hem ḥareket vėrür. Ve beşinci 6cift, dördünci boġun-ıla beşinci boġun 

arasında biter ve iki ḳısm 7olur; biri büyük ve biri kiçi. Kiçisi yuḳarudan 

yaña meyl ėder 8ve dirsege degin varur. Ve büyügi daḫı iki ḳısm olur; bir 

ḳısm 9bėl boġunlarınuñ üstündeki yaṣṣı saçanaḳlara varur ve andan 10başuñ 

ve boyunuñ iç yüzündeki saçanaḳlara degin ulaşur ve bir 11ḳısmı bėlden 

çıḳan altıncı ciftüñ ba‘żı eczāsı-y-ıla ḳavuşur [133a] ve döner, tā gögsüñ iç 

yüzindeki ḥicāb ortasına degin. 2Ve daḫı altıncı cift, beşinci boġun-ıla altıncı 

boġun ortasında 3biter. Ve daḫı yedinci cift, altıncı boġun-ıla yedinci boġun 

ortasında 4biter. Ve daḫı sekizinci cift, yedinci boġunuñ altından biter ve 

5bu siñirler dükeli biribiri-y-ile ṭolaşur, bėlden çıḳan siñir6lerden bir budaḳ 

döner ve bu ṭolaşuḳ siñirlere ḳavuşur. 7Andan ṣoñra bu cümle siñirler kim 

vardur, döner; tā ki 8süñük dibine degin ve ḳola ve bilege ve elüñ ucuna 

degin 9varur. 

Ve ammā ol siñirler kim göz ḳarşusındaġı oñurġa 10boġunlarından çıḳar, 

on iki ciftdür. Evvel cifti arḳanuñ 11evvelki boġunı-y-ıla ikinci boġun or-

tasından çıḳar ve bu ciftüñ [133b] ba‘żısı eyegü arasındadur, saçanaḳlara 

ve ba‘żısı bėl saçanaḳları 2dibinde yayılur ve ba‘żısı yuḳaruya döner ve ele 

degin varur. 3Ve ikinci cift, ikinci boġun-ıla üçünci boġun ortasından biter 

4ve ba‘żısı ḳarunuñ ve ḳoluñ derisinde yayılur ve ikisine 5daḫı ḥis vėrür ve 

bāḳīsi iki ḳısm olur: Biri birez ilerü 6varur, eyegüler ortasındaġı saçanaḳlarda 

ve göz üstündeki 7yumşaḳ saçanaḳlara yayılur ve bir ḳısm bėlüñ ve omuzuñ 

saçanaḳlarında 8yayılur ve ḳalan on ciftüñ ḥükmi yine buncılayındur, 9ya‘nī 

ol iki cift yayılduġı gibi ol a‘żāda anlar daḫı 10eyle yayılur. 

Ammā bėl boġunlarından çıḳan beş ciftüñ iki ḥāli 11var: Biri ‘ām ve biri 

ḫāṣ. Ammā ol ḥāl kim ‘āmdur, oldur kim [134a] bu beş ciftden birḳaç 

budaḳ bölinür ve ortadan yaña ve bėlüñ 2cemī‘ saçanaḳlarına degin yayılur ve 

öñdin yaña ḳarın üstündeki 3saçanaḳlarda ve iki yanbaşındaġı saçanaḳlarda 

yayılur. Ammā 4ol ḥāl kim ḫāṣdur, oldur kim aşaġaġı iki boġundan iki 5bü-

yük siñir biter ve ikisi daḫı iki baldıra degin varur 6ve anda bu iki cifte 
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iki kiçirek siñir ḳarışur. Bu iki kiçirek 7siñirüñ birisi bėlüñ üçünci büyük 

boġunınuñ delüginden 8biter ve birisi sekirdenüñ evvelki delüginden biter. 

Pes bu siñirler 9ṭaġılduġı ḥālde bir ḳısm, yanbaşınuñ bendükşesini ḥareket 

10ėtdüren saçanaḳlarda yayılur ve bir ḳısm, baldıra degin iner. 11Ammā se-

kirdenden çıḳan dört cift siñirüñ bir cift[i] [134b] ol baldıra varan siñirler-

ile bile ḳarışur ve baldıra 2degin varur ve üç cift maḳ‘addaġı ya‘nī ṣofradaġı 

3saçanaḳlara ve ẕekerdeki ve meẟānedeki ve ol yėre maḫṣūṣ 4saçanaḳlara ya-

yılur. 

Faṣl. 5Üçünci faṣl ḥareketsüz ṭamarlar şerḥindedür. Cālinūs ve Ebū 6‘Alī 

Sīnā’dan naḳldür ki eydür: Kebidden ya‘nī ḳavuḳdan ṭamar 7ḳopar, yėri 

muḳa‘‘ar-ı kebidden ya‘nī çaḳ çuḳur yėrinden ibtidā 8ėder ve bu ṭamaruñ adı 

ecvefdür, zīrā bedenüñ ṭamarlarından 9bunuñ tecvīfi büyükdür. Ve ammā 

ol ṭamar kim aña bāb dėrler, 10baġır içinde bulunur ve andan beş ṭamar 

budaḳlanur, beşi daḫı baġıruñ 11beş ucına degin ulaşur, andan ṣoñra ol beş 

ṭamardan [135a] muḫtelif budaḳlar bulunur ve bu budaḳlardan sekiz de-

girmi ṭamar 2mi‘ā-yı iẟnā ‘aşeriyyeden yaña egilür. Ve bu sekiz ṭamardan 

kiçirek 3iki ṭamar ayrılur: Biri em‘ā-yı iẟnā ‘aşeriyyeye, ol bir baġarsuḳdur 

4kim uzunluġı on iki barmaḳdur. Ve biri ma‘īdenüñ ol yanına 5ulaşur kim 

bevvābuñ öñidür. Ve altı büyük ṭamaruñ birisi ma‘īdenüñ 6saġ yanına ula-

şur. Ve ikincisi ṭalaḳdan yaña yönelür ve 7ṭalaḳa ulaşmadın andan bir büyük 

budaḳ ayrılur ve ma‘īdenüñ 8ṣol yanına ulaşur ve bir budaġı ṭalaġuñ çuḳurına 

ulaşur 9ve ol aracuḳda bulunur, bir cüz’i ṭalaġuñ başına degin varur 10ve bir 

cüz’i ṭalaġuñ ucundaġı cüz’lere. Ve üçüncüsi mi‘ā 11ortasındaġı ṭamarlaruñ 

büyük cüz’lerine ulaşur. Ve dördünci [135b] maḳ‘aduñ göz yerine ve 

ḳarınuñ iç perdesine degin ulaşur. 2Ve beşinci ḳolon dedükleri baġarsuġuñ 

çevresindeki ṭamarlaruñ 3yollarında bulunur ve daḫı çoḳ ṭamarlar içinde 

bulunur, tā ki mi‘ā-yı 4ṣā’imeye degin varur. Ve bu ṭamarlar cemī‘ mi‘ā-yı 

raḳīḳ ve mi‘ā-yı 5ḳolon içinde bāb ṭamarından bulunur. 

Ammā ki ecvef dėdükleri 6ṭamardan bulunan ṭamarlaruñ keyfiyyeti bu-

dur kim; kebidden çoḳ 7ṭamarlar bulunur ve bu ṭamarlar ol kebidüñ gözce 

yerinden yayılur 8ve kebidden az ṭaşıra varıcaḳ iki ḳısm olur: Biri 9ince ve 

biri yoġun. Ve ol ḳısm kim yoġundur, bedenüñ 10aşaġasına degin varur, tā ki 

bedenüñ aşaġa a‘żāsın ṣuvara. 11Ve ol ḳısm kim incedür, bedenüñ yuḳarusına 
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degin varur, tā kim [136a] üstün ṣuvara. Ve ammā ol ḳısm kim yuḳarudan 

yaña meyl ėder, 2baġır üstündeki perdeye degin varur ve aña ulaşur ve ol 

3arada andan iki ṭamar bulunur ve perdede yaluñuz, tā ki aña ġıdā 4vėre 

ve ḥicābdan geçüre. Pes andan incecük ṭamarlar bulunur ve 5gögüsde iki 

bulunur; perdeye ve yürek ḳabına ulaşur, andan ṣoñra 6tūẟe dėdükleri yer-

de yayılur ve andan bir büyücek budaḳ 7yürek ḳulaġına degin varur ve üç 

ḳısm olur: Bir büyük ḳısm 8yüregüñ saġ tecvīfine varur ve bir ḳısm yüregi 

ṭaşıradan 9çevirür ve içinde yayılur ve üçünci ḳısm gögüsüñ aşaġasına 10degin 

ulaşur ve andaġı cismlere ġıdā vėrür ve gögüsden terḳovaya 11ya‘nī köprü-

cege degin ṭoġru varur ve ol arada bir yol vardur, [136b] ol yolda budaḳ 

budaḳ olur ve terḳovaya yaḳın olan cismleri 2iki cānibden ṣuvarur ve birḳaç 

budaḳ andan ṭaşıraya çıḳar; 3tā ki ol içerüdeki a‘żāya ḳarşu saçanaḳları daḫı 

ṣuvara. 4Ve ḳoltuġa ḳarşu varıcaḳ, andan bir ulu budaḳ ṭaşraya 5çıḳar ve 

iki ḳısm olur: Biri ḳoltuḳ altından ṣaġdan 6yaña ṣaġ ele varur ve biri yine 

ḳoltuḳ altından ṣoldan 7yaña ṣol ele varur ve bāselīḳ ṭamarları budur. 8Ve 

terḳovanuñ orta yerine ḳarşu varıcaḳ iki ḳısm olur; 9biri ṣaġdan yaña ve biri 

ṣoldan yaña varur. Ve her biri yine 10iki ḳısm olur; biri omuz ortasına çıḳar 

ve ḳoluñ ṭaşıra 11yanından iner, tā ele degin ve bu ṭamara ḳifal dėrler. Ve bir 

ḳısm [137a] daḫı her cānibden iki ḳısm olur; biri boyun içinden biter 2ve 

dik yuḳaruya varur ve ḳafa içine girür, tā ki ḳafa içindeki 3beyni ve yėrleri 

ṣuvara ve boyundan beyniye gider. Andan bir4ḳaç uşacuḳ ṭamarlar ayrılur, tā 

ki boyunuñ iç yüzindeki 5a‘żāyı ṣuvara ve buña vedec-i ġā’ir dėrler. Ve ḳalanı 

6boyunuñ ṭaşıra yüzinden dik yuḳaruya varur ve birḳaç 7ḳısm olur; ba‘żısı 

boyunda ve başda yayılur ve ba‘żısı yüzde 8ve gözde ve burunda yayılur, tā 

ki bu a‘żāları ṣuvara ve buña 9vedec-i ẓāhir dėrler. Ve bilgil ki omuz üstinden 

gelen ṭamardan 10birḳaç ṭamar ayrılur, tā ki ‘ażuduñ ṭaşıra yüzin ṣuvara. 

11Ve ḳoltuḳlardan yaña olan ṭamardan daḫı birḳaç uşacuḳ [137b] ṭamar 

ayrılur, tā ‘ażuduñ iç yüzin ṣuvara. Ve dirsek 2ḳatında her birisinüñ uşacuḳ 

ṭamarları bir arada derilür 3ve biri kürek ve ḳoltuḳdan yaña gelen ṭamardan 

bir ḳısm ayrılur 4ve omuz üstinden gelen ṭamaruñ bir ḳısmı ḳoluñ ṭaşıra 

5yüzinden uzanur ve üstün ḳoluñ üstine çıḳar ve buña 6ḥablü’ẕ- ẕirā‘ dėrler. 

Ammā ḳoltuḳdan yaña gelen ṭamaruñ 7bir ḳısmı, ol daḫı birḳaç budaḳlar 

olur ve ḳoluñ iç yüzinde 8yayılur çubuġuñ aşaġa ucuna degin. Ve bu ḳısmdan 
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bir ṭamar 9ayrılur ve bu ol ṭamardur kim aşaġa sırça barmaġ-ıla yanındaġı 

10barmaḳ arasında ayanuñ ṭaşıra yüzinde[dür] ve bu ṭamara üseylim 11dėrler. 

Ve ammā ecvefüñ ol ḳısm[ı] kim bedenüñ aşaġa a‘żāsını [138a] ṣuvarur; 

ol daḫı arḳanuñ boġunları üstinde çıḳar ve 2aşaġadan yaña meyl ėder ve ol 

emirde andan birḳaç budaḳ 3ayrılur ve iki bögrek ṣaruḳlarına ve perdeleri-

ne ve aña yaḳın 4cismlere degin varur ve bu cismleri ṣuvarur. Andan ṣoñra 

5budaḳ daḫı ayrılur andan ve iki bögrek tecvīflerine ve perdelerine 6degin va-

rur. Andan ṣoñra her bir boġun ḳatında iki budaḳ ayrılur; 7biri saġdan yaña 

ve biri ṣoldan yaña varur, tā ol yėre yaḳın 8a‘żāyı ṣuvara; içerüden raḥm ve 

meẟāne gibi ve ṭaşıradan 9yaña ḳarın perdeleri ve iki bögrek gibi. Şuña degin 

kim, 10boġunlaruñ āḫirine varınca daḫı iki ḳısm olur: Bir ḳısm saġ 11ayaġa 

degin ve bir ḳısm ṣol ayaġa degin varur. Ve her birinden [138b] budaḳlar 

ayrılur ve bu budaḳlaruñ ba‘żısı bögürüñ deriñ 2yėrlerine degin biter, tā ki 

bögürüñ deriñ yerindeki saçanaḳları ṣuvarur 3ve andan deriñe, āḫirine de-

gin varur ve daḫı üç ḳısm olur: 4Biri baldıruñ içerüki ve ṭaşıraġı saçanaḳları 

ṣuvarur. Ve bir 5ḳısm baldıruñ yüzinde biter, şuña degin yürür kim iç ṭopuḳ 

6ḳatında āşikāre olur ve buña ṣāfin dėrler. Ve bir ḳısm 7ṭaşra yüzinde biter ve 

şuña degin yürür kim ṭaşıra ṭopuḳ ḳatında 8āşikāre olur ve buña ‘ırḳu’n-nisā 

dėrler. Ve bu iki ṭamar 9ayaḳ yüzinde kim yayılur, ‘ırḳu’n-nisānuñ budaḳları 

sırça 10barmaḳ ḳatında olur ve ṣāfinüñ budaḳları baş barmaġ-ıla 11yanındaġı 

barmaḳ arasında olur. 

Faṣl. [139a] Dördünci faṣl şerāyīnde ya‘nī müteḥarrik ṭamarlardadur. 

Ebuḳıraṭ 2eydür: Bilgil ki müteḥarrik ṭamarlaruñ ibtidāsı yüregüñ ṣol 

3tecvīfindendür ve bunlar iki ṭamardur: Biri kiçi ve biri ṭabġadur 4ve buña 

şiryān-ı verīdī dėrler ve bu ṭamar evvel-emirde öykende 5yayılur. Ve bir bü-

yügi vardur, adı ebherdür ve yürekden çıḳduġı 6ḥāletde andan iki budaḳ 

ayrılur ve yüregüñ cirmin çevürür 7ve büyügi yüregüñ cemī‘ eczāsına ya-

yılur ve kiçisi yüregüñ saġ 8tecvīfinüñ ba‘żı eczāsında yayılur. Ve ebherüñ 

baḳıyyesi daḫı iki 9ḳısm olur; biri büyük ve biri kiçi, yuḳarudan yaña varur, 

zīrā 10yürekden yuḳaru az a‘żā vardur ve yuḳarudan yaña varan 11ebherüñ 

bir ḳısmı daḫı iki ḳısm olur; yine biri büyük ve biri [139b] kiçi. Ve bü-

yügi şāh ṭamardan yaña yuḳaruya varur daḫı gögüsüñ 2ṣol yanından varup 

geçer, saġ yanındakin pes ol aradaġı 3geñşek ete baġlaşıcaḳ, üç ḳısm olur; 
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ikisi ġāyet 4ulu ṭamarlardur ve ḥareketleri yavlaḳ ḳatıdur. Ve bu iki ṭamar 

5evdāc-ı ġā’irenüñ yanına varur biri saġdan yaña ve biri 6ṣoldan yaña ve 

bu iki ṭamara ‘ırḳānü’s-sübāṭ dėrler ve evdāc-ı 7ġā’ire ne ṭarīḳa bilinürse 

bunlar daḫı ancılayın bilinür ve ikisinden 8bile ne ḳalursa ḳafanuñ içine 

girür, tėl tėl olur ve biri9birine ṭolaşup aġ gibi olur ve beyni altında döşe-

nür. Andan 10ṣoñra yine birikür ve iki müteḥarrik ṭamar olur ve beyni içine 

girür. 11Ammā üçünci ḳısm, ol daḫı döşde ve eyegülerde kim boġun [140a] 
üstündedür ve bunuñ boġunlarında ve köprüceklerde ve ellerde 2yayılur. 

Ammā bu teşrīḥ ėtdügümüzden yuḳaru giden ṭamaruñ 3bir ḳısmı kim kiçi-

dür, ol daḫı ṣol ḳoltuḳdan yaña varup geçer 4ve ṣol yaña bölünür. Ve ol ulu 

ṭamaruñ üçünci ḳısmı, 5döşde ve gögüsde üstün eyegülerinde ve boyunuñ 

altı boġunında 6kim üstindür ve iki omuzda ve iki elde nice yayılursa bu daḫı 

7ancılayın yayılur. Ve ammā ebherüñ bir ḳısmı yürekden aşaġaya degin 8iner, 

ol daḫı beşinci boġunda müstaḳırr olduġı ḥāletde bėlüñ 9üstünde uzanur tā 

sekirdene degin ve gögüsden geçerken 10andan bir kiçirek ṭamar ayrılur ve 

öyken[üñ] olduġı yėrde bulunur 11ve āḫiri boġurtlaġa degin ėrişür, ṣoñra her 

bir boġun ḳatında [140b] birḳaç budaḳ ayrılur. Ol yere degin varur kim, 

eyegüler ile 2murdār iligüñ aralıġıdur ve gögüsden geçincek evvel-emirde 

3andan iki ṭamar ayrılur ve ikisi daḫı gögüs perdesine geçer. 4Andan ṣoñra 

andan bir ṭamar ma‘īdede ve baġırda ve ṭalaḳda 5bulunur ve bundan ṣoñra 

bir ṭamar daḫı ayrılur ve ḳolon adlu 6baġarṣuġuñ çevresindeki ṭamarlaruñ 

bögrege degin varur, 7tā ki iki bögrek ḳanuñ ṣuyın ceẕb ėde ol ṭamarlardan. 

Ve 8bundan ṣoñra yine andan birḳaç ṭamarlar ayrılur ve bu 9ayrılan ṭamarlar 

mi‘ā-yı müstaḳīmüñ ya‘nī ṭoġru baġarsuġuñ 10çevresindeki ṭamarlaruñ ev-

velki cüz’lerine ulaşur. Ve bundan 11ṣoñra yine andan çoḳça ṭamarlar ayrılur 

ve her [141a] bir boġunda bu uşaḳ ṭamarlardan bir cift girür ve murdār 

ilige 2degin varur ve ba‘żısı iki ḫāyeye degin varur. Pes bu uşaḳ 3ṭamarlaruñ 

baḳıyyesi, boġunlaruñ āḫirine degin varıcaḳ iki 4ḳısm olur; biri sekirden 

süñüginüñ üstünden ṣaġ buddan 5yaña ve biri ṣol buddan yaña geçer ve 

buda ėrişmedin her 6birinden bir müteḥarrik ṭamar ayrılur ve ikisi daḫı 

ḳavuḳ yanından 7uzanur, tā ki göbege degin. Ve bu genç oġlancuḳlarda olur. 

8Ve ammā büyük kişilerde göbege degin uzanan ṭamaruñ bir cüz’i 9ḳurur 

ve ol iki cüz’i ki ḳavuḳdan yaña uzanur, 10bāḳī ḳalur. Ve anlardan birḳaç 

müteḥarrik ṭamar ayrılur ve 11sekirden süñügünüñ üstündeki saçanaḳlarda 
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bulunur ve andan [141b] geçüp budda ve baldırda ve ayaḳda biter ve budaḳ 

budaḳ olup 2andaġı deprenmez ṭamarlara ḳarışur. 

Faṣl. 3Beşinci faṣl ‘aḍalātda ya‘nī saçanaḳ etleri teşrīḥindedür. 4Cālinūs 

eydür: Bilgil ki saçanaḳlaruñ terkībi hem etden ve hem 5siñirdendür ve bun-

lar irādī ḥareketlerüñ altıdur ve bunlaruñ 6yėrleri muḫtelif olmaġın şekil-

leri aşaġaġı ucuna degin 7çoḳ et olur. Velīkin aşaġa ucından bir cism biter 

kim 8aña veter dėrler ya‘nī kiriş ve ol kirişüñ bir ucı uzanur 9ve kendü-y-ile 

müteḥarrik olan bendükşeye ulaşur. Pes ol ‘użvuñ 10ḥareketi ol kirişleyin 

olur ve saçanaḳdan yaña çekilür, tā kim 11ol ‘użv ḥareket ėde ve saçanaḳdan 

yaña egile. Ve bilgil kim [142a] ol ‘użvı ḥareket ėtdüren saçanaḳ olur ve her 

‘użvuñ 2saçanaġında bir yoġun kiriş olur ya birḳaç kiriş olur 3ve ol kirişlerüñ 

uçları ol ulu ‘użva ulaşup-durur, 4tā anuñ ḥareketi āsān ola. Ve şāyed ki bir 

ulu ‘użvı 5depretmek içün birḳaç saçanaḳ bile yaradıla, tā ol ‘użvı 6depredi-

bileler. Ve saçanaḳ var kim kirişi yoḳdur ve hem kiçi ve laṭīf 7saçanaḳdur; 

zīrā depretdügi ‘użv hem kiçirek ve hem laṭīfdür, 8üstün ḳapaḳlar saçanaġı 

gibi. Ve ‘użvlar vardur kim anuñ ḥareketi 9ol saçanaḳlar-ıla olur. İmdi eger 

ol ‘użvuñ ḥareketi 10muḫtelif cihetlerden yaña olursa pes ol saçanaḳlaruñ 

yėrleri 11daḫı muḫtelif olur, tā ki ḥareket vaḳtında muḫtelif saçanaḳlaruñ 

[142b] birisi ol ‘użvı kendüden yaña çekerse aña muḫtelif olan 2saçanaġuñ 

fi‘li bāṭıl olur. Yoḳ eger ikisi bile çekerse 3ol ‘użv ṭoġru durur, ne ol yaña ve 

ne bu yaña egilür. Şöyle ki; 4ḳoluñ iç yüzinde olan saçanaḳlar eli çekicek, el 

ardından 5yaña egilür. Yoḳ eger ḳoluñ ṭaşıra yüzindeki saçanaḳlar 6daḫı bile 

çekerse el ṭoġru durur, ne ol yaña ve ne bu yaña 7egilür. 

Ve bilgil ki bedende irādī ḥareketlü ‘użvlar 8bulardur: Elin derisi ve iki 

göz ve iki ḳulaḳ ve burun ucı 9ve iki dudaḳ ve dil ve boġurtlaḳ ve çeñe ve 

baş ve boyun ve 10omuz ve ‘ażud ve bendükşeyi ḳol-ıla bėle ve ḳoluñ ben-

dükşesi 11bilek birle bėle ve barmaḳlar ve bendükşeleri ve boġazdaġı [143a] 
‘użvlar ve nefes ‘użvları ve ḳavuḳ daḫı kim bevli dutar 2ve maḳ‘ad daḫı kim 

ẟifl dutar ve çıḳmaġa ḳomaz ve ḳarın ve uyluḳ 3bendükşesi ve baldır ve ayaḳ 

ve daḫı ayaḳ barmaḳları. Ve bu ḥareket4lerüñ her birisine saçanaḳlar vardur 

kim şekilde ve vaż‘ıda 5aña muvāfıḳdur. 

Ve bilgil kim cemī‘ saçanaḳlar da kim 6vardur, dükeli beş yüz yigirmi 
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ṭoḳuz saçanaḳdur: İki gözde 7yigirmi dört, her birinde on ikişer ve aşaġa 

çeñede on 8iki ve yüzde ṭoḳuz, ikisi yüzüñ iki ucında ḥareket 9ėtdürür ve ikisi 

aşaġa dudaġı ve birisi elin derisini 10ḥareket ėtdürür ve başda ve boyunda 

yigirmi üç ve dilde 11ṭoḳuz ve iki omuzda on dört, her birinde yedişer ve iki 

[143b] ‘ażudda yigirmi altı, her birinde on üçer ve her ḳolda 2on ṭoḳuz ve 

gögüsde yüz ṭoḳuz ve bėlde ḳırḳ sekiz 3ve döşde ḳasuġa degin sekiz ve iki 

ḫāyede dört ve ḳavuḳda 4bir ve ẕekerde dört ve maḳ‘adda dört ve her budda 

üçer 5ve her baldırda on iki ve ayaḳda elli altı ve iki ayaḳ barmaḳlarında 

6yigirmi iki saçanaḳdur. Ve bilgil ki saçanaḳ vardur kim üç 7saçanaḳdan ve 

saçanaḳ vardur kim dört saçanaḳdan terkīb olupdur 8ve artuḳ ve eksük daḫı 

olur ve anuñ teşrīḥi bu muḫtaṣarda mümkin 9degüldür. 

Faṣl. 10Altıncı faṣılda deri teşrīḥin bildürür. Ebuḳıraṭ buyurur ki: 11Deri 

a‘żā-yı müteşābihedendür ve a‘żāyı ṭaşıradan [144a] ḳaplayupdur, zīrā 

a‘żānuñ libāsıdur. Ve derinüñ ṭaşıra 2yüzine deri ve içerüsine edme dėrler. 

İçerüsinden 3ṭaşırası ḳatı olur ve ‘ale’l-ıṭlāḳ adı cilddür ya‘nī 4deridür. Ve 

deride beş vech beyān ėdelüm: Biri eye derisinde, 5zīrā altındaġı kirişler-

ile ulaşuḳdur ve anuñ-içün kim 6ulaşuḳdur, ḥis ve ḥareket ola ve yerinden 

deprenmeye. 7Ve ikincisi elin derisinde, zīrā altında saçanaḳlar döşenmişdür 

8ve elin derisi ol saçanaḳlaruñ ṭaşıra yüzidür ve vaż‘ı 9bu resm-ile olduġından 

murād budur ki; irādet-ile müteḥarrik oluna. 10Ve üçüncüsi göz ḳapaġınuñ 

üstündeki deridür, zīrā altındaġı 11bile yapışupdur, tā ki göz açılmaġı āsān 

ola. Ve daḫı [144b] dördüncüsi kim iki dudaḳ derisinde kim, ol aradaġı 

saçanaḳlar-ıla 2nice yapışupdur ve bunuñ daḫı vaż‘ı bu resm-ile olmaḳdan 

murād budur kim; 3iki dudaġuñ ḥareketi iḫtiyār-ıla ola yāḫūẕ ol saçanaḳlar 

4dikrek ve ḳā’im ola. Ve ammā derinüñ beşinci ṣıfatı iki yañaḳ 5derisidür 

kim, iki göze yaḳındur ve bu derinüñ saçanaḳlardan 6nesne döşenmişdür 

bile kim altında bir ġışā vardur kim süñük 7üstinde döşenmişdür velīkin 

ceẕb ḳuvveti-y-ile degildür, belki 8yumşaḳlıġa meyl ėder. Ve bu derinüñ 

aşaġa ucı çeñenüñ derisine 9ulaşuḳdur, pes bu irādī ḥareket-ile müteḥarrik 

olur velīkin kendü 10kendüye ḥareket ėtmez, pes anuñ-içün cemī‘ bedenüñ 

derisine 11muḫālefet ėder līkin cevherde degildür. Ve bu deri elin derisi-y-ile 

[145a] ḥareketleri anuñ-içün irādī oldı kim; gözi açmaḳda ve yummaḳda 

2ikisi bile yardımlaşa, vallāhu a‘lem. 
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Faṣl. 3Yedinci faṣılda a‘żā-yı mürekkebe teşrīḥindedür; Cālinūs ve Ebū 

4‘Alī Sīnā buyruḳlarıdur. İmdi evvel dimāġı ve iki gözi 5ve ḳulaġı ve dili 

beyān ėdelüm. Bilgil kim dimāġ bir cismdür 6kim anuñ terkībi bir cevher-

dendür kim yumşaḳ ve hem ḳabadur ve levni 7aḳdur. Ve ol cevherüñ terkībi 

beş nesnedendür: Biri beyni ve biri 8şerāyīn ve biri evride ve biri ümmü’d-

dimāġ ya‘nī ol perde kim 9depe siñirinüñ iç yüzindedür. Ammā dimāġuñ 

şekli 10müẟelleẟdür, ṣac ayaġuñ üç ayaġına beñzer, iki bucaġı 11yumşaḳ ve 

bir bucaġı ḳatıdur. Ve ammā ol iki bucaḳ kim yumşaḳdur, [145b] başuñ 

altından yañadur ve aña maḳdemü’d-dimāġ dėrler ve ol 2bir bucaḳ kim 

ḳatıdur, başuñ ardından yañadur ve aña mu’aḫḫar-ı dimāġ 3dėrler. Ve bilgil 

kim cemī‘ a‘żānuñ ḥissi ve ḥareketi dimāġ-ıla 4tamām olur, zīrā ki yumşaḳ 

siñirüñ ibtidāsı yumşaḳ 5beynidendür ve ḥissi anuñ vāsıṭa-y-ıla olur ve ḳatı 

siñirüñ 6ibtidāsı ḳatı beynidendür ve ḥareketi anuñ vāsıṭa-y-ıla olur.

7Ve ammā iki göz, her birinüñ terkībi yedi ṭabaḳadandur, üçi ruṭūbetden8dür. 

Evvel ṭabaḳası ol etdür kim göz aḳın çevirür ve aña 9mülteḥime dėrler. Ve 

ikinci ṭabaḳası ol ṣarudur kim gözüñ aġını 10ve ḳarasını bürümişdür ve aña 

ḳarniyye dėrler. Ve üçünci 11ṭabaḳası gözüñ ḳarasıdur ve aña ‘ayniyye dėrler 

ve bu ṭabaḳa [146a] ḳara ve gök ve ala daḫı olur. Ve bu ṭabaḳanuñ ardın-

da bir ruṭūbet 2vardur kim ġāyetde ṣāfīdür ve aña ruṭūbet-i beyżiyye dėrler, 

3zīrā yumurda aġına beñzer. Ve dördünci ṭabaḳasına ‘ankebūtiyye 4dėrler, zīrā 

örümcek avına beñzer ve bu ṭabaḳa ruṭūbet-i 5beyżiyyenüñ ardındadur. Ve bir 

ruṭūbet daḫı vardur bu 6ṭabaḳanuñ ardında kim hem ṣāfī ve hem nūrludur ve 

aña 7ruṭūbet-i celīdiyye dėrler, zīrā buza beñzer. Ve bundan ṣoñra 8bir ruṭūbet 

daḫı vardur kim aña ruṭūbet-i zücāciyye dėrler, 9zīrā erimiş sırçaya beñzer. 

Beşinci ṭabaḳaya şebkiyye dėrler, 10çoḳ ṭamarlar ḳarışur, a‘ṣāb-ı mücevvefe, 

andan ṣoñra birbirine dolaşur, 11balıḳ aġı gibi döşenüp bir ṭabaḳa olur, zevācīl 

meydūnuñ [146b] ortasında işbu ṭarīḳ-ile. Altıncı ṭabaḳasına şīmiyye dėrler, 

zīrā 2ṭoġmış oġlan yüzindeki niḳāba beñzer. Ve yedinci ṭabaḳasına 3ṣalībe 

dėrler ve bu ṭabaḳa gözüñ süñügine ḳarışur. 

Ammā 4ḳulaḳ terkībi hem etden ve hem kemürdekdendür ve menfa‘atı 

budur kim 5āvāzeyi ḳabūl ėder ve cem‘ ėdüp ḳuvvet-i sāmi‘aya ėrişdürür. 

6Ve ammā dil bir cismdür kim, beş nesneden terkīb olupdur; etden 7ve 

müteḥarrik ve ġayr-ı müteḥarrik ṭamarlardan ve ḥassās siñirlerden 8ve 
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ġışādan kim boġurtlaḳ yanındaġı ḳızıl üñük perdesi-y-ile 9ulaşuḳdur kim 

aña merī dėrler. Ve dilüñ menfa‘atı budur kim, 10çeynenmiş ṭa‘āmı aġızda 

çevürür ve yudmaġa yardım ėder. 

11Faṣl. Sekizinci faṣl [147a] gögüs perdesin ve ma‘īdeyi ve baġarsuḳları 

bildürür, Ebuḳıraṭ 2sözlerince: Bilgil ki gögüs perdesi ki vardur, aña ḥicāb-ı 

ṣadrī 3dėrler, etden ve müteḥarrik siñirden terkīb olupdur ve menfa‘atı 4ol-

dur kim gögüsüñ inḳıbāżı daḫı inbisāṭı anuñ-ıla olur. 5Ve ammā ma‘īde 

bir degirmi cismdür, etden ve siñirden ve müteḥarrik 6ve ġayr-ı müteḥarrik 

ṭamarlardan terkīb olupdur. Ve ma‘īde üç 7cüz’dür: Biri merī ve biri 

ma‘īdenüñ ebheridür ve biri ma‘īdenüñ 8çuḳurıdur ki maḳaṣṣu’l-ma‘īde 

dėrler. Ammā merī uzun etdür 9boġurtlaḳ yanında ve bunuñ ibtidāsı aġız di-

bindendür ve intihāsı boġaz 10süñüklerinüñ bendükşelerine degindür. Ammā 

ma‘īdenüñ aġzı döş 11süñüklerinüñ ortasındandur ve cirmi siñirdendür ve 

eti [147b] yoḳdur, tā kim ḥassāse ola ve açlıġı tėz ṭuya ve ammā çuḳurı 2et-

lüdür. Ve anuñ yėri göbegüñ üstin yanıdur. Ve ma‘īdenüñ 3menfa‘atı ṭa‘āmı 

siñirmekdür. Ve baġarsuḳlar hem siñirsek 4ḥassās cismlerden ve hem ikişer 

ḳatdur ve terkībleri siñir 5ve iç yaġı ve müteḥarrik ve ġayr-ı müteḥarrik 

ṭamarlardandur. Ve saġışda 6altı baġarsuḳdur: Birine ṣā’im dėrler ve birine 

iẟnā ‘aşerī 7dėrler, zīrā uzunluġı on iki barmaḳdur ve birine dıḳāḳ ya‘nī 8ince 

dėrler ve birine a‘ver ya‘nī gözsüz ve birine ḳolon ve birine 9müstevī ya‘nī 

ṭoġru dėrler. Ve baġarsuḳlar menfa‘atı ẟifl def‘ 10ėtmekdür. 

Faṣl. Ṭoḳuzuncı 11faṣl öykeni ve yüregi bildürür, Ebū ‘Alī Sīnā ḳavlince. 

Şöyle [148a] buyurur ki: Öyken bir cismdür, terkībi bir etdendür ki gül 

rengine 2beñzer ve hem boġurtlaḳ kemürdeklerinden ve hem müteḥarrik 

ṭamar3lardandur ve öykenüñ ḥissi yoḳdur velīkin perdesinüñ az ḥissi 4vardur 

ve menfa‘atı yürekde göyünmiş tütüne beñzer, buḫārları 5ṭaşıraya çıḳarur ve 

ṭaşıradan yürege ṣovuḳ yel getürür, 6tā yürekdeki ḥarāret-i ġarīziyye i‘tidāl 

bula ve ol göyünmiş 7buḫārlardan beden helāk olmaya. Ve ammā yürek bir 

cismdür ki 8şekilde çam ḳozaġına beñzer ve maḥalli gögüsüñ orta yeridür 

9ve başı ṣol emcek altındadur ve levni enār dānesi gibidür 10ve terkībi yaġ ve 

ġışā-yı ṣulb ya‘nī ḳabı perdedendür ve ḥarāret-i 11ġarīziyyenüñ menba‘ıdur 

ve iki tecvīf vardur, biri ṣaġdan [148b] ve biri ṣoldan yaña. Ammā ol tecvīf 

kim ṣaġdan yañadur, 2içi çoḳ ḳan-ıla ṭoludur ve içinde azacuḳ rūḥ daḫı 

vardur 3bile ve bu tecvīfden öykene yollar vardur, tā ki öykene ol 4yollardan 
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yürek ḳanından ġıdā vere, öykenden yürege yel geçe. 5Ve ammā ol tecvīf kim 

ṣoldan yañadur, çoḳ rūḥ-ıla ṭoludur 6ve içinde azacuḳ ḳanı daḫı vardur bile. 

Ve cemī‘ şerāyīn bir 7tecvīfden biter. 

Faṣl. 8Onuncı faṣl baġır ve öd ve ṭalaḳ teşrīḥlerindedür. Ebuḳıraṭ 9şöy-

le buyurur ki: Baġır bir cismdür, etden, müteḥarrik ve ġayr-ı müteḥarrik 

10ṭamarlardan terkīb olupdur ve kendü ẕātından ḥissi yoḳdur līkin 11per-

desinde kim aña baġır eti dėrler, ḥissi yavlaḳ çoḳdur ve levni [149a] uyuş-

mış ḳana beñzer ve maḥalli ṣaġ eyegünüñ altındadur ve ardı 2eyegülere 

yapışuḳdur ve yüzi ma‘īdeye ulaşıḳdur ve yuḳarusı 3gögüs perdesinüñ or-

tasındadur ve aşaġası göbege degindür 4ve menfa‘atı keylūsı ḳana dönder-

mekdür, tā ki cemī‘ a‘żā andan 5ġıdālana. Ve ammā öd baġıra bitişükdür ve 

mirre-i ṣafrānuñ ḳabıdur 6ve menfa‘atı mirre-i ṣafrāyı ceẕb ėtmekdür. Ve 

ammā ṭalaḳ bir 7cismdür, dile beñzer ve kendü ẕātında ḥissi yoḳdur 8līkin 

perdesinde yavlaḳ ḥissi çoḳdur ve mevżi‘i ṣol yan 9ve ardı ṣol eyegülerden 

yaña ve yüzi ma‘īdeden yañadur 10ve mirre-i sevdānuñ içindedür ve men-

fa‘atı sevdāyı baġırdan 11ceẕb ėtmekdür. 

Faṣl. [149b] A‘żā-yı mürekkebenüñ baḳıyyesi teşrīḥindedür, ya‘nī iki bög-

rek ve ḳavuḳ 2ve iki ḫāye ve ẕeker ve raḥmdur. Ve Cālinūs buyurur ki: Bög-

rek 3dėdükleri etden mürekkebdür ve ḥissi yavlaḳ çoḳdur ve maḥalli 4bėlüñ 

iç yüzindedür ve menfa‘atı bevli baġıruñ gözce yerinden 5ceẕb ėdüp ḳavuġa 

degin def‘ ėtmekdür. Ve ammā ḳavuḳ kim 6bir 6siñirsek cismdür, iki ḳatdur, 

müteḥarrik ve ġayr-ı müteḥarrik 7ṭamarlardan mürekkebdür ve mevżi‘i dübür-

ile ḳasuḳ ortasında8dur ve menfa‘atı bevl cem‘ ėdüp ṭaşıraya def‘ ėtmekdür. 

Ve ammā [ḫāye] aḳ 9etden ve yaġından ve müteḥarrik ve ġayr-ı müteḥarrik 

ṭamarlardan mürekkebdür 10ve menfa‘atı menī bişürüp aġartmaḳdur. Ve 

ammā ḳażīb ya‘nī ẕeker 11bir cismdür, etden, müteḥarrik ve ġayr-ı müteḥarrik 

ṭamarlardan ve siñirden [150a] ve saçanaḳlardan mürekkebdür ve ḥissi yavlaḳ 

çoḳdur ve menfa‘atı 2āşikāredür. Ve ammā raḥm ya‘nī fercüñ içi bir cismdür, 

siñirden 3mürekkebdür ve mevżi‘i ḳasuġuñ ve ṭoġru baġarsuġuñ ve göbegüñ 

4ortasındadur ve bir uzun nesne var kim ferce degin ėrişür ve dibinde 5iki ḫāye 

vardur ve nef‘i yüklülügi ḳabūl ėtmekdür, vallāhu a‘lem. 
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6[Faṣl]. İnsān bedeni aḥvālinden beş faṣl 7üzerine beyān ėdelüm, şöyle 

kim ṣıḥḥatda ve marażdadur. 8Bilgil kim ṣıḥḥat bir ḥāletdür kim beden-i 

insān anuñ-ıla müstaḳīm 9olur. Ve maraż bir ḥāletdür kim beden-i insānuñ 

anuñ-ıla istiḳāmeden 10üç ḳısmdur: Birine sū’ü’l-mizāc ve birine marażu’t-

terkīb ve birine 11teferruḳu’l-ittiṣāl dėrler. 

Ammā sū’ü’l-mizāc oldur kim, [150b] ya māddīdür ya sādedür. Ve 

māddenüñ sebebi bir keyfiyyetlü ḫılṭ2dur, beden ol keyfiyyet-ile müte-

keyyif olur. Şöyle kim, bedende 3bir ḥarāret ġālib ola ve anuñ sebebi ṣafrā 

ġalebesindendür 4ve sā[de] böyle degildür velīkin meẟlūcuñ ya‘nī ḳar 

ṣovuġına 5doḳunmış kişinüñ burūdeti gibi. 

Ve ammā marażu’t-terkīb dört 6ḳısmdur: Birine marażu’l-ḫilḳa ve biri-

ne marażu’l-miḳdār ve birine marażu’l-7‘aded ve birine marażu’l-vaż‘ dėrler. 

Ammā marażu’l-ḫilḳa dört 8ḳısmdur: Biri marażu’ş-şekldür, ol oldur kim 

ṭoġru 9‘użvı egri ya egri ‘użvı ṭoġrı ola. Ve biri 10marażu’l-mecārīdür ve ol 

oldur kim bir ‘użvuñ bir ‘użva yolı 11gėñ ola ya gėñ yolı dar ola. Ve biri 

marażu’l-ev‘iyedür [151a] ve ol oldur kim, ‘użvuñ mevżi‘i fāsid ola ya‘nī 

yerinde olmaya. 

2Ve ammā teferruḳu’l-ittiṣāl hem a‘żā-yı müfrede ve hem a‘żā-yı 

3mürekkeb[e]de olur; evvelkisi süñük ṣınmaḳ ve ṭamar yarılmaḳ gibi, 4ikincisi 

el, ayaḳ kesilmek gibi. Ve ammā marażuñ ol bir ḳısmı kim 5mürekkebdür, ol 

ayruḳsı marażlardan ḥāṣıl olur, şişler 6ve sivilciler gibi, zīrā bu marażlar hem 

sū’ü’l-mizāc-ı māddīdür, 7hem teferruḳu’l-ittiṣāl ve hem ziyāde-i miḳdārdur. 

İmdi her 8maraż kim anuñ intihāsı ṣıḥḥata degin varur, anuñ dört vaḳtı 

9vardur: Biri vaḳtü’l-ibtidā ve bu ol vaḳtdur kim maraż henüz 10belürmiş 

ola. Ve biri vaḳtü’t-tezāyüddür ve bu ol vaḳtdur kim 11maraż dem-be-dem 

artmaḳda ola. Ve biri vaḳtü’l-intihādur ve bu ol [151b] vaḳtdur kim bir 

ḳarārda durmış ola, ne arta ve ne eksile. Ve biri 2vaḳtü’l-inḥiṭāṭdur ve bu ol 

vaḳtdur kim maraż eksilmege 3başlamış ola. 

Faṣl. İkinci faṣl 4żarūriyyāt sebebleridür. Bilgil ki żarūrī sebeblerüñ 

5ba‘żısı var kim beden aḥvālini hem taġyīr ėder ve hem ḥıfẓ ėder 6ve bun-

lar altı ḳısmdur: Evveli hevādur. Bilgil ki hevā cemī‘ bedenlere 7muḥīṭdur 
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ve beden iki sebebden ötürü hevāya muḥtācdur: Biri 8tervīḥ-i ḳalb ve biri 

ta‘dīl-i rūḥdur. Ve altı nesne iḫtilāfından 9hevā daḫı muḫtelif olur: Biri dört 

faṣıl iḫtilāfından ve ikinci 10dört nāḥiye iḫtilāfından ve üçünci riyāḥ-ı er-

ba‘a 11iḫtilāfından ve dördünci ṭaġlar iḫtilāfından ve beşinci [152a] deñizler 

iḫtilāfından ve altıncı yaban yėrler iḫtilāfından. 2Ammā dört faṣl iḫtilāfı 

budur kim; yaz mu‘tedil, yay 3ḥār u yābis, güz bārid ü yābis, ḳış bārid ü 

raṭbdur. Ve ammā 4dört yel nāḥiyyet-ile bile budur kim; cenūb nāḥiyyet-

ile bile ḥār u 5raṭbdur, şimāl nāḥiyyet-ile bile bārid ü yābis, ṣabā ve debūr 

6nāḥiyyetler-ile bile i‘tidāle yaḳındur. Ammā ṭaġlar ve deñizler 7iḫtilāfı budur 

kim; eger ṭaġ şehrüñ cenūb nāḥiyyetinde 8olıcaḳ şehr hevāsı ṣovuḳ olur, 

şimāl nāḥiyyetinde olsa 9şehr hevāsı ıssı olur ve deñiz eger şehrüñ cenūb 

nāḥiyyetinde 10olsa şehr hevāsı ıssı olur, eger şimāl nāḥiyyetinde 11olsa ṣovuḳ 

olur. Ve ammā yaban yėrler iḫtilāfı budur kim; [152b] balçıḳlu yėr hevāsı 

bārid ü yābisdür. 

İkinci me’kūl ve meşreb2dür. Bilgil ki ṣudan ayru bedene vārid olan mü-

rekkeb 3nesneler altı ḳısmdur: Biri ġıdā-yı muṭlaḳ ve biri devā-yı 4mu‘tedil 

ve biri devā-yı ġıdā’ī ve biri devā-yı muṭlaḳ ve biri 5devā-yı semmī ve biri 

semm-i muṭlaḳ. Ammā ġıdā-yı muṭlaḳ oldur kim, 6bedenden müteġayyir 

olur ve bedeni taġyīr ėtmez ve hem bedene müteşebbih 7olur. Ve ammā 

devā-yı mu‘tedil oldur kim, bedenden müteġayyir olur 8ve bedeni taġyīr 

ėtmez ve bedeni müteşebbih daḫı ėtmez. Ve ammā devā-yı 9ġıdā’ī oldur kim, 

hem bedenden müteġayyir olur ve hem bedeni taġyīr [ėder] 10ve bedene 

müteşebbih olur ve āḫirle bedeni taġyīr ėder ve bedene 11müteşebbih olmaz. 

Ve ammā devā-yı semmī oldur kim, bedenden müteġayyir [153a] olur ve 

bedeni taġyīr ėder ve āḫirle bedeni fesāda vėrür. Ve ammā 2semm-i muṭlaḳ 

oldur kim, bedende müteġayyir olmaz ve bedeni fesāda vėrür. 

3Ve bilgil kim edviyenüñ dört dereceleri vardur. İmdi bir ot 4evvelki dere-

cede idügi andan ma‘lūm olur kim; eger ḥār ise 5ḥarāreti, bārid ise burūdeti 

bedende maḥsūs olmaya. Ve ikinci 6derecede idügi andan ma‘lūm olur kim, 

ḳuvvetde artuḳ ola 7līkin ol ḳadar degildür kim bedenüñ ef‘āline āşikāre 

8żarar ėrüre. Ve üçünci derecede idügi andan ma‘lūm 9ola kim, bedene 

āşikāre żarar ėrüre līkin ol ḳadar degül kim 10bedeni fesāda vėre. Ve dördünci 
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derecede idügi andan 11bilinür kim, bedeni azdura ya helāk ėde. Ve ammā 

ġıdā iki [153b] ḳısmdur, biri laṭīf ve biri keẟīfdür. Laṭīf oldur kim, 2andan 

raḳīḳ ḳan mütevālid olur. Ve bunlaruñ her biri gine iki 3ḳısm olur ve ol oldur 

kim anuñ ḫilāfınca ola ve bu 4iki ḳısmuñ daḫı her biri gine iki ḳısm olur. 

5EL-BĀBÜ’ẞ-ẞĀLİẞÜ ‘AŞER

 6Cālinūs buyurur ki: Ser-cümle ṭamarlar dört yüz ḳırḳ dört ṭamardur, 7pes 

ehl-i ḥükemā bu cümle ṭamarlardan otuz iki ṭamarları iḫtiyār 8ėtmişlerdür ki 

anlardan ḳan alurlar. Şöyle kim; min-külli a‘żāya 9nāfi‘ ola, ammā ṣayrulıġa 

ḳan alalar, zīrā tenḳıye-i beden ve istifrāġ-ı 10kül ola. Velī çoḳ aḳıtmayalar ve 

ne vaḳt olur-ısa aḳıtmayalar, 11zīrā ki ḳan cāsūs-ı a‘żādur ve bedeni ḥarekete 

getüren oldur. 

[154a] İmdi eyle gerek kim her ṣayrulıġa tėzcek ḳan almayalar ve yaşamış 
2kişiden, ḳocadan ve oġlandan ki kiçirek ola, ḳan almayalar. Ḳoca 3ol kişidür 

kim işbu zamānda altmış [yıl] yaşamış ola, daḫı andan gėrü 4‘ömri ṣoñına 

degin ḳocadur. Ve daḫı her kim ḳan almaḳ dilese gerekdür kim 5ṣabāḥ gün 

doġınca ḳan alalar, alduḳdan ṣoñra rufidan 6yumurda ve şekker şerbeti ve 

ḳoyun şorbasın yėyeler ve içeler, ġāyet 7nāfi‘ ola. Ammā ġuṣṣaluya ve ḳaḳımış 

ve cimā‘ ėtmiş ve ḥammāma 8varmış ve ishāl olmış kişilerden ḳan almayalar, 

zīrā muḫāṭaradur, 9ḥaẕer ėdeler; zīrā imkān ola, eceli yaḳın gelmiş ola. Ve 

her 10kişiden kim ḳan alsalar elbetde ṭamarını baġlayalar, şeşük ḳomayalar; 

11tā ki maẓlemesi ḳan alan üzerine olmaya. 

Ve daḫı ol otuz iki ṭamar kim [154b] dėdük, ḳanḳı ṭamarı ne dürlü 

nesneye nāfi‘ olur, anları daḫı bileler, 2aña göre ol ṭamarından ḳan alıvėreler, 

tā ki nāfi‘ ola. Pes ol 3otuz iki ṭamarı adlu adı-y-ıla ve yėrlü yerinde bildüre, 

tā ki ḳan 4alan kişiye geñez ola: Evvel baş ṭamarı kim aña fūz dėrler, 5andan 

ḳan alınursa menfa‘atı baş ve göz ḳanın keser. 6İkinci alın ṭamarıdur kim 

aña cebse dėrler, menfa‘atı ḳulaḳ güvüldüsin 7ve göz ḳanın keser ve baş 

çevrinmegin giderür. Üçünci ḳaş 8yanında olur, aña ‘ırḳu’l-ḥācibeyn dėrler, 

menfa‘atı göze 9ve ḳapaḳlarına fā’ide ėdüp ḳanın keser ve göz ṭonuġın açar 

10ve yaş aḳmasın ve ḳıl bitmesin keser ve yüzde çıbanlar çıḳıcı 11olsa giderür. 
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Dördünci alın ṭamarıdur kim aña ḫalefü’r-re’s [155a] dėrler, menfa‘atı depe 

ve omuzlar aġrısın giderür ve başda baş 2bart olsa ḳurudur. Beşinci ṭuluñ 

ṭamarıdur kim aña ‘ırḳu’ş-3şaḳīḳ dėrler, menfa‘atı baş aġrısın ve göze ṣu in-

megini giderür 4ve andan ḳan alsalar büyük açmayalar ve üzerine mercimek 

gibi 5ṭaġ uralar demir ile, zīrā kim şiryān şu‘belerinden iḥtiyāṭ [ėdeler]. 6Al-

tıncı ḳulaḳ ardındaġı ṭamardur kim aña ḫalefü’l-üẕn dėrler, 7anuñ menfa‘atı 

ḳulaḳ içinde baş bart olsa giderür ve 8unutsaḳluġı daḫı giderür. Yedinci göz 

bıñarı ṭamarıdur kim 9aña māḳu’l-‘ayneyn dėrler, menfa‘atı göz bişigin ve 

cemī‘ gicigin 10giderür ve burundan ṣaru ṣu aḳmaġı giderür, keser. Sekizin-

ci 11burun ṭamarıdur kim aña ‘ırḳu’l-enf dėrler ve anuñ menfa‘atı [155b] 
yüzde ve burunda baş bart olsa ve yüzde baḳıla gibi ḳızıl 2nesne olsa gide-

rür. Ṭoḳuzuncı ve onuncı, iki dudaḳ arasında 3iki ṭamarlardur kim anlara 

‘ırḳu’ş-şefeteyn dėrler, menfa‘atları 4dişler eti ḳanasa ve dudaḳ yarılsa ya aġzı 

yöresi baş 5bart olsa giderür. On birinci ve on ikinci ṭamarlar dil altında iki 

6ṭamarlardur kim anlara ‘ırḳu’l-lisān dėrler, menfa‘atları yürek 7ḥarāretine ve 

aġız içinde baş bart olsa ve dili aġır olduġına 8ve şişdügine ve burun ḳanına 

ve ḫunāḳa müfīddür. On üçünci 9ve on dördünci ṭamarlar boġaz altında 

iki ṭamarlardur ki anlara 10vidāceyn dėrler,1 menfa‘atları, sersām rencine ve 

ḳulaḳ aġrısına 11ve saçı saḳalı dökülene ve başda ne ḳadar ‘illetler var-ısa 

[156a/b] CP65b/4ve marażlar olursa def‘ ėderler. CP5On beşinci ṣaġ ḳolda baş 

ṭamarıdur ki aña ḳifal dėrler, manfa‘atı CP6baş aġrısına ve boġaz aġrısına 

ve burun ṭomrulduġına ve ne ḳadar kim CP7boyundan yuḳaru ‘illet var-

ısa mecmū‘ın def‘ ėder, zīrā kim tenḳıye-i CP8dimāġdur. On altıncı gevde 

ṭamarıdur ki ḳolda olur, aña ekḥel dėrler, CP9menfa‘atı cemī‘ a‘żāya fā’ide 

ėder. On yedinci ekḥel ṭamarı CP10altında olur, aña bāselīḳ dėrler, menfa‘atı 

boġaza ve ısıtmaya ve gevde CP11yanġunına ve sancuya ve cemī‘ a‘żā ḥarāretine 

fā’ide ėder. On sekizinci CP66a/1bāselīḳ ṭamarı altında olur, aña üseylim dėrler, 

menfa‘atı bėl aġrısına CP2ve ḳasuḳ aġrısına ve sidük yolından ḳan geldügine 

fā’ide ėder. CP3On ṭoḳuzıncı ṭamar kim baş barmaḳ üstinde olur, aña ḥabl-i 

ẕirā‘ CP4dėrler, menfa‘atı bėl aġrısına ve omuz aġrısına ve uyuza fā’ide ėder. 
CP5Yigirminci ṭamar kim kiçi parmaḳ üzerinde olur, aña üseylim dėrler, 

menfa‘atı CP6sancuya fā’ide ėder. Yigirmiden tā yigirmi altıya varınca daḫı 
CP7ṣol yanında [olur]. Yigirmi yedinci ve yigirmi sekizinci ve iki ṭamar daḫı 

1 Bu “vidāceyn dėrler” ibaresi derkenardadır.



140 METİN - Cerrâh-nâme

diz CP8altında olur, anlara ‘ırḳu’n-nesā dėrler, menfa‘atı yanbaşı aġrısına CP9ve 

bėl ve uyluḳ aġrılarına fā’ide ėder. Yigirmi ṭoḳuzıncı ve otuzıncı CP10ṭamarlar 

ṭopuḳ üstinde olur iki ṭamarlardur kim [aña] ṣāfine dėrler, menfa‘atCP11ları 

ayaḳda sivilciler olsa ḳızıl ḳızıl veyā ṣulansa veyā ḳara olsa CP66b/1anlara fā’ide 

ėder. Otuz birinci ve otuz ikinci ṭaraḳ üstinde ṭamarCP2lardur ki anlara1 
[157a] ‘ırḳu’l-ḳadem dėrler, menfa‘atı ṭopuḳ aġrısına ve ayaḳ aġrısına ve 

şişe 2ve giciyüge fā’ide ėder. Ammā bu ṭamarlar yaġrına mensūbdur, yürege 

3mensūb degüldür ve bu ṭamarlara neşterden ḳaçan ḫaṭā ėrse 4nişānı oldur 

kim; ol ṭamaruñ dā’iresi şiş ve gök olur 5ve ḳolı daḫı ḳızıl olur ve şişer ve 

sancar, zaḥmet vėrür. 6Ve ‘ilācı oldur kim; eger ṣaġ yanında ise bir iki günden 

7ṣoñra ṣol ḳolından ḳan alalar ve ol ḳolın yuḳaru duta. 8Ve eger ḳuvvetlü 

ise birez aḳıdalar ve eger ża‘īf ise çoḳ 9aḳıtmayalar, bu i‘tibārca ol gün daḫı 

gėrü ḳan alalar, 10olur. Ammā eger ṣol yanında ise ṣaġ ḳolından ḳan 11alalar 

ve mantar bişüreler, gül yaġıyla ṭamar üzerine ısıcaḳla [157b] vuralar ve 

ḳabaḳ içini daḫı süd-ile ḳaynadalar ve ṭamar üstine 2vuralar, çevre yanına gül 

yaġı ve ḳuyruḳ yaġı dürteler. Eger ki 3bunlar ḥāżır bulunmasa zeyt yaġı-y-

ıla yā bezir-ile yumurdayı ḳayġana 4eyleyeler veyā un-ıla ḫoşmerü eyleyeler, 

ısıcaḳla ol ṭamar 5üzerine vuralar, tā ki ol inen ḳan tażīc olup düşince. 6An-

dan merhem-i baseliḳun vuralar ya merhem-i kāfūr vuralar. 7Eger ḳan dur-

maz-ısa, neşter öte geçerse yėr baġarsuġunı 8dögeler, merhem gibi ėdeler, ṣaġ 

ṭuz ḳatalar, yumurda ṣarusıyla 9ḳarışduralar, eski panbuġa dürteler, üzerine 

vuralar, berk kemend 10ėdeler, üç gün dura. Andan panbuġı zeyt yaġı-y-ıla 

ılıcaḳ 11ėdüp yuyalar, andan ḳoparalar, daḫı merhem vuralar. 

[158a] Faṣl. Ḳan almaḳ günlerin beyān 2ėder. Ammā bilgil ki her ayuñ 

evvel güninde yā on beş güni 3geçinceye degin ḳan aldursa ‘illetleri ziyāde 

olur ve ol 4günlerde ḳan aldurmaḳ yaramaz olur. Meẟelā ayuñ evvel 5gü-

ninde aldursa el ayaḳ ditremesi ḥāṣıl ola. İkinci 6güninde hem muḫāṭara 

ola. Üçünci güninde muḫālif rence 7ulaşdura. Dördünci güninde mefācān 

ölümin getüre. Beşinci 8güninde gevdeyi ditreme dutucı ola. Altıncı güninde 

endāmları 9süst ola. Yedinci güninde aldursa ma‘deyi ḫarāba vėre. 10Sekizinci 

güninde göz nūrın kem eyleye. Ṭoḳuzuncı güninde ma‘deye 11ḫalel vėre. 

1 Hekimoğlu nüshasında eksik olan 156a ve b varakları Cerrahpaşa nüshası (CP) 65b numaralı varağın 
4. ve 11. satırları, 66a numaralı varağın 1. ve 11. satırları ile 66b numaralı varağın 1. ve 2. satırları arası 
ile tamamlanmıştır.
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Onuncı güninde gevdeyi uyuz ve çıban çıḳarıcı ėde. [158b] On birinci 

güninde dimāġ ḳurulıġın getürüci ola. On ikinci 2güninde aġız ve nefes 

ḳoḳusın ḥāṣıl ėdici ola. On üçünci 3güninde göñül perīşānlıġın getürüci 

ola. On dördünci güninde 4niḳrīs rencin ḥāṣıl ėdici ola. On beşinci güninde 

ġāyet yaramaz5dur. 

Ve ammā ol günler kim ‘illetler giderici ola, ḳan aldurmaḳ 6yarar ola; 

meẟelā her ayuñ on altıncı güninde aldursa uyuz 7ve çıban giderici ola. 

On yedinci güninde aldursa tā bir yıla degin 8ḫasta olmaya. On sekizinci 

güninde aldursa baş aġrısın gidere. 9On ṭoḳuzuncı güninde aldursa hergiz 

meflūc olmaya. 10Yigirminci güninde aldursa ṣarılıġı gidere. Yigirmi birin-

ci 11güninde aldursa yürek oynamasın ve aġrısın gidere. Yigirmi [159a/b] 
CP68a/7ikinci CP8 güninde ḳan aldursa aġız ḳoḳusın ve rencin gidere. Yigirmi 

üçünci CP9güninde göz nūrın artura ve endāmların muḥkem ḳıla. Yigir-

mi dördünci güninde CP10şişler rencin ve zaḥmetin gidere. Yigirmi beşinci 

güninde ḳan aldursa CP11zīreklik getüre. Yigirmi altıncı güninde mefācān 

ölüminden emīn ola. CP68b/1Yigirmi yedinci güninde göñül teşvīşin gide-

re. Yigirmi sekizinci CP2güninde gevdeye ḳuvvet vėre. Yigirmi ṭoḳuzıncı ve 

otuzıncı güninde CP3yaramazdur, ḥaẕer ėtmek gerekdür, ṣaḳınalar. Cemī‘ 

ḥükemā ittifāḳ[ı] bunuñ CP4üzerinedür.1 

EL-BĀBÜ’R-RĀBİ‘U ‘AŞER

CP99b/9Cemī‘ yaḳuları ki yerlü CP10yerinde gereklüdür, beyān ėder; Ebū 

‘Alī Sīnā [ve] bāḳī eṭibbā ittifāḳları-y-ıla. Nitekim CP11buyururlar: Evveli 

budur kim elli dirhem burçaḳ otı, otuz dirhem degirmen CP100a/1tozı ve otuz 

dirhem aḳāḳiyā ve otuz dirhem çiriş ve elli dirhem dutḳal CP2ve on dirhem 

ṣarmaşuḳ ṣaḳızı ve altmış dirhem sirke; dutḳalı CP3sirkeye ıṣladasın ve gėri 

ḳalan edviyeleri yoġurasın ve ḳurṣ ėdesin. CP4Ḥācet vaḳtında bir havānda 

dögesin, yumurda-y-ıla ḳarışdurasın, yaḳu CP5idesin ve sınan kemiklere vu-

rasın, ‘ādetce baġlayasın. 

1 Hekimoğlu nüshasında eksik olan 159a ve b varakları Cerrahpaşa nüshası (CP) 68a numaralı varağın 7. 
ve 11. satırları ile 68b numaralı varağın 1. ve 4. satırları arası ile tamamlanmıştır.
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Faṣl. CP6Bir yaḳu daḫı kim cāẕibdür, çekicidür, Cālinūs terkībidür, ṣan‘atı 
CP7budur: Yüz dirhem tirementine, yüz dirhem boy toḫmı, yüz dirhem 

kettān CP8toḫmı, elli dirhem zift, otuz dirhem şamaḳī ṣaḳızı, otuz dirhem 
CP9çam ṣaḳızı, ḳırḳ dirhem1 [160a] bal mūmı, yigirmi dirhem zeyt yaġı; 

bu edviyeleri yumşaḳ dögeler 2ve ince elekden geçüreler, andan bişüreler. 

Göreler, eger 3vācib olursa ince bėzden süzeler ve ṣaḳlayalar. 

4Faṣl. Bir yaḳu daḫı kim her ṣızıya 5ġāyet mücerrebdür. Soḳraṭ buyu-

rur kim: Balġamdan olan renclere fā’ide 6ėder ve dögülmiş eñlerde olan 

balġamları arıdur. Evveli 7budur kim: Yigirmi dirhem ḳaṣnı, yigirmi dir-

hem vuşāḳ, on 8beş dirhem şamaḳī ṣaḳızı, otuz dirhem çam ṣaḳızı, 9yigir-

mi dirhem zift, elli dirhem tirementine, on dirhem 10zeytūn yaġı; bunları 

ḳaynadalar ve bezden süzeler, ṣaḫtiyāna 11ya beze süreler, yaḳu ėdeler, üzerine 

bir dirhem zencebīl ve bir dirhem [160b] dārçīnī ve bir dirhem ḳaranful 

yumşaḳ dögeler, ekeler, yaḳu ėdeler, 2ġāyet mücerrebdür. 

Faṣl. Bir yaḳu daḫı 3kim ṣovuḳ veremler içün, evveli budur: Otuz dirhem 

arpa unı, 4yigirmi dirhem bal, yigirmi dirhem tirementine, yigirmi dirhem 

5ḳaṭrān; bunları havānda dögüp, birbirine alışduralar daḫı bez 6üzerine [ya]

yalar, ‘alīle yaḳu ėdeler. ‘Acā’ib fā’idelü ve mücerreb 7olmışdur, Eflāṭūn eyle 

buyurur. 

Faṣl. 8Bir yaḳı daḫı şöyle kim ma‘de üzerine vuralar, şol vaḳtın kim 

9ma‘īde ṭa‘āmı hażm ėtmeye; meẟelā uşacuḳ oġlancuḳlar ya 10ḥāmile ‘avratlar 

yāḫūẕ ṭabī‘atı nāzük kişiler ola. Anuñ aṣlı 11budur kim yaḳı vurasın, yaḳısı 

daḫı budur: Otuz iki dirhem [161a] revend-i Rūmī, altı dirhem benefşe 

dibi, dört dirhem zerāvend-i 2ṭavīl, dört dirhem muḳl-i ezraḳ, on dirhem 

tirementine, 3on dirhem bādām yaġı, beş dirhem ṣaru ṣabur, iki dirhem 

4za‘firān, beş dirhem mürr-i Mekke, on dirhem bal mūmı; bunlaruñ 5eride-

ceklerin erideler ve dögüleceklerin havānda ġāyet 6yumşaḳ dögeler ve ‘alīle 

yaḳu ėdüp aġarılmaduḳ kettān bezine 7ya çuḳa pāresi üzerine yayalar ve 

uralar. Ebū ‘Alī Sīnā terkībidür. 

8Faṣl. Bir yaḳu daḫı kim ḳuṣmaġı 9diñdürür ve ma‘īdeyi durġurur, ḳanḳı 

ādem gerek-ise olsun. 10Anuñ aṣlı budur kim bu yaḳuyı urasın, ġāyet mü-

1 Hekimoğlu nüshasında eksik olan 159a ve b varakları Cerrahpaşa nüshası (CP) 99b numaralı varağın 
9. ve 11. satırları ile 100a numaralı varağın 1. ve 9. satırları arası ile tamamlanmıştır.
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cerrebdür. 11Yaḳısı budur kim ẕikr olınur: On dirhem ṣaru ṣabur, [161b] on 

dirhem mezdekī ṣaḳız, iki dirhem siñirlüce yapraḳ ṣuyıla 2yoġurasın ve bir 

el ayası ḳadar çūḫa pāresine yayup vurasın, 3Cālinūs buyurur. Buña yaḳu-yı 

mübārek dėrler. 

Faṣl. 4Bir yaḳı daḫı kim ḫıyāreġe ve ḳurluġana vururlar, edviyesi budur: 

5Elli dirhem ḳaṭrān, beş dirhem dişi zift, yigirmi beş dirhem 6çam ṣaḳızı, 

yigirmi beş dirhem boy toḫmı, on beş dirhem zeyt 7yaġı; bunları ḳaynadalar 

ve bezden süzeler, yaḳu ėdeler. 

8Faṣl. Bir yaḳı daḫı kim yufḳa 9yėrlere vururlar, ṣan‘atı budur: Yigirmi 

dirhem gül yaġı, elli dirhem 10bal mūmı, elli dirhem kettān toḫmı, elli dirhem 

boy toḫmı, 11otuz dirhem şamaḳī ṣaḳızı, otuz dirhem tirementine; [162a] 
bunlaruñ ezilecegin ezeler ve ḳalanın havānda yumşaḳ dögeler, yaḳu 2ėdeler. 

Faṣl. Bir yaḳı daḫı kim 3tāze bereye vururlar, edviyesi budur: Yigirmi dir-

hem zirāvend-i 4ṭavīl, on dirhem muḳl-i ezraḳ, altı dirhem mūmıyā, 5yigirmi 

dirhem tirementine, otuz dirhem kettān toḫmı, on beş 6dirhem aḳāḳiyā, 

on dirhem bezir; bunları ḳatalar daḫı 7yaḳu ėdeler ve ḥācet vaḳtında ḫarca 

süreler. 

Faṣl. 8Bir yaḳı daḫı kim cemī‘ siñirleri ve eñleri ve kemikleri 9yumşadur 

ve uzadur ve bu yaḳu işledügini degme yaḳu işlemez. 10Ve daḫı Ebū ‘Alī Sīnā 

eydür: Ben bir kişi buldum ki on sekiz yıl 11ḳolı büzülmişle yürümiş, bu 

yaḳu-y-ıla on altı günde ṣaġaldı [162b] ve ḳolı uzandı, yerine vardı. Edviyesi 

budur: Otuz dirhem 2‘acā’ib keleri, on dirhem balçıḳ ḫurmāsı, on dirhem 

3yėr baġırṣaġı; bu üçüni bir yerden dögesin, ḥallėdüp yaḳı ola, 4vuralar. 

Faṣl. Bir yaḳı daḫı budur ki 5buña yaḳu-yı kebīr dėrler, cemī‘ gevdede 

ne ḳadar kim ṣızı ve aġrı 6var-ısa cemī‘isine ḥükm eyler, edviyesi budur: 

Yarpuz elli dirhem, 7sābinec yigirmi dirhem, güyegü otı otuz dirhem, sedef 

8elli dirhem, rāziyāne on beş dirhem, ḳaranful beş dirhem, 9ḥabbü’l-ġār on 

beş dirhem, zencebīl on dirhem, ṭopalaḳ 10on dirhem, buyan dibi yigirmi 

dirhem, zerāvend-i ṭavīl otuz 11dirhem, diryāzī aḳuruş on dirhem, cevz otuz 

dirhem, [163a] māmīẟā on dirhem, behmen-i Hindī otuz dirhem, asarun 

2otuz dirhem, kimnūn on dirhem, selīḫe ḳırḳ dirhem, 3bal mūmı dört yüz 

dirhem, zift dört yüz dirhem, 4ġalbānū beş yüz dirhem, tirementine yüz dir-



144 METİN - Cerrâh-nâme

hem, şerāḳā 5yüz dirhem, saḳız otuz dirhem, muḳl-i ezraḳ yigirmi 6dirhem, 

zeytūn yaġı üç yüz dirhem. Ve anuñ aṣlı oldur kim 7eridecek nesneleri eride-

sin ve dögülecek nesneleri dögesin 8ve eleyesin, toz gibi ėdesin, ḥāżırlayasın. 

Ve ol otları kim eridesin, 9evvelī bir legene ṣu ḳoyasın ve ol eriyen otları 

bir seyrek bezden 10süzesin ve ol legenüñ içine süzdügüñden ṣoñra elüñ-ile 

11yoġurasın, ammā ṣudan çıḳaruban yoġurasın, andan ol toz [163b] olmış, 

dögülmiş edviyeleri ḳatasın ve bile yoġurasın, tā ki ol 2tozı siñdüresin, andan 

pāre pāre eyleyesin, ḥācet vaḳtında 3ḫarcanasın. Ġāyet mücerrebdür. 

Faṣl. 4Bu bir yaḳudur kim ḫāyeye vururlar, şol vaḳt kim ḫāye şişe. 5Anuñ 

aṣlı ḳan-ıla ṣafrādan olur, ḫāye şişer ve ḳızıl olur, 6ba‘żı kez şişer ve ḳızarmaz, 

anuñ aṣlı balġamdan olur ve ḳatı 7olmaz. Anuñ yaḳusı budur: Yüz dirhem 

baḳıla unı, otuz 8dirhem bezr-i benc, elli dirhem ṣıġır yaġı, yigirmi dir-

hem 9gül yaġı, bir dirhem ḳaya ḳoruġı. Ve eger kim şişe ve ḳızarmaya, 10ıssı 

yaḳular vurasın anuñ gibiye, tā ki şifā bula. 

11Faṣl. Bir yaḳı daḫı kim dāḫiliyūn [164a] dėrler, anuñ aṣlı ve edviyesi 

budur kim: Alalar iki yüz dirhem 2kettān toḫmı, iki yüz dirhem boy toḫmı, 

iki yüz dirhem ḫelīme, 3üç yüz dirhem mürdeseng, altı yüz dirhem zeyt 

yaġı. Ve aṣlı 4böyle olur kim; mürdesengi dögesin ve ebrişim elekden eleye-

sin 5ve zeytūn yaġı-y-ıla birez ḳarışdurasın, andan oda vurasın, ḳaynadasın, 

6tā ki birez ḳoyula, andan indüresin. Ol ḳalan edviyeleri ıṣladup 7süzesin ve 

ḳatasın ve birez ḳarışdurasın ve oda ḳoyasın, 8añul añul ḳaynadasın az od-

ıla, tā ki ḳıvāma getüresin 9ve indüresin, pāre pāre ėdüp ṣaḳlayasın, ḥācet 

vaḳtında 10ḫarcanasın. 

Faṣl. Bu yaḳuyı baş 11aġrısı-y-içün ve nāzile içün Ḥekīm Şirvānī dėmişdür: 

[164b] Üç dirhem ‘āḳırḳarḥā, üç dirhem gülnār-ı Mıṣrī, üç 2dirhem kil-i 

İrmenī, üç dirhem iki ḳardaş ḳanı, üç 3dirhem günlük, üç dirhem maṣṭakī; 

bu eczāyı yumurda aġı-y-ıla 4ḫalṭ ėdüp aġardılmaduḳ kettān bezine yaḳu 

ėdeler, 5alnına ve iki ḳulaġına varınca şaḳaḳlarına yapışduralar, eyü ola. 

6Faṣl. Yaḳu ṣıfatı kim yan7başına vururlar, aġrısın giderür, sākin eyler: 

Ḳuru yarpuz, 8şayṭarac, kebere dibinüñ ḳabı, ḫardal, encīr şīresi; 9ḳamusın 

berāber ėdüp ḳarışdurup yaḳu ėdeler, vuralar, ḳabarınca 10dura. 
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Faṣl. Ṣıfat-ı yaḳu kim 11baş aġrısı-y-içündür, şöyle ki ıżṭırābı ola, ārāmı 

olmaya [165a] ve bī-hūde sözler daḫı söyleye: Marul toḫmı beş dirhem, 

2ḫaşḫāş ve ḳabaḳ çekirdegi ve nīlūfer ve daḫı benefşe ve varsama 3üçer dir-

hem, luffāḥ, bāng toḫmı ikişer dirhem; bu mecmū‘ın 4dögeler, ince elekden 

geçüreler, ṣaḳlayalar, ḥācet vaḳtında 5üç ḳaşuḳ gül yaġı, beş dirhem mūm 

ocaġa ḳoyalar, arpa 6daḫı ḳoyalar ki ṭoña. Ve bu dögülmiş edviyeden yete-

cekce ḳarışduralar, 7yoġuralar, bir pāre beze yayup başa yaḳalar, ḳuruyınca 

ṭura, 8andan ṣoñra gėrü tāzesin uralar, nāfi‘dür, şifā bula. 

9Faṣl. Ṣıfat-ı yaḳu kim ṭalaġa 10nāfi‘dür, ṣan‘atı budur ki: Sūsen dibin 

çıḳaralar, ḳara ḳabın 11yonalar ve yufḳacuḳ ṭoġrayalar, güneşe ḳoyalar, 

ḳuruya. Andan [165b] yigirmi dirhem ṭoraḳ ki dögülmiş ola ve boy ve 

aḳ günlük 2ve muḳl-i ezraḳ ve mür ve maṣṭakī onar dirhem, sünbül dört 

3dirhem, kelem toḫmı on dirhem; bu mecmū‘ın dögeler, 4elekden geçüreler, 

andan ṣoñra elli dirhem incīr ve üç 5vaḳıyye tīz sirke, iki vaḳıyye ṣu ocaġa 

ḳoyalar, ḳaynaya, tā ki 6sirke ve ṣu gideler, incīr ḳala ve dögeler, merhem gibi 

ola. Andan 7ṣoñra bir vaḳıyye bal ḳaralar ve edviyeye ḳarışduralar, 8yoġuralar, 

dört bėş baḫş ėdeler, beze yayalar, vuralar, 9ḳurıyıcaḳ bir daḫı vuralar, nāfi‘ 

ola. 

Faṣl. 10Ṣıfat-ı yaḳu kim bėl aġrısına ve daḫı ḍarb ṭoḳunmaġa ve berti-

ge 11nāfi‘dür: Maṣṭakī, aḳ günlük onar dirhem, beneviş [166a] ṣaḳızı üçer 

dirhem, ḳaranful, fülfül beşer dirhem, egir, 2zencebīl, beneviş ṣaḳızı dörder 

dirhem ve üç yüz dirhem 3zift; bu mecmū‘ın dögeler, ince elekden geçüreler 

ve zifti 4ocaḳda erideler ve bu eczāyı aña ḳatalar, yaḳu ėdeler. 5Bir pāre ḳalıñ 

nesneye yayup ‘alīle yaḳu eyleyüp vuralar, 6nāfi‘ ola. 

Faṣl. Ṣıfat-ı yaḳu kim 7niḳrīs içün nāfi‘dür: Afyōn, muḳl-i muġāẟ, mür, 

8şāf-ı māmīẟā üçer dirhem, degirmen tozı, za‘firān 9üçer dirhem; bu cüm-

lesin dögeler ve elekden geçüreler, 10on dirhem gül yaġı, üç dirhem mūm; 

mūmı erideler, 11bir ḳaşıḳ ḳız oġlan südi-y-ile yarım gülāb ve iki yumurda 

[166b] ṣarusın mūma ḳatalar, edviyeye ḳarışduralar. Yaḳuyı ısıcaḳ 2ėdüp 

vuralar. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 3yaḳu kim niḳrīs içün nāfi‘dür, evveli budur: Muġāẟ beş 

dirhem, 4ḫaşḫāş ve afyōn beşer dirhem, muḳl, mür, ṣabr-ı usḳuṭurī, 5bāng 
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toḫmı, māmīẟā, fülfül, za‘firān, günlük, degirmen tozı 6üçer dirhem, ṣandal, 

leben ikişer dirhem; bu cümlesin dögüp 7elekden geçüreler ve yigirmi dir-

hem gül yaġı, altı dirhem 8aḳ mūm ve mūmı erideler, yarım ḳaşıḳ gülāb ve 

yarım ḳaşıḳ 9ḳız oġlan südi-y-ile ve üç yumurda ṣaruṣın mūma 10ḳatalar ve 

ḳarışduralar ve dögeler ve otları daḫı ḳarışduralar, 11ḥācet vaḳtında isti‘māl 

ėdeler. 

Faṣl. [167a] Ṣıfat-ı yaḳu kim yanbaşına vuralar, aġrısı sākin ola: Ḳurı 

2yarpuz, şayṭarac, kebere dibinüñ ḳabı ve ḫardal ve incīr 3şīresi; dükelin 

ḳarışduralar, yaḳu ėdeler, ḳabarınca ṭura. 

4Faṣl. Ṣıfat-ı yaḳu kim boġaz 5aġrısına nāfi‘dür, anuñ gibiye kim boġazı 

aġrıya, yedügin yudamaya 6veyaḫūẕ ḳatı zaḥmet-ile yuda ve ṭaşıradan aġrısı 

ola daḫı 7nefesin alımaya: Ṭoraḳ otı otuz dirhem, bābūnec yigirmi 8dirhem, 

kelem toḫmı, boy toḫmı, nīlūfer, kettān toḫmı onar dirhem, 9muḳl, mürr-

i ṣāfī beşer dirhem, maṣṭakī beş dirhem, aḳ günlük 10dört dirhem, sūsen 

dibi beş dirhem; bu mecmū‘ın dögeler, 11elekden geçüreler, andan ṣoñra üç 

vaḳıyye ṣu-y-ıla elli [167b] dāne incīr ḳaynadalar ve havānda dögeler; ol 

ḳadar ki çekirdegi 2uvana. Daḫı bu dögülmiş eczāyı ḳaralar, bir ḳaşuḳ bal 

daḫı 3ḳatalar; ol ḳadar dögeler ki merhem gibi ola. Ve yetecekce bir 4pāre 

beze yayalar, tā ki ḳuruyınca dura, ikiledin tāzesin 5vuralar. Ve ekşilerden 

yeye ve omaç, ṭatlu erük 6yeye, inek südi-y-ile ıssı-y-ıla ġarġara ėde, nāfi‘ ola. 

7Faṣl. Ṣıfat-ı yaḳu kim yüzde 8yā ḳulaḳ ardında veyā boyunda verem vāḳi‘ 

olsa, ḳızıl ola 9ve aġrısı ola, anlara nāfi‘dür ki: Alalar ṣamġ-ı ‘Arabī, ‘anzerūt 

10ikişer dirhem, aḳ günlük bir buçuḳ dirhem, muḳl bir dirhem, 11mür, 

maṣṭakī birer dirhem, çāvşīr bir buçuḳ dirhem, za‘firān [168a] iki dirhem, 

ḫevelān-ı Hindī üç dirhem, ṣabr-ı usḳuṭurī 2iki dirhem; bu mecmū‘ın dö-

geler, ince elekden geçüreler, 3andan ṣoñra ḫevelānı bir ḳaşıḳ ṣu-y-ıla ezeler 

havānda, 4şöyle ki vücūdı ḳalmaya ve ol dögülmiş edviyeye ḳarışduralar. 

5Eger şāflar ėderse cemī‘ aġrılara ki ḳızıl ola ve şiş 6ola, gülāb-ıla ezeler ve 

dürteler. Ve eger yaḳu-y-içün olursa bir 7dirhem miḳdārı yumşaḳ dögeler ve 

yumurda ṣarusıyla 8ḳarışduralar, ne ḳatı ola ve ne ṣıvıḳ ola. Andan bir beze 

yayalar, 9uralar, ḳuruyınca dura, andan bir daḫı uralar, tā ki şifā bula. 
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10Faṣl. Bir dürlü yaḳu daḫı 11ol vaḳtı ki ṭopuḳda veyā barmaḳlarda ḳatı 

ola ve şiş ola [168b] ve ḳızıl ola ve çabalaması ola, bu terkībi ėdeler: Aḳ 

ṣandal ve ḳızıl 2ṣandal beşer dirhem, bāng toḫmı dört dirhem, luffāḥ dibi 

3dört dirhem, ḫaşḫāş ḳabı beş dirhem, afyōn dört 4dirhem, za‘firān iki dir-

hem, kāfūr altı çekirdek; 5bu cümlesin dögeler, ince elekden geçüreler, gülāb-

ıla yoġuralar, 6uşacuḳ ḳurṣlar ėdeler ve ṣaḳlayalar ve gerek olıcaḳ 7bir kimseye 

kim, ne ıssı seve ve ne ṣovuḳ seve, inek südi-y-ile yāḫūẕ 8ḳız oġlan [südi-y-

ile] bir ḳaşıḳ miḳdārı ezeler ve dürteler, ḳurıyıcaḳ gine 9dürteler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 10yaḳu kim cemī‘ mefāṣıl içün ve niḳrīs içün ve her yėrde olan 

11şişler içün ki nāfi‘ ola: Ḳızıl gül, aḳ gül, ḳabı çıḳmış [169a] mercimek, 

māş, aḳ ṣandal, luffāḥ, marul toḫmı, nīlūfer, benefşe 2beşer dirhem, kişnīc 

toḫmı dört dirhem ve ḫaşḫāş toḫmı 3beş dirhem, kelem toḫmı üç dirhem, 

kāsnī toḫmı üç 4dirhem; bu mecmū‘ın dögeler, ince elekden geçüreler, vaḳtı 

5ki ḥācet ola, beş yumurda ṣarusı ki çig ola ve iki ḳaşıḳ 6gül yaġı ve iki ḳaşıḳ 

inek südi-y-ile yoġuralar ki ne ḳatı 7ola ve ne ṣıvıḳ ola, bir pāre beze yayalar, 

ısıcaḳ vuralar, 8tā ki ḳuruyınca dura, andan ṣoñra gėrü vuralar. Ġıdāsı 9arpa 

unından omaç ola, çāşnī vėreler, ḳoruḳ ṣuyından 10veyā ḳaramuḳ ṣuyı veyā 

sirke. Eger ḳatı olursa mercimek 11ve ḫıyār, ḳoruḳ ṣuyı-y-ıla vėreler. 

Faṣl. [169b] Ṣıfat-ı yaḳu bir dürlü daḫı kim demregüye yarar, ṣan‘atı 

budur: 2Zerde-çūb beş dirhem, ‘āḳırḳarḥā dört dirhem, şıblıḳ 3üç dirhem, 

ḳara boya, zāc-ı Ḳıbrızī dörder dirhem, 4ṣaru helīle ḳabı beş dirhem, ḳara 

helīle dört dirhem, 5zirāvend-i ṭavīl dört dirhem, ḳızıl boya üç dirhem, 

6mürdeseng, sünbül, ṣaru zernīḫ, ḳara zernīḫ, ekşi nār ḳabı 7ve māzū her 

birinden üçer dirhem; bu mecmū‘ın dögüp ince 8elekden geçüreler. Andan 

ṣoñra altmış dirhem zeyt yaġı, 9on dirhem ṣaru mūm; bir ṭāsa ḳoyalar, eri-

deler ve ḳoyalar, 10ṭoña ve havāna ḳoyalar, zeyt yaġın ol dögülmiş edviyeye 

11ḳarışduralar, havān desti-y-ile ovalar, tā ki merhem gibi ola. [170a] Andan 

ṣoñra sırça ḳaba ḳoyalar ve ṣaḳlayalar. Her ‘użuvda 2ki demregü ve baş bart 

olsa ıssı ṣu-y-ıla yuyalar ve dürteler, 3tā gidince. Ṭuzlu nesne yėmeye ve erük 

ve balıḳ yemeye ve ḳuru 4et yemeye ve bunlara beñzer nesneleri yėmeye, tā 

ki nāfi‘ ola. 
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5Faṣl. Bir dürlü [yaḳu] daḫı demregüye [yarar]: 6Otuz ḳırḳ sarımsaġı 

arıdalar, dögeler, bir ḳaşıḳ sirke ḳatalar, 7ṣıḳalar, ṣuyın alalar. On dirhem 

ḳurum külin ıṣladalar, 8barmaġ-ıla ovalar, demregüye dürteler. Yumaḳdan 

ṣoñra taḥammül 9ėderse gėceden ėrteye degin ṣabāḥ durıcaḳ gül yaġın 10dür-

te, şifā bula. 

Faṣl. 11Ṣıfat-ı yaḳu, uyuz içün; gerek yaş olsun, gerek ḳuru olsun: [170b] 
Otuz dirhem ḳuyruġı süzeler, yaġını alalar, andan beş dirhem 2kükürd dö-

güp ḥarīrden geçüreler, on iki dirhem toḫmekān 3toḫmı dögüp ḥarīrden 

geçüreler, on dirhem acı bādām dögeler, 4merhem gibi ola. İşbu acı yaġ-

ıla havāna ḳoyalar, ol ḳadar ovalar ki 5mülemma‘ olup merhem gibi ola, 

ṣaḳlayalar, vaḳtı ki gerek ola, 6dürteler. Her nėrede ki vardur, ġāyetde süre-

ler, ėrtesi ḥammāma 7vara, çoġan-ıla gevdesini tamām yuyalar, andan ṣoñra 

gevdeyi yine 8ṣābūn-ıla yuyalar. Andan dögülmiş ḫaṭmī yapraġın sürüp 

9ṣoñra yayḳana, çıḳa, eve gelicek tamām gevdeye ıssı ıssı şīrūġan 10dürteler, 

bu ‘alāmet üzerine ki ḳaşıyıcaḳ kepeklene 11ve ṣıḳıcaḳ ṣaru ṣu çıḳa. Eger bu 

tedbīrler-ile ki sākin olmaya; [171a] üç dirhem ṣaru kükürdi dögeler, ince 

elekden geçüreler, 2iki ḳaşıḳ inek yoġurdın ayran ėdeler, ol dögülmişden 

buçuḳ 3dirhem ol ayran-ıla ezeler, açla içeler, ammā otuz yaşından 4yuḳaru 

olan ādeme vėrmeyeler. Perhīzinde ṭatlu erük yemeye, 5balıḳ daḫı yemeye. 

Eger bu tedbīr-ile daḫı olmazsa; otuz dirhem 6ḳaṭrān, on beş dirhem ṣāfī 

ḳuyruḳ yaġına ḳatalar, ġāyetde 7ovalar ki birbirine ḳarıla. Daḫı ḥammāma 

gire, tamām gevdesin raḫşīn 8nesne-y-ile süre. Daḫı her ḳanda ki var-ısa ol 

yaġ-ıla ḳaṭrānı süre 9gece-y-ile oda ḳarşu. Ve ṣabāḥ ḥammāma vara, ebem-

gümeci yapraġın 10ve pancar yapraġın merhem gibi dögeler ve ḥammāmda 

dürtüne, 11tamām gevdesin anuñ-ıla yuya, eve gelicek ıssı ıssı gül yaġın dür-

te. [171b] Andan ṣoñra ki birbirine uyuz mütemekkin ola, gitmeye, eger 

ṣāḥibi 2taḥammül ėderse on dirhem fülfüli dögüp ġubār ėdeler 3daḫı sirke-

y-ile ıṣladalar, ḥammāmda dürtüne. Ammā yürege 4ve yufḳa yėrlere dürt-

meyeler, birez otura, andan çıḳa. Eger 5ḥarāreti sākin olmazsa inek yoġurdın 

dürteler, bir zamān 6dura, yayḳana, çıḳa. 

Faṣl. 7Ṣıfat-ı yaḳu kim cemī‘ sınuḳlara gereklüdür ve Ebū ‘Alī Sīnā söz-

leridür, 8evveli budur: Aḳāḳiyā on dirhem, on dirhem ḳanṭāriyyūn-ı kebīrī, 

9on dirhem mürdümük unı, on beş dirhem çiriş; ġubār dögeler 10ve ince 
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elekden geçüreler ve ṣaḳlayalar, tā ki ḥācet vaḳtında 11yumurda aġı-y-ıla 

ḳarışduralar ve bir pāre aġardılmaduḳ kettān bezine [172a] yayalar ve ol 

sınuḳ olan yėrlere vuralar ve baġlayalar, tā ki şifā 2bula. 

Faṣl. Yaḳudur, bahaḳ 3içün. Ammā eṭibbā-yı müteḳaddimīn bahaḳ-ıla 

baraṣ arasında farḳ 4ėtmişlerdür ki; ḳaçan bahaḳa igne vuralar, eger ḳanı 

çıḳarsa 5ḳābil-i ‘ilācdur, aña tīmār ėdeler, eger ḳan çıḳmasa ‘ilāca ḳābil 6de-

gildür. Ol ki ḳābil-i ‘ilācdur, işbu tedbīri ėdeler: Ḳızıl boya 7yigirmi dirhem, 

dögülmiş ḳavun çekirdegi içi on dirhem, 8nuşādūr dört dirhem, şayṭarac beş 

dirhem, eger bulunmasa 9ḳunduse on dirhem; bu cümlesin dögeler, elek-

den geçüreler, 10yigirmi dirhem ḥınnā ḳatalar, yetecek miḳdārı sirke-y-ile 

11yoġuralar, şöyle ki ne ḳatı ola ve ne ṣıvıḳ ola. Her gėce dürteler, [172b] 
gėce yata, ėrtesi ḥammāma vara. 

Faṣl. 2Bir dürlü yaḳu daḫı bahaḳ içün: Egren çekirdegi yigirmi 3dirhem, 

zerdālū on dirhem, zerāvend-i ṭavīl beş dirhem, 4acı bādām yigirmi dir-

hem, zerdālū çekirdegi on dirhem, 5ḳızıl boya beş dirhem, ḫardal üç dir-

hem, çoġan on dirhem; 6bu mecmū‘ın dögeler, ince elekden geçüreler, andan 

ṣoñra 7yigirmi dirhem ḳızıl boya nīm-kūfte ve bėş dirhem baḳḳam nīm-

kūfte 8ve bir vaḳıyye ṣu-y-ıla bu ikisini ḳaynadalar, tā kim nıṣfı gidüp nıṣfı 

9ḳala. Ve bunuñ ṣuyıyla ol dögülmiş edviyeleri ḳarışduralar 10ve dürtüne. 

Gėce yata, ėrtesi ḥammāma vara ve yuna, çıḳıncaḳ 11bunuñ ġıdāları ṭatlular 

ve yaġlular ola. 

Faṣl. [173a] Bir dürlü yaḳu daḫı: Vaḳtı ki her ‘użvda ṣaru yaḫūẕ aḳ 2veyāḫūẕ 

ḳara benekler ola, gāh gide gāh ola, anuñ 3tedbīri: Otuz dirhem turb toḫmı, 

yigirmi dirhem ṣıġır kuyruġı 4çiçegi, ḫardal-ıla ḥınnā üçer dirhem, nuşādūr 

dört dirhem 5ve būre dört dirhem ve şeb dört dirhem ve bu dükelin 6elekden 

geçüreler daḫı ṣaḳlayalar. Vaḳtı ki ḥācet oldı, yėtecek 7miḳdārı tīz sirke-y-ile 

ezeler ve gėce dürteler, yata, ṣabāḥ 8ḥammāma vara, yuna. 

Faṣl. Bir dürlü 9yaḳu daḫı niḳrīs içün: Afyōn, muḳl, mürr-i Mekkī 

ikişer 10dirhem; bu üçüni berāber dögeler, elekden geçüreler, yarım ḳaşıḳ 

11ḳız oġlan südi-y-ile ve yarım ḳaşıḳ gül yaġı, bu cümleyi bunuñ-ıla [173b] 
ḳarışdurasın, tā ki ḥācet vaḳtında ısıcaḳ ėdüp dürteler. 
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2EL-BĀBÜ’L-ḪĀMİSÜ ‘AŞER
3Mecmū‘-ı melhemleri beyān ėder. 

Ve Cālinūs buyruġınca evvel 4baseliḳunı beyān ėder kim edviyesi budur: 

Yüz yigirmi 5dirhem zift, elli dirhem bal mūmı, elli dirhem çam ṣaḳızı, 6elli 

dirhem günlük, elli dirhem tirementine, yigirmi beş 7dirhem çıraḳ yaġı, üç 

yüz dirhem zeytūn yaġı yāḫūẕ keçi 8bögregi yaġı; bu mecmū‘ın eridüp ince 

bezden süzeler, 9bir ẓarfa ḳoyalar, ḥācet vaḳtında ḫarca süreler, şifā bula. 

10Faṣl. Ṣaru merhemi beyān ėder, 11Eflāṭūn edviyesidür: İki yüz dirhem 

ṣaru mūm, [174a] yüz dirhem tirementine, yüz dirhem şamaḳī ṣaḳızı, elli 2dir-

hem günlük, yigirmi dirhem mezdekī, elli dirhem ḳaṣnı, 3otuz dirhem vaşaḳ, 

on dirhem muḳl-i ezraḳ, dört 4yüz dirhem zeyt yaġı; bu meẕkūrları eridüp ince 

bezden 5süzeler ve bir ẓarfa ḳoyalar, tā ki ḥācet vaḳtında ‘amel ėdeler. 

6Faṣl. Aḳ merhemi beyān ėder, 7edviyesi budur: Aḳ mūm yüz dirhem, 

şamāḳī ṣaḳızı 8yüz dirhem, günlük elli dirhem, gül yaġı elli dirhem, isfidāc 

9seksen dirhem, ḳaya ḳoruġı iki dirhem, şīrūġan yüz 10elli dirhem; ‘ādetce 

merhem ėdeler, ġāyet müfīddür. 

11Faṣl. Merhem-i sürḫ beyānındadur, [174b] edviyesi budur: Elli dirhem 

çam ṣaḳızı, otuz dirhem 2şamāḳī ṣaḳızı, yüz dirhem bal mūmı, on dirhem 

vuşāḳ, 3otuz dirhem ḳaṣnı, yigirmi dirhem ṣabur, ḳırḳ dirhem 4eñlik, yüz elli 

dirhem zeyt yaġı; mecmū‘ın kimin dögüp 5kimin eridüp üstādlar ‘ādetince 

merhem uralar, tā ki ḥāṣıl 6ola. 

Faṣl. Merhem-i muḳl beyān 7ėder, edviyesi budur: Otuz dirhem vuşāḳ, 

yigirmi 8dirhem cāvşīr, otuz dirhem aḳ günlük, ḳırḳ dirhem 9mürdeseng, 

yigirmi dirhem mür, yigirmi dirhem çādır, 10seksen dirhem mūm, yėtmiş 

dirhem çam ṣaḳızı, 11yigirmi dirhem ḳalem-i jengār, otuz dirhem revend-i 

çīnī, [175a] üç yüz dirhem zeytūn yaġı. Ve şol otlar kim dögülecekdür, 2dö-

gesin ve sıḳ elekden geçüresin ve çam ṣaḳızını ayru 3dögesin ve çādırı yaġ-ıla 

ḳaynadasın ve çādır eridügi gibi çam 4ṣaḳızını ḳatasın ve bal mūmını ḳatasın 

ve süzesin ve 5ṣovudasın ve ol toz olmış otları ḳatasın, ḳarışdurasın, 6tā ki ola. 

Ve vuşāġı otuz dirhem sirke-y-ile havānda ezesin, 7tamām ḥallėdesin ve bir 

temiz bezden süzesin ve tencereye ḳoyasın, 8gine od üzerine ḳoyasın, añul 

añul ḳaynadasın, tā ki ṣuyı 9gide, merhem ola. 
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Faṣl. Merhem-i 10şişi beyān ėder, edviyesi budur: Dört yüz dirhem 11sirke, 

üç yüz dirhem şīrūġan, yüz dirhem eñlik, [175b] dört yüz dirhem mürde-

seng, üç yüz dirhem kil-i İrmenī; 2üstādlar ‘ādetince merhem ėdeler. 

Faṣl. 3Merhem-i sirkeyi beyān ėder, ṣan‘atı budur: Dört dirhem sirke, 

4dört yüz dirhem zeytūn yaġı, dört yüz dirhem mürdeseng, 5elli dirhem 

nişāsta; mecmū‘ın terkīb[i] üstād ‘ādetince 6merhem oluna. 

Faṣl. Merhem-i 7rüsül, edviyesi budur: Elli dirhem bal mūmı, elli dirhem 

8çam ṣaḳızı, yigirmi dirhem günlük, otuz dirhem 9ḳaṣnı, on dirhem vuşāḳ, 

elli dirhem tirementine, elli dirhem 10mürdeseng, seksen dirhem ḳalem-i 

jengār, üç yüz dirhem 11zeytūn yaġı; ‘ādetce merhem ėdeler. 

Faṣl. [176a] Merhem-i ḫıyāreḳ ḳanı çekicidür, ṣan‘atı ve edviyesi bu-

dur: 2Yüz dirhem zift, yüz dirhem bal mūmı, yüz dirhem 3tirementine, elli 

dirhem kettān toḫmı, elli dirhem boy toḫmı, 4elli dirhem çam ṣaḳızı, yüz 

dirhem zeyt yaġı; ‘ādetce 5merhem ėdeler. 

Faṣl. Uyuz merhemin 6beyān ėder, edviyesi budur: Yüz elli dirhem defne 

yaġı, 7yüz dirhem acı sayaġı, ḳırḳ dirhem ḳara kükürd, elli dirhem 8jīve, 

elli dirhem kükürd, otuz dirhem ṣaru zernīḫ, 9elli dirhem būre, elli dirhem 

ḳaṭrān; üstādlar yolınca merhem 10ėdeler. 

Faṣl. Merhem-i kelbaş içün, 11edviyesi budur: Yüz dirhem tirementine, 

yüz dirhem [176b] ḳaṭrān, elli dirhem jīve, elli dirhem ḳalem-i jengār, 2otuz 

dirhem zāc-ı Ḳıbrızī, elli dirhem defne yaġı, elli 3dirhem ḳurum, yüz dirhem 

ṣarp sirke, iki yüz dirhem 4zeytūn yaġı, elli dirhem mūm; mecmū‘ın birik-

dirüp üstād 5yolınca merhem ėdeler. 

Faṣl. 6Giciyük içün olan merhemdür, edviyesi budur: On dirhem 7dīryāz, 

on dirhem ḳara kükürd, on dirhem söyünmemiş 8kirec, on dirhem sögüt kö-

müri, on dirhem afyōn, 9on dirhem sülimen, yüz otuz dirhem bal; mecmū‘ın 

üstādlar 10ḳavlince terkīb ėdüp merhem ėdeler. 

Faṣl. 11Bu merhem ḳıl bitürmek-içündür, edviyesi budur: On dirhem 

[177a] kertekele küli, on dirhem fınduḳ ḳabı küli, on dirhem yavşan 2küli, 

on dirhem ṭurb yaġı; ‘ādet üzere merhem ėdeler. 

3Faṣl. Merhem-i ṣaru: Bu merheme, 4baseliḳun dėrler ve ḥavāriyyūn daḫı 

dėrler, Urum 5dilince vaṣaliḳun dėrler. Bu merhem Cālinūs’uñ terkībidür, 
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6Boḳraṭ daḫı ġāyet begenüpdür, bu merhem içün eyitdi: Eger ki bu 7mer-

hemi gümiş ḳabda ṣaḳlasalar ġāyetde ḫūbdur. Edviyesi 8budur: On dirhem 

ḳaṣnı, on dirhem uşaḳ, on dirhem 9günlük, yigirmi dirhem zerde-çāv, elli 

dirhem tirementine, 10altmış dirhem çam ṣaḳızı, yüz elli dirhem bal mūmı, 

11iki yüz dirhem zeyt yaġı, ḳırḳ dirhem ṣıġıruñ bögregi yaġı, [177b] on 

dirhem būre; bu cümlesini şol ki eridecekdür, erideler 2ve dögecegin döge-

ler daḫı zeyt yaġıyla ḳaynadalar ve bāḳīsin daḫı 3ḳaynadalar, indüreler, bir 

bezden süzeler ve ḳarışduralar, merhem ėdeler 4ve eski yaraya ve yeñi yaraya 

vuralar, ġāyet nāfi‘dür. 

5Faṣl. Ṣıfat-ı merhem kim eski cerāḥatlara 6vururlar, edviyesi budur: Beş 

dirhem ‘anzerūt, yigirmi dirhem 7mürr-i ṣāfī; yumşaḳ dögesin ve ḥarīrden 

eleyesin ve elli dirhem çam 8ṣaḳızınuñ revāḳı-y-ıla yoġurasın, merhem ola. 

Ḥācet vaḳtında ‘amel 9ėdesin. 

Faṣl. Ṣıfat-ı merhem kim Firenkce 10sirun dėrler, ıssı yaraya ve ıssı gün-

lerde isti‘māl ėdesin, 11her dürlü cerāḥata fā’ide ėder, edviyesi budur: On dir-

hem [178a] isfidāc, on dirhem zeyt, iki dirhem sirke; şol ḳadar ḳaynada2sın 

kim ḳıvāma gele. Ve eger dilerseñ kim ıssı günlerde isti‘māl ėdesin, 3zeyt ye-

rine gül yaġı, isfīdāc yerine mürdeseng ėdesin ve sirkeyi 4üç dirhem ḳoyasın. 

Faṣl. Ṣıfat-ı merhemü’l-5ezraḳ: Bu daḫı bir merhemdür ki yaraları 

ḳurudur ve nāṣūra 6fā’ide ėder. Ṣan‘atı budur kim: Alasın mürdeseng bir cüz’ 

ve zeyt 7iki cüz’; mürdesengi dögüp zeyt yaġıyla ḳaynadasın kim mürdeseng 

8ḥallola. Zeyt ḳaralar, andan ṣoñra alasın, ḫall-i ḫamr 9dört cüz’i ḳoyasın, 

ılıcaḳ od-ıla ḳaynadasın, tā ki ḳıvāma 10gele, ḥācet vaḳtında ‘amel oluna. 

Faṣl. 11Bu bir merhemdür ki niḳrīse fā’ide ėder: Alasın dühnü’l-ḳar‘, 

[178b] dühn-i levz, ṣulu dühn-i bābūnec, bevlü’n-nisā, māmīẟā, ṣamġ-ı 

muṣaffā 2ve bir ḥabbe afyōn ve bir ḥabbe za‘firān; merhem ėdeler. 

Faṣl. 3Merhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ: On iki buçuḳ dirhem zeyt yaġı, bir 

buçuḳ 4dirhem Şām ṣaḳızı, iki dirhem zift, buçuḳ dirhem günlük, iki 5buçuḳ 

dirhem bal mūmı, iki dirhem tirementine, iki dirhem bögrek 6yaġı, on iki 

dirhem gül yaġı, iki dirhem ‘anber, iki dirhem 7buyan balı; bu mecmū‘ın 

mülemma‘ ėdüp üstādlar ḳavlince merhem ėdeler. 
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8Faṣl. Bu daḫı bir melhemdür kim artuḳ 9bitmiş ete fā’ide ėder, artuġın 

ve çürügin yėr, giderür, yeñi et 10bitürür. Edviyesi budur: İki dirhem ḳalem-i 

jengār, çam ṣaḳızı 11ve günlük degmesinden beş dirhem, ‘anzerūt bir dir-

hem; [179a] jengārı dögeler, ḳalan edviyeyi zeyt yaġı içinde erideler, 2ardınca 

jengārı ḳatalar ve birbirine ḳatup ḳarışduralar, üstine 3bir dirhem mūm fetīli 

gibi ėdeler, merhem ėdeler, ḥācet vaḳtında ‘amel 4ėdeler. 

Faṣl. Merhem-i kāfūr kim 5aṣṣı ėder od göyünmegine ve ıssı yaġ ve ıssı ṣu 

yaḳduġına ve 6cemī‘ ıssıları ṣovudur ve hem et bitürür. Terkībi budur: 7Aḳ 

mūm ve ḳal‘ay-ı isfīdāc degmesinden ikişer dirhem, gül yaġı 8dört dirhem, 

kāfūr buçuḳ dirhem; gül yaġı-y-ıla bir kildene 9ḳoyalar, mūmı daḫı içine 

ḳoyalar ve hem isfīdācı dögeler, eleyeler, 10anı daḫı ḳatalar, üstine kāfūrı daḫı 

ḳatalar. Edviye eriyicek 11birez ḳarışduralar, ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdeler, 

nāfi‘ ola. 

[179b] Faṣl. Merhem-i zincifre: Bu merhem ḫanāzīre 2fā’ide ėder. 

Ḫanāzīr dėdükleri bir nesnedür kim boġa[z]larda 3olur, başdan iner. Evvel 

noḫūd gibi olur, andan ṣoñra 4baḳıla gibi olur, ‘alā-sebīlin indirici günden 

güne büyür, şöyle 5olur kim boġazı tamām dutar. Eger evvelden tīmār olun-

mazsa 6ol rencden helāk olur gider. Andan gėrü her ḳanda kim verem 7olsa 

bu merhemi üstine ursalar giderür. Ṣıfatı budur: 8Beş dirhem mürdeseng, 

on dirhem ṣaru mūm, aḳ günlük 9ve ḳına ve uşaḳ her birinden onar dirhem, 

çıtlıḳ aġacınuñ pusı 10altı dirhem, zincifre sekiz dirhem. Eger ḳış olursa ed-

viyesi 11zeyt yaġıyla merhem oluna, eger ki yaz güni olursa gül yaġı [180a] 
birle merhem ėdeler, ḥācet vaḳtında ḫanāzīre yāḫūẕ vereme 2uralar, üstüne 

bir pāre ḳurşun vuralar, şifā ola inşā’allāh. 

3Faṣl. Merhem-i esved: Bu ḳara melhemdür ki 4yarayı tėzcek bitürür. 

Edviyesi budur: Çam ṣaḳızı ve ṣaru 5mūm ve zift ve zeyt yaġı ve ṭavşan yaġı; 

ḳamusından berāber 6alalar ve bu ẕikr olan edviyeyi zeyt yaġı içinde erideler, 

merhem 7ėdeler, ḥācet vaḳtında ‘amel oluna, fā’ideler ‘ābid ola inşā’allāhu 

8te‘ālā. 

Faṣl. Bu merhem çıbanlar öldürici 9merhem ṣıfatıdur, terkībi budur: On 

dirhem uşaḳ, beş dirhem 10muḳl, dört dirhem maṣṭakī, üç dirhem gün-

lük, üç 11dirhem ‘anzerūt, dört dirhem Şām ṣaḳızı, beş dirhem [180b] zift; 
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mecmū‘ın dögeler, ince elekden geçüreler, daḫı yigirmi dirhem 2ḳuru üzüm 

ki çekirdegi çıḳmış ola, havānda dögeler ki vücūdı 3ḳalmaya ve bu dögülmiş 

eczāyı ḳaralar ve dögeler, şöyle ki ne ziyāde 4ḳatı ve ne ṣıvıḳ ola. Eger ki ḳatı 

olursa beş on dirhem 5bal ḳatalar, tā ki yarar ola. Beze yayup yaralara vuralar 

ve ḳalanın 6tīmār ėdüp ṣaḳlayalar, ḥācet vaḳtında ḫarca süreler. 

7Faṣl. Bu merheme ḥavāriyyūn dėrler, 8nāfi‘dür veremlere ve ḫanāzīre 

ve nāṣıra ve ṭā‘ūna ve sereṭāna. 9Ve çürümiş cerāḥatı pāk ėder, fāsid etlerin 

arıdup pāk 10ėdüp tāze et bitürür. Terkībi budur: Mūm, Şām ṣaḳızı 11onar 

dirhem, cāvşīr, jengār, dāne çādır her birinden ikişer [181a] dirhem, uşaḳ 

yedi dirhem, zirāvend-i ṭavīl, günlük her birinden 2üçer dirhem, muḳl-i 

ezraḳ dört dirhem, mürdeseng dört 3buçuḳ dirhem; bu edviyenüñ dögmege 

ḳābil olanın dögeler, 4bāḳīsini zeyt yaġı-y-ıla ıṣlaya[lar]. Eger ḳış güni olsa 

bir buçuḳ 5rıṭl, eger yaz ise bir rıṭl zeyt yaġı-y-ıla bāḳī edviyeyi bunuñ-ıla 

6yoġuralar, merhem ėdeler, ḥācetde süreler. 

Faṣl. 7Merhem-i baseliḳun: Bu bir merhemdür ki et bitürür ve siñirleri 

8ıṣlāḥ ėder, ammā şol cerāḥata ġāyet fā’ide ėder ki issiligi 9olmaya. Ṣan‘atı ve 

terkībi budur: Zift, Şām ṣaḳızı, ṣaru 10mūm degmesinden yigirmişer dirhem, 

ḥınnā dört dirhem; ḳamusın 11zeyt yaġı içinde erideler, merhem ėdeler, ḥācet 

vaḳtında bunuñ-ıla [181b] ‘amel ėdeler. 

Faṣl. Merhem-i zincifre nev‘-i dīger: 2Bu merhem bir merhemdür ki 

fā’idesi her veremleri tėz bişüre ve 3sereṭāna ve ḫanāzīre kim boġazda ve 

boyunda olur ve cemī‘ ḳatı 4şişleri tėz bişürür. Ṣan‘atı budur: Mürdeseng beş 

dirhem, 5mūm on dirhem, aḳ günlük ve ḳaṣnı ve uşaḳ her birinden 6onar 

dirhem, beneviş pusı altı dirhem, zincifre sekiz dirhem. 7Bu edviyelerüñ 

dögülecegin dögeler ve uşaḳı ṣu-y-ıla ezeler, otuz 8dirhem zeyt yaġı içinde 

erideler, bir yėre ḳatalar, merhem ėdeler, 9ḥācet vaḳtında ‘amel ėdeler. 

Faṣl. 10Merhem-i Mıṣrī kim ḳulaġa ḫarc olunur, evveli budur: Beş dirhem 

11ṣabur, beş dirhem ‘anzerūt, beş dirhem günlük, beş dirhem [182a] demür 

boḳı, beş dirhem jengār, yigirmi beş dirhem bal; üstādlar 2ma‘rifetince mer-

hem ėdeler. 

Faṣl. 3Merhem-i Mıṣrī[-i] dīger: Bu daḫı burun içinde olan rencleri [gi-

derür]. 4Bunuñ ṣan‘atı budur ki: Evvelī on dirhem çam ṣaḳızı, dört 5dirhem 
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būre, dört dirhem jengār, ḳırḳ dirhem bal, on 6beş dirhem sirke; bu cümleyi 

merhem ėdüp ḫarc ėdeler. 

7Faṣl. Bu daḫı bir merhemdür kim aṣṣı ėder 8yüze ve dudaġa ve ayaḳ 

altı yarılmaġa. Otları budur: Ṣaru 9mūm ve gül yaġı ve yaş zūfā ve ḳaz yaġı 

kim ṣızırılmış ola 10ve nişāsta ve keẟīrā ve ayva çekirdegi lu‘ābı. İlkin ḳaz 

yaġı birle 11erideler ve ḳalan otları bunlara ḳatalar ve havāna ḳoyalar, ol 

ḳadar [182b] saḥḳ eyleyeler ki merhem gibi ola cümlesi berāber ve bunları 

yarılmış 2yėrlere dürteler. Ilı ṣuda keẟīrāyı yumşaḳ döge, sürme gibi 3ėde ve 

yaruḳlara eke, bir sā‘at dura, andan yuya. Bir ot 4daḫı kim ekeler, ökçe ḳatı 

yarılsa getüreler: Keçinüñ içi yaġın 5ki ṭuzsuz ola ve ol ökçe yaruġı üstine 

erideler ve māzūyı 6sürme gibi yumşaḳ [ėde]ler ve yaruḳ içine ekeler, andan 

üstüne 7ol yaġı erideler, tā ki merhem ola. 

Faṣl. 8Merhem-i ışḳāḳu’l-ḥāmī: Bu bir merhemdür ki aṣṣı ėder od göyün-

dür9mekligine ve ne tīz nesne kim maḳ‘ada veyā raḥma uġraya. Otları 10budur 

ki: İki dirhem mūm, on dirhem gül yaġı, on 11dirhem ḳal‘ay-ı isfīdāc, iki dir-

hem mürdeseng-i perverde [183a] daḫı nişāsta ve afyōn ve kāfūr degmesinden 

birer dirhem; 2bu otları dögeler ve yumurda aġına ḳarışduralar ve maḳ‘ad 

üstine vuralar. 3Ve ol yėr kim od göyündürmiş ola, aña uralar, nāfi‘ ola. 

4Faṣl. Merhem-i muḳl şöyle kim aṣṣıdur 5bevāsīre ve şiḳāḳ rencine, otları 

budur: Ṣaru mūm ve şīrūġan 6ve ḳaz yaġı ve ṣıġır iligi ve deve örgüci kim 

ṭuzlanmaduḳ 7ola ve muḳl her birinden berāber ve muḳlı, iligin, kettān 

toḫmı lu‘ābı [birle] 8ıṣladalar ve ḳalanın ol lu‘āba ḳatup ‘amel ėdeler. Ammā 

eger 9ḳan gelürse isfīdāc merhemi eyüdür. 

Faṣl. 10Merhemü’l-ebyaż: Bu aḳ merhem aṣṣı ėder ol başlara kim 11ıssıdan 

ola ve göyine ve bir başa aṣṣıdur kim siñirlü [183b] ‘użvlarda ola ve issilik 

birle ola. Otları budur: İsfīdāc-ı 2ḳal‘ī beş dirhem, mürdeseng-i perverde beş 

dirhem, mūm on 3dirhem, gül yaġı otuz dirhem; ḳamusın bile ḳatalar, üstād 

4‘ādetince merhem eyleyeler, işe süreler. 

Faṣl. 5Merhem-i asfeliyūn: Bu bir merhemdür kim et bitürmek-içün ya-

rar. Otları 6budur: Şām ṣaḳızı, zift, mūm; ḳamudan berāber dögeler 7ve zeyt 

yaġına ḳatalar, üstād ‘ādetince merhem eyleyeler ve ḫarca 8süreler. 
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Faṣl. Bir merhem daḫı 9otları budur: Vuşāḳ, eñlik degmesinden altı dir-

hem, 10üç dirhem jengār, beş dirhem būre, yigirmi beş dirhem 11bal, yigir-

mi dirhem sirke; ḳamusın dögeler ve edviyeyi [184a] sirkengübīne ḳatalar, 

merhem ola. 

Faṣl. 2Merhemü’l-Mıṣrī: Bu Mıṣrī merhemi ġāyet aṣṣı ėder ḳulaġa, 3şöyle 

ki baş olsa ve iriñ aḳsa. Terkībi budur: Bir dirhem 4sirke, sekiz dirhem bal, iki 

dirhem jengār; sirkeyi bal 5birle ḳaynadalar, tā ki ḳıvām duta, andan jengārı 

ol 6sikencübīne ezeler, merhem ėdeler. 

Faṣl. 7Melhem-i isfīdāc: Bu merhem fā’ide ėder burundaġı yaraya 8ve 

od göyünüginden ve ıssı ṣu göyünüginden ve ıssı yaġ göyünüginden 9çıḳan 

ḳabarcuḳlara fā’ide eyler. Edviyesi: Aḳ [mūm] miẟli dört [dirhem],10ol ḳadar 

yeñi gül yaġı ile erideler, götüribildükce 11isfīdāc ḳoyalar ve yumurda aġı-

y-ıla yaş ėdüp saḥḳ ėdeler, [184b] tā ḳatı olınca. Ve getüreler kāfūr daḫı 

ḳatalar ve ḥācet 2vaḳtında ‘amel ėdeler. 

Faṣl. Yeşil 3merhem ki aña jencār melhemi dėrler, yaranuñ artuḳ 4etle-

rini yėr ve çirkini arıdur. Edviyesi budur ki: Bir vaḳıyye 5Ḥicāzī jengār ve 

miẟlince bal ve ancılayın ‘anzerūt 6ile işleyeler, andan ḥāṣıl ola[n] bir mer-

hemdür ki iriñ 7açıcıdur, daḫı yarayı arı ḳılıcıdur. 

Faṣl. 8Merhem-i Mıṣrī kim fā’ide ėder ḳulaḳdaġı yaraya ve aḳan iriñe 

9fā’ide ėder. Ṣan‘atı budur: Yedi dirhem sirke, sekiz 10dirhem ṣāfī bal, iki 

dirhem jengār; sirke-y-ile balı 11ḳaynadalar, tā ki ġalīẓ olınca. Daḫı jengārı 

dögüp [185a] ḳarışduralar, merhem ėdeler. 

Faṣl. 2Merhem-i kundur ki aña çam ṣaḳızı dėrler; andan altı 3dirhem, 

jengār üç dirhem, būre beş dirhem, bal yigirmi 4beş dirhem, sirke on dir-

hem; bu mecmū‘ını ḳarışdurup merhem 5ėdeler, mücerrebdür. 

Faṣl. Bu merhem daḫı 6bir merhemdür ki yaranuñ etin bitürür ve 

ḳarışdurur. Ve ṣaḳınmaḳ 7gerekdür ki yaranuñ aġzında ḳıl ḳalmaya ve ayruḳ 

nesne 8daḫı ḳalmaya. Otları budur: Çam ṣaḳızı, ṣabr, ‘anzerūt, 9demü’l-

aḫaveyn; eczāsın berāber ezeler, yara üzerine ekeler, 10yarayı baġlayalar, mü-

cerrebdür. 
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Faṣl. 11Bu merhem oldur ki et bitürür ve yaralarda ḳaçan yara giz-

lü [185b] olsa: Mürdesengi dögüp sürme gibi ola daḫı anuñ üzerine 2üç 

vaḳıyye zeyt yaġı dökeler, bişüreler, tā ki ḥallola. Andan 3çam ṣaḳızı, ‘anzerūt, 

demü’l-aḫaveyn, ḳaṣnı, ḳuru üzüm 4her birinden dögülmiş iki dirhem ola, 

üzerine ḳoyalar ve bişüreler, 5tā ki ġalīẓ olınca ki merhem ola. 

Faṣl. 6Bu merhem daḫı yaranuñ çürük etin yėr, şöyle ki çürüklü 7ola, 

otları [budur]: Ḫāliṣ jengār bir vaḳıyye, ḫāliṣ bal bir vaḳıyye; 8saḥḳ ėdüp 

ḳarışdurup ‘ādetce merhem eyleyüp ḫarca 9süreler. 

Faṣl. Merhem-i sürḫ, ṣan‘atı 10budur: Süciden dönmiş sirke ve zeyt yaġı 

birer rıṭl 11alalar ve mürdeseng yėtmiş beş dirhem, rastuḳ ṭaşı beş [186a] 
dirhem, jengār dört dirhem. Sirkeyi zeyt yaġına ḳarışduralar, 2şol ḳadar 

ḳaynaya ki sirke tamām gide, zeyt yaġı ḳala. Andan 3ṣoñra otları dögülmiş 

ve elenmiş, bu zeyt yaġına ḳarışduralar, 4gine ocaġa ḳoyalar, arḳun arḳun 

ḳaynadalar, tā ki ḳoyula 5ve rengi ḳızıllıġa mā’il ola. Ocaḳdan indüreler, bir 

ḳab 6içinde ṣaḳlayalar, ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdeler bi-iẕnillāhi 7te‘ālā. 

Faṣl. Merhem-i isfīdāc-ı dīger, 8ṣan‘atı: Aḳ mūm ḳırḳ dirhem, gül yaġı 

seksen dirhem; 9bunları azacuḳ od üzerinde erideler, andan havāna ḳoyalar, 

10dögülmiş on dirhem isfīdāc üzerine ḳoyalar ve birez būre 11ṣuyın ve birez 

teke saḳalı ṣuyın ḳoyalar, ḳarışduralar, tā ki tamām [186b] birbirine ḳarışa 

ve ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdeler, mücerrebdür. 

2Faṣl. Merhem-i jengār, otları 3budur: İki dirhem jengār, beş dirhem çam 

ṣaḳızı, 4bir dirhem ‘anzerūt; bunları dögeler, zeyt yaġı-y-ıla erideler 5ve jengār 

dögülmiş ve elenmiş ola, üzerine ḳoyalar, ḳarışduralar, 6tamām mülemma‘ 

olup ḳarışa. Vaḳt-ı ḥācetde isti‘māl ėdeler. 

7Faṣl. Kirec merhemidür, yenür başlara 8ve od göyü[nü]gine ‘aẓīm fā’ide 

ėder. Otları budur: Söyünmedük 9kireci yumşaḳ dögeler ve kettān bezinden 

bir kīse dikeler 10ve kireci kīseye ḳoyalar ve bir çanaġa ṣu ḳoyalar, ol kīse-y-ile 

11kireci ol ṣu içinde ezeler, tā ki kirec tamām ol ṣuya [187a] çıḳa. Pes ol ṣuyı 

ḳoyalar, tā ki kirec dibine çöke, andan 2ol ṣuyı az az dökeler, şöyle ki ṣuyı 

gide, kireci ḳala 3ve ol kireci ḳurudalar. Eger ḳış günleri olursa ol 4kireci zeyt 

yaġıyla ezeler, eger ki yaz günleri 5olursa gül yaġıyla ezeler, merhem ėdeler ve 

bir sırçalu 6ḳaba ḳoyup ṣaḳlayalar. Ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdeler.
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 7Faṣl. Bir dürlü kirec merhemi daḫı 8ki od göyünmeklerine ġāyet 

müfīddür. Edviyesi budur 9kim: Evvel kireci yedi def‘a yuyalar ve yumşaḳ dö-

gülmiş 10yigirmi dirhem laḥana toḫmı, altmış dirhem gül yaġına 11ḳarışdurup 

üstādlar ‘ādetince merhem ėdüp ḥācet [187b] vaḳtında ḫarc oluna. 

Faṣl. Merhem-i 2kāfūrī ki dudaḳ yarılduġına ve maḳ‘ad yarılduġına 3ve 

bevāsīre ki cerāḥatdan ola ve od göynügine [fā’ide ėder]. Ṣan‘atı budur 4kim: 

Alalar mürebbā olmış aḳ mürdesengden ve eyü isfīdāc dörder 5dirhem dö-

geler ve sekiz dirhem ṣaru mūm ve on altı 6dirhem zeyt yaġın mūm yaġıyla 

erideler ve üzerine mürdeseng 7birle isfīdāc ḳatup içine ḳoyalar ve muḥkem 

saḥḳ ėdeler, tā ki 8ṣovuya. Andan ṣoñra iki yumurda aġını birez kāfūr-ıla 

9ḳarışdurup ve dögüp yine ḳarışdurup merhem ėdeler. Ḥācet vaḳtında 

10ḫarca süreler. 

Faṣl. Yeşil merhem ki 11artuḳ etleri yėr ve cerāḥatlaruñ çirkin arıdur, te-

miz eyler. Tedbīri [188a] budur ki: Alalar on dirhem jencār daḫı on dirhem 

2bal-ıla ḳarışduralar, üstād ‘ādetince merhem ėdüp ḫarcanalar. 

3Faṣl. Bu daḫı bir merhemdür ki 4cemī‘ cerāḥatlarda eyüdür. Ṣan‘atı 

budur kim: Alalar mürdeseng 5yigirmi dirhem, ‘anzerūt ve ṣabr ve demü’l-

aḫaveyn ve uşaḳ 6ve pīrezed onar dirhem ve zeyt yaġı iki yüz yėtmiş dirhem 

7ve bişüreler, tā ki merhem ola, ḥācete süreler. 

Faṣl. 8Merhem-i ḳiruṭi nāfi‘dür teşennüce ve aġrılu endāmlara. Ṣan‘atı 

9budur ki: Alalar beş dirhem mūm ve nīlūfer yaġı ve benefşe yaġı 10ve 

gül yaġı onar dirhem, tavuḳ yaġı ve ḳaz yaġı ve ṣıġır 11incüginüñ iligi be-

şer dirhem ve isfīdāc yigirmi dirhem; [188b] bu mecmū‘ın ḳarışduralar, 

‘ādetce merhem ėdüp ṣaḳlayalar, 2ḥācet vaḳtında her dürlü cerāḥata vėreler, 

nāfi‘dür. 

3Faṣl. Merhem-i ḫamīr ki ḳatı veremlere 4vuralar, yumşadur ve ḫanāzīri 

açar. Ṣan‘atı budur ki: Alalar 5altı dirhem uşaḳ, üç dirhem günlük, ḳara ṭuz 

ve çam 6ṣaḳızı dörder dirhem, buġday ḫamīri ve ḳaz yaġı 7yigirmişer dirhem, 

zeyt yaġı ḥācet olduġı deñlü. Daḫı 8uşaġı sirke-y-ile ezeler, yaġı erideler, 

cemī‘ini ḳarışdurup 9merhem ėdeler. 
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Faṣl. Sirke merhemidür ki 10et bitürür ve ḳarḥaları ḳurudur ve cerāḥatı 

ṣovudur. 11Ṣan‘atı budur ki: Dögülmiş mürdeseng bir vaḳıyye ve dört vaḳıyye 

[189a] zeyt yaġı ve dört vaḳıyye sirke; havān içinde dögeler, tā ki 2merhem 

ola, ḫarca süreler. 

Faṣl. 3Merhem-i jengār ki bişmez veremlere ḫanāzīr gibi ve sereṭān gibi, 

4nāfi‘dür. Ṣan‘atı budur ki: Alalar mürdeseng bir vaḳıyye ve dört 5vaḳıyye 

zeyt yaġı ve beş dirhem sirke; bunları[n] mecmū‘ın havānda 6dögeler, tā ki 

merhem ola, ḫarca süreler.

 Faṣl. 7Bir dürlü merhem daḫı ki edviyesi budur: ‘İlkü’l-buṭum altı 8dir-

hem, günlük ve uşaḳ ve dāne çādır ve aḳ mūm onar dirhem, 9zincifre yigirmi 

dirhem; bu otları dögeler ve eleyeler, bir yėre 10cem‘ ėdeler ve eriyecegini bir 

pāre zeyt yaġı ve bir pāre şīrūġan 11yaġı şöyle ki gerek olduġı ḳadar erideler 

ve havāna [189b] ḳoyalar, havān desti-y-ile şol ḳadar vuralar ki merhem ola. 

2Faṣl. Ṣıfat-ı merhem-i rüsül ki 3yumşadur ḳatı veremleri ve ḫanāzīrlere 

ve ṭā‘ūnlara ve sereṭāna 4nāfi‘dür. Ṣan‘atı budur ki: Alalar mūm ve çam ṣaḳızı 

5on dört dirhem, cāvşīr ve jencār ve dāne çādır ve mürr-i 6ṣāfī ikişer dirhem, 

zirāvend-i ṭavīl ve buyan dibi 7üçer dirhem ve muḳl-i ezraḳ dört dirhem, 

mürdeseng 8dört buçuḳ dirhem, uşaḳ yedi dirhem; bu mecmū‘ın 9dögeler 

ve eleyeler ve ol ki eriyecek otlardur, zeyt yaġı-y-ıla 10erideler ve ḳalan dögül-

miş otları bir yėre ḳatup ḳarışduralar 11ve ṣaḳlayalar. Ḥācet vaḳtında ‘amele 

getüreler. 

Faṣl. [190a] Bir dürlü merhem daḫı kim od göyündürdügine ‘aẓīm ya-

rar. 2Ṣan‘atı budur kim: Alalar mürdeseng ve gümiş boḳı ve isfīdāc 3ve gümiş 

iḳlīmiyāsı ve yunmış būre; bu mecmū‘ından berāber 4ola ve gül yaġı ve 

yumurda aġı; mecmū‘ın havāna ḳoyalar, 5ġāyet eyü ḳarışduralar, ‘ādet üzere 

merhem ėdeler. 

6Faṣl. Ṣıfat-ı merhem-i dīger: 7Bir ‘użvda baş bart olsa, üvengülense, git-

mese, bu terkībi 8ėdeler: ‘Anzerūt bir dirhem, iki ḳardaş ḳanı iki dirhem, 

9aḳāḳiyā bir dirhem, gülnār-ı Mıṣrī bir dirhem, māzū iki 10dāne, şeb ve 

afyōn buçuġar dirhem, göyünmiş kāġıd, 11göyünmiş kettān, ‘aẕbe, isfīdāc, 

rastuḳ ṭaşı buçuġar [190b] dirhem, aḳ günlük bir dirhem; bu cümlesin 

dögeler, ince elekden 2geçüreler, her baş barta nėrede gerek-ise olsun saçalar. 
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3Ve cā’izdür ki yigirmi dirhem zeyt yaġı, yigirmi [dirhem] 4gül yaġı, beş dir-

hem aḳ mūm; mūmı erideler daḫı 5bu otları ḳatalar, merhem ėdeler. Ḥācet 

vaḳtında isti‘māl 6ėdeler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı merhem-i dīger: 7Bādām yaġı yigirmi dirhem, ördek yaġı 

yigirmi dirhem, 8ḳaz yaġı yigirmi dirhem, maṣṭakī dört dirhem, beneviş pusı 

9üç dirhem, bal mūmı ki aḳ ola on dirhem; ḳaz 10yaġın, ördek yaġın ṣızıralar 

ve bezden süzeler, yaġları 11birbirine ḳatalar. Mūmı, maṣṭakī[yi], beneviş 

ṣaḳızını bir ṭās-ıla [191a] ocaġa ḳoyalar, bir arada eriyeḳoyalar, dura, tā ki 

ṭoña, 2eczāyı ḳarışdurup merhem ėdeler. 

Faṣl. 3Ṣıfat-ı merhem-i rüsül ki yaralara et bitürür ve yaraları ḳurudur. 

4Ṣan‘atı: Mürdeseng ve rastuḳ ṭaşı ve ḳal‘ay-ı isfīdāc 5ve daḫı aḳ günlük 

ve mūrd ve oġlan aşı ve maṣṭakī her birinden 6birer dirhem, ṣıġır yaġı ve 

Şām ṣaḳızı ve beneviş ṣaḳızı 7ve mersin yaġı ve aḳ mūm her birinden on 

ikişer miẟḳāl, 8zincifre ve ṣamġ-ı ‘Arabī her birinden dörder dirhem; bu 

9meẕkūrları dögeler ve eleyeler, bir kilden içinde 10eridüp merhem ėdeler ve 

ḥācet vaḳtında ‘alīle vėrüp 11isti‘māl ėdeler, nāfi‘ ola, mücerrebdür. 

Faṣl. [191b] Ṣıfat-ı merhem kim Cālinūs terkībi budur ki: Sarımsaġı 

2bişüreler, içinden yigirmi dirhem alalar ve yigirmi dirhem 3ṣıġıruñ bög-

regi yaġın erideler ve sögüt kömürinden 4on dirhem dögeler ve eleyeler, 

ḳarışduralar, merhem ola. Oñulmaz 5ḫanāzīre ġāyet mücerrebdür, nāfi‘ ola 

inşā’allāhu te‘ālā. 

6EL-BĀBÜ’S-SĀDİSÜ ‘AŞER
7Yaġlar çıḳarmaḳ ṭarīḳin bildürür ve cemī‘ yaġları beyān 8ėder, 

Ebuḳıraṭ ḳavlince.

Bilgil ki yaġlar çıḳarmaḳda her bir 9nesnenüñ yaġı kendü ṭabī‘atı 

gibidür. Issı çiçekler yaġın çıḳarmaḳ 10ṭarīḳası meẟelā babadya, nergis 

gibi, anlar eyledür ki; evvel yüz 11dirhem zeyt yaġına ḳırḳ dirhem çiçek 

ḳarışduralar daḫı [192a] sırça şīşeye ḳoyalar, ḳırḳ gün güneşde terbiyet 

eyleyeler. 2Ve daḫı ṣovuḳ çiçeklerüñ gül gibi ve nīlūfer ve benefşe gibi; ḳırḳ 

3dirhemine yüz dirhem şīrūġan yā ṭatlu bādām yaġın ḳatalar, 4yigirmi gün 
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güneşde terbiyet eyleyeler, tamām çiçekler perverde 5olıcaḳ süzüp yaġın 

alalar. Ve daḫı toḫmlar ve dibler yaġın 6çıḳarmaḳ ṭarīḳası budur ki; bunları 

nīm-kūfte dögeler 7yumşanınca ve ṣuda ıṣlayalar ve ḳaynadalar daḫı süze-

ler 8ve yetecekçe zeyt ya şīrūġan ḳatalar, ṣuyı gidince ḳaynadalar. 9Ve ṣuyı 

gitdügin andan bileler ki; bir pāre aġaca panbucaḳ 10ṣaralar daḫı ol yaġa 

banduralar, oda dutalar, eger 11çırıldarsa daḫı ṣuyı vardur, daḫı ḳaynadalar. 

Eger ki [192b] vaḳt ṭar olsa, perverde olunmış çiçekler yaġı 2ḥāżır olmasa, 

çiçekler[i] dėdügümüz yaġlar içinde ḳuvveti 3çıḳınca ḳaynadalar daḫı süze-

ler. Yemişler ve ṣuyı çıḳar 4nesneler yaġın ayva gibi, ṭoraḳ otı gibi; dögüp, 

ṣuyın alup 5gidince yaġda ḳaynatmaġ-ıla çıḳaralar. Yaġlu dāneler yaġın 

6çıḳarmaḳ ḳōz ve bādām ve fıstuḳ ve ḳabaḳ çekirdegi 7gibi; ḳabın ṣoyup ve 

eyü dögüp ḳarşu üstine ılıcaḳ ṣu 8ṣaçup el-ile ṣıḳup çıḳarmaḳ gerek. Her 

bir devāyı kim 9bir münāsib yaġda ḳaynadalar, ol devānuñ yaġı ile ḳuvveti 

10ol yaġa çıḳa; niteki ferfiyūn yaġın çıḳarurlar gibi ki key 11mücerreb ol-

mışdur ve key meşhūrdur. 

Faṣl. [193a] Bundan ilerü gelecek faṣllar, mecmū‘ yaġları beyān 2ėder. 

Nitekim işbu evvelki faṣl ferfiyūn yaġını beyān ėder 3kim cemī‘ ṣızılara fā’ide 

ėder, evveli budur ki: Dört yüz 4dirhem at yaġı, yüz dirhem ayu yaġı, elli 

dirhem eşek 5iligi, yüz dirhem sarımsaḳ, otuz dirhem sedef, 6otuz dirhem 

behmen-i Hindī, otuz dirhem büber, otuz dirhem 7zencebīl, otuz dirhem 

dīryāz, elli dirhem neft, iki yüz 8dirhem ferfiyūn, yüz dirhem bal mūmı, 

terkīb ėdeler. 

9Faṣl. Bir yaġ daḫı kim Cālinūs 10tecribesidür, edviyesi budur: Yigirmi 

dirhem at 11iligi, yigirmi dirhem eşek iligi, yigirmi dirhem ördek [193b] 
yaġı, yigirmi dirhem borsuḳ yaġı, yigirmi dirhem ḳurd yaġı, 2on dirhem 

zencebīl, on dirhem ferfiyūn, on dirhem 3neft yaġı, dükelin terkīb ėdeler. 

Faṣl. 4Bu bir yaġdur kim cemī‘ yaġlar ḳılı döker, ammā bu dökmez. Ed-

viyesi 5budur: İki yüz dirhem ayu yaġı, on dirhem yarpuz, on 6dirhem na‘ne, 

on dirhem zīrnāb, ḳırḳ dirhem menekşe 7sücüsi, terkīb oluna. 

Faṣl. 8Bu yaġa ṭurb yaġı dėrler, aṣlı böyledür kim: Dört yüz 9dirhem zeyt 

yaġı, biñ iki yüz dirhem ṭurb ṣuyı, yigirmi 10dirhem ṭavşan yaġı, otuz dirhem 

defne yaġı, terkīb ėdeler. 
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11Faṣl. Bir yaġ daḫı kim ṣovuḳdur, [194a] aṣlı budur: Yüz dirhem it 

üzümi ṣuyı, yüz dirhem 2ban toḫmı, yigirmi dirhem yılan yaġı, elli dirhem 

şīrūġan 3yaġı, terkīb oluna. 

Faṣl. Bu bir yaġdur ki 4bingeşmiş siñirlere ve bertinmiş siñirlere ve 

zaḥmetler5den büzülmiş siñirlere ve mafṣallarda olan ṣızılara fā’ide 6ėder ve 

bundan ġayrı niçe daḫı ḫāṣṣaları vardur, 7ġāyet mücerrebdür. Ve buña Firenk 

dilince ziyalitiye dėnilür 8ve Urum dilince nevre ḫalistiḳu dėrler ve Türk di-

lince 9siñirler yumşadıcı dėrler. Bunuñ terkībi: Ḫelīme köki 10iki yüz dirhem, 

ısırġan dikeni toḫmı yüz dirhem; bu ikisini 11ısıcaḳ ṣu-y-ıla ıṣladup yedi 

gün dura, yedinci gün [194b] bir aşa ḳaynadasın, birez durup ṣovuya ve bir 

bezden ṣıḳup ṣuyın 2alalar, bunuñ ṣuyı gibi olur. Yüz dirhem zeyt yaġı, 3yüz 

dirhem şīrūġan yaġı, elli dirhem ḳaz yaġı, yüz dirhem 4at yaġı, yigirmi beş 

dirhem ördek yaġı, otuz dirhem 5ṣıġır iligi, otuz dirhem eşek incigi iligi, ḳırḳ 

6dirhem keçi bögregi yaġı, otuz dirhem ḳurd yaġı, yigirmi 7dirhem ṭavşan 

yaġı. Cālinūs buyurur ki: Ne ḳadar cānavar 8yaġı ḳatılsa daḫı ziyāde fā’ide 

ėder, yaġlar-ıla bile. 

9Faṣl. Ṣıfat-ı dühnü’l-mübārek: Bu bir 10yaġdur ki bėl aġrısına fā’ide ėder: 

Alasın varaḳu’l-ġār 11on dirhem, bunı dühnü’l-ġār içinde ḳaynadasın, ‘alīle 

[195a] bir kerre ṣabāḥ ve bir kerre gėce vėresin, beline dürte, fā’ide 2ėde. 

Faṣl. Dühnü’l-ḳısṭ kim fālice 3ve ‘ırḳu’n-nisāya ve vec‘ü’l-mefāṣıla ve 

niḳrīse fā’ide ėder 4ve ḫām ḫılṭları bişürür. Ṣıfatı budur kim: Alasın ḳaranful, 

sünbül, 5sādec-i Hindī, mī‘a-i yābis, ḳarfe ve uşne, irsā, ḳusṭ 6her birinden 

beş dirhem, rāsen, ‘ūd-ı belesān her birinden 7beşer dirhem; nīm-kūfte 

ėdesin ve bu cümleyi on rıṭl 8ṣu-y-ıla ve iki rıṭl şīrec ḳoyup ḳaynadasın, tā 

ki ṣoñra 9yaġ ḳala, süzesin, yaġın alasın ve ḥācet vaḳtında isti‘māl 10ėdesin. 

Faṣl. Dühnü’l-bābūnec: Bu 11bir yaġdur kim ḥarāreti i‘tidāl-iledür, 

aġrıları sākin eyler [195b] ve yorġunluġa ve daḫı darḳatılıġından olan ısıt-

maya ve 2baġarsuḳdaġı yėllere fā’ide ėder ve ḳatı olan ‘użuvları 3yumşadur ve 

geñşeldür. Ṣıfatı budur ki: Alasın zeyt 4iki yüz elli dirhem, ḥaleb-i bābūnec 

çiçegi yolunmış ve gölgede 5ḳurumış ola, her birinden yigirmi beş dirhem. 

Ve bir ṣırça 6şīşeye ḳoyup ḳırḳ gün güneşde ḳoyasın, ḳırḳ günden 7ṣoñra 

süzesin, yaġın alasın, ḥācet vaḳtında isti‘māl 8ėdesin. 
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Faṣl. Dühnü’s-seẕāb: 9Bu daḫı bir yaġdur kim fā’ide eyler bögrek 

ṣovuḳluġına 10ve ḳavuḳ ve arḳa ve raḥm ṣovuḳluġına ve siñirler geñşeldügine 

11ve oġlan burusına. Ve ısıtmalu kişilere dürtseler [196a] ısıtmanuñ ditre-

mesin keser. Edviyesi budur ki: Alasın şīrūġan 2üç yüz seksen beş dirhem, 

yaş seẕāb yapraġın elli dirhem, 3ṭatlu ṣu ṭoḳsan beş dirhem ḳoyasın, ılıcaḳ 

od-ıla 4bişüresin, tā ki ṣuyı gide, yaġı ḳala, andan süzesin, ḥācet 5vaḳtında 

ḫarcanasın. 

Faṣl. Dühn-i ferfiyūn: 6Bu daḫı bir yaġdur ki mecmū‘ ṣovuḳ aġrılara fā’ide 

eyler. 7Aḫlāṭı: Alasın ferfiyūn on dirhem ve zeyt yaġı elli 8dirhem, mūm beş 

dirhem, zencebīl, bābūnec üç dirhem. Evvel 9ferfiyūn[ı] dögesin, zeyt yaġı-

y-ıla ḳaynadasın ve bāḳīsin ḳarışdurasın 10ve ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdesin.1 

Faṣl. 11Ol yaġları beyān ėder kim bėl aġrısına ve siñirler [196b] aġrısına 

ve her a‘żāda olan aġrılara işbunı terkīb 2ėdeler, [terkībi] budur: Zencebīl, 

dār-ı fülfül ve fülfül onar dirhem, 3ḫūlincān ve ḳusṭ ve ḳaranful ve ḳaraca ot 

beşer dirhem, 4‘ūd-ı belesān sekiz dirhem, egir on dirhem, yüzerlik 5toḫmı 

beş dirhem, aḳ ferfiyūn sekiz dirhem, şekker on 6dirhem; oñat dögeler ve 

ebrişim elekden geçüreler. Andan 7ṣoñra nergis yaġı ve sūsen yaġı yigirmişer 

dirhem 8ve seẕāb yaġı on dirhem, merzencūş yaġı on dirhem, 9şīrūġan ve acı 

bādām yaġı ve ṭatlu bādām yaġı ve acı 10çekirdekler yaġı yigirmişer dirhem 

ve ṣızmış 11at yaġı otuz dirhem; bu cümleyi bir ṭāsa ḳoyalar, on dirhem 

[197a] maṣṭakī ve otuz dirhem mūm ocaġa ḳoyalar. Mūm ve maṣṭakī 2eriye 

daḫı bezden süzeler, ḳoyalar, ṭoña. Andan ṣoñra havāna 3ḳoyalar ol eczāyı 

ki dögüldi idi, bir yėre ḳatalar, 4ėrteden öyleye degin ovalar. Andan ṣoñra 

şīşeye ḳoyalar, 5ṣaḳlayalar, ḥācet vaḳtında yeticek miḳdārı ocaġa ḳoyalar, 

6ısına. Ol yėrde ki ṣızı ve aġrı ola ve uyuşmış yėr ola; 7dürteler, nāfi‘ ola, 

ġāyet mücerrebdür. 

Faṣl. 8Bu ol yaġdur kim nāzile ve şiş olsa ve ḳızıllıḳ olsa, 9aġrısına 

ṭaşıradan ve içerüden dürteler, key ola. Terkībi 10budur: Revend-i çīnī bir 

buçuḳ dirhem, mür, afyōn, ṣabr, 11za‘firān birer dirhem, şekker ve ‘anber 

dörder çekirdek, [197b] bir dirhem aḳ fülfül; bu mecmū‘ın dögeler, ince 

elekden geçüreler 2ve ṣu-y-ıla yoġuralar, fınduḳça eyleyeler, şöyle ki dördi bir 

1 Bu varağın 10. satırına sıkıştırılmış bir ibare “küpe otını eke” şeklindedir. 
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dirhem 3ola, ḥācet vaḳtında ḳız oġlan südi-y-ile ezeler, ısıcaḳ 4ėdüp dürteler. 

Eger bunuñ-ıla olmazsa ıssı ıssı seẕāb 5yaġı dürteler ve merzencūş dürteler. 

Etlerden ve erükden 6ve balıḳdan perhīz ėdeler, ġıdāsı ḥarīre-i ḫaşḫāş ola. 

7Bunuñ-ıla iktifā ėtmezse ḳuyruḳ yaġıyla omaç vėreler, 8yėye. 

Faṣl. Ṣıfat-ı yaġ ki niḳrīse 9ve vec‘-i mefāṣıla müfīddür: Bādām yaġı, 

tavuḳ yaġı, ḳaz 10yaġı, balıḳçıl yaġı on beşer dirhem, mūm altı dirhem; 11bu 

cümlesin cem‘ ėdüp erideler, bir gün ve bir gėce dürteler, [198a] şifā ola. 

Faṣl. Bir yaġ daḫı kim Şifā  2Kitābı’nda eyitmiş ki muṣannifi Ḥācı Pāşā 

bir yaġ terkībin ẕikr 3ėtmiş, dühnü’l-mübārek dėyü ad vėrmiş. Bėl aġrısına 

kim 4ṣovuḳdan ya yėlden ola, ḥāṣıl-ı kelām bedende 5cemī‘ ne ḳadar kim 

ṣovuḳdan ve yėlden olmış 6ṣızılar var-ısa dükeline dermān ve şifādur, hemān 

ėrincedür, 7key mücerrebdür. Terkībi budur ki ẕikr olınur: Yigirmi baş 8eski 

sarımsaḳ alalar, yumşaḳ dögeler ḳabı-y-ıla bile, daḫı 9on dirhem dögülmiş 

büber ve iki rıṭl eski zeyt yaġı 10birle ḳaynadalar, tā ki yarım rıṭl ḳalınca. 

Andan indüreler, 11süzeler, ṣāfī yaġ ḳala, yine od üzerine ḳoyalar daḫı beş 

[198b] dirhem ferfiyūn, beş dirhem günlük, ikisi daḫı dögülmiş ola, 2ol 

yaġuñ içine ḳoyalar, ḳarışduralar, avadan ḳarışa. Andan 3indüreler, bir sırçalu 

ḳaba ḳoyalar, ḥācet vaḳtında ısıcaḳ ėdeler 4ve teni daḫı od yanında ḳızdurup 

anuñ-ıla tekrār ovalar, 5şifā bula. 

Faṣl. Bir yaġ daḫı gine Şifā 6Kitābı’nda eydür, eski bėl aġrısına: Bir rıṭl 

zeyt yaġın 7alalar, içine bir vaḳıyye aġu aġacı yapraġın ḳoyalar, ḳaynadalar, 

8tā ki ḳuvveti ol yaġa çıḳa. Andan indüreler, bir içi sırçalu 9ḳabda ṣaḳlayalar, 

ḥācet vaḳtında ısıcaḳ ėdeler, od yanında 10arḳayı ve bėli ḳızduralar ve bu 

yaġ-ıla ovalar. Ve ṣabāḥ ḥammāma 11varalar daḫı çıḳıcaḳ ıssı otlarla bişmiş 

noḫūdlu ḳoyun [199a] eti şorbasın yeyeler ve bėli ısıcaḳ dutalar, şifā ola. 

2Faṣl. Ḥażretleri bėl aġrısına on dirhem ṭuz 3ve iki dirhem büber buyur-

mışdur. Bu ikisini yumşaḳ dögeler, 4ḥammāma varup çoḳ ṣu dökindüginden 

ṣoñra yüzünḳoyu 5yatup ol ṭuz-ıla büberi beline dürtsün, tekrār 6tekrār böyle 

ėtsün, ‘āḳıbet üzerine bol ṭutsun, eksün, 7bir zamān yatsun, ṣu dökünme-

sün, şifā bula bi-iẕnillāhi 8te‘ālā. Eger büberi üç dirhem ėtse menfa‘atı daḫı 

ziyāde 9ola. 
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EL-BĀBÜ’S-SĀBİ‘U ‘AŞER
10Cemī‘ zurūrları beyān ėder. 

Evvelinüñ tedbīri budur ki, 11buña zurūr-ı sürḫ dėrler: Beş dirhem gün-

lük, beş dirhem [199b] ‘anzerūt, beş dirhem dem-i aḫaveyn, bir dirhem 

mürr-i Mekke; bunları 2dögeler, ince elekden geçüreler, ḫarc ėdeler. 

Faṣl. 3Zurūr-ı yalama içün ve aġız aġrısı-y-içün, evveli budur: Beş 4dir-

hem yanmış şāb, beş dirhem zeytūn yaġı, bir dirhem jengār, 5iki dirhem çam 

ṣaḳızı, bir dirhem isfīdāc; dögeler, eleyeler, 6ḫarca süreler. 

Faṣl. Bu zurūr, tāze 7nāṣırı olan yara-y-içündür, ṣan‘atı budur: Beş dirhem 

8cengār, on dirhem zāc-ı Ḳıbrızī, dört dirhem 9ḥacılar kükürdi, dört dirhem 

ṣaru zernīḫ; 10ġāyet ġubār ėdüp ekeler. 

Faṣl. 11Bu zurūr burun ḳanın dutmaġ-içündür, tedbīri budur: [200a] Beş 

dirhem kil-i İrmenī, beş dirhem zāc-ı Ḳıbrızī, on dirhem 2isfīdāc; dögeler ve 

masura ile üfüreler. 

Faṣl. 3Bu zurūr ḳabarcıḳ içündür, evveli budur: Beş dirhem 4ḥacılar kü-

kürdi, beş dirhem nuşādūr, iki dirhem söyünmemiş 5kirec, iki dirhem zāc, 

iki dirhem kil-i İrmenī; bunları yumşaḳ 6dögeler ve ḫarca süreler. 

Faṣl. Bu zurūr 7mayasıl içündür, tedbīri budur ki: İki dirhem ḳara kü-

kürd, 8beş dirhem sülimen, iki dirhem mürr-i Mekke, bir dirhem afyōn; 

9ḥelvā-y-ıla şāf ėdüp götüreler. 

Faṣl. 10Bu zurūr yara ḳanın dutmaġ-içündür, ṣıfatı budur: İki dirhem 

11ṣabur, iki dirhem dem-i aḫaveyn, iki dirhem zāc, iki dirhem [200b] ṭīn-i 

maḫtūm, iki dirhem ḳurum, iki dirhem kāt-ı Hindī, 2iki dirhem mür, iki 

dirhem kirec, iki dirhem ḳaya ḳoruġı; Cālinūs 3eyle buyurur. 

Faṣl. Bir zurūr daḫı ḳan 4dutmaġ-içün, evveli budur: On dirhem zāc-ı 

Ḳıbrızī, beş dirhem 5kil-i İrmenī, beş dirhem isfīdāc, beş dirhem ṣaru 6ṣabur; 

‘amel ėdeler. 

Faṣl. Bu zurūr 7diş aġrısı-y-içündür ve etleri ḳanamaġ-içündür, ṣan‘atı 

budur: İki 8dirhem şāb, iki dirhem ekşi nār ḳabı, iki dirhem ṣumāḳ, beş 

9dirhem mevīzek, on dirhem ‘āḳırḳarḥā, beş dirhem jengār, 10iki dirhem 

ṭopalaḳ; yumşaḳ dögeler, ḫarca süreler, vallāhu a‘lem. 
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[Faṣl.] 11Zurūrdur ki murdārlıġa ḫarcanılur, evveli budur ki: İki dir-

hem [201a] ṣaru ṣabur, iki dirhem mür, iki dirhem çam ṣaḳızı, 2iki dirhem 

şāb tiryāḳulı, iki dirhem dem-i aḫaveyn, beş 3dirhem zāc-ı Ḳıbrızī; ġāyetde 

ġubār ėdüp ḫarca süreler. 

4Faṣl. Zurūrı ve kuḥulları bildürür kim 5göz aġrısına isti‘māl ėdeler. Ṣıfat-ı 

zurūr kim kirpügi 6bitürür, [terkībi] budur: Lāciverdī eẟmed ve sünbül-i 

duḫānī; bu cümlesin 7berāber dögesin ve eleyesin, andan ṣoñra isti‘māl ėdesin. 

8Faṣl. Zurūr kim göz aġrısına fā’ide ėder: 9Alasın ṣabr-ı maġsūl ve daḫı 

çeşmīzec her birinden iki cüz’ 10ve eẟmed dört cüz’, daḫı bu cümlesin döge-

sin ve eleyesin ve ḥācet 11vaḳtında isti‘māl ėdesin, şifā ola. 

Faṣl. [201b] Ṣıfat-ı zurūr kim göz aġrısına fā’ide ėder, ḫuṣūṣā kim 

2oġlancuḳlar aġrısına. Gözüni ḳatı açmaduḳları sebebden aña 3zurūr-ı ṣıbyān 

dėrler. Ṣan‘atı budur kim: Alasın ‘anzerūt-ı 4mürebbā beş dirhem, şiyāf-ı 

māmīẟā iki dirhem, ṣabr ve za‘firān 5her birinden buçuḳ dirhem, afyōn dört 

deng; dögesin ve eleyesin 6ve ḥācet vaḳtında ‘amele getüresin. 

Faṣl. 7Ṣıfat-ı zurūr kim cemī‘ göz aġrılarına fā’ide eyler, aḫlāṭı budur kim: 

8Alasın māmīrān-ı çīnī, çeşmīzec, ‘anzerūt, mür, berniyāt 9her birisinden 

berāber ėdüp, dögüp eleyesin, ḥācet vaḳtında 10‘amele getüresin. 

Faṣl. Ṣıfat-ı zurūr kim 11sülāḳa ve dem‘ine ve ḥaṣrım ve cerebe ve sebele 

bi-iẕnillāh fā’ide [202a] ėder: Alasın tūtiyā-yı Kirmānī bir vaḳıyye, zerde-

çūb bir vaḳıyye, 2helīle-i aṣfar, zencebīl her birinden beş dirhem, dār-ı fülfül, 

māmīrān-ı 3çīnī iki dirhem ve çehār deng milḥ-i Hindī; dögüp eleyesin, 

4ḳoruḳ ṣuyıyla perverde ėdesin daḫı ḥācet vaḳtında isti‘māl 5ėdesin. 

Faṣl. Göze be-ġāyet fā’ide ėder, mücerrebdür: 6Alasın sürme-i Iṣfahānī on 

dirhem, yanmış māzū beş dirhem, 7dār-ı fülfül buçuḳ dirhem; bu cümleyi 

dögüp eleyesin, ḥācet vaḳtında isti‘māl 8ėdesin, menāfi‘i ziyādedür. 

Faṣl. Şol 9zurūrları bildürür kim cerāḥatları bitürür, ṣıfatı budur kim: 

10Bu bir zurūrdur, buña dīg-ber-dīg dėrler, nāṣūrlara yāḫūẕ 11laḥmı ziyāde ol-

mış veyāḫūẕ az açılmış cerāḥatlara ekesin, ol [202b] ekdügüñ yeri yaḳa, key 

ėtmiş gibi ola. Ṣan‘atı budur: Alasın ṣaru 2zernīḫ bir cüz’, būre buçuḳ cüz’, 

jengār buçuḳ cüz’, zībaḳ, nuşādūr 3her birinden yarım cüz’; bunları dögesin 
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ve eleyesin ve azacuḳ ṣu-y-ıla 4ezesin, tā ki zībaḳ öle. Andan ṣoñra ḳurudasın, 

yine saḥḳ 5ėdesin ve taṣ‘īd ėdesin ve ol muṣa‘‘adı alup bir şīşeye 6ḳoyasın ve 

aġzını mūm-ıla dutasın ve ḥācet vaḳtında isti‘māl 7ėdesin, şifā ola. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 8zurūr kim diş çekicek dişüñ ḳanı durmasa aña ekesin, 9ḳanı 

dura. Ṣan‘atı budur: Alasın yılan başı boncuġı dögesin, 10birez başmaḳçı çi-

rişi ḳatup ol ḳanayan yėre ekesin, derḥāl diñe, 11ḳanı dura. Eger bu edviyeye 

birez ḳara boya ḳatup mer‘ūfuñ burnına [203a] üfüresin, üzerine panbuḳ 

ṣoḳasın, burnı ḳanın duta, mücerrebdür. 

2Faṣl. Bu zurūr bir ḥāletdedür kim 3çürük etleri yėr. Ammā siñirden 

ve siñire yaḳın yėrden ṣaḳınasın 4isti‘māl vaḳtında kim żarar ėtmeye, ġāfil 

olmayasın. Ve bunuñ ṣan‘atı 5budur: Rehīc ya‘nī sıçan otı ve zernīḫ ve zāc-ı 

Ḳıbrızī ve nuşādır; 6bu cümleyi berāber ėdüp dögesin ve eleyesin, tamām 

ġubār ola ve ḥācet 7vaḳtında bunuñ-ıla ‘amel ėdesin. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 8zurūr kim aġız aġrısına fā’ide ėder, mücerrebdür: Alasın 

nebāt 9toḫmekān, ṭebāşīr, cülnār, zerr-i verd, benefşe, ḥabbü’s-sefer10cel her 

birinden berāber ėdüp bu cümleyi dögesin ve eleyesin, zurūr 11ėdesin, aġızuñ 

her dürlü aġrısına fā’ide ėder, ġāyet mücerrebdür. 

[203b] Faṣl. Ṣıfat-ı zurūr kim maḳ‘adda 2olan yaruġı bitürür ve ḳanın 

keser. Tedbīri budur kim: Alasın 3ṣu görmedük kiremid ve tezek külüni iki-

sini berāber ve maḳ‘adı 4ılıcaḳ ṣu-y-ıla yuduḳdan ṣoñra yaruġa birḳaç kerre 

ekesin, 5şifā ola. 

Faṣl. Ṣıfat-ı zurūr kim 6baş rencine kefāretdür kim ekesin, şifā bula: 

Alasın māzū 7yüz dirhem ve ḳına iki yüz dirhem; māzūyı dögesin, ḳınaya 

ḳatasın 8ve başı üç gün mütevātir yuyasın ve ekesin, üç günden ṣoñra 9ṣırf 

māzū ekesin, tā ki oñula. 

Faṣl. 10Ṣıfat-ı zurūr kim tāze cerāḥatlara ekesin, oñula. Ṣan‘atı budur ki: 

11Zift, rastıḫ; berāber dögesin, zurūr ėdüp ekesin, şifā bula. 

[204a] Faṣl. Ṣıfat-ı zurūr kim ayaḳ barmaġı 2arasına ekeler, eker-ise fā’ide 

ėde: Alasın rastuḳ ve mürdeseng, 3varaḳ-ı ās; cümle dögeler ve eleyeler, zurūr 

ėdeler. 
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Faṣl. 4Ṣıfat-ı zurūr kim Cālinūs terkībidür, cerāḥata ekeler, ḳanın 5duta ve 

tėz bitüre: On dirhem rastuḳ alasın ve rastuġı 6ḳızdurasın, sirkeye bıraġasın, 

andan ṣoñra dögesin. 7Demü’l-aḫaveyn, māzū, ‘anzerūt, ṣamġ-ı ‘Arabī ve 

ḳışr-ı rummān, varaḳ-ı 8ās her birinden on dirhem dögesin ve eleyesin, 

anuñ-ıla 9isti‘māl ėdesin. 

Faṣl. Ṣıfat-ı zurūr kim 10şiryān ḳanın dutar ve ḳalan ṭamarlaruñ daḫı 

ḳanın dutar: Alasın 11demü’l-insānı, bir kiremid üzerine ḳoyasın ve gölgede 

ḳurudasın. [204b] Andan ṣoñra ol ḳuru ḳandan yigirmi dirhem, esrāş on 

dirhem, 2kāt-ı Hindī iki dirhem; bu cümleyi yumşaḳ dögesin ve eleyesin, 

3ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdesin. 

Faṣl. 4Bu bir zurūrdur kim cerāḥata ekesin, çürügin gidere ve bitüre: 

5Alasın nuşādır ve jengār ve ḳalye ve ḳara boya her birinden 6berāber dö-

gesin, ṣarp sirke-y-ile yoġurasın ve ḥācet vaḳtında 7isti‘māl ėdesin, be-ġāyet 

müfīddür bi-iẕnillāhi te‘ālā. 

8EL-BĀBÜ’ẞ-ẞĀMİNÜ ‘AŞER
9Cemī‘ ḥabları beyān ėder. 

Buña ḥabb-ı ẕeheb dėrler; balġamı, 10sevdāyı ishāl ėder ve ṣafrāyı daḫı 

ishāl ve dimāġı 11tenḳıye ėder ve ma‘deyi daḫı tenḳıye ėder, göz nūrın arturur 

[205a] ve baş aġrısın ve daḫı yarım baş aġrısın giderür ve baş 2çegzinme-

sin giderür ve balġamları her endāmlardan giderür 3ve meflūc olmaḳlıġı ve 

laḳveyi giderür ve unutsaḳlıġı giderür 4ve göz aġrısın ve bişigin ve göz sebelin 

ve göz çapaḳlanmaġın giderür 5ve donuġın giderür ve daḫı ne kim bunlara 

beñzer başda ve gözde 6‘illetler var-ısa giderür. 

Faṣl. Maṣṭakī üç dirhem, 7günlük üç dirhem, keẟīre üç dirhem, maḥmūde 

üç dirhem, 8za‘firān üç dirhem ve daḫı ṣaru helīle ḳabı on dirhem, 9verd-i 

aḥmer beş dirhem, ṣabr-ı usḳuṭurī on dirhem, 10üç dirhem ayaric-i fayḳara; 

dükelin ayru ayru dögeler, 11gül ṣuyı-y-ıla [ḥablar] ėdeler, şerbeti iki dirhem, 

aḫşam yatıcaḳ [205b] ılıcaḳ ṣu-y-ıla içeler. 

Faṣl. Sibistān yigirmi dirhem, 2‘unnāb on beş dāne, erük yedi dāne, 

temürhindī yedi 3dirhem, nīlūfer dört dirhem, benefşe dört dirhem, besfāyic 
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4dört dirhem, kābilī ḳabı altı dirhem, ḳara helīle altı 5dirhem, buyan balı 

dört dirhem, ḳuru ḳayısı dört dirhem, 6ḫıyārşenber yigirmi dirhem, nebāt 

şekker on dirhem, bādām 7yaġı beş dirhem, kerefüs dibi bir avuç, ‘unnāb 

yigirmi dāne, nīlūfer 8yedi dāne; bu cümlesi üç kişiye muġlābdur. 

Faṣl. 9Ḥabbü’ṣ-ṣabr, ṣıfatı budur: Alasın ṣabr-ı suḳuṭu[r]i dört 10dirhem, 

iki dirhem za‘firān, iki dirhem mür; dögesin ve eleyesin, 11kerefüs ṣuyı-y-ıla 

yoġurup ḥablar ėdesin, noḫūd miḳdārı [206a] ola. Ḥācet vaḳtında yatıcaḳ 

beş ḥabbın yudup yatasın, bir niçe 2kerre mütevātir. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḥab kim 3zaḥīre ve su‘āle fā’ide eyler, ṣıfatı budur: Alasın 

ṣamġ-ı ‘Arabī, 4keẟīrā her birinden yigirmi dirhem, ānīsūn beş dirhem; 5bu 

cümleyi dögesin, ḥablar ėdesin yumurda aġı-y-ıla. Her ḥabbı fülfül 6miḳdārı 

ola, şerbeti iki ḥabdan dört ḥabba degindür. 

7Faṣl. Ḥab kim ishāle ve balġama 8fā’ide eyler, ṣıfatı: Alasın mür, kendür, 

senderūs, za‘firān, 9afyōn her birinden dögesin ve eleyesin, ṣu-y-ıla yoġurup 

10noḫūd miḳdārı ḥablar ėdesin, şerbeti iki ḥabdan dört 11ḥabba degindür, 

fā’ideler ola bi-iẕnillāh. 

Faṣl. [206b] Ṣıfat-ı ḥab kim ṣafrāyı giderür, ṣan‘atı budur: Alasın 

ġārīḳūn 2bir miẟḳāl, rāvend-i çīnī bir dirhem, ṣaru helīle ḳabı buçuḳ dir-

hem, 3maḥmūde iki dirhem, benefşe buçuḳ dirhem, ḳızıl gül, maṣṭakī 4her 

birinden üçer deng; dögesin, ‘asel ve ḫıyārşenber ile 5yoġurasın. Eger göñ-

li dönmekden ḳorḳarsa cüllāb-ıla yoġurasın, 6ṭatlu bādām yaġıyla ḥablar 

ėdesin, gėcenüñ āḫir ẟülüẟinde cüllāb-ıla yudasın. 7Ṣabāḥ olıcaḳ lisānü’ẟ-ẟevr, 

bersiyāvşān, ‘ırḳu’s-sūs her 8birinden bir dirhem, ḳuru benefşe beş dirhem, 

ḳabı ṣoyulmış ḫaṭmī 9dört dirhem, ḳızıl gül yigirmi dirhem; bu cümleyi ṣu-

y-ıla ḳaynadasın, 10yigirmi beş dirhem şekkerle ḳatup vėresin, içeler. 

Faṣl. 11Ḥab kim balġamı giderür, ṣıfatı: Ġārīḳūn bir miẟḳāl, türbüd bir 

dirhem, [207a] kābilī ve helīle ḳabı buçuḳ dirhem, zencebīl bir deng. Ṭatlu 

bādām 2yaġıyla ovulmış şaḥm-ı ḥanẓal ḳatarsañ ‘ameli ḳavī ola. Bu cümle-

yi 3dögesin ve eleyesin, bal-ıla yoġurasın, bādām yaġı-y-ıla ḥablar 4ėdesin, 

vėresin, dünüñ yarusından yudalar, yatalar. Ṣabāḥ 5olıcaḳ bu muḥarrike 

taḥrīk ėdeler: Alasın kerefüs dibi 6ḳabı ve ḳabı ṣoyulmış ḫaṭmī her birinden 

üç dirhem, buyan 7dibi ve gök sūsen dibi ve egir ve ‘ūdü’ṣ-ṣalīb her 8birinden 
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bir miẟḳāl ve çekirdegi çıḳmış ḳuru üzüm on 9beş dirhem, encīr on dāne, 

ḳızıl gül yigirmi dirhem, ustuḫudus 10beş dirhem; ṣu-y-ıla ḳaynadasın, yigir-

mi beş dirhem şekker üzerine 11süzesin, vėresin, içeler, müfīddür. 

Faṣl. [207b] Ṣıfat-ı ḥab kim sevdāyı giderür: Alasın ġārīḳūn bir miẟḳāl, 

2eftimun ve ḳara helīle ve ḥacer-i İrmenī ve lājīverd her birinden 3buçuḳ 

miẟḳāl; yoġuralar, bādām yaġı-y-ıla ḥablar ėdeler, gėcenüñ āḫir 4ẟülüẟinde 

cüllāb-ıla yudalar. Ṣabāḥ olıcaḳ muḥarrike taḥrīk ėdeler: 5Lisānü’ẟ-ẟevr, 

bersiyāvşān, ‘ırḳu’s-sūs her birinden bir dirhem, 6ḥarīr-i ḫām kim ṣındu-y-ıla 

ṭoġranmış ola üç dirhem, ḳabı ṣoyulmış 7dört dirhem ustuḫudus ve besfāyic 

yumşaḳ dögeler 8her birinden beş dirhem, ḳızıl gül yigirmi dirhem, sināmekī 

9ve benefşe her birinden üçer dirhem, şāhtere bir ḳabża; bu cümleyi 10ṣu-y-ıla 

ḳaynadalar, yigirmi beş dirhem şekker üzerine süzüp 11içeler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl kim [208a] öksürüge fā’ide ėder: Alasın bu-

yan dibi ve ḫıyār toḫmı içi her 2birinden üçer dirhem, nişāsta ve keẟīrā ve 

ṣamġ-ı ‘Arabī ve çekirdegi 3çıḳmış ḳara üzüm ve ḫaşḫāş her birinden beş 

dirhem ve ṭatlu 4bādām içi ve fıstuḳ içi ki ḳabları ṣoyulmış ola her birinden 

altı 5dirhem, nebāt şekkeri ki ayva çekirdegi lu‘ābı içinde ezilmiş 6ola, ṭatlu 

bādām yaġı her birinden on iki dirhem; bu cümlenüñ 7dögülecegin dögesin 

ve ıṣladacaġın ıṣladasın ve yoġurasın 8ve daḫı yaṣṣı yaṣṣı ḥablar ėdesin ki birer 

dirhem ola, dili altında 9ezilince dutalar, ṣuyın yudalar. 

Faṣl. 10Ṣıfat-ı ḥabbü’l-misk: Alasın sünbül-i Hindī, ḳaranful, dār-ı fül-

fül, 11dārçīnī, besbāse her birinden beş dirhem daḫı ‘ūd-ı Ḳımārī, [208b] 
ḫūlincān her birinden yedi dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī otuz dirhem; 2bu cümlesin 

dögüp eleyesin, ṣamġı ıṣladasın daḫı alasın za‘firān 3üç dirhem, müşk-i ḫāliṣ 

bir deng, şekker dört dirhem; 4mecmū‘ın ol ıṣlanmış ṣamġa ḳatup yoġurup 

sulṭānī mercimek 5miḳdārı ḥablar ėdesin ve gölgede ḳurudasın. Eger şek-

kerle 6ḳaplamaḳ dileseñ ḳaplayasın, ḥācet vaḳtında aña göre isti‘māl 7ėdesin. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḥab kim mücerrebdür, 8balġamı keser, giderür. Ṣan‘atı budur 

ki: Alasın sināmekī on dirhem, 9şekker yigirmi dirhem, muḳaşşer bādām 

ḳırḳ dāne, maṣṭakī 10beş dirhem; bu cümleyi dögesin ve eleyesin ve üç baḫş 

ėdesin. 11Ve ‘alīl perhīz ėdüp muġlāb-ı munżıc içdükden ṣoñra üç [209a] 
gėce her baḫşın bir gėce yoġurup ḥablar eyleyüp her gėce bir baḫşı 2‘alīle 

vėresin, yudup yata. Uyanıcaḳ ayruḳ uyumaya, üzerine 3ılıcaḳ ṭuzluca ṣu 

tecerru‘ ėde, ‘acā’ib göresin. 
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4Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabb-ı ḫˇāce-i Ebū ‘Alī 5Sīnā kim vebā günlerinde her gėce 

bir dirhem yudup yatalar, 6fā’ide ėder. Ṣan‘atı budur kim: Alasın ṣabr-ı 

suḳuṭurī on dirhem, 7mürr-i ṣāfī üç dirhem, za‘firān iki dirhem; ḥablar 

ėdesin, 8ḥācet vaḳtında isti‘māl oluna. Bu terkībe terkīb-i ḫˇāce-i 9Ebū ‘Alī 

Sīnā dėrler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 10ḥab, ishāle ve saḥca fā’ide ėder: Alasın nār ḳabı ve māzū; 

11ikisin berāber dögesin ve eleyesin ve boynuzı dögesin [209b] ve ḳaynadasın, 

ṣuyın alasın ve ol ṣuyı ḳaynadup ḳıvāma 2getüresin ve birez sirke ḳatasın, 

yine ḳaynadasın. Ol 3dögülmiş nār ḳabı-y-ıla māzūyı ḳatup ḳaynadasın, şol 

ḳadar 4ḳaynaya kim ġalīẓ ola, ḥab ėtmege ḳābil ola. Andan ṣoñra 5anı fül-

fül miḳdārı ḥablar ėdesin, şerbeti on beş dāneden 6otuz dāneye degindür 

ādemisine göre. Bir ṣabāḥ, bir aḫşam 7vėresin. Eger bu terkībe ṣamġ-ı ‘Arabī 

ḳatarsañ ḳuvveti daḫı ziyāde ola. 

8Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabbü’ṣ-ṣabr dimāġı, 9ma‘deyi ve gėrü ḳalan a‘żāyı ṣafrādan 

ve balġamdan, sevdādan 10arıdur ve vec‘-i mefāṣıla fā’ide ėder, ‘ameli bu-

dur: Ġārīḳūn 11elenmiş bir miẟḳāl, ṣabr-ı usḳuṭurī bir dirhem, kābilī helīle 

[210a] ḳabı ve rāvend-i çīnī her birinden buçuḳ dirhem, muḳl-i ezraḳ 2ve 

maṣṭakī ve gül her birinden rub‘ dirhem; bu otları dögeler, 3şarāb-ı uṣūl-

ıla ya bal-ıla ya ḳıvāma gelmiş şekker-ile yoġuralar, 4ṭatlu bādām yaġı-y-ıla 

ḥablar ėdeler. Eger arıtmaḳ içün ise 5ḥabbuñ her birisi fülfül ḳadar ola, 

eger ma‘de ya dimāġ 6arıtmaġ-içün ise ḥabbuñ her biri üç fülfül ḳadar ola, 

gėcenüñ 7üç baḫşında bir baḫşı ḳalıcaḳ cülāb-ıla yudalar, yatalar. Seḥer 

8vaḳtında işbu muḥarrik ile taḥrīk eyleyeler: Lisānü’ẟ-ẟevr, 9ve persiyāvşān 

ve ‘ırḳ-ı sūs her birinden bir dirhem, ḫaṭmī 10ḳabı ṣoyulmış dört dirhem, 

tāze rāziyāne bir ḳabża, mekẟer 11dėrler tāze gül bulunursa yigirmi dirhem; 

ḳaynadalar, yigirmi beş dirhem [210b] şekker üzerine süzeler, içeler. ‘Amel 

dükenicek ‘alāmeti budur kim; 2ṣuṣaya ve uyḳusı gele ve gėç ‘amel ėder ola. 

Beş dirhem 3yonulmış buyan dibin çoḳ ṣu-y-ıla ḳaynadalar, on beş dirhem 

şekker 4üzerine süzeler, ılıcaġ-iken içeler ve istifrāġ ėdeler. Ve aġzın 5ıssı ṣu-

y-ıla mażmaża eyleyeler, bir dirhem maṣṭakī çeyneyeler, tüküreler, 6yarım 

sā‘at diñleneler, andan ṣoñra on iki dirhem şarāb-ı 7tuffāḥ ve on iki dirhem 

şarāb-ı verd-i ṭarī, elli dirhem 8gāvzubān ṣuyıla ezeler, altı dirhem gül ṣuyı 

ḳatup bir dirhem 9bezr-i ḳaṭūnā aġızda dutup üstüne içeler yā ṣovuḳ ṣu-y-
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ıla 10ezeler. Ol gün ġıdāsı maslūḳa ola, bir kez yėyeler, ol gėce 11ve yarındası 

gelicek hemān şerbetler içeler. Ve dükeli ḥablar [211a] ve müshillerde böyle 

ėtmek gerek, maṭbūḫlara ḳuṣmaḳ ḥācet degül. 

2Faṣl. Ṣıfat-ı ḥab ki ṣafrāyı giderür, 3ṣan‘atı budur: Ġārīḳūn bir miẟḳāl, 

revend-i çīnī bir dirhem, 4ṣaru helīle ḳabı bir buçuḳ dirhem [ve] bir buçuḳ 

çekirdek, benefşe 5buçuḳ dirhem, ḳızıl gül ve saḳız her birinden rub‘ dirhem; 

bu 6otları dögüp ‘asel[i]  ḫıyārşenber ile yoġuralar, eger ki göñül 7dönmekden 

ḳorḳarsa cülāb-ıla yoġuralar, ṭatlu bādām yaġı-y-ıla 8ḥablar eyleyeler, gėcenüñ 

āḫir ẟülüẟinde cülāb-ıla yudalar. Ṭañlacaḳ; 9lisānü’ẟ-ẟevr ve persiyāvşān ve 

‘ırḳ-ı sūs her birinden [bir dirhem], ḳuru 10benefşe beş dirhem, ḫaṭmī ḳabı 

ṣoyulmış dört dirhem, ḳızıl 11gül yigirmi dirhem, ḳaynadup yigirmi dirhem 

terengübīn üzerine [211b] yigirmi beş dirhem şekker üzerine süzeler, içe. 

Faṣl. 2Ṣıfat-ı ḥab kim balġamı giderür: Ġārīḳūn bir miẟḳāl, mür bir dir-

hem, 3kābilī bir dirhem, helīle ḳabı buçuḳ dirhem, zencebīl rub‘ dirhem, 

4şaḥm-ı ḥanẓal daḫı ḳatarlar-ısa ‘ameli key ḳavī ola; bu otları dögeler, 5bal-ıla 

yoġuralar, bādām yaġıla ḥablar eyleyeler, dün buçuġında bal-ıla 6yedüreler. 

İşbu muḥarrik ile taḥrīk eyleyeler: Kerefüs dibi ḳabı 7ve rāziyāne dibi ḳabı 

ve kebere dibi ḳabı ve ṣoyulmış ḫaṭmī her birinden 8üç dirhem, buyan dibi 

ve gök sūsen dibi ve egir ve ‘ūdü’ṣ-9ṣalīb her birinden bir miẟḳāl, çekirdegi 

çıḳmış ḳızıl üzüm 10on beş dirhem, incīr on dirhem, ḳızıl gül yigirmi dir-

hem, 11ustuḫudus beş dirhem; ḳaynadalar, yigirmi beş dirhem şekker üzerine 

[212a] süzeler, içeler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḥab ki 2sevdā giderür: Ġārīḳūn bir miẟḳāl, eftimun ve helīle-i 

esved 3ve ḥacer-i İrmenī ve ḥacer-i lājīverd her birinden buçuġar dirhem ve 

bu 4otları dögeler ve ḳıvāma gelmiş şekker-ile ya şarāb-ı nīlūfer ile 5yoġuralar, 

bādām yaġı-y-ıla ḥablar ėdeler, gėcenüñ āḫir ẟülüẟinde cülāb-ıla 6yudalar. 

Ṭañlacaḳ, işbu muḥarrik-ile taḥrīk ėdeler: 

Faṣl. 7Persiyāvşān, ‘ırḳ-ı sūs her birinden birer dirhem, ḥarīr-i ḫām 8sındu-

y-ıla uvaḳ ṭoġranmış üç dirhem, ḫaṭmī ḳabı ṣoyulmış 9dört dirhem, ustuḫudus 

ve besfāyic yumşaḳ dögülmiş her birinden 10beşer dirhem, ḳızıl gül yigirmi 

dirhem, sināmekī ve benefşe 11her birinden üçer dirhem, şāhterec bir ḳabża; 

ḳaynadalar, yigirmi [212b] beş dirhem şekker üzerine süzeler, içeler. 
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Faṣl. 2Ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl ki öksürüge fā’ide eyler, ṣan‘atı budur: 3Buyan 

dibi ve ḫıyār toḫmı ve ḳabaḳ toḫmı içi her birinden üçer dirhem, 4nişāsta 

ve keẟīrā ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve çekirdegi çıḳmış ḳızıl üzüm ve aḳ 5ḫaşḫāş her 

birinden beşer dirhem, bādām içi ve fıstuḳ içi ki 6ḳabları ṣoyulmış ola her 

birinden altı dirhem ve nebāt şekker ki 7ayva çekirdegi lu‘ābı içinde ezilmiş 

ola ve ṭatlu bādām 8yaġı her birinden on iki dirhem; işbu otlaruñ dögecegin 

9dögeler ve ıṣladacaġın ıṣladalar ve yoġuralar, yaṣṣı yaṣṣı birer 10dirhem ḥablar 

eyleyeler, dili altında ezilince dutalar, ṣuyın yudalar. 11Eger ḥab eylemezler 

ise barmaġ-ıla yalayalar. 

Faṣl. [213a] Ṣıfat-ı ḥab kim gözde biten ḳarḥalara yarar: Alalar dögül-

miş ġubār 2olmış elenmiş keẟīre ve rubbü’s-sūs birer cüz’ ve saḳmūniyā-yı 

3Anṭākī yarım cüz’ ve birbirine ḳarışduralar ve yoġuralar, ḥablar ėdeler, 

4ḥācet vaḳtında bir dirhemin yudalar. 

Faṣl. 5Ṣıfat-ı ḥabbü’ṣ-ṣabr bendükşe aġrısına ve fālice ve laḳveye yarar 

6ve beyni ve ma‘deyi balġamdan ve ḳavī ḫılṭdan arıdur, ṣan‘atı budur 7kim: 

Alasın ṣabrü’s-suḳuṭurī bir miẟḳāl, aḳ türbüd bir dirhem, 8ḥabbü’n-nīl ve 

ġārīḳūn ve ānīsūn her birinden birer buçuḳ dirhem 9ya birer buçuḳ deng, 

muḳl, keẟīre birer deng; cümlesi ṭoḳuz otdur. 10Dükelin dögeler ve eleye-

ler, kerevüz ṣuyı-y-ıla yoġuralar, ḥablar ėdeler, 11gölgede ḳurudalar, ḥācet 

vaḳtında dükelin bir kerretde yudalar. 

[213b] Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabb-ı Cālinūs 2baş aġrısına ve fālice aġrısına ve laḳveye 

ve dā’ü’ẟ-ẟa‘lebe birez 3ṣafrāyı ve ḳalan artuḳ ḫılṭları başdan indürür, başı ve 

ma‘īdeyi 4ve gevdeyi yaramaz yelimşik ḫılṭlardan arıdur. Ve eger bu ḥabbuñ 

5bir dirhemine bir dirhem ayaric-i fayḳara ḳatalar, içeler, gözi rūşen 6ėder ve 

ṣuyı göze indürmez ve yaramaz ve fāsid olmış ḫılṭları 7ishālinde bedenden 

giderür. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar ṣabr-ı suḳuṭurī 8ve saḳmūniyā ve şaḥm-ı 

ḥanẓal ve muḳl ve afsentin ‘uṣāresini ve maṣṭakī 9her birinden bir miẟḳāl, 

keẟīrā buçuḳ deng; dükelisi yedi otdur. 10Dögeler, eleyeler, yoġuralar, ḥablar 

ėdeler; cümlesi bir şerbetdür. 11Ḳışda ve yazda ve yayda ve güzde ve yeyecekden 

öñ ve yeyecekden [214a] ṣoñra daḫı yeseler ziyān ėtmez olur, nāfi‘dür. 

Faṣl. 2Baş aġrısına yarar ve göze cilā vėrür ve gözden ve başdan ve 

3dimāġdan balġamı giderür. Ṣan‘atı budur kim: Ṣabr-ı suḳuṭurī ve afsentin 

4‘uṣāresin ve yapraġını ve maṣṭakī her birinden berāber, şaḥm-ı ḥanẓal 5bi-
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rinüñ yarusınca, maḥmūde daḫı birisinüñ yarusınca. Cālinūs 6eydür: Her 

birin berāber kerefüs ṣuyıla veyā durı ṣu-y-ıla 7yoġuralar, ḥablar ėdeler, ḥācet 

vaḳtında bir miẟḳāldan iki miẟḳāla degin 8yudalar. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabb-ı şebyār 9ve buña ḥabb-ı ṣabr daḫı dėrler, baş aġrısına 

ve ḳurṣaḳ aġrısına 10ve göz ṭonuġına ve perdesine yarar. Ṣan‘atı oldur kim: 

Alalar, ṣabr-ı 11suḳuṭurī üç dirhem, ṣaru helīle ve ḳızıl gül ve aḳ türbüd 

[214b] ve maṣṭakī her birinden birer dirhem; cümlesi beş otdur. Durı 2ṣu-

y-ıla yoġuralar, ḥablar ėdeler, ḥācet vaḳtında bir miẟḳālın yudalar. 

3Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabbü’s-sevdā kim başdan 4sevdāyı indürür ve sevdādan olan 

aġrıyı giderür. Ṣıfatı budur 5kim: Alalar eftimun iki dirhem, ġārīḳūn ve tür-

büd ve ustuḫudus 6ve besfāyic her birinden bir dirhem; cümlesi beş otdur. 

Dögeler, eleyeler, 7rāziyāne ṣuyıla yoġuralar; [dükelisi] bir şerbetdür. 

Faṣl. 8Ṣıfat-ı ḥabbü’ẕ-ẕeheb baş aġrısına yarar ve göze cilā vėrür. Ṣan‘atı 

9oldur kim: Alalar ṣabr-ı suḳuṭurī yigirmi dirhem, ṣaru 10helīle on dirhem, 

za‘firān ve maṣṭakī ve keẟīrā ve saḳmūniyā 11her birinden üçer dirhem, gül 

yapraġı beş dirhem; cümlesi yedi [215a] otdur. Ṭurı ṣu-y-ıla yoġuralar, bü-

yük ḥablar ėdeler; şerbeti iki dirhemdür. 

2Faṣl. Ṣıfat-ı ḥab kim beyżaya ve 3ulu baş aġrısına yarar. Edviyesi budur: 

Ṣaru helīle ve ṣabr-ı 4suḳuṭurī birer miẟḳāl, maṣṭakī buçuḳ dirhem; kerdeme 

5ṣuyı-y-ıla yoġuralar ve bu bir şerbetdür. 

Faṣl. 6Ṣıfat-ı ḥabb-ı ayaric başı ve beyni arıdur ve beyni yaramazlıġından 

7ve burūdetlerden gelen yaramaz ḳoḳuları giderür. Ṣan‘atı oldur 8kim: Alalar 

aḳ türbüd bir miẟḳāl ve ayaric-i fayḳara ve kābilī helīle 9ve eftimun birer dir-

hem, ḳızıl gül ve ḳara ṭuz her birinden 10bir buçuḳ deng, maḥmūde buçuḳ 

deng; cümlesi yedi otdur. Ḥab ėdeler; 11dükelisi bir şerbetdür. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabb-ı ‘işā [215b] evvelki ḥāline gösterür, egerçi bāliġ ol-

mış olalar: Türbüd bir 2dirhem, kābilī helīle ḳabı ve ġārīḳūn buçuġar dir-

hem, ṣabr-ı 3suḳuṭurī dört deng, maḥmūde buçuḳ deng; cümlesi yedi ot-

dur. 4Cemī‘ini ḥablar ėdeler, üzerine bir kerretde ve iki günden ṣoñra 5keçi 

baġrın biryān ėdeler ve üzerine saḥḳ olmış dār-ı fülfül 6eger çıḳan ṣuyın göze 

çekeler, nāfi‘dür. 
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Faṣl. 7Ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl öksürüge eyüdür ve hem āvāzı açar: 8Alalar bu-

yan balı ve şekker onar dirhem ve benefşe beş dirhem, 9kitre ve nişāsta beşer 

dirhem ve beş dirhem ṣamġ-ı ‘Arabī; dögeler 10ve eleyeler ve ayva çekirdegi 

lu‘ābı içinde yoġuralar, ḥablar 11ėdeler ve aġızda dutalar, ezildükçe ṣuyın 

yudalar, ġāyet [216a] müfīddür. Öksürügi kese ve āvāzı açup ṣāfī eyleye. 

فصلفصل صفت َحبِّ الّسعاِل ديگر افيون نشان َسمِع َربُّ ُسواس است من رفع 
ُسعال ز جالينوس است اجزای َمَشوای زهر يک ُنخودی َحّب ساز نخور و 

زَخوری افسوس است.1
Faṣl. Ṣıfat-ı ḥab kim ḳarın 6ḳurdın ḳırar, mücerrebdür. Bu ḥab ḳarın 

ḳurdın ve ṣoġulcanın ḳırup 7çıḳarur, ḫalāṣ ėder. Terkīb[i]: Ayruḳ dibi ve 

ḳanbil ve cüft toḫmı 8ve ıpar yavşanı, vaḥşirek-i Ḫorāsānī ve ānīsūn ve tür-

büd ve 9afsentin ve şeftālū yapraġı ve delüce baḳıla her birinden birer 10dir-

hem, muḳl-i ezraḳ üç dirhem ve maḥmūde iki çekirdek 11ve şarāb-ı uṣūl-ıla 

‘alūḳ ėdeler ya ḥablar ėdeler, isti‘māl ėdeler. [216b] Ve üstine birez ḳōz içi 

yayalar, andan ılıcaḳ ṣu içeler, tā ‘acā’ib 2göreler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḥabb-ı dīger 3ḳan gidene eyü yarar ve ḳanın baġlar ve hem 

ishāli keser: Alalar [māzū] 4ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve ḫaşḫāş ḳabı ve ṣumāḳ düke-

lisi berāber ola; dögeler 5ve eleyeler ve ḳatı yoġuralar ṣu-y-ıla, fınduḳ ḳadarı 

ḥablar ėdeler, 6ḥācet vaḳtında buçuḳ dirhem bal-ıla yeyeler ya ayva ya mersin 

şarābı-y-ıla 7ya birinc aşı-y-ıla yėyeler, şifā bula inşā’allāhu te‘ālā. 

Faṣl. 8Ṣıfat-ı ḥab yenfe‘u min dā’i’ẟ-ẟa‘leb ya‘nī eger balġamdan saçı ya 
9saḳalı dökülse türbüd bir miẟḳāl, ayaric bir dirhem, şaḥm-ı ḥanẓal 10bir 

dirhem; dögeler, otları bal birle yoġuralar daḫı ḥablar 11eyleyeler, vėreler 

kim içe. 

Faṣl. Eger dā’ü’ẟ- [217a] ẟa‘leb ṣafrādan olursa bu ḥabbı vėreler: Ṣaru 

helīle 2buçuḳ dirhem, ṣabr bir dirhem, maḥmūde bir deng; otları dögeler 3ve 

şekkeri ḳıvāma getürüp bu otları aña ḳatalar, ḥab eyleyeler, 4bir şerbetdür, 

vėreler kim içe, şifā bula bi-‘avnillāhi te‘ālā. 

1 [216a/2 ile 216a/5 arası Farsça yazılmıştır, bu dipnot çeviriyi verir.] Öksürüğü gidermek için afyon gibi 
olan diğer öksürük hapının sıfatı, Suvâs’tan duyuldu, Câlinûs’tandır. Müshilin parçaları: Kızartılmış 
parçaların her birini bir nohut kadar hap yap, fakat yeme. Yersen yazık olur.
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5EL-BĀBÜ’T-TĀSİ‘U ‘AŞER
6Cemī‘ şāfları ve ferzeceleri ve fetīlleri beyān ėder. 

İşbu 7şāf göze inmiş süddeyi giderür ve serbān sancuların giderür 8ve gö-

züñ mizācın i‘tidāle getürür, şöyle kim bir günde ḫōş eyler: 9Alalar māmīẟā 

ya‘nī hilāliyye kim ṣarulıḳ otıdur, ḳaynadalar, ḳıvāma 10gele, sekiz dirhemin 

alalar daḫı sekiz dirhem aḳ ‘anzerūt 11ve iki dirhem za‘firān ve bir dirhem 

keẟīrā, buçuḳ dirhem afyōn; [217b] cemī‘isin dögeler ve eleyeler, yaġmur 

ṣuyı-y-ıla uvacuḳ şāflar ėdeler 2daḫı yumurda aġı-y-ıla bilegi üzerine süreler 

daḫı göze çekeler, 3ġāyet nāfi‘dür ve eyülerüñ birisidür kim zā’idü’l-vaṣf. 

Faṣl. 4Bu bir şāfdur kim bėl aġrısın giderür ve bėlden ṣovuḳluġı indürür. 

5Ṣan‘atı budur: On dirhem çörek otı, on beş dirhem 6zerdālū çekirdeginüñ 

içi, beş dirhem yüzerlik toḫmı, iki 7dirhem maṣṭakī, bir dirhem ḳalem-i 

jengār ya bir deng ola, on 8beş dirhem çekirdeksüz ḳara üzüm; dögeler ve 

edviyeleri 9eleyeler, andan ṣoñra üzüm-ile dögeler ve yoġuralar, şāflar 10dü-

zeler, barmaḳ uzunınca ola, götüreler, ġāyet mücerrebdür. 

Faṣl. 11Bu bir şāfdur kim balġamı döker. Ṣan‘atı budur kim: On dirhem 

[218a] yüzerlik toḫmı ve on dirhem zerdālū çekirdegi içi ve on 2iki dirhem 

ḳızıl üzüm çekirdegi çıḳmış ve bir buçuḳ dirhem örümcek 3avı ve bir buçuḳ 

dirhem rastuḳ ṭaşı ve bir buçuḳ dirhem baḳır tuvālı 4ve buçuḳ dirhem ‘Irāḳī 

ṣabūn ve iki çekirdek şaḥm-ı ḥanẓal; ṣābūnı 5üzüm-ile dögeler ve şaḥm-ı 

ḥanẓal zerdālū çekirdegi-y-ile 6dögeler ve rastuḳ ṭaşını, örümcek avını ve 

baḳır tuvālını 7üçüni bir yėrden dögeler ve yüzerlik toḫmın ayru dögeler, 

eleyeler, 8bāḳīsi-y-ile ḳarışduralar daḫı sırça barmaḳ ḳadarı şāflar eyleyeler. 

9Her gėce birisin götüreler, yatalar. Dimāġı arıdur, bėl aġrısın giderür 10ve 

göz aġrısına eyüdür ve zūrı giderür, fā’idesi iñen çoḳdur. 

11Faṣl. Fetīleyi bildürür, ḳarındaġı [218b] uvaḳ ḳurdı çıḳarur. Ṣan‘atı: 

Alasın şaḥm-ı ḥanẓal, ḳanbil, ḥabbü’n-nīl, 2şīḥ, afsentin, zerdālū çekirdegi 

içi, şeftālū yapraġı kim içinde 3ṣabr ezilmiş ola; yoġurasın, fetīller ėdesin. 

Ḥācet vaḳtında 4isti‘māl ėdeler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 5fetīle kim burūdeti bėlden ve arḳadan çeker: Alasın şaḥm-ı 

ḥanẓal, 6türbüd, lübb-i levz, mür her birinden üç dirhem, uşaḳ beş dir-
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hem, 7nisā on dirhem; fetīle ėdesin ṣu-y-ıla, şöyle kim ‘ādetdür. Daḫı 8ḥācet 

vaḳtında isti‘māl ėdesin. 

Faṣl. 9Fetīle kim ḳabżı açar: Alasın būre-i ḥelvā iki dirhem, ṭuz bir 10dir-

hem, zecneyn bir dirhem, saḳmūniyā bir deng; balı ‘aḳīde ėdesin, 11bu otları 

ḳatup fetīle ėdesin, sırça barmaḳ uzunı ola. 

[219a] Faṣl. Ṣıfat-ı ferzece: Bu daḫı bir fetīle2dür kim anası ḳarnındaġı 

oġlanı düşürür gerek-ise ölü olsun, 3gerek-ise diri olsun ve oġlan eşini daḫı 

düşürür. Ṣan‘atı 4budur: Alasın mür, uşaḳ, çāvşīr, ḳanṭariyyūn her birinden 

beraber 5dögesin ve eleyesin, merāre-i baḳar ile ya‘nī ṣıġır ödi dėmek 6olur, 

yoġurup fetīle ėdesin, ḫurmā çekirdegi miḳdārı 7dėmişler. Ammā Şerefeddīn 

eydür: Bu zamāne ḳavminüñ mizācına ol ḳadar 8ėtmedi, iki ol ḳadar gerekdür 

ve bu şāfuñ bir ḫāṣiyyeti oldur kim; 9ḥayż avānından baġlanup oġlı ve ḳızı 

olmayan ‘avratlara vėrdüm, 10ḥayż açılup oġlana ḳaldılardı. Ve daḫı 11bu şāfuñ 

bir ḫāṣiyyeti oldur kim, ben tecribemde müşāhede ḳıldum. Şöyle kim; [219b] 
bir gün bir ḫoca geldi, eyitdi: ‘Avratumuñ ḳarnında oġlanı var-ıdı, 2öldi, üç 

gün oldı kim deprenmez oldı, dėr. Eyle olsa bir ferzece 3vėrdüm, ol ḫātūn kişi 

isti‘māl ėtdi. Ėrtesi seḥer vaḳtında evden 4ṭaşıra çıḳdum, gördüm bir cāriye 

geldi, beze ṣarılu bir nesne getürdi, 5öñümde ḳodı ve eyitdi: İy ḫoca! Bu ne nes-

nedür, dėdi. Bezi açdum, 6gördüm iki yumruḳ deñlü nesne, şol deñiz baluḳına 

beñzer. Eyitdi: 7Ol vėrdügüñüz şāfı fülān ḫātūn isti‘māl ėtdi, buncılayın 8üç 

pāre nesne düşdi, küçücügi budur, dėdi. Eyitdüm: Bu bir marażdur 9kim bu 

maraża recā dėrler, raḥm içinde balġamdan ḥāṣıl olur, raḥm 10tamām ṭolınca 

oġlan gibi ḥarekete gelür, deprenür, raḥm ṭolup 11māl-ā-māl olıcaḳ artuḳ daḫı 

deprenmez olur. Var ḫātūnuña, [220a] ol ‘illetden ḳurtuldı, dėdüm. 

Faṣl. 2Ṣıfat-ı şāf-ı zaḥīr kim zūra ve ḳarın geçmegine fā’ide ėder, hemān 

3ol sā‘at sancusını gidere ve göbek burusını gidere. Ṣan‘atı 4budur ki: Afyōn, 

mür, egir, günlük, za‘firān, ṣamġ-ı ‘Arabī; her 5birinden berāber dögeler ve 

eleyeler, yumurda aġı birle şāflar ėdeler. Bir 6iplik daḫı bile ḳoyalar, her bir 

şāf igde çekirdegi ḳadarı ola, ḥācet 7olıcaḳ götüreler, hemān-dem sancusını 

giderür ve uyḳu getürür. 

8Faṣl. Bir şāf daḫı kim ādemüñ 9ḳarnında olan ḳurdları ḳırar, giderür. 

Edviyesi budur: Şaḥm-ı ḥanẓal, 10naṭrūn ve yalama ṭuz; dögeler ve eleyeler, 
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ṣıġır yaġı birle şāflar 11ėdeler, ḥācet vaḳtında zeyt yaġı birle ‘amel ėdeler, 

nāfi‘ ola. 

[220b] Faṣl. Bir şāf daḫı kim ḳulınca ve 2sancuya fā’ide ėder, içi baġlanana 

için işlede ve sancusı gide. 3Terkīb[i] budur: Turb, sıçan boḳı, yalama ṭuz, 

būre, ḳuru benefşe 4degmesinden berāber dögeler ve eleyeler, ḳand şekeri göz 

5üstinde ḳıvāma getüreler, ḳıvāmı tamām olıcaḳ od üstinde durmaya, 6in-

düreler ve bu edviyeyi ḳoyalar, ḳarışduralar. Ḫurmā çekirdegi ḳadar 7şāflar 

ėdeler, her birini bir def‘a götüreler, şekkeri edviye 8ḳadar ola, fā’ide ėde. 

Faṣl. Şāf ki 9nāfi‘dür baş aġrısına ve yarım baş aġrısına ki ḥarāretden 

ola 10ve ḳulaḳ aġrısına kim ḥarāretden ola ve ṣoḳuldaya. Terkībi budur ki: 

11Afyōn ve kāfūr her birinden berāber alalar, mercimek miḳdārınca [221a] 
şāf ėdeler, ḥācet vaḳtında ezeler, buruna ṭamzuralar. 

Faṣl. 2Şāf-ı zaḥīr kim zūra ve ḳarın geçmege fā’ide eyler: Mür, afyōn, 

muḳl-i 3ezraḳ, günlük ve za‘firān, çāvşīr ya‘nī oġlan aşı; berāber ėdüp 4dö-

geler, yumurda ṣarusı yaḫūẕ aġı-y-ıla yoġuralar, şāf eyleyeler. 5Her bir şāfuñ 

orta yerinde bir iplicek ḳoyalar, ḥācet vaḳtında 6götüreler, şāf tamām eriyicek 

iplicegin çekeler, çıḳarup gidereler. 

7Faṣl. Ṣıfat-ı şāf-ı aḥmer ü ḥār, ḳızıl 8ve ıssı şāflar dėmekdür, uyuza ve 

sebele ve kemīne ve sülāḳa key fā’ide 9ėder. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar gere-

gince eyü dögülmiş ve iki 10ḳat ebrişimden elenmiş ve yunmış şādenc altı 

dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī 11beş dirhem, göyünmiş baḳır iki dirhem ve göyünmiş 

ḳalḳaṭār iki dirhem, [221b] Mıṣır afyōnı buçuḳ dirhem, ṣabr-ı suḳuṭurī 

buçuḳ dirhem, arı cengār 2iki buçuḳ dirhem, za‘firān ve arı mür her birin-

den bir buçuḳ deng; 3dükelini eski süci maṭbūḫı-lan yoġuralar, şāflar ėdeler, 

gölgede ‘amel 4ėdeler. 

Faṣl. Şāf-ı aḥżar yeşil şāf 5dėmekdür, gözüñ uyuzına ve sebeline ve aḳına 

geregince yarar. Ṣan‘atı 6oldur kim: Alalar dögülmiş ve elenmiş arı cengār 

üç dirhem ve gümiş 7ḳalīmiyāsı ve uşaḳ ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve ḳal‘aydan dü-

zülmiş isfīdāc 8her birinden iki dirhem; cümlesi beş otdur. Pes seẕāb ṣuyıla 

yoġuralar, 9şāflar ėdeler, işe süreler. Minhāc-ı Dükkān’da ḳılīmiyā yoḳdur 

dėmeyeler, 10ḳamudan üçer dirhem dėmişdür. 
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Faṣl. 11Ṣıfat-ı şāf-ı dāric, gözüñ sülāḳına ve yanġunına ve aḳına ve artuḳ 

[222a] ḳalana ve eski uyuzına ve eski sebeline ve eski ḫastalıḳlarına geregin-

ce 2nāfi‘dür. Ṣan‘atı oldur kim: Eyü dögülmiş ve elenmiş ṣamġ-ı ‘Arabī ve aḳ 

3keẟīrā ve ṣabr-ı suḳuṭurī ve arı cengār ve ḳızıl zernīḫ ve göyünmiş 4ḳalḳaṭār 

ve göyünmiş baḳır ve aḳ fülfül ve dār-ı fülfül ve ḳara fülfül ve 5sāẕenc ve 

nişāsta ve ‘urūḳ-ı ṣabbāġīn ve şekker ve ‘asel ve göyünmiş 6nuḥās tūbālı her 

birinden iki dirhem, ‘anzerūt üç dirhem, dem-i 7aḫaveyn ve ḳāḳiyā birer 

miẟḳāl, ḥaşr-ı tūtiyā ve ḥażaż-ı Mekkī ve sünbülü’ṭ-8ṭīb ve göyünmiş māzū 

her birinden birer dirhem, gümiş iḳlīmiyāsı, 9ḳal‘ay-ı isfīdāc, arı mür her 

birinden iki dirhem; cümlesi yigirmi beş 10otdur. Pes alalar uşaḳ üç dirhem, 

ḳına bir dirhem, pes seẕāb ṣuyıla 11ve turunc ekşisi-y-ile ezeler, geçen otları 

bularuñ ile yoġuralar, şāflar [222b] ėdeler daḫı gerek olıcaḳ ḫarcanalar. 

Faṣl. 2Bir şāf daḫı gözüñ kemīne ve uyuzına ve sülāḳa ve ḥadeḳasına 

ve artuḳ 3ḳılına fā’ide ėder. Ṣan‘atı şöyledür kim: Alalar jencār altı dirhem, 

4ṣamġ-ı ‘Arabī ve uşaḳ dört dirhem, altun ḳılīmiyāsı ve afyōn ikişer 5dirhem, 

ḥınnā bir dirhem her birinden ayru ayru dögeler ve eleyeler, 6seẕāb ṣuyıla 

yoġuralar, şāflar ėdeler, ḫarca süreler, cümlesi altı 7otdur, ‘amel oluna. 

Faṣl. Şāf-ı ṭarṭaḳan 8gözüñ kemīnesine ve uyuzına ve sülāḳına ve 

ḳapaḳlaruñ istirḫāsına ya‘nī 9aşaġa sarḳmasına ve sebele ve sebelüñ yolına 

geregince fā’ide eyler. 10Ṣan‘atı oldur kim: Dögülmiş ve elenmiş ve yunmış 

sāẕenc on iki 11dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī on dirhem, arı jengār beş dirhem, gö-

yünmiş [223a] baḳır dört dirhem, afyōn-ı Mıṣrī ve za‘firān her birinden 2bir 

dirhem; cümlesi altı otdur. Birbirine ḳarışduralar, eski süci ile 3veyā rāziyāne 

ṣuyıla yoġuralar, şāflar ėdeler, işe süreler. 4Ve daḫı bir nüsḫada bu geçen 

otlar-ıla on dirhem şeb ve dört dirhem 5gümiş ḳılīmiyāsıyla getürmişdür; ol 

vaḳtın otlar sekiz olur, bilesin. 

6Faṣl. Şāf-ı ḥaṣrım ıssıdan olmış göz 7aġrısına ve dem‘asına ve ḳatı giciyi-

gine yarar. Edviyesi budur ki: Alalar 8Hindistān tūtiyāsı veyā ḥacer-i Mıṣrī 

on dirhem, ṣaru helīle 9ḳabı beş dirhem, mūrd ve za‘firān ve ḥażaż-ı Hindī ve 

ṣamġ-ı 10‘Arabī her birinden bir dirhem; cümlesi altı otdur. Dögeler, eleyeler, 

11ḳoruḳ ṣuyı-y-ıla yoġuralar, şāflar ėdeler ve isti‘māl ėdeler. 
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[223b] Faṣl. Şāf-ı menḥec ve buña şāf-ı keleb 2daḫı dėrler, gözüñ aġrısını 

diñdürür ve şişin bir sā‘atde 3giderür. Ṣan‘atı budur kim: Alalar göyünmiş 

ve ṣılala olmış gümiş 4ḳalīmiyāsı altı dirhem, eẟmed ve ḳāḳiyā rubbı ve 

ṣamġ-ı ‘Arabī her birinden 5ḳırḳ dirhem, göyünmiş ve yunmış baḳır sekiz 

dirhem, sünbülü’ṭ-6ṭīb ve ḥażaż-ı Hindī her birinden dörder dirhem, cund-

i 7bīdester ve ṣabr-ı suḳuṭurī ve afyōn-ı Mıṣrī ve göyünmiş ḳalḳaṭār 8her 

birinden iki dirhem; cümlesi on bir otdur. Ayru ayru dögeler 9ve eleyeler, 

birbirine ḳarışduralar ve gül[i] ḳaynamış ṣu-y-ıla birez 10yoġuralar, ṣoñra yu-

murda aġınuñ ṣuyı-y-ılan yoġuralar, şāflar ėdeler, gölgede 11ḳurudalar. Ḥācet 

vaḳtında münāsib ṣular-ıla ezeler, isti‘māl ėdeler. 

[224a] Faṣl. Şāf çün ıssıdan ola[n] ḳatı göz 2aġrısına ve ẓafresine ve 

ḳatı yanġunına key fā’ide-men[d]dür. Ṣan‘atı 3oldur kim: Alalar altun 

ḳılīmiyāsından ve za‘firān ve mür, baṭa 4ve nişāstadan ve göyünmiş baḳırdan 

ikişer dirhem, yaru incü ve iki 5ḳardaş ḳanı her birinden dört deng, ḳızıl 

zernīḫ ve ṭeberzed 6şekker buçuġar dirhem, aḳāḳiyā iki deng; cümlesi on 

bir otdur. 7Dögeler ve eleyeler, birbirine ḳarışduralar, şāflar ėdeler, gölge-

de ḳurudalar, 8ḥācet vaḳtında işe süreler. Ḳāvend, iḳlīmiyā ve isfīdāc 9onar 

dirhem ve keẟīrā ve mür beşer dirhem ve ‘urūḳ ve afyōn 10beşer dirhem ve 

nişāsta yerinde nuşādır düzülmiş ola, [nāfi‘ ola] bi-iẕnillāh.

11Faṣl. Şāf kim gözde ve ḳapaḳlarda bulınan ṭarfeye [224b] ve yaşlıḳ 

ve uyuşmış ve yėrlenmiş ḳanına geregince yarar. Ṣan‘atı oldur 2kim: Alalar 

dögülmiş ve elenmiş ḳızıl zernīḫ ve büber ve milḥ-i enderānī 3ve mürdeseng 

berāber; cemī‘isi dört otdur. Kişnīc ṣuyıla yoġuralar, 4yaḳu ėdeler. 

Faṣl. Şāf kim bıñar 5etinüñ eksüklügin bitürür, doldurur, tamām yerine 

getürür. 6Ṣan‘atı oldur kim: Alalar dögülmiş ve elenmiş māmīẟā bir dirhem, 

7za‘firān iki deng, ṣabr-ı suḳuṭurī buçuḳ dirhem, göyünmiş şeb-i 8Yemenī bir 

deng, günlük dütüni iki deng; cümlesi beş otdur. 9Süci ile yoġuralar, şāflar 

düzeler, gölgede ḳurudalar. Ḥācet 10vaḳtında şāfuñ birin süci ile ezeler, işe 

süreler, nāfi‘dür. 

11Faṣl. Şāf-ı ebyaż ıssı remede ya‘nī göz [225a] aġrısına geregince yarar. 

Ṣan‘atı oldur kim: Alalar ḳal‘ay-ı isfīdāc 2sekiz dirhem ve eşek südi-y-ile 

beslenmiş ‘anzerūt ve keẟīrā 3ve afyōn her birinden bir dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī 
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dört dirhem; cümlesi 4beş otdur. Yoġuralar, şāflar eyleyeler, işe süreler, verd-i 

yanca 5ve mülkāne isti‘māl ėdeler. 

Faṣl. 6Şāf-ı būre-i būmī, bu şāfuñ bir gündesi bulunur dėmekdür, ıssı 

7göz aġrısına fā’ide ėder. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar dögülmiş ve 8elenmiş 

ḳalīmiyāyı ve nuḥās-ı muḥraḳ her birinden üç dirhem, aḳāḳiyā 9ve afyōn 

her birinden bir dirhem, şiyāf-ı māmīẟā iki dirhem; 10cümlesi beş otdur. 

Birbirine ḳarışduralar, yaġmur ṣuyıla yoġuralar, 11ḥācet vaḳtında işe süreler. 

Faṣl. [225b] Būre-i yevmī şāfı kim ġışāveye yarar. Terkībi: Mür ve za‘firān 

ikişer 2dirhem, sünbülü’ṭ-ṭīb beş dirhem, gezgi dütüni on beş dirhem; 3cüm-

lesi beş otdur. Ṣu-y-ılan yoġuralar, şāflar ėdeler, ḫarc ėdeler. 

4Faṣl. Gözüñ şişine yarar, 5ṣan‘atı oldur kim: Alalar dögülmiş ve elenmiş 

ṣabr-ı suḳuṭurī 6ve māmīẟā şāfı ve ḥażaż ve za‘firān ve afyōn ve ḳāḳiyā ve 

ṭīn-i 7İrmenī ve ḳızıl ṣandal, eczā berāber ola; cümlesi beş otdur. 8‘İnebü’z-

zebīb ṣuyılan yoġuralar, büyük şāflar düzeler. Gözüñ 9sancamasına, ıssınuñ 

aġrılarında ḥācet olıcaḳ işe süreler. 

10Faṣl. Şāf-ı ḳalīmiyā gözüñ ṭarfesine 11ve ḳatı aġrısına ve şişine ve ḥadden 

ṭaşıra yanġunına ve ıssısına [226a] fā’ide ėder. Terkībi oldur kim: Alalar dö-

gülmiş ve elenmiş altun 2ḳalīmiyāsı ve göyünmiş baḳır her birinden bir dir-

hem, iki ḳardaş 3ḳanı ve incü her birinden dört dirhem, keẟīrā, arı za‘firān 4ve 

nişāsta ve zerde-çāv ve ḳāḳiyā her birinden iki deng, 5ḳızıl zernīḫ ve ṭeberzed 

şekker her birinden buçuḳ dirhem; 6cümlesi on iki otdur. Yoġuralar, şāflar 

ėdeler, ḫarca 7süreler. 

Faṣl. Şāf-ı ḳayṣer, ẓafreye 8ve artuḳ ete geregince fā’ide ėder. Ṣan‘atı ol-

dur kim: Alalar 9dögülmiş ve elenmiş ṣamġ-ı ‘Arabī ve göyünmiş baḳır her 

birinden 10altı dirhem ve yunmış sāẕenc on iki dirhem, göyünmiş ḳalḳaṭār 

11ve jengār her birinden iki dirhem; cümlesi beş otdur. [226b] Süci-y-ilen 

veyā rāziyāne ṣuyı-y-ılan yoġuralar, şāflar ėdeler, işe 2süreler. 

Faṣl. Bir şāf daḫı Ḥāvī’de 3eydür: Ḳalḳaṭār-ı muḥraḳ ve jencār her birin-

den sekiz dirhem, 4afyōn iki buçuḳ dirhem ve bu taḳdīrce cümlesi altı otdur; 

5yoġurup isti‘māl ėdeler. 

Faṣl. Şāf-ı 6ḳayṣer kim gözden ẓafreyi giderür. Ṣıfatı oldur kim: Alalar 
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7sāẕenc-i ‘Adnī üç dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī ve rastuḫ buçuġar 8dirhem, afyōn iki 

deng; süci-y-ile ve rāziyāne ṣuyıla yoġuralar, 9şāflar ėdeler ve ḥācet vaḳtında 

isti‘māl ėdeler. 

Faṣl. 10Dīger şāf-ı ḳayṣer kim zaḥīrden kim sebele ve ẓafreye 11ve cereb ve 

cegene yarar. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar jengār üç [227a] dirhem, ḳalḳaṭār 

altı dirhem, ḳızıl zernīḫ ve būre-i İrmenī 2ve zebedü’l-baḥr birer dirhem, 

nuşādır buçuḳ dirhem, uşaḳ bir miẟḳāl. 3Ve bir nüsḫada ḳalḳaṭār üç dirhem, 

vesenc altı dirhem. Uşaḳı 4seẕāb ṣuyında ezeler, ḳalanın yoġuralar, şāf ėdeler, 

geregince 5fā’ide ėder. 

Faṣl. Şāf-ı ḫalvetī gözüñ 6milḥesinde ve ḳapaġında bulunan şişe ve yėle ve 

vereme yarar. 7Ṣan‘atı oldur kim: Alalar göyünmiş baḳır üç dirhem, aḳāḳiyā 
8iki dirhem, keẟīrā ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve za‘firān ve sünbülü’ṭ-ṭīb 9her birinden bir 

dirhem; cümlesi altı otdur. Yaġmur ṣuyılan 10yoġuralar, ḳurudalar, işe süreler.

Faṣl. 11Şāf-ı esved kim gözde ve ḳapaḳda bulınan yėlleri giderür; [227b] 
ḳaçan kim münāsib ṣularla ezeler, ḳapaḳlara yaḳu ėdeler ve hem 2gözlerine 

çekeler. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar göyünmiş baḳır 3bir dirhem ve buçuḳ dir-

hem za‘firān ve buçuḳ dirhem göyünmiş 4incü ve büssed her birinden bir 

dirhem, afyōn bir miẟḳāl, aḳāḳiyā 5beş dirhem, māmīẟā şāfı buçuḳ dirhem; 

cümlesi yedi otdur. 6‘İnebü’ẕ-zebīb ṣuyılan yoġuralar, büyük büyük şāflar 

ėdeler, 7işe süreler. 

Faṣl. Bir şāf daḫı kim 8dėdügümüz ḫastalıḳ içün ḳapaḳa yaḳu ėdeler. 

Ṣan‘atı oldur 9kim: Alalar göyünmiş baḳır üç buçuḳ dirhem, aḳāḳiyā bir 

dirhemüñ 10ẟülüẟānın dögeler, büyük şāflar ėdeler, işe süreler. 

Faṣl. 11Şāf-ı ayār gözdeki ḳarḥaya ve mūr-ı sürḫiye ve ḳatı yanġunına 

[228a] ve ḥarāretine ve ḳarnı ḥamūrına ve yeẟūrına ya‘nī uyuzına geregince 

2yarar. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar dögülmiş ve elenmiş altun ḳılīmiyāsı 3ve 

ḳal‘ay-ı isfīdācın ve göyünmiş baḳır ve mürebbā olmış İsfahānī sürmesin 4ve 

ṣamġ-ı ‘Arabī ve keẟīrā ve göyünmiş ayār her birinden sekiz dirhem; 5cümlesi 

ṭoḳuz otdur. Yaġmur ṣuyıyla yoġuralar, şāflar ėdeler. 

6Faṣl. Şāf-ı ebyaż kim gözde bulınan ḳarḥaya 7ya‘nī baş barta ve ġalīẓ ve 

ḳoyu iriñlere key fā’ide ėder. 8Ṣan‘atı oldur kim: Alalar dögülmiş ve elenmiş 
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ḳal‘ay-ı isfīdāc 9sekiz dirhem, afyōn ve mürebbā olmış ‘anzerūt ve keẟīrā her 

10birinden bir dirhem, günlük buçuḳ dirhem; cümlesi altı otdur. Yaġmur 

11ṣuyıyla yoġuralar, şāflar ėdeler, işe süreler. 

Faṣl. [228b] Şāf-ı ebyaż-ı dīger, gözdeki ḳarḥaya daḫı vereme fā’ide ėder. 

2Ṣan‘atı oldur kim: Alalar dögülmiş ve elenmiş ṣamġ-ı ‘Arabī ve aḳ keẟīrā 3ve 

nişāsta her birinden iki dirhem, ḳal‘ay-ı isfīdāc beş dirhem, 4afyōn ve gümiş 

ḳılīmiyāsı her birinden birer dirhem; cümlesi altı otdur. 5Yaġmur ṣuyı-y-ıla 

yoġuralar, şāflar ėdüp ‘amel ėdeler. 

Faṣl. 6Şāf-ı aḥżar-ı memāsik: Bu şāf ḳaçan kim şāf-ı aḥżardan ṣoñra göze 

7çekilür, gözden aḳı giderür ve şāf-ı aḥżardan 8ṣoñraġı aḳı giderür. Ṣan‘atı 

oldur kim: Alalar sereṭān-ı baḥrı 9ve süvār-ı Hindī ve zebedü’l-baḥr ve su 

samarı tersi ve ḥibār-ı 10ḳānṣasın ve ḥaşr-ı ṭūṭiyāyı ve deve ḳuşınuñ yumur-

dasınuñ 11ḳabı her birinden iki dirhem ve bir nüsḫada bir dirhem, ḳal‘aydan 

[229a] düzülmiş isfīdāc ve tūbāl ve zāc şāfı ve delinmemiş incü 2ve göyünmiş 

‘aḳīḳ ve bāng ve yeşil bilegi ve dār-ı fülfül ve yeşil 3çīnī çanaḳ pāresi ve altun 

ḳılīmiyāsı ve Hindūsitān tūtiyāsı 4ve mercān köki ve ṭīn-i kīmūlyā ve ol En-

dülüs balçıḳıdur 5ve kereşü’l-baḥr ve nuḥās-ı muḥraḳ ve Kirmānī tūtiyā ve 

maḥmūdī tūtiyā 6her birinden birer dirhem ve daḫı bir nüsḫada dört deng, 

7merḳaşīşā ve şīrzeḳ ve ol ḫaṭāṭīfüñ başıdur veyā 8yarasanuñ südügidür her 

birinden buçuḳ dirhem, zebedü’l-ḳavārīr 9iki dirhem; cümlesi yigirmi yedi 

otdur. Her birin birbirine 10ḳarışduralar, havān desti-y-ile saḥḳ ėdeler, ġubār 

gibi ola, 11andan ṣoñra aña iki deng misk ḳatalar ve ḥācet [229b] vaḳtında 

işe süreler. 

Faṣl. 2Şāf kim gözde bulunan aḳı giderür. Ṣan‘atı oldur kim: 3Nār çiçegin 

kim henüz küçücük ola ve hem kendüden düşmiş ola 4ve eger anuñ gibi 

çiçek olmasa yerine nāruñ ṣarından alalar, 5ḳalḳandu ve aḳāḳiyā ve ṣamġ-ı 

‘Arabī her birinden beş dirhem, eẟmed 6ve māzū her birinden üç dirhem; 

cemī‘isi altı otdur. Dükelin 7dögeler ve eleyeler, ṣu-y-ıla yoġuralar, şāflar 

ėdeler, işe 8süreler. 

Faṣl. Şāf-ı verd: Gül şāfı 9kim gözüñ ḳatı aġrısına ve gözde bulunan be-

beklere ve yaşlarına 10ve ḳarında ve mūr-ı sürḫde bulunan ḫastalıḳlara ve 

fi’l-cümle hep 11gözüñ yubūsetine ve iriñine ve kirine ve oñulmaz eski göz 
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aġrısına [230a] ve remedlerden göze inen iriñlere ve göze geregince fā’ide 

[ėder.] 2Ṣan‘atı oldur kim: Alalar dögülmiş ve elenmiş ve yunmış tāze 3gül 

iki miẟḳāl, afyōn üç miẟḳāl, arı mür dört miẟḳāl, 4arı jengār iki miẟḳāl, 

tūbālü’n-nuḥās iki miẟḳāl, sünbül-i 5Hindī iki miẟḳāl, ṣamġ-ı ‘Arabī yigirmi 

dört miẟḳāl; cümlesi 6ṭoḳuz otdur. Yaġmur ṣuyıyla yoġuralar, şāflar ėdeler, 

7ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdeler. 

Faṣl. 8Şāf kim ḥadeḳanuñ ṭarlıġına yarar. Ṣan‘atı budur kim: Alalar 9uşaḳ 

bir dirhem, za‘firān-ı ḫalīṭadan dört dirhem, 10dögülmiş za‘firān-ı sel bir 

dirhem, jengār bir dirhem; 11cümlesi dört otdur ve kimince nüsḫada şāvşīr 

bir dirhem. [230b] Ṣu-y-ıla yoġuralar, şāflar ėdeler, göze çekeler, şifā bula. 

2Faṣl. Ḫalīṭ-i za‘firān, ṣan‘atı 3budur kim: Alalar za‘firān ve māmīẟā şāfı ve 

ḳızıl [gül] ve mür ve 4ṣabr ve nişāsta ve ṣamġ-ı ‘Arabī her birinden bir cüz’; 

cümlesi 5yedi otdur. Dögeler ve eleyeler, işe süreler. 

Faṣl. 6Şāf-ı ḫarbaḳ gözdeki ṣuya evvellerinde fā’ide ėder. Ṣan‘atı 7oldur 

kim: Alalar aḳ ḫarbaḳ on iki dirhem, aḳ fülfül 8altı dirhem; turb ṣuyıla 

yoġuralar, şāflar ėdeler, ḥācet 9vaḳtında işe süreler. 

Faṣl. Şāf-ı 10ḳalḳanat tecribe olunmışdur, gözüñ ṣuyına evvellerinde 

ve gözde 11bulunan aḳa ve intişāra yarar. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar ṣıġıruñ 

[231a] ödin, çīnī çanaġa ḳoyalar ve içinde bez ucında baġlanmış 2ḥıltīt ola 

ve ol ḳadar ovalar ki ḥıltīt ezile, ḥallola. Pes 3üzerine bir dirhem belesān yaġın 

dökeler, geregince ḳarışduralar, 4ol ḳadar ḳoyalar dura kim ḥavā’ic ḳurıya. 

Pes andan şāflar 5düzeler, şāflaruñ fā’idesin vėrür, işe süreler, beyān olunan 

6marażlara geregince fā’ide ėder, ġāyet mücerrebdür. 

Faṣl. 7Şāf-ı seẕāb, otlardan düzeler ki şāflaruñ fā’idesin vėrür, 8gözdeki 

ṣuyı evvellerinde taḥlīl ėder, giderür ve intişāra 9fā’ide ėder. Ṣan‘atı oldur 

kim: Alalar yabanda veyā būstānda 10biten seẕāb ve būre-i İrmenī ve turb 

toḫmın ve ṣabr ve za‘firān 11ve ḫardal ve Hindūsitān ṭuzın ve ḳara fülfül 

her birinden [231b] üç dirhem, nānḫuvāh toḫmı ve nuşādūr ve jengār 

her birinden iki 2buçuḳ dirhem, göyünmiş kābilī helīlenüñ çekirdegi ve 

rāziyāne 3toḫmı ve aḳ fülfül ve zebedü’l-baḥr her birinden dört dirhem, 

altun 4ḳılīmiyāsı daḫı merḳaşīşāyı ve göyünmiş baḳır ve ḥażaż 5her birinden 

dört dirhem, altun ḳılīmiyāsı beş dirhem, 6göyünmiş ḳarlaġuç yavrusı ve 
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nişāsta ve sögüt aġacınuñ 7ḳuru ḳabı ve ḳurumış ṣuyı her birinden on dir-

hem, arı 8mür altı dirhem, dār-ı fülfül ve çörek otı ve tūtiyā-yı Hindī 9her 

birinden üç buçuḳ dirhem; cümlesi yigirmi yedi otdur. 10Ayru ayru dögeler 

ve eleyeler, birbirine ḳarışduralar, ṣıḳılmış 11seẕāb ṣuyıyla ve turb ṣuyıyla ve 

rāziyāne ṣuyıla yoġuralar. [232a] Bir hefte geregince saḥḳ ėdeler, ṣoñra şāflar 

düzeler, gölgede ḳurudalar. 2Her ṣabāḥ ve her gėce yatacaḳ vaḳtın şāf ezeler, 

göze çekeler, 3geregince fā’ide ėder līkin ṭañlacaḳ, göze çekmeyeler. 

4Faṣl. Şāf-ı ıṣṭafīṭīḳān gözdeki 5istirḫāya ve ẓulmet-i baṣara ya‘nī gözüñ 

ṭonuḳluġına ve ṣoñ 6evvellerine key nāfi‘dür ve muvāfıḳdur. Ṣan‘atı oldur 

kim: Alalar 7dögülmiş ve elenmiş altun ḳılīmiyāsı ve ḳara fülfül ve afyōn her 

8birinden dört dirhem, sāẕenc iki dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī ve māmīẟā 9şāfı her 

birinden üç dirhem, ‘anzerūt ve Hindūsitān 10ṭuzı ve ḳızıl zernīḫ her birin-

den bir dirhem, būre-i İrmenī 11on iki dirhem; cümlesi on otdur. Birbirine 

ḳarışduralar, şarāb-ı [232b] reyḥān-ıla ḳarışduralar, yoġuralar, şāflar ėdeler, 

gölgede ḳurudalar, 2ḥācet vaḳtında işe süreler. 

Faṣl. 3Şāf-ı dühn-i belesān geregince fā’ide ėder. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar 

4dögülmiş ve elenmiş altun ḳılīmiyāsı ve ḳal‘aydan düzülmiş 5isfīdāc her bi-

rinden sekiz dirhem, rubb-ı ḥaṣrım iki dirhem, 6aḳ fülfül ve belesān yaġı her 

birinden on beş dirhem, afyōn dört 7dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī on iki dirhem; 

cümlesi yedi otdur. Birbirine 8ḳarışduralar, belesān yaġıyla ovalar ve rāziyāne 

ṣuyıyla 9yoġuralar, şāflar düzeler ve ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdeler. 

10Faṣl. Şāf-ı sekbīnec gözüñ ża‘īf[lıġına] 11yarar ve nūrın arturur, görme-

sin ḳavī ėder. Ṣan‘atı oldur kim: [233a] Alalar dögülmiş ve elenmiş milḥ-i 

enderānī ve jengār ve aḳ fülfül ve 2sekbīnec ve cāvşīr ve ḥıltīt ve belesān yaġı 

ve ṣıġır ödi 3ve dār-ı fülfül ve zencebīl berāber; cümlesi on otdur. Ṣamġ-ıla 

ve rāziyāne 4ṣuyıyla ezeler ve ḳalan dögülmiş otlara ḳarışduralar, saḥḳ ėdeler, 

işe 5süreler. 

Faṣl. Şāf-ı esved 6ıssı sebele yarar. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar aḳāḳiyā ve 

ṣamġ-ı ‘Arabī 7her birinden üç dirhem, göyünmiş baḳır beş dirhem, arı mür 

ve Mıṣır 8afyōn[ı] her birinden buçuḳ dirhem; cümlesi beş otdur. Afyōndan 

ġayrısını 9dögeler, eleyeler, birbirine ḳaralar, ṣu-y-ıla yoġuralar, şāflar ėdeler 

10ve ḳurudalar. Ḥācet vaḳtında münāsib ṣular-ıla ezeler, gözlerine çekeler 

11ve ḳapaḳlarına dürteler, nāfi‘dür. 
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Faṣl. [233b] Şāf-ı yezc gözdeki ẓafreye ve eski sebele yarar, ḳaçan kim 

bilelerinde 2ḥarāret olmaya ve hem gözde bulunan ġalīẓ aḳı giderür. Ṣan‘atı 

3oldur kim: Alalar Iṣfahānī sürme veyā ḳara sürme ve jengār 4ve sāẕenc-i 

Hindī her birinden bir buçuḳ dirhem, ḳılīmiyā iki dirhem, 5uşaḳ ve sekbīnec 

ve dār-ı fülfül her birinden buçuḳ dirhem; cümlesi 6yedi otdur. Ayru ayru 

dögeler ve eleyeler ve eski süci-y-ile 7ve ezilmiş uşaḳ-ıla daḫı sekbīnec ile 

yoġuralar, şāflar ėdeler, 8ḳurudalar, ḥācet vaḳtında işe süreler. 

Faṣl. 9Şāf-ı zernīḫ gözde bulunan yaşlıġa ve ḳan uyuşmasına ve 10ẓafresine 

yarar. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar ḳızıl zernīḫ ve fülfülde 11bulunan ṭaş ve 

enderānī duz ve mürdeseng berāber; cümlesi [234a] dört otdur. Dögeler, 

eleyeler, kişnīc ṣuyı-y-ıla yoġuralar, göze 2yaḳu ėdeler, nāfi‘dür. 

Faṣl. Şāf-ı 3sāẕenc kim ẓafreye yarar, ṣan‘atı oldur kim: Alalar yunmış 

sāẕenc 4üç dirhem, göyünmiş baḳır iki dirhem, delinmiş incü her birinden 

5bir buçuḳ dirhem, ḳaranful dört buçuḳ deng, isfīdācü’r-raṣāṣ 6iki dirhem, 

ḳızıl zernīḫ ve za‘firān ve kehrebār her birinden buçuḳ [dirhem]; 7cümlesi on 

bir otdur. Dögeler ve eleyeler, bülüç ḳanı-y-ıla yoġuralar, 8şāflar ėdeler, gölgede 

ḳurudalar. Ḥācet vaḳtında ḳız emzüren 9‘avrat südi-y-ile ezeler, işe süreler. 

Faṣl. 10Şāf-ı aḳāḳiyā kim göze cilā vėrür ve uyuza ve sebele yarar 11ve 

ḥadeḳayı berk ėder ve gözüñ ṭabaḳalarında ġalīẓ ḫılṭları [234b] giderür; 

şöyle ki eski remedlerden ḳalmış ola. Ṣan‘atı oldur kim: 2Alalar gümiş veyā 

altun ḳılīmiyāsın ve göyünmiş baḳır tūbālın ve ṣamġ-ı 3‘Arabī ve za‘firān her 

birinden on iki miẟḳāl, ḳavurulmış 4afyōn ve mür buṭarıḫ ve yunmış sāẕenc 

ve sünbülü’ṭ-ṭīb ve gül 5degmesi dört miẟḳāl, aḳ fülfül yigirmi dört dāne; 

cümlesi 6on otdur. Dögülecek otları dögeler ve ṣılaya ėdecegin 7ėdeler, daḫı 

eski sücü-y-ile veyā rāziyāne ṣuyı-y-ıla yoġuralar, şāflar 8ėdeler, ḳurudalar 

daḫı isti‘māl ėdeler. Kūhīn-i Minhāc’da 9kimince üstādları gördüm ki bu 

şāfa dögülmiş altun varaḳın 10ḳoyarlardı ve eydürlerdi ki altun gözüñ cilāsın 

arturur 11ve gözi eyü ėder. 

Faṣl. Şāf-ı ḫevelān [235a] cerebe ve cigere ve sebele ve ḳapaḳlar ḳalıñlıġına 

ve remedlere kim āḫirlerinde 2tañula yarar ve gözüñ yaşın ḳurudur. Ṣan‘atı 

oldur kim: Alalar ḥevelān-ı 3Hindī ve yeşil ma‘denī yā Kirmānī tūtiyā ve 

arınmış maġribī ve 4daḫı ‘anzerūt her birinden iki dirhem, nişāsta ve māş-ı 
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Hindī 5ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve jengār birer miẟḳāl; cümlesi ṭoḳuz otdur. Ṣu-y-ıla 

6yoġuralar, şāflar ėdeler, işe süreler. 

Faṣl. 7Şāf-ı dīger kim rengi yeşildür, meḥek aḳdur, cerebe ve sebele ve 
8ẓafreye yarar. Ṣan‘atı oldur kim: İḳlīmiyā ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve isfīdāc 9üçer 

buçuḳ dirhem, zencār-ı ‘Irāḳī beş dirhem, uşaḳ üç dirhem; 10cümlesi beş 

otdur. Seẕāb ṣuyıyla yoġuralar, şāflar ėdeler, 11ḫarca süreler. 

Faṣl. Bir daḫı Zekeriyyā şāfı [235b] cerebe ve sebele yarar: Alasın uşaḳ 

ve ṣamġ-ı ‘Arabī onar dirhem, 2zencār ve rastuḫ ṭaşı on ikişer dirhem, isfīdāc 

yigirmi 3beş dirhem; cümlesi beş otdur. Şāf ėdüp isti‘māl ėdeler. 

4Faṣl. Ẓāhire’de eydür: Kirpügi düşmişe 5ve sebele ve ḳatı aġrıyanlara 

yarar, tevellüdi kim aġrısı eski ola ve 6hem ḥarāreti sākin ėder. Ṣan‘atı ol-

dur kim: Alalar arınmış 7ḥayvā çekirdegi için ve aḳ ‘anzerūt ve ṣaru helīle 

çekirdeginüñ 8için ve ḫām keşür dört dirhem, ṭeberzed şeker iki dirhem, 

9māmīrān-ı çīnī ve zebed-i baḥr buçuġar dirhem; cümlesi yedi otdur. 10Ṣu-

y-ıla yoġuralar, şāflar ėdeler, ḫarca süreler. 

Faṣl. 11Şāf-ı merā’irī ki ödlerden düzülmiş şāf dėmek olur, ibtidā’-i [236a] 
nüzūl-i mā’ ve ġışāveye yarar ve göze cilā vėrür. Ṣan‘atı oldur kim: 2Alalar 

ṣıġıruñ ve yayın balıġuñ ve kekligüñ ḳurumış ödlerin, 3ḳalan otları anuñ-ıla 

yoġuralar, şāflar ėdeler, gölgede ḳurudalar, 4saḳlayalar, işe süreler. 

Faṣl. Bu merārāt 5şāfı kim ṣuyı göze indürmez ve inmişini ezer, giderür: 

Kekligüñ 6ve ḳurduñ ve eymenüñ ve ‘uḳābuñ ve kerkesüñ ve atmacanuñ 7ve 

bidnusuñ ve gügercinüñ ve ṭuracuñ ve arslanuñ ve leglegüñ 8ve ṭoñuzuñ ve 

dilkinüñ ve ṭavşanuñ ve köpegüñ ve ādemüñ ḳuru 9ödlerini her birinden iki 

dirhem, sekbīnec ve ferfiyūn ve şaḥm-ı 10ḥanẓal ikişer dirhem; sekbīnec ve 

ferfiyūnı rāziyāne ṣuyında 11ezeler, ḳalanın anuñ-ıla yoġuralar, şāflar ėdeler; 

cümlesi [236b] on ṭoḳuz otdur. 

Faṣl. Şāf-ı merārāt 2Ḥāvī’deki, ża‘f-ı baṣara ve göze ṣu inmesine yarar. 

Ṣan‘atı 3oldur kim: Alalar andıḳuñ ve kekligüñ ḳuru ödlerini birer dirhem 

4ve ‘anzerūt ve ṣabr ve za‘firān ikişer dirhem; seẕāb ṣuyı-y-ıla yoġuralar, 

5şāflar ėdeler. 
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Faṣl. Za‘firān-ı suḳūṭī 6kim baş aġrısına fā’ide ėder: Alalar dögülmiş ve 

elenmiş afyōn ve 7aḳ ṭebāşīr ve aḳ keẟīrā her birinden altı dirhem, za‘firān 

bir 8dirhem; cümlesi dört otdur. Birbirine ḳarışduralar, yoġuralar, 9üç gün 

birbiri ṣuyınca buruna ṭamzuralar, her kerretde bir dengin 10ḳız emzürür 

‘avrat südi-y-ile veyā benefşe yaġıyla ezüp ṭamzuralar. 

11EL-BĀBÜ’L-‘İŞRŪN

[237a] Cemī‘ ḳurṣları ve sınūnları ve mażmażaları ve ḳulaḳ aġrıların 

2mu‘ālecelerin beyān ėder. 

Bu ḳurṣ Cālinūs terkībidür, ṣan‘atı 3budur ki ẕikr olınur: Kirec yüz dir-

hem, ṣarı zernīḫ yüz 4dirhem, ḳalye ṭaşı yüz dirhem, bunlardan ṣoñra yüz 

5elli dirhem kirec, yüz elli dirhem ḳalye ṭaşı bir destiye ḳoyalar, 6beş on gün 

dura. Daḫı ol yuḳaruda ẕikr olunan otlar-ıla 7bunı yoġuralar, ḫamīr eyleyeler 

daḫı pāre pāre ḳurṣlar ėdeler, 8gölgede ḳurudalar. Ḥācet vaḳtında ince elek-

den geçüreler, zā’id 9olan laḥmlara ve oñulmaz yaralara ekeler ve yalamaya. 

Ve diş diblerinüñ 10etleri yense ve aġız aġrısına ve bunuñ gibi ḫūrelere ve 

ākile yaralara 11mecmū‘ına bī-miẟl ve bī-naẓīrdür. Ve bu terkībüñ şerḥinde 

Cālinūs [237b] iñen çoḳ ta‘rīf ėtmişdür. 

Faṣl. 2Ḳurṣ kim ḳavuḳda olan ṭaşı ezüp giderür. Ṣan‘atı: Ḳızıl keçi 3ḳanı 

yüz dirhem, ṭuz yigirmi dirhem, sünbül-i Hindī otuz dirhem; 4yumşaḳ 

dögüp elekden geçüreler daḫı ol ḳana ḳarışduralar 5ve muḥkem yoġuralar 

ve gölgede ḳurudalar. Yedi gün acla üçer 6dirhem yedüreler, ammā ek-

şiden ve ṭuzludan ve muḫālif ṭa‘āmlardan 7perhīz ėdeler. Ḳavuḳda olan 

ṭaşı ne ḳadar ki eskiden olup 8ve büyük daḫı olursa ezüp gidere. Cālinūs 

eydür: Ben ṭaş 9eritmek marażında bundan yėgrek ‘ilāc bulımadum, bu-

nuñ gibi 10zaḥmetden ḫalāṣ olmaḳ isteyen ḥācetli bunuñ-ıla ‘amel eyleye, 

11ḫalāṣ bula. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḳurṣī kim ribā[238a]ṭısı bir marażdur kim ol ‘alīlüñ içdügi 

ṣu bevl yolından 2çıḳar ṣu renginde ve ‘alīlüñ ṣuṣalıġı gitmez. Aḫlāṭı budur: 

3Alasın ṭebāşīr on dirhem, rubbü’s-sūs on dirhem, bezr-i ḫāṣ 4yigirmi dir-

hem, bezr-i ḫarfe on beş dirhem, keẟīre, ḳavrulmış 5kil-i İrmenī her birinden 
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beş dirhem, aḳāḳiyā ve ṣamġ-ı ‘Arabī 6ve ṣaru ṣandal, cülnār her birinden 

iki dirhem, kāfūr buçuḳ dirhem; 7dögesin ve eleyesin, ikişer dirhem ḳurṣlar 

eyleyesin. Ekşi nār 8ṣuyı-y-ıla yāḫūẕ gül ṣuyı-y-ıla vėresin, içe. Ve ‘alīli ıssı 

nesnelerden 9ṣaḳınasın, perhīz ėde. 

Faṣl. Ḳurṣ kim 10ḳavuḳdaġı ṭaşı uvadur ve ezer. Ṣan‘atı budur kim: Alasın 

kettān toḫmı 11ve ḫaşḫāş ve nişāsta, ṣamġ-ı ‘Arabī daḫı şinḫıyār toḫmı her 

[238b] birinden iki dirhem; bu cümleyi keçi südi-y-ile sekiz ḳurṣ ėdesin, 

2ḥācet vaḳtında her ṣabāḥ bir ḳurṣı ṣu-y-ıla ezüp ‘alīle vėresin, 3içe, şifā bula. 

Faṣl. Ḳurṣ kim ṭalaġı 4giderür, ne ḳadar müzmin-ise. Aḫlāṭı budur ki: 

Alasın şekker yüz 5dirhem yāḫūẕ bal, sirke elli dirhem, birez ṣu ḳatasın, 

ḳaynadasın, 6kefin alasın, andan ṣoñra na‘nāyı ve rāziyāne toḫmı ve kere-

füs 7toḫmı her birinden beş dirhem; bu cümleyi dögesin ve eleyesin, bu 

ḳaynayan 8sirkeye ḳoyasın, şol ḳadar ḳaynadasın kim sirke gide, bal ḳala. 

9Andan ṣoñra alasın maṣṭakī, kendir her birinden beş dirhem, 10revend-i çīnī 

iki dirhem; bu cümleyi dögesin ve eleyesin. Ve bu terkīb 11birez ṣıvıcaḳ ola. 

Bunları ḳatasın, ḳarışdurasın ve bu terkībi [239a] altı baḫş ėdesin, üç gün 

bir ṣabāḥ bir aḫşam yėye. 

2Faṣl. Ṣıfat-ı mażmaża kim diş etleri 3ḳanaduġına ve yendügine fā’ide 

ėder. Aḫlāṭı: Alasın şeb, ṣumāḳ, 4cülnār, māzū, ḥabb-ı ās veyāḫūẕ varaḳ-ı 

ās; zurūrda bu cümleyi 5berāber ėdüp ṣu-y-ıla ḳaynadasın, ṣuyın süzesin, 

‘alīl mażmaża [ėde]. 6Andan ṣoñra aġzın yuyup dişlerinüñ dibine gül yaġını 

dürte 7bir niçe kerre. 

Faṣl. Ṣıfat-ı mażmaża 8kim diş aġrısına fā’ide eyler: Alasın keẟīre-i yābiseyi 

dögesin, 9sirke-y-ile ḳaynadasın. ‘Alīle vėreler, mażmaża ėde, şifā bula. 

10Faṣl. Ṣıfat-ı sınūn kim ṣovuḳdan olan 11diş aġrısına fā’ide ėder. Aḫlāṭı 

budur ki: Alasın ‘āḳırḳarḥā, mevīzec,1 [239b] zencebīl; bu üçin berāber 

dögesin, ‘alīle vėresin, dişleri dibine 2dürte, eyü ola. 

1 239a’da derkenarda “Ketebehu el-faḳīr el-ḥaḳīr el-‘abdu’ḍ-ḍa‘īf en-naḥīf ḳuṭbu’l-aḳṭāb Mevlānā ‘Ömer 
Efendi bi-beldeti Ḳosṭanṭiniyye sene mi’e ve ẟemānin ve elf.” şeklinde bir kayıt yer almaktadır. Her ne 
kadar bu kaydın istinsah kaydı olma ihtimali akla gelse de; kaydın müstensihin hattından bambaşka bir 
hat ile yazılmış olması, ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki yazma tespit fişlerinde Hekimoğlu nüs-
hasının istinsah tarihi olarak 911/1505 tarihinin verilmiş olması, bu kaydın gerçekte Cerrâh-nâme’ye 
ait istinsah kaydı olmadığını düşündürmektedir.     
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Faṣl. Ṣıfat-ı sınūn kim 3diş aġrısına fā’ide eyler: Alasın ‘āḳırḳarḥā ve kişnīc 

toḫmı; 4berāber dögeler, birez kāfūr ḳatup dişlere dürteler. 

5Faṣl. Ṣıfat-ı sınūn-ı dīger, diş aġrısınuñ 6ekẟerine fā’ide eyler. Aḫlāṭı bu-

dur ki: Alasın māzeriyyūnuñ ince 7dalların, eger dişde ḳovuḳ yoġ-ısa ‘alīle 

vėresin, dişlerine 8süre ve eger ḳovuḳ olursa ol dallardan bir pāresini 9dişinüñ 

ḳovuġına ṣoḳa, derḥāl aġrısı diñe. 

Faṣl. 10Ṣıfat-ı ġarġara kim ḫunāḳ rencine fā’ide ėder: Alalar mercimek 

11ve erük ve ‘unnāb ve benefşe ve ḳızıl gül ve nīlūfer; bu cümlesin [240a] 
ḳaynadasın, ṣuyın alup birez sirke ḳatup ‘alīle vėresin, ġarġara 2ėde. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı āḫar kim cemī‘ envā‘-ı 3ishāle nāfi‘dür: Alalar ḳavrulmış 

ṣamġ-ı ‘Arabī ve ḳāḳiyā ve ṭebāşir 4ve ḳızıl gül her birinden ikişer dirhem ve 

mūrdı ve ılġın yemişi 5ve ḳurumış ṣumāḳ ve ḳurumış gülnār ikişer dirhem; 

cümlesin 6dögeler, ṣamġ-ı ‘Arabī ıṣladalar, edviyeye ḳarışduralar, ḳurṣ ėdeler, 

7seḥerde içeler ya ne vaḳt gerek-ise, nāfi‘dür. 

Faṣl. 8Ḳurṣ ki nāfi‘dür ḳan gitmege ve zaḥīre. Ṣan‘atı budur kim: Alasın 

9gülnār-ı Mıṣrī, ḳızıl gül, ḳurumış ṣumāḳ ve ḳurumış bellūṭ, mersin 10ye-

mişi, yanmış kāġıd, ḫummāż toḫmı kim ḳuzı ḳulaġıdur, göyünmiş 11ḳoyun 

süñügi, göyünmiş balıḳ dişi her birinden berāber alalar, dögeler [240b] ve 

eleyeler, ḳurṣ olur. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i 2kāfūrī ḳatı ḥummāyīlere ve silli ve ḥarāretden yü-

rek oynamaġa 3ve ‘aṭaşa ve ḳan ḳuṣmaġa ve öksürüge fā’ide ėder ve ishāli 

4ḳaṭ‘ eyler: Ḳuru ḳızıl gül yapraġı ve buyan dibi altışar dirhem, 5ḫıyārşenber 

toḫmı ve şinḫıyār toḫmı ve ḳabaḳ toḫmı içi ve toḫmekān 6dörder dirhem, 

ṭebāşīr ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve aḳ keẟīrā ve nişāsta 7ikişer dirhem, kāfūr, za‘firān 

birer dirhem; bu otları dögeler 8ve eleyeler, bezr-i ḳaṭūnā lu‘ābıyla yoġuralar, 

ikişer buçuḳ dirhem ḳurṣlar 9eyleyeler. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı ḫummāżī ḥarāreti 10ve ṣafrāyı sākin eyler, ṭabī‘atı ḳabż eyler. 

Edviyesi budur: Ḳızıl gül 11yapraġı ve on dirhem ṣamġ-ı ‘Arabī ve ḳuzı ḳulaġı 

toḫmı ḳabı [241a] ṣoyulmış ve nişāsta her birinden dörder dirhem, ṭebāşīr 

ve mersin 2yemişi ve amberbaris üçer dirhem, za‘firān buçuḳ miẟḳāl, kil-i 

3İrmenī bir dirhem; bu otları dögeler, ekşi nār ṣuyıyla amberbaris 4ṣuyı-y-ıla 

yoġuralar, ikişer buçuḳ dirhem ḳurṣlar eyleyeler. 
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Faṣl. 5Ḳurṣ-ı amberbaris revendi, tīz ısıtmalara fā’ide eyler, cigeri ḳavī 6ey-

ler, ṣuṣalıġı giderür. Ṣan‘atı oldur kim: Alalar amberbaris 7dört dirhem, ḫıyār 

toḫmı ve saḳız ve ṭebāşīr ikişer dirhem, bir 8dirhem revend-i çīnī, on dirhem 

ḳuru gül yapraġı, yedi dirhem 9za‘firān, bir dirhem sünbül ve ‘ırḳ-ı sūs ikişer 

dirhem, terengübīn 10beş dirhem; bu otları dögeler, kāsnī ṣuyı, amberbaris 

ṣuyıla 11yoġuralar, ikişer buçuḳ dirhem ḳurṣlar eyleyeler, işe süreler, nāfi‘dür. 

[241b] Faṣl. Eger ḳulaḳ aġrısı ṣudan ya 2yelden olsa, sebebi ḥammāmda 

ṣu girmekden ya ṣuya oynamaḳdan 3ya ṣoñra yel ḳapmaḳdan olur. Nişānı: 

Evvel ḳifal ṭamarından ḳan 4alalar ḳolından ve bir bezir bardaġın ocaġa duta-

lar, tā ki ḳıza 5ve ḳızup ısıcaḳ olıcaḳ bardaġuñ aġzın ḳulaġa duta, tā ki ol 6buġ 

ḳulaġa gire. Eger daḫı gitmezse ṭoñuzlan ḳurdın zeyt 7yaġı-y-ıla ḳarışduralar 

ve uşaḳı sirke-y-ile ḳaynadalar, süd gibi ola. 8Andan birbirine ḳaralar ve 

ḳulaġa ısıcaḳla ṭamzuralar, üzerini 9örteḳoyalar, bir zamān ṭura, açıla. 

Faṣl. 10Eger ḳulaġı açılmazsa: Şeftālū çekirdegin acı bādām ile 11döge-

ler, zeyt yaġı-y-ıla ḳaynadalar, ṭamzuralar yāḫūẕ kettān toḫmı, boy [242a] 
toḫmı, ḳara ḫaşḫāş süd ile yā bal ile ḳaynadalar, lu‘ābın alalar, 2ṭamzuralar 

ve būre bulaydın şāf ėdeler, bezir ile ṣoḳalar, 3aġrısın gidere. 

Faṣl. Eger ḳulaḳ dutulup 4işitmez olsa, sebebi yelden ya ṣovuḳdan olur. 

Nişānı: İşitmez ya 5ṣaru ṣu aḳar olur. Anuñ ‘ilācı: Ḳoyun ödi-y-ile ṭurb ṣuyın 

6ḳarışduralar, ḳulaġa ṭamzuralar, aça yāḫūẕ reyḥān toḫmın dögeler, 7bādām 

yaġı-y-ıla ḳulaġa ṭamzuralar, aça. 

Faṣl. 8Eger tāze işitmez ḳulaḳ olsa, iki dirhem çoġan yese nāfi‘ 9ola. Eger 

çoḳdan işitmez ḳulaḳ olsa, şöyle ki üzerine 10bir yıl yā daḫı artuḳ geçmiş 

olursa: Ṭoraḳ otın rāziyāne 11ile yaluñuz bir aġzı dar ḳaba ḳoyalar, ṣu-y-ıla 

ya zeyt [242b] yaġı-y-ıla ol ḳabı dolduralar, aġzını ḫamīr ile berkideler, 2tā 

ki buġı çıḳmaya ve od üzerine ḳoyalar, ḳaynadalar ol ṣuyuñ 3yarısı ḳalınca. 

Andan ṣoñra oddan indüreler, ol ḫamīrüñ 4orta yerinden ig ile deleler ki 

buġı geñince çıḳar 5ola. Andan tėzcek ḳulaġın ol ısıcaḳ buġ üstine duta, 

6ol buġ ḳulaġı içine gire, andan ṣoñra ḳulaġın bürüye. 7Bir zamān yata, ne 

deñlü işitmez ḳulaġ olursa elbetde bu ‘ilāc-ıla 8açıla. Eger bir kez ėtmek-ile 

açılmazsa birḳaç kez ancılayın 9tekrār ėde, elbetde açıla. 
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Faṣl. 10Eger ḳulaḳdan ṣaru ṣu gelse yā nice gerekse ṣu olursa 11veyā iriñ ge-

lürse; bu edviyeleri yumşaḳ dögeler [243a] ve eleyüp birbirine ḳarışduralar 

ve bal daḫı ḳatalar, birḳaç kez ḳulaġa 2az az ḳoyalar, ol ḳulaġuñ ṣuyı ve iriñi 

var-ısa kesile ve aġrısı 3gide. Ol edviyeler bulardur: Ṣabr, ‘anzerūt, günlük, 

demür boḳı, 4jengār her birinden ikişer dirhem alalar, bal ile ḳarışduralar, 

5şöyle kim ṭatlu ola. Andan ḳulaġa ḳoyalar, ol zaḥmetden ḳurtıla. 

6Faṣl. Eger ḳulaḳ içinde baş bart olsa, 7ṣulanur gibi ya ḳara gibi olsa 

sebebi; bir ‘illetdür ki ol dimāġdan 8iner. Nişānı: Çıban gibi ya uyuz gibi 

olur, sancar ve ṣaru ṣu aḳar. 9‘İlācı: Evvel ḳifal ṭamarından ḳan alalar ve her 

gėce buçuḳ miẟḳāl 10ayaric ya ıṭrīfīl yeyeler daḫı ġalīẓ ṭa‘āmlardan perhīz 

ėdeler. 11Zencār beş dirhem, bal yigirmi dirhem; sirke-y-ile ḳaynadalar, tā 

ki [243b] sirke gide, ḳızıl ola. Ve havāna ḳoyalar, maṣṭakī, ṣabr-ı suḳuṭurī, 

2ṣıġır ödi-y-ile dürteler ya içine ṣoḳalar ya fetīl ile merhem-i rüsül 3ėdeler, 

günde bir kez ṣoḳalar, ḫōş ola. 

Faṣl. 4Eger ḳulaġa ḳurd yā bir dürlü nesne girse, zaḥmet ėtse ve incitse; 

5şeftālū yapraġın dögeler, ṣuyın alalar, ṭamzuralar, öldüre, gidere, 6çifte-y-ile 

yā çengāl-ile çekeler. Eger ḳulaġa giren nesne gözükür 7olsa üşendürmeyeler, 

zeyt yaġı-y-ıla ḳulaġı ṭolduralar, ol 8yanına başını ḳaḳalar, gelür, iner. Ve 

ḳulaġın çekeler, gözükür olıcaḳ 9çengāl-ile çıḳaralar. 

Faṣl. Ḳurṣ kim 10baş aġrısı-y-içündür, şöyle ki ne ıssı seve ve ne ṣovuḳ 

seve. Edviyesi: 11Nīlūfer yapraġı beş dirhem, luffāḥ köki dört dirhem, aḳ 

gül yapraġı [244a] ve ḳızıl gül yapraġı dörder dirhem, marul toḫmı dört 

dirhem, bāng 2toḫmı dört dirhem, ḳızıl ṣandal on dirhem, aḳ ṣandal yedi 

3dirhem, za‘firān dört dirhem, māmīẟā üç dirhem, afyōn 4altı dirhem; bu 

mecmū‘ın dögeler, ince elekden geçüreler, gül ṣuyı-y-ıla 5yoġuralar, ne ṣıvuḳ 

ve ne ḳatı ola. Ḳurṣ ėdeler, ḥācet vaḳtında bir 6ḳaşıḳ ḳız oġlan südi-y-ile 

ezeler, başa dürteler. 

Faṣl. 7Ṣıfat-ı ḳurṣ bir dürlü daḫı baş aġrısı-y-içün ki ṣovuḳ seve: Aḳ 

8ṣandal on dirhem, aḳ gül sekiz dirhem, luffāḥ dibi altı 9dirhem, bāng toḫmı 

dört dirhem, afyōn-ı Mıṣrī beş dirhem, ‘anber-i 10ḫām buçuḳ dirhem, kāfūr 

bir dirhem; kāfūrdan ve ‘anberden 11ġayrısın dögeler, ince elekden geçüreler, 
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‘anberi ve kāfūrı bir ḳaşıḳ [244b] gülāb-ıla havānda ezeler, şöyle ki vücūdı 

ḳalmaya. Bu eczāyı anuñ-ıla 2yoġuralar, ḳurṣlar ėdeler. Ḥācet vaḳtında ḫıyār 

ṣuyıyla dürtünmek 3cā’izdür. Ġıdāsı: Erişte ve omaç ve mercimek ve birinc 

şorvası, 4ḳoruġ-ıla veyā sirke-y-ile veyā līmūn ṣuyıyla ve mecmū‘ ekşilerle 

5yeye ḥarāreti olursa, olmazsa da tavuḳ eti-y-ile yeye. Şarāb-ı nīlūfer 6ve 

şarāb-ı benefşe ki benefşeyi nīlūferde ḳaynadalar ve şekker bıraġalar, 7ḥācet 

vaḳtında vėreler, içe. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 8ḳurṣ kim mücerred ishāl-içündür, ḳabż ėde: Reyḥān toḫmı 

ḳavrulmış 9beş dirhem, gülnār-ı Mıṣrī beş dirhem, ḳızıl gül dört 10dir-

hem, ‘aẕbe üç dirhem, yeşil māzū üç dirhem, ṭebāşīr-i 11Hindī beş dirhem, 

ḳavrulmış nişāsta üç dirhem, ṣamġ-ı ‘Arābī [245a] ḳavrulmış üç dirhem, 

aḳāḳiyā iki buçuḳ dirhem, ḳurṣ-ı Şāmī 2beş dirhem, ṭīn-i İrmenī iki dirhem, 

ṭerāniẟīt üç dirhem, 3aḳ ṣandal iki dirhem, ramek bir dirhem, gül toḫmı 

ḳavrulmış 4dört dirhem, mūrd ḳavrulmış dört dirhem, ḫaşḫāş ḳavrulmış 

5dört dirhem, ṣumāḳ ḳavrulmış üç dirhem, afyōn bir dirhem; 6mecmū‘ın 

dögeler, bir ince elekden geçüreler, gülāb-ıla yoġuralar, 7ḳurṣlar ėdeler, birer 

dirhem miḳdārı isti‘māl ėdeler. İç yaġı-y-ıla 8birinc aşı ve ṣumāġ-ıla ve ṭaru 

aşı iç yaġı-y-ıla ve nārdeng 9aşı ve tavuġı çevüreler, ḳavrulmış ṣumāḳ ṣuyıyla 

ṣandal şarābı 10ve mūrd şarābı içe, nāfi‘ ola. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı 11zaḥīr: Çünki ḳanı ola ve iginmesi ola ve göbekde aġrısı 

ola [245b] ve zūrı ola. Edviyesi: Gülnār-ı Mıṣrī ve ḳavrulmış 2ṣumāḳ beşer 

dirhem, mūrd ḳavrulmış dört dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī 3ḳavrulmış üç dirhem, 

aḳ günlük bir dirhem, ‘aẕbe iki dirhem, 4aḳāḳiyā bir buçuḳ dirhem, [iki] 

ḳardaş ḳanı bir dirhem, afyōn bir buçuḳ dirhem; 5bu mecmū‘ın dögeler, ince 

elekden geçüreler, ṣu-y-ıla yoġuralar, ḳurṣlar 6ėdeler. Şöyle ki; miḳdārda bir 

dirhem ola, ḥācet vaḳtında ḳurṣuñ 7birini dögeler, yumşaḳ ėdeler, bir ḳaşıḳ 

ılıcaḳ ṣu-y-ıla ezeler, 8vėreler, içe; bir ėrte ve bir gėce. Ṭa‘ām ḳısmından kirlü 

birinc yeye, 9eriyibişe, azraḳ yaġ ḳatalar ve ṣumāḳ ḳata, yeye. Yemişlerde 

ṭatlu 10alma yeye. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ṭebāşīr: Vaḳtı ki 11ḳan ve burı ola, gāh ṣaru ṣu gāh et ṣuyı 

gibi ola [246a] ve ḳuṣmaġı ola ve ṣuyı çoḳ içer ola, bu terkībi isti‘māl ėdeler: 
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2Ṣamġ-ı ‘Arabī ḳavrulmış dört dirhem, nişāsta ḳavrulmış dört 3dirhem, ḳızıl 

gül altı dirhem, ḫummāż toḫmı ḳavrulmış altı dirhem, 4ṭebāşīr üç dirhem, kil-

i İrmenī üç dirhem, ṣumāḳ ḳavrulmış 5ve dögülmiş ve ḳabı çıḳmış ve çekirdegi 

çıḳmış üç dirhem; bu cümlesin 6dögeler, ince elekden geçüreler, ṣu-y-ıla yaḫūẕ 

gülāb-ıla yoġuralar, 7ḳurṣlar ėdeler, bir miẟḳāl ‘amel ėdeler. 

Faṣl. 8Ṣıfat-ı ḳurṣ-ı encübārī ve kehrübā: Üçer dirhem kil-i İrmenī ve büs-

sed 9ve ṭebāşīr ve buyan balı ve cülnār her birinden ikişer dirhem, 10aḳāḳiyā 

bir buçuḳ dirhem; bu cümlesin dögeler, yumşaḳ üzüm ṣuyı-y-ıla 11ḳurṣ 

ėdeler, ‘ameli birer miẟḳāl ola. 

Faṣl. [246b] Ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ḳābıż: Ṣamġ-ı ‘Arabī ḳavrulmış dört dirhem, 

nişāsta 2ḳavrulmış dört dirhem, ḳızıl gül ḳavrulmış ve ḫummāż toḫmı 3altı-

şar dirhem, ṭebāşīr ve kil-i İrmenī ve ṣumāḳ ki ḳavrulmış ola 4her birinden 

üçer dirhem; bu cümlesin dögeler, ince elekden 5geçüreler, ṣu-y-ıla ya gülāb-

ıla ḳurṣlar ėdeler, birer miẟḳāl ḥācet 6vaḳtında ‘amel ėdeler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ḳurṣ kim 7ṭa‘āmı siñmese, ma‘dede[n] ekşi ekşi gele, göñül 

aḳtarıla, 8aġzından aḳ balġam gele ve ruṭūbeti gele, ṭa‘ām iştehāsı sāḳıṭ 9ola 

ve her ne kim yerse kerāhiyyetle yeye, ḳuvveti olmaya. Bunuñ adı 10ḳurṣ-ı 

mübārekdür. Ammā lā-yezāl bir zamān içmek gerekdür, gėce 11ve gündüz. 

[Ḳurṣuñ] birini yumşaḳ dögeler, iki ḳaşuḳ ıssı ṣu-y-ıla ezeler [247a] ve bir 

ḳaşuḳ gülāb ḳatalar, içeler. Ṣumāḳ ki ḳavrulmış ola ve eski 2olmaya sekiz 

dirhem, gülnār-ı Mıṣrī beş dirhem, ḳaramuḳ ki ḳavrulmış [ve] 3çekirdegi 

çıḳmış ola dört dirhem, ṭebāşīr-i Hindī ṭoḳuz 4dirhem, aḳ ṣandal ve ḳızıl 

ṣandal ve kil-i İrmenī ve ṭīn-i maḫtūm 5her birinden birer miẟḳāl, misk dört 

çekirdek; ammā miski 6ḳalan edviye-y-ile dögmeyeler, ḳalanın dögeler, ince 

elekden geçüreler, 7ḳalan eczāyı ḳarışduralar, gülāb-ıla yoġuralar, ḳurṣ ėdeler, 

8güneşde ḳurudalar. Ḥācet vaḳtında ‘amel oluna, ẕikr olduġı gibi. 

9Faṣl. Ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ṣandal ki nāfi‘dür ıssı 10baş aġrısına: Aḳ ṣandal otuz 

dirhem, afyōn üç dirhem, 11kāfūr ve keẟīrā birer dirhem; ammā keẟīreyi 

gülāb-ıla ıṣladalar, [247b] edviyeye ḳarışduralar, ḳurṣ ėdeler. 

Faṣl. 2Ṣıfat-ı ḳurṣ ki aṣṣıdur ṭa‘ām siñirmege ve ıncḳırıġa ki 3imtilādan 

ṣoñra ola ve ma‘de aġrısına. Edviye budur: Ḳāḳule-i 4kibār ve cevz-i bevvā 
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altışar dirhem, ḳaranful, besbāse ve sünbül-i 5Hindī dörder dirhem, gülnār-ı 

Mıṣrī ve ḫummāż toḫmı ammā 6ḳavrulmış ola onar dirhem, göyünmiş büs-

sed beş dirhem, 7encübār dört dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī ḳavrulmış altı dir-

hem, 8kerefüs toḫmı ḳavrulmış, rāziyāne toḫmı ḳavrulmış, ānīsūn-ı 9Mıṣrī 

ḳavrulmış, kil-i İrmenī, ṭīn-i maḫtūm, kehrebā, günlük 10her birinden beşer 

dirhem, ṭebāşīr-i Hindī altı dirhem, bāng 11toḫmı dört dirhem, afyōn ve 

ḳavrulmış maṣṭakī dörder dirhem, [248a] ḥabbü’l-ās nīm-kūfte dögülmiş 

ve ḳavrulmış ve reyḥān toḫmı 2ki ḳavrulmış ola beşer dirhem, selīḫe üç 

dirhem, misk-i 3ḫāliṣ buçuḳ miẟḳāl; bu cümlesin ayru ayru dögeler, ince 

4elekden geçüreler, ayva ṣuyıyla yoġuralar, ḳurṣ ėdeler, her biri 5bir miẟḳāl 

ola. Gölgede ḳurudalar, ḥācet vaḳtında birin dögeler, 6üç ḳaşıḳ ṣuda ezeler, 

şekker ḳatalar, içeler, nāfi‘ ola bi-iẕnillāh. 

7Faṣl. Ṣıfat-ı ḳurṣ-ı kehrebā fā’ide ėder ḳan 8işemege ve südük yolından 

ḳan ve iriñ gelmegi giderür. Ṣıfatı 9budur kim: Alalar kehrebā ve mercān dibi 

ve inci ve baḳla toḫmı 10degmesinden beşer dirhem, göyünmiş ayrıḳ boynuzı 

ve göyünmiş 11yumurda ḳabı degmesinden üçer dirhem ve keẟīre ve ṣamġ-ı 

‘Arabī üçer [248b] dirhem, ḳuru kişnīc ve aḳ ḫaşḫāş her birinden altışar dir-

hem 2ve daḫı bezrü’l-benc iki dirhem ve bu ẕikr olunan edviyeyi ‘alā-3ḥālihi 

yumşaḳ dögeler ve eleyeler. Bezr-i ḳaṭūnā lu‘ābın alup ḳurṣ 4eyleyeler, ḥācet 

vaḳtında yeyeler. Bu ḳurṣuñ ḳuvveti altı aya degindür. 

5Faṣl. Ḳurṣ ki ıssı baş aġrısı-y-içündür: Otuz 6dirhem ṣandal, üç dirhem 

afyōn, bir dirhem kāfūr, bir dirhem 7keẟīrā; keẟīrāyı dögeler ve gülāb-ıla 

ıṣladalar, edviyeye ḫalṭ 8ėdeler, ḳurṣ düzeler, ḳız emzürür ‘avrat südi-y-ile 

ezüp 9‘amel ėdeler. 

Faṣl. Ḳurṣ baş aġrısına ve 10uyḳusuzluġa fā’ide ėder, iki ṭuluña ve alnına 

dürteler: Za‘firān 11ve afyōn ve mür, bāng toḫmı ve luffāḥ dibi her birinden 

berāber dögeler, [249a] marul ṣuyı-y-ıla üç bucaḳlu ḳurṣ ėdeler ve isti‘māl 

ėdeler. 

2Faṣl. Ḳurṣ ki nāfi‘dür ḳan gitmege ve zaḥīre. 3Edviyesi: Gülnār-ı Mıṣrī, 

ḳızıl gül, ḳurumış ṣumāḳ, ḳurumış bellūṭ 4ve ḳurumış mersin yemişi, yanmış 

kāġıd, ḫummāż toḫmı ki ḳuzı 5ḳulaġıdur, göyünmiş ḳoyun süñügi ve göyün-

miş balıḳ dişi her birinden 6berāber alalar, dögeler ve eleyeler, ḳurṣ olur. 
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Faṣl. 7Ṣıfat-ı ḳurṣ-ı āḫar: Cemī‘ envā‘-ı ishāle nāfi‘dür. Ḳurumış ṣamġ-ı 

8‘Arabī, ḳāḳiyā ve ṭebāşīr ve ḳızıl gül her birinden iki dirhem, 9mūrd-ı alġar 

yemişi ki ḳurumış ola daḫı ḳurumış ṣumāḳ ve gülnār 10ikişer dirhem; cüm-

lesin dögeler, ṣamġ-ı ‘Arabī ıṣladalar, edviyeye ḳarışduralar, 11ḳurṣ ėdeler, 

seḥerde içeler yāḫūẕ ne vaḳt ḥācet ise nāfi‘dür. 

[249b] Faṣl. Ḳurṣ-ı kehrebā fā’ide ėder ḳan ishāl 2olmaġa. Otları budur: 

Kehrebā ve mercān dibi degmesinden dört 3dirhem, ḳuru kişnīc ve aḳ ḫaşḫāş 

degmesinden altı dirhem, 4bāng toḫmı ve sāẕenc-i ‘adesī kim aña ḳan ṭaş[ı] 

dėrler, mercimek gibi 5ḳızıl ṭaş olur ve kil-i İrmenī her birinden üçer dirhem; 

bu ẕikr 6olınan edviyeyi dögeler sergülüc otı ṣuyıyla 7yaḫūẕ gülāb-ıla ḳurṣlar 

ėdeler, ḥācet vaḳtında isti‘māl ėdeler. 

8Faṣl. Ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i dīger: Bu ḳurṣ daḫı 9nāfi‘dür ṣafrāvī ısıtmaya ve 

yürek yanmaġına ve muḫtelif ḳandan 10olmış renclere. Ammā bu ḳurṣ kim 

vardur; ṭabī‘atı baġlar, ādemüñ 11içini dutar. Ḳalan ḳurṣlaruñ ba‘żısı işledici 

idi, ammā bu ḳurṣ [250a] baġlayıcıdur. Edviyesi budur: Ḳızıl gül sekiz dir-

hem, ḫummāż 2toḫmı içi altı dirhem, ṭebāşīr dört dirhem, nişāsta ve ṣamġ-ı 

3‘Arabī degmesinden üçer dirhem, za‘firān bir dirhem; ḳamusunı 4dögeler, 

bir yėre ḳatalar, ḳurṣlar ėdeler, degme ḳurṣı bir miẟḳāl ola. 5Bunuñ daḫı 

ḳuvveti altı aydur. 

Faṣl. 6Ḳulaḳ aġrısı kim ıssıdan ola, edviyesi budur: Ṣaru helīle 7ḳabı on 

iki dirhem, bir buçuḳ vaḳıyye ṣu birle ḳaynadalar, tā ki 8buçuḳ vaḳıyye ḳala 

ve ṣāfī ḳılalar, dura. Andan bir dirhem ṣabr, 9bir deng maḥmūde, ayva şer-

beti birle ḥab eyleyeler, maṭbūḫdan 10iki sā‘at olup ḥabbı yedüreler, andan 

maṭbūḫ iç[ür]eler. Ammā 11ilkin gerek kim ḳan alalar, andan bunı eyleyeler. 

Faṣl. [250b] Ḳulaḳ aġrısına: Ḳaṭūr bir nesnedür kim ṭamzuralar, ḳulaḳ 

aġrısı kim 2ıssıdan ola, ol gidere. Otları: Bir ẕerre afyōn, birez gül yaġın 
3ezeler, ḳulaġa ṭamzuralar veyā gül yaġın birez sirke-y-ile ḳatalar, ṭamzuralar 

4veyā gül [yaġın] körpe yaġı birle ṭamzuralar, birez sirke ve gül yaġın 5sirke-

y-ile kildende ḳaynadalar, tā sirke gide, yaġ ḳala. Ve ol yaġa 6birez ḳız oġlan 

südinden ḳatalar, ḳulaġa ṭamzuralar, birḳaç 7kez eyle ėdeler. 

Faṣl. Bir dürlü daḫı 8ḳulaḳ aġrısına: Ol ḳulaḳ kim güvüldeye ve ün vėre; 

ilkin 9ṭaruyı ḳavuralar, ıssı ıssı ḳulaḳ üstüne vuralar ve andan 10bu otları 
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ḳaynadalar ve başını buġuna duta: Şīḥ ve merzencūş ve birez 11oġlan aşı ve 

ferfiyūn içi, bādām yaġına ḥallėdeler, ḳulaġa ṭamzuralar. 

[251a] Faṣl. Bir dürlü daḫı kim ḳulaḳda baş ola, iriñ 2aḳa; otları budur: 

‘Anzerūt ve ṣabr ve deñiz köpügi ve būre-i 3İrmenī ve demü’l-aḫaveyn ve 

günlük ve mür ve muḳl; ḳamudan berāber alup 4ve bunları sirkeye ḳata. 

İlkin ḳulaġa birḳaç gün bal ṣuyın ḳoya, 5andan bu otları kim dedük, ṭamzura 

ve her bir fitīli bu otlara bulaya 6ve ḳulaġa ṣoḳa, şifā bula. 

Faṣl. Ḳulaḳ 7kim ün vėre; acı bādām yaġın veyā ṭurb yaġın veyā cund-

i bīdester 8veyā ferfiyūn ḳatalar ol yaġlara ve ṭamzuralar ve bu otlaruñ 

9buḫārına başın ṭuta. Merzencūş ve afsentin ve şīḥ, sa‘ter ḳaynadalar 10ve 

başın bu otlar buḫārına duta. Ammā birḳaç gün ḥabb-ı ḳōḳiyā vėreler 11kim 

içe. 

Faṣl. Ḳulaḳda ḳuṭūrü’d-dūd fi’l-üẕni [251b] ve’l-ḥikketi, ya‘nī ḳulaḳda 

ḳurtcuġazlar olur olsa ve gicise, otları: 2Birez yarpuz ṣuyunı ṭamzuralar veyā 

zerdālū çekirdegi ṣuyın 3veyā şeftālū çekirdegi yaġın ṭamzuralar. 

Faṣl. 4Ḳulaġa bir ṭamzuracaḳ daḫı: Yaḥfiẓu ‘ale’l-üẕüni ṣıḥḥatehā ya‘nī 

ḳulaġa 5ṭamzuracaḳ ki ḳulaḳ saġlıḳ bula. Otları budur: Şāf-ı māmīẟāyı 6sir-

keye ḳatalar ve ezeler ve degme bir kez ḳulaġa ṭamzuralar, şifā bula. 

7Faṣl. Ḳuṭūr: Ḳulaḳ aġrısı kim ṣovuḳdan ola; 8baġanus veyā ṣoġan, 

ḳōz yaġında veyā acı bādām yaġında bişüreler 9ve birez ol yaġdan ḳulaġa 

ṭamzuralar. Bir ot daḫı bundan 10ḳatıraḳ: Ferfiyūn bir dirhem, oġlan aşı bir 

dirhem; ṣūsen yaġı 11birle od üstüne erideler, ḳulaġa ṭamzuralar ve ḥabb-ı 

ḳōḳiyā [252a] vėreler, içe. Ilu ṣuya gire ve ḳatı eski süci içe, ammā az 2içe 

ve daḫı az yeye. 

Faṣl. Ḳulaḳda baş olsa 3ve iriñ aḳsa, otları budur: Bir dirhem sirke, sekiz 

dirhem bal, 4iki dirhem jengār; ammā sirkeyi bal birle ḳaynadalar, tā ki 

ḳıvām 5duta. Andan jengārı ol sikencibīne ezeler, merhem gibi ėdüp vuralar. 

6Faṣl. Edviyetü’l-esnān: Diş aġrısına [aṣṣıdur] kim dişi 7bekleye. Otları bu-

dur: Geyik boynuzı ki göyünmiş ola, māzū ve su‘d 8ve sünbül; ḳamusından 

berāber [dögeler], milḥ-i enderānī bularuñ rub‘ınca ḳatalar 9ve diş dibine ekeler. 
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Faṣl. Li-vec‘i sınūnü’l-esnān: 10Bir diş otı kim dişi arıda ve dibin ber-

kide. Otları budur: Zücāc-ı 11Şāmī ve sek ve ḳalye; ḳamusından berāber 

dögeler kim yumşaḳ ola [252b] ve diş dibine ve diş üstine ḳoyalar. 

Faṣl. 2Bir sınūn daḫı kim diş dibin berkidür ve dökülmege ḳomaz. 

3Otları: Cülnār ve şeb ve sek ve aḳāḳiyā ve heyyü ḳışṭidas; 4ḳamusından 

berāber alup yumşaḳ dögeler ve diş dibine ekeler. 

5Faṣl. Li-vec‘i’l-esnān: Diş aġrısı-y-içün. Eger 6diş aġrısı ıssıdan ola; 

evvel ḳifal ṭamarından ḳan alalar 7ve ḥacāmat eyleyeler ve aġzına sirke-y-

ile gülāb duta ve anı döke, gül 8yaġın duta, bir daḫı kāfūr ve ‘āḳırḳarḥā[yı] 

dibine dürteler, 9bir daḫı bir gök afyōn dögeler, gül yaġına ḳatalar ve 

panbuḳ birle 10diş dibine uralar. Ammā eger aġrısı diş dibinde ise sülük 

vuralar. 11Ve eger diş aġrısı ṣovuḳdan ise otları: ‘Āḳırḳarḥā ve ḫardal ve 

būre [253a] ve şayṭarac ve fülfül ve zencebīl dögeler, diş dibine ekeler. 

Eger hep otlar 2bulunmaz-ısa ne ḳadar bulunursa anı dögeler ve ezeler 

panbuḳ birle, ṣoñ3ucı sirke birle yarpuz ve sa‘ter ṣuyın ḳatup mażmaża ey-

leyeler. 4Ammā ol diş kim ḳarara ve aġrıya; fülfüli ḳaṭrāna ḳatup panbuḳ 

birle 5üstüne ura. Ammā ol diş kim aġrısı ḳatı ola, vaḳtehā 6ısıtması ola; 

sirkenüñ dürtin ve zeytūn yaġı birle ḳaynada, eriyince. 7Andan anı ol aġrır 

diş üstine vuralar birḳaç kez. Ve degme günde 8birḳaç kez bir behmen 

çeyneye ve eridilmiş bādām çeyneye. Ve mūm çeynemek 9yavlaḳ eyüdür 

ve diş üstine ṭuz ısıdup uralar. 

10Faṣl. Bir ot daḫı kim dişüñ çürügin döke. 11Otları: Māzeriyyūn toḫmı, 

südlügen südi birle yoġuralar ve ḳaṭrāna [253b] ḳatalar ve diş dibine uralar. 

Faṣl. Bir sınūn 2daḫı kim diş dibin berkidür ve aġrısın giderür ve 

ḳanamaġın giderür. 3Otları: Helīle-i zerd, belīle ve emlec ve gül ve cülnār ve 

şeb ve ṭebāşīr 4ve ‘āḳırḳarḥā; ḳamusından berāber dögeler, diş dibine ekeler. 

Selāḳa oldur kim; 5otları ḳaynadalar ve ol ṣu birle mażmaża eyleyeler. Ammā 

diş 6dibi şişse ve sed olsa bu selāḳı eyleyeler: Ṭerāniẟīt ve şeb ve enār 7ḳabı 

ve ṣumāḳ; ḳamudan berāber ḳaynadalar ve ṣu birle mażmaża eyleyeler. 8Bir 

selāḳa daḫı: Ṣaru aġaç yapraġı ve cülnār ve māzū ve gezmāzū; 9ḳamudan 

berāber ḳaynadalar ve birez sirke birle mażmaża eyleyeler. 



199Alâ’im-i Cerrâhîn

10Faṣl. Edviyetü’l-fem ve’l-lisān ve[’l-]ḥalḳ: 11Aġız ve dil ve boġaz aġrısı 

otları. Ḳurṣ-ı zernīḫ diş dibi otları [254a] eger yėse ve ḳanasa ve yansa, 

otları ṣaru zernīḫ ve ḳızıl zernīḫ 2ve ehl degmesinden on dirhem, zencār ve 

ḳalḳaṭār ve ḳāḳiyā 3ve şāb ve cülnār degmesinden iki dirhem ḳatalar, dögeler 

ve sirke-y-ile 4yoġuralar ve bir şīşeye ḳoyup güneşde ḳoyalar ve ḳurṣlar eyle-

yeler. 5Gerek olduġı vaḳtın bir deng ḳadarı dögeler ve diş 6dibine dürteler ve 

ḳatı ḳatı süreler. Ve bir sā‘at ḳoyalar kim dura, 7ille ḳomayalar kim boġaza 

ine, ‘acā’ib arıdur. 

Faṣl. 8Devā’ü’l-baḫr: Bu bir otdur kim aġız [ḳoḳ]ısın eyü eyler ve nefesin 

gökcek 9eyler, oñat ḳoḳudur. Otları: Ḳaranful, sek, ḳarfe, cevz-i bevvā ve 

10su‘d, sünbül, turunc ḳabı, ‘ūd ḳamudan berāber, müşk birezcük; 11ḳamusın 

dögeler ve dānesi çıḳmış eyü zerdālūyı dögeler [254b] ve bu otları aña ḳatup 

noḫūd miḳdārınca ḥablar eyleyeler. Her ṭañla 2üç ḥabbı arḳun çeyneye ve 

ṣuyın yuda, aġzından eyü ḳoḳu gele. 

3Faṣl. Ḳurṣ kim öksürüge vėreler, ḳoyu balġam gelse 4ve ısıtma olmaya. 

Otları: Rāziyāne toḫmı, kerefüs toḫmı ve rubb-ı sūs ve 5persiyāvşān ve acı 

bādām degmesinden berāber dögeler ve kettān toḫmı 6lu‘ābınla yoġuralar 

ve üç dirhem ḳurṣlar eyleyeler ve degme ḳurṣı zūfā 7şerbeti birle içüreler. 

Maṭbūḫ budur kim öksürük ola, otları: 8‘Unnāb ve sibistān ve on dāne 

encīr ḳaynadalar üç vaḳıyye ṣu-y-ıla, 9tā ki ẟülüẟi ḳala. Ve on dāne ṣaru encīr 

ḳaynadalar üç baḫş ṣu birle 10ve süzeler ve yedi dirhem ḫıyārşenber ve on 

dirhem terengübīn 11ol ṣuya ḳatalar ve ezeler ve gėrü süzeler ve ṭañla vėreler 

kim [255a] içe. Ve eger ṭamaġı fi‘li var-ısa daḫı bir dutam persiyāvşā[n] 

ḳatalar 2ve bile ḳaynadalar. İlkin buḫūrı ‘aẓīm aṣṣıdur öksürüge kim eski 

ola. 3Ve balġamı gele ve yeye ve nefesi dutula, hemān sā‘at nefesi açıla. Ot-

ları: 4Rāziyāne, zerāvend, mür, mī‘a ve ḥınnā ḳamudan berāber, ḳızıl zernīḫ 

5ḳamu otlarca dögeler ve otları ṣıġır yaġına ḳatalar ve fınduḳça ḥab 6eyleyeler 

ve acla her gün birin dütüzdüre, nāfi‘ ola. 

Faṣl. 7Ḳurṣ-ı benefşe müshil aṣṣıdur öksürüge ve sīne arılıġına ve ẕātü’l-
8cenbe ṣayrulıġına. Otları budur: Benefşe on dirhem, maḥmūde 9bir miẟḳāl, 

rubbü’s-sūs ve keẟīre ve nişāsta degmesinden bir dirhem; 10dögeler ve bezr-

i ḳaṭūnā lu‘ābınla yoġuralar, şerbeti bir miẟḳāl11dür, şekker cülābı birle 

vėreler, içe. 
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Faṣl. Ḳurṣ kim [255b] öksürüge, issilikden ve ṣuṣamaḳdan ola, assı ḳıla. 

Otları 2budur ki: Buyan dibi ve benefşe degmesinden otuz dirhem, ḫıyār 

toḫmı 3içi ve ḳabaḳ toḫmı içi ve terengübīn degmesinden beşer dirhem; 

bezr-i ḳaṭūna 4ve ayva lu‘ābı birle bu otları dögüp ḳarışduralar ve üçer dir-

hem 5ḳurṣlar eyleyeler, degme gez ḳurṣ benefşe şerbeti birle bu otları 6dögüp 

ḳarışduralar ve üçer dirhem ḳurṣ eyleyeler, degme gez bir ḳurṣı 7benefşe 

şerbeti birle yāḫūẕ cevāb birle vėreler kim içe, nāfi‘dür. 

8Faṣl. Ḳurṣlar kim aṣṣıdur ḳan ḳaġırmaġa kim öksürük 9birle gele: Gün-

lük ve demü’l-aḫaveyn degmesinden üç dirhem ve bir 10ẟülüẟi, kehrebā beş 

dirhem, sāẕenc ve kil-i maḫtūm degmesinden on 11dirhem, şāb iki dirhem 

daḫı buçuḳ dirhem, cülnār üç dirhem [256a] bir ẟülüẟ, afyōn ve dārçīnī 

degmesinden iki dirhem; ḳamusın dögeler 2ve on ḳurṣ eyleyeler baġa yapraġı 

ṣuyı birle, ḳurṣuñ degme birini 3dört dirhem toḫmekān birle içe. Her gün 

bir ḳurṣ ḫarc ėdeler. 

4Faṣl. Ḳurṣ-ı büssed ki aṣṣıdur ḳan ḳuṣmaġına kim 5öksürükden ṣoñra 

olur. Otları budur: Ṣamġ-ı ‘Arabī ve kil-i İrmenī 6degmesinden beş dirhem, 

kehrebā ve büssed ve sāẕenc degmesinden bir buçuḳ 7dirhem, rubb-ı sūs ve 

nişāsta ve demü’l-aḫaveyn ve rāziyāne degmesinden 8iki dirhem; ḳamusın 

dögeler ve ḳatalar ve şerbeti üç dirhem bir deng, 9toḫmı dögeler ve ḳatalar, 

andan vėreler, içe. 

Faṣl. 10Ḳurṣ-ı kāfūr kim aṣṣıdur yürek aġrısına ve ḫafaḳān[a] kim issilik 

11birle ola. Otları: Ṭebāşīr ve ḫıyār toḫmı içi ve kāsnī toḫmı ve şin [256b] 
ḫıyār toḫmı ve toḫmekān ve gül ve aḳ ṣandal; berāber dögeler, eleyeler ve 

degme 2bir miẟḳāl ola, dört arpa aġırı kāfūr ḳatalar ve ḳurṣ 3eyleyeler, degme 

bir ḳurṣı bir miẟḳāl ola. Alma ṣuyı birle iki 4hefte içeler, ġıdāsı ferrūc ola, 

ekẟerī hevīc birle nār-dān 5zirişk gibi ola. Ve sikencübīn şerbeti eyüdür ve 

nāfi‘dür. 

Faṣl. 6Ḳurṣ-ı müşk aṣṣıdur ḫafaḳāna kim ṣovuḳdan ola. Otları budur: 

7Maṣṭakī ve ‘ūd ve darçīnī ve ḳaranful ve sünbül ve cevz-i bevvā ve kebābe 8ve 

ḳāḳule ve turunc ḳabı ve helīle degmesinden bir miẟḳāl bir deng 9ve ‘anber 

bir deng; dögeler ve ayva şarābı birle ḳurṣ eyleyeler. 10Degme bir ḳurṣı bir 

miẟḳāl ola, bir ḳadeḥ süci birle içe. 
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11Faṣl. Ḳurṣ-ı kendir aṣṣıdur ḳuṣmaġa ve hayża rencine [257a] ve ma‘de-

ye ‘aẓīm ḳuvvetdür. Otları: Günlük on dirhem, ṭīn-i 2Ḫorāsān on dirhem, 

kebābe ve ḳāḳule her birin[den] dögeler ve nār 3rubbı birle ḳurṣ eyleyeler, 

şerbeti bir miẟḳāl, nār ṣuyı birle vėreler, 4içe. 

Rubbü’r-rummān, nār rubbı; aṣṣıdur ḳuṣmaġa ve hayża rencine, 5‘ame-

lin şöyle ėdeler kim: Ekşi nārları getürüp ṣuyın ṣıḳalar 6ve bir gėce ḳoyalar 

kim dura, andan süzeler ve ḳaynadalar, kefin alalar 7ve yine ḳıvām dutunca 

ḳaynadalar. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı 8gül kim aṣṣıdur ma‘de aġrısına ve balġam ısıtmasına ve 

ṭa‘ām 9hażm olmaġa. Otları: Ḳızıl gül on dirhem, sünbül bir buçuḳ dir-

hem, 10maṣṭakī bir buçuḳ dirhem; dögeler, gülāb birle ḳatalar ve günde 11bir 

miẟḳāl vėreler kim içe. 

Faṣl. Ḳurṣ kim [257b] balġam ısıtmasına eyüdür, gül ḳurṣıdur: Gül üç 

dirhem, gāvzubān iki dirhem, 2kāsnī toḫmı üç dirhem, ġāfet bir miẟḳāl; 

ḳamusın dögeler ve rubb-ı sūs 3birle yoġuralar, ḳurṣ eyleyeler ve her gün bir 

miẟḳāl içeler. 

Faṣl. 4Bir ḳurṣ daḫı kim fā’idedür ol kişiye kim yedügin siñirmez, ḳuṣar. 

Otları 5budur: Ṭebāşīr ve gül degmesinden birer dirhem, ṣumāḳ üç dirhem, 

kimnūn kim 6sirkeye ıṣlanmış ola ve gėrü ḳurumış ola bir dirhem, kişnīc 7iki 

dirhem, fıstıḳ ḳabı buçuḳ dirhem, nārdeng iki dirhem; dögeler, ḳamusın 

8ḳurṣlar eyleyeler nārdeng ṣuyı birle, her bir ḳurṣ iki dirhem ola. 

9Faṣl. Ḳurṣ-ı amberbaris ma‘cūnı ya‘nī zerşek, 10ıssıdan olan maraża ve 

ṣuṣalıġı ḳanmayana ve beñzi ṣaru olana 11ve mizācı ıssı olan ki ıssıdan ḳan 

fesāda vara. Otları: Zerşek, [258a] toḫmından ayırtlayalar on dirhem, kāsnī 

toḫmı ve ḫıyār toḫmı ve toḫmekān 2degmesinden üç dirhem, gül beş dir-

hem, revend-i çīnī ve kerefüs toḫmı 3degmesinden birer dirhem, sünbül 

buçuḳ dirhem, lük bir dirhem; ḳamusın dögeler, 4it üzümi ṣuyı birle ḳurṣ 

eyleyeler, degme bir ḳurṣı bir miẟḳāl 5ola. Ve her gün bir ḳurṣı sikencübīn 

birle sirkesi artuġıraḳ ola, vėreler, 6içe. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı rīvebeẕ kim aṣṣıdur 7boġaz ṣayrulıġına, şöyle kim ṣovuḳdan 

ola ve beñzi ṣayrunuñ aḳ 8ola ve yüzi ṣayrunuñ yumşaḳ ola ve süst ola 8ve 

ḳarnı geçe 9ve gözinüñ ḳapaḳları şişe. Ve azmış ısıtmalaruñ daḫı ṣoñında 
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10eyüdür kim vėreler. Otları: Sünbül ve maṣṭakī ve ġāfit ṣuyı ve 11evren yav-

şanı ṣuyı ve rāziyāne toḫmı ve ānīsūn degmesinden ikişer [258b] dirhem, 

revend-i çīnī on dirhem; dögeler ve kerefüs ṣuyı birle 2ḳurṣ eyleyeler birer 

miẟḳāl. Ve her gün bir ḳurṣı bal sikencübīni-y-ile vėreler, 3içe. Ve ol boġaz 

ṣayrulıġı kim ıssıdandur, getüreler gül ve ḳızıl 4ṣandal ve aḳ ṣandal ve birez 

kāfūr; ḳamusın dögeler ve gülāb birle 5ḳatalar ve birez içeler. Ve hem boġaz 

üstine kettān bezi birle ṭılā 6eyleyeler, becid birḳaç kez ėdeler. 

Faṣl. Ḳurṣ: 7Bu lük ḳurṣı ‘aẓīm istisḳāya ve laḥmeye ve boġaz seddesine ve 

idrārü’l-8bevl ya‘nī kim ṣuyı durmışa fā’ide ėder. Otları: Lük ve rāvend-i 9çīnī 

üçer dirhem, sünbül ve kerefüs toḫmı ve nānḫuvāh ve maṣṭakī ve ānīsūn 
10ve ıdḫır ve gül ve mür ve ḳusṭ ve ḳızıl boya ve ġāfet ṣuyı ve ebhel ve odun 

11yosunı ve zerāvend ve ānīsūn ve cenṭiyane her birinden bir buçuḳ dirhem, 

[259a] fülfül ve zencebīl degmesinden birer dirhem; ḳamusın dögeler ve 

kerefüs 2ṣuyı-y-ıla ḳurṣ eyleyeler, her bir ḳurṣı bir miẟḳāl ola ve her gün bir 

3ḳurṣı şarāb-ı uṣūl-ıla içe. 

Şarāb-ı uṣūl boġaz süddesin açar. 4Otları: Kerefüs dibi ve rāziyāne dibi 

beşer dirhem, ıdḫır ve nānḫuvāh her 5birinden bir dirhem, gül ve sünbül 

degmesinden üçer dirhem; bu otları 6ḳaynadalar üç vaḳıyye ṣu birle, tā ki 

bir vaḳıyye ḳala. Andan bal-ıla ve7yā şekker-ile ḳıvāma getüreler. Ḥācet 

vaḳtında daḫı otuz dirhem ṣu 8ḳatalar ve içeler. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı kāfūr 9aṣṣıdur ol rence kim, ısıtma birle ola ve muḥrıḳa 

ısıtma ve daḫı 10ısıtmalar. Otları: Ṭebāşīr, zerşek ve gül degmesinden üçer 

11dirhem, kāsnī toḫmı ve ḫıyār toḫmı içi ve ḳabaḳ toḫmı içi ve marul toḫmı 

[259b] ve toḫmekān ve ṣandal ve alma ṣuyı birle yoġurup ḳurṣ eyleyeler, 

2ikişer dirhem ola. Ve her gün bir ḳurṣı dört arpa ḳadar kāfūr 3birle mayḫōş 

enār ṣuyı birle vėreler kim içe. Ve bir ‘ilācı daḫı: 4Kāsnī ve it üzümi ṣuyın 

ḳaynadalar ve revāḳ eyleyeler ve 5sikencübīn şerbeti birle vėreler kim içe. Ve 

boġazına bu żamādı 6eyleyeler: Aḳ ṣandal ve ḳızıl ṣandal dögeler ve it üzümi 

ṣuyı 7birle ṭılā eyleyeler ve ḳarnın erük ṣuyı birle ya şekkerle yürüdeler. 8Eger 

ṭamarı ṭolu-y-ısa ḳan alduralar ve heftede süt çürügin içüreler. 

9Faṣl. Ḳurṣ-ı māzeriyyūn: Bir ḳurṣ ḳarnı birḳaç meclis 10sürer ve 

aṣṣıdur istisḳāya kim yeldendür, her gün vėreler kim içe. 11Otları: Kāsnī 
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toḫmı on dirhem, māzeriyyūn toḫmı bir dirhem [260a] ve māzeriyyūn 

yapraġı bir dirhem ve bir deng, ġārīḳūn bir dirhem 2ve bir deng, gül ve 

ḫıyār toḫmı degmesinden iki buçuḳ dirhem, ġāfet 3ṣuyı bir buçuḳ dir-

hem; bu otları dögüp kāsnī ṣuyı birle on 4ḳurṣ eyleyeler ve her gün bir 

ḳurṣ vėreler kim içe. 

Faṣl. 5Ḳurṣ-ı rīvend aṣṣıdur istisḳā-yı zetū rencine kim ıssıdan ola, 6ṣu 

kim ḳarında ṭolmış ola, ḳarnında ḳurdı birle çıḳarur. Otları: 7Revend-i çīnī 

ve ġāfit ṣuyı ve kāsnī toḫmı degmesinden üç 8dirhem, ġārīḳūn beş dirhem, 

kerefüs toḫmı bir dirhem ve buçuḳ dirhem; 9dögeler ve kāsnī ṣuyı birle ḳurṣ 

eyleyeler, şerbeti iki dirhem ola, 10heftede bir şerbet vėreler. Ve ḳarnına bu 

yaḳuyı yaḳalar, otları: 11Eski biskil keçinüñ ve ṣıġır derisin ve gez aġacınuñ 

köki ve būre; [260b] ḳamusından berāber ḳarnına yaḳalar. 

Faṣl. 2Ḳurṣ-ı kebere kim aṣṣıdur ṭalaḳ şişine ve yeline. Eger ṣovuḳdan 

ola, 3otları budur: Kebere dibinüñ ḳabı ve toḫmı, penc engüşt degmesinden 

4otuz dirhem, usḳulofenderyūn yedi dirhem, zerāvend-i ṭavīl 5ve baġanus ve 

ḥurf ve egir ve şūnīz ve uşaḳ degmesinden üçer dirhem. 6İlkin vaşaḳı sirkeye 

ıṣladalar ve bu otları yoġuralar ve ḳurṣ eyleyeler, 7degme ḳurṣı iki dirhem ola. 

Ve her gün bir ḳurṣı bal sikencübīni birle vėreler, 8içe. 

Faṣl. Ḳurṣ kim aṣṣıdur boġaz şişine. 9Otları: Sünbül iki dirhem, mür ve 

ḳusṭ degmesinden buçuḳ dirhem. İlkin 10muḳlı süci birle ıṣladalar ve bu 

ḳalan otları aña ḳatalar daḫı 11üçer dirhem ḳurṣ eyleyeler. Eger ṣayrunuñ 

issiligi var-ısa ḳurṣ[ı] kāsnī [261a] ṣuyı birle vėreler, yeye. Eger issiligi yoġ-

ısa bal birle vėreler kim içe. 

2Faṣl. Ḳurṣ-ı rīvend: Bu ḳurṣ daḫı istisḳā-yı 3ṭablīye ‘aẓīm aṣṣıdur. Otları: 

Ḳavun toḫmı üç dirhem, gül beş dirhem, 4rīvend iki dirhem; dögeler, ḳurṣ 

eyleyeler birer miẟḳālden ya 5kāsnī ṣuyı birle ya sikencübīn birle vėreler, içe. 

Faṣl. 6Ḳurṣ-ı benefşe: Bu ḳurṣ aṣṣıdur ol ḳulınca kim ıssıdan ola ve 7ıssı 

ısıtmalara müberriddür. Otları: Tāze benefşe on dirhem, saḳmūniyā 8iki 

buçuḳ dirhem; dögeler, bezr-i ḳaṭūnā lu‘ābı birle on ḳurṣ eyleyeler 9ve gerek 

olduġı vaḳtın bir ḳurṣ ya daḫı artuġıraḳ şekker 10cülābı birle vėreler, içe. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı ḫıyār11şenber kim ḳarnı baġlar ve ısıtma kim issilikden ola ve 

ṣuṣamaġa aṣṣıdur. [261b] Otları: Gül ve ṭebāşīr degmesinden onar dirhem, 
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ḫummāż toḫmı ve ṣumāḳ 2ve toḫmekān her birinden beşer dirhem, cülnār 

iki dirhem, ṣamġ-ı 3‘Arabī buçuḳ dirhem; dögeler ve otları ṣumāḳ ṣuyı birle 

ḳurṣ 4eyleyeler, ikişer dirhemden ola ve her gün bir ḳurṣı on dirhem 5ayva 

şerbeti birle vėreler. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı zaḥīr: 6Bu ḳurṣ aṣṣıdur kim issilikden ola ve yėl ola. Otları: 

Bāng toḫmı, 7ṭoraḳ otı toḫmı ve rāziyāne toḫmı degmesinden beşer dirhem, 

nānḫuvāh 8iki buçuḳ dirhem, kerefüs toḫmı on dirhem, afyōn altı kök; dö-

geler 9ve rāziyāne ṣuyı birle ikişer dirhem ḳurṣ eyleyeler, ḥācet vaḳtında 10ol 

ḳurṣlaruñ birin vėreler, içe. 

Faṣl. 11Ḳurṣ-ı ṭebāşīr kim yavlaḳ aṣṣıdur ḳarın varmaġına ki ḳatı issilik 

[262a] birle ola. Otları: Ṭebāşīr ve gül ve toḫmekān ve marul toḫmı ve kāsnī 

2toḫmı ve ṣumāḳ degmesinden birer dirhem, cülnār, ṣandal ve afyōn her 3bi-

rinden buçuġar dirhem, ḫummāż toḫmı buçuḳ dirhem, kāfūr bir deng; 4dö-

geler ve alma ṣuyı birle ḳurṣlar eyleyeler birer dirhemden. Her gün 5bir ḳurṣ[ı] 

ḳavrulmış toḫmekān ṣuyı birle ya ṣandal şerbeti birle 6vėreler, içe, nāfi‘ ola. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı ās: 7Bu ḳurṣ ḳarnı baġlar. Otları: Mersin toḫmı on dirhem, 

persiyāvşān 8ve ḳavun toḫmı içi degmesinden bir buçuḳ dirhem; dögeler 

ve alma şerbetine 9ḳatup üçer dirhem ḳurṣlar eyleyeler, mersin şerbeti birle 

vėreler, 10içe. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı kehrebā: Bu ḳurṣ daḫı ḳarın [içündür]  kim 11ḳan vara. Ot-

ları: Kehrebā ve toḫmekān ve büssed her birinden beşer dirhem, [262b] 
ḫummāż toḫmı ve geyik boynuzı kim göyünmiş ola ve yumurda ḳabı ve 

kil-i maḫtūm 2degmesinden üçer dirhem, aḳ bāng toḫmı ve lük ve ṭebāşīr 

ve keẟīrā ve nişāsta 3degmesinden ikişer dirhem, ṣamġ-ı ‘Arabī ḳavrulmış 

ve kişnīc ḳavrulmış 4degmesinden beşer dirhem, göyünmiş ṣedef ve cülnār 

her birinden üçer dirhem, 5maṣṭakī ve za‘firān ve afyōn degmesinden birer 

dirhem; cümlesin dögeler 6ve baġa yapraġı ṣuyı birle ve bir dirhem sek birle 

ḳurṣ eyleyeler, birer miẟḳāl 7ola. Ḥācet vaḳtında bir ḳurṣ vėreler. 

Faṣl. Ḳurṣ kim 8bögrek ve ḳavuḳ ṣayrulıġına ve sidük yolına ve ṣu yolı 

göyünmegine 9ve ḳavuḳ başına nāfi‘dür: Alalar ḫıyār toḫmı içi ve ḫaşḫāş 

toḫmı her birinden 10onar dirhem, köknar ve kākunec toḫmı degmesinden 

üçer dirhem, kerefüs 11toḫmı ve kenevür ve kil-i İrmenī ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve 
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demü’l-aḫaveyn ve günlük degmesinden [263a] ikişer dirhem, afyōn bir 

dirhem, bāng toḫmı iki dirhem; dögeler ve ḳavun toḫmı, 2süt birle ḳurṣ 

eyleyeler üçer dirheme degin. Degme gez bir ḳurṣ vėreler, 3içe. 

Faṣl. Ḳurṣ li-bevli’l-meddeti: Bu daḫı bir ḳurṣdur ki 4ṣu yolında iriñ gel-

mekligin giderür. Otları: Ḳavun toḫmı ve ḫıyār ve ḳabaḳ 5toḫmı eridilmiş 

degmesinden yigirmişer dirhem, kil-i İrmenī, ṣamġ-ı ‘Arabī 6ve kündüs ve 

demü’l-aḫaveyn degmesinden yigirmi dirhem, afyōn üç 7dirhem, kerefüs 

toḫmı iki dirhem; dögeler ve ḫaşḫāş şerbeti birle 8ḳurṣlar eyleyeler. Ve her 

gün bir ḳurṣ yigirmi dirhem ḫaşḫāş şerbeti 9birle içe. 

Faṣl. Ḳurṣ-ı zārḳā birle isfīdāc 10ṣu yolına aṣṣı ėder ḳan işemekligine. Eger 

zaḫmıdan ve eger 11ġayr-ı zaḫmıdan, eger bevāsīrden ola; otları: Kehrebā 

ve lük [263b] ve ḳōz aġacı pusı degmesinden beşer dirhem, cülnār ve teke 

saḳalı 2ṣuyı degmesinden ikişer buçuḳ dirhem, günlük iki dirhem, kerefüs 

3toḫmı ve afyōn her birinden üçer dirhem; ḳamusın dögeler ve ṣumāḳ ṣuyı 

4birle birer miẟḳāl ḳurṣlar eyleyeler ve her gün bir ḳurṣ ṣumāḳ ṣuyı 5birle 

vėreler kim içe. Ve ġıdāsı ṣumāḳ müzevveresi ya ḳoruḳ müzevveresi 6ola, tīz 

ve ṭuzlu olan nesnelerden perhīz eyleye. 

Edviyetü’l-7maḳ‘ad ve’r-raḥm: Bu otlar maḳ‘ada ve raḥma aṣṣıdur. 

Raḥmıdan 8ḳan gelse ya bevāsīrden gelse, ḥekīmlere vācibdür ki erüñ 9ve 

‘avratuñ ġuṣṣaların yeyeler. Anuñ-içün bu kitābda birḳaç nesneler 10ėdüp 

ḳayd gördüm, ḳurṣı budur. Yeḳṭa‘u’ṭ-ṭamẟ ve’d-deme’l-bevāsīr: 11Ve bu bir 

ḳurṣdur kim ṭamẟ ḳanı kim ‘avratda olur, [anı keser] ve bevāsīr ḳanın daḫı 

[264a] keser. Otları: Ḳara helīle ve belīle ve emlec ve demür boḳı ve māzū 2ve 

gezmāzū degmesinden ikişer dirhem, ṣandal ve günlük ve demü’l-3aḫaveyn 

ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve lük ve senderūs ve kil-i İrmenī ve nişāsta 4her birinden bi-

rer dirhem ve kemmūn ve su‘d ve ḳaranful ve maṣṭakī her 5birinden buçuġar 

dirhem, bāng toḫmı altı kök, afyōn bir dirhem 6altı kök; ḳamusın dögeler 

ve ḳatalar, şerbet iki dirhem ola. 

7Faṣl. Ḳurṣ-ı gül: Yüz yigirmi dirhem seng, sünbül 8ve su‘d ve mür ve şāb 

degmesinden onar dirhem; ḳamusın dögeler 9ve gülāb birle ḳurṣ eyleyeler 

ve dertlü yėrlere dürteler. 
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Faṣl. 10Sınūn-ı baḫalü’l-esnān: Bu daḫı bir otdur kim dişleri arıdur 11ve 

ṣarulıġın giderür ve daḫı çürügin giderür. Otları: [264b] Şām sırçası ve 

ḳanbil degmesinden berāber ėdüp dögeler ve dişleri 2anuñ-ıla süreler. 

Faṣl. Sınūn: Bir otdur kim dişleri 3arıda. Terkībi: Deñiz köpügi ve göyün-

miş ṭuz ve ṣedef köki ve göyünmiş 4arpa ve ḳamış dibinüñ köki ve zerāvend-i 

müdaḥrac; ḳamusın dögeler, 5yumşaḳ ėdeler ve dişleri anuñ birle süreler. 

Faṣl. 6Ḳurṣ-ı sünbül: Sünbül ḳurṣı kim eski şişe ki ma‘dede ve boġazda 

7ola. Otları: Idḫır, selīḫe, gül, revend-i çīnī, ḳaṣabü’ẕ-ẕerīre, 8sünbül degme-

sinden üç dirhem, muḳl-i ezraḳ ve maṣṭakī iki 9dirhem, uşaḳ buçuḳ dirhem, 

za‘firān ve mür ve ānīsūn ve ḳusṭ 10ve fülfül degmeden bir dirhem; ḳamusın 

dögeler ve bir miẟḳāl 11ḳurṣ eyleyeler. Ve her bir ḳurṣı ma‘de şikāyeti-y-içün 

mey birle [265a] vėreler ve boġaz aġrısı-y-içün sikencübīn vėreler. 

Faṣl. 2Ḳurṣ-ı sersām kim issilikden ola ve uyḳusuz ola ve ḳatı ṣuṣaya. 

3Otları budur: Çörek otı, zencebīl, mevīzek, ḫıyār toḫmı ve ḳabaḳ 4toḫmı 

erideler ve marul toḫmı, degmesinden on dirhem ve rubb-ı 5sūs ve nişāsta 

ve keẟīrā ve afyōn degmesinden üçer dirhem 6ve bir deng; ḳamusın dögeler 

ve bezr-i ḳaṭūnā lu‘ābı birle ḳurṣ 7eyleyeler, şerbeti iki dirhem ola. 

Faṣl. Li-vec‘i 8sınūnü’l-esnān: Bir daḫı diş otı kim dişi arıda ve dibin 

berkide. 9Otları budur: Zücāc-ı Şāmī ve seng ve ḳalye; ḳamusından berāber 

10alalar, dögeler kim yumşaḳ ola ve diş dibine ve diş üstine ḳoyalar. 

11Faṣl. Bir sınūn daḫı kim diş dibin berkidür ve dökülmege [265b] 
ḳomaz. Otları budur: Cülnār ve şāb ve seng ve aḳāḳiyā ve heyyü 2ḳışṭidas; 

ḳamusından berāber dögeler, yumşaḳ ola ve diş 3dibine ekeler. 

Faṣl. Li-vec‘i’l-esnān: Diş aġrısı-y-içün. 4Eger diş aġrısı ıssıdan ola; ilkin 

ḳifal ṭamarından ḳan 5alalar ve ḥacāmat eyleyeler. Ve aġzına sirke-y-ile gülāb 

duta 6ve anı döke, gül yaġın duta. Bir daḫı kāfūr ve ‘āḳırḳarḥā 7dibine ekeler, 

şifā ola inşā’allāhu te‘ālā. 

8EL-BĀBÜ’L-ḤĀDĪ VE’L-‘İŞRŪN
9Yaraya mülāyim ḥuḳneleri ve müshilleri ve ma‘ācīnleri beyān ėder. 

10Ḥuḳne-i leyyine ya‘nī yumşaḳ ḥuḳne ki ṭabī‘atı telyīn eyleye. Otla-

rı 11budur: Pāzū yapraġı ṣuyı yüz yigirmi dirhem ḳaynadup kefin alalar, 
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[266a] yigirmi dirhem ḫıyārşenber içine süzeler, gėrü ikileyin yigirmi dir-

hem 2şekker üzerine süzeler, altı dirhem ṭatlu bādām yaġı ḳatup 3ısıcaḳla 

ḥuḳne eyleyeler. 

Faṣl. Ḥuḳne-i mutavassıṭ 4ya‘nī orta ḥuḳne ki ṭabī‘atı telyīn eyler, laṭīf 

ḫılṭları ve 5ıssı ḫılṭları ishāl eyler. Otları: Sināmekī ve ḳuru benefşe ve 6besfāyic 

ki yumşaḳ dögülmiş ola her birinden beşer dirhem, ḫaṭmī 7ḳabı ṣoyulmış ve 

ḫaṭmī toḫmı her birinden dörder dirhem, pāzū 8yapraġı, sibistān otuz altı 

dāne; bu otları ḳaynadalar, yigirmi 9dirhem terengübīn ya ḫıyārşenber yigirmi 

üç dirhem 10üzerine süzeler, gėri ikileyin üzerine yigirmi beş dirhem 11şekker 

süzeler, yedi dirhem ṭatlu bādām yaġıyla ya benefşe [266b] yaġı ya şīrūġan 

ḳatalar, gāvzubān ṣuyı şekkerle 2içmekden ṣoñra ısıcaḳla ḥuḳne eyleyeler. 

Faṣl. 3Ḥuḳne-i ḥādde kim ishāl eyler ve yėli taḥlīl eyler: Ḥuḳne-i 

4mutavassıṭdan ebegümeci toḫmın gidereler, kerefüs toḫmın ve rāziyāne 

5toḫmı ve ānīsūn ve kimnūn ve boy ve kettān toḫmı ve iklīlü’l-melik 6ki aña 

ḳoç boynuzı dėrler ve ḳara babadiye her birinden 7dörder dirhem, egir bir 

dirhem, ḳurṭum ya‘nī ‘aṣfūr toḫmı 8nīm-kūfte dögülmiş on dirhem, ṭoraḳ 

otı bir ḥalḳa, meletre 9bir ḳabża, çekirdegi çıḳmış ḳızıl üzüm ve encīr her 

birinden onar 10dirhem ḳatalar, yaġlardan babadiye yaġı ya bezir ya zeyt 

yaġını 11ḳatalar, gāvzubān şekkerle yā ḳaynamamış gülbeşekker içdüklerin-

den [267a] ṣoñra ısıcaḳla ḥuḳne eyleyeler. Daḫı tīz olsun dėrlerse 2üstine 

bir miẟḳāl elenmiş ġārīḳūn ve bir dirhem dögülmiş 3ṭuz ve rub‘ dögülmiş 

muḳl-i ezraḳ saçalar. 

Faṣl. 4Ḥuḳne kim yeli sürer, otları budur: Baġanus, zeytūn yaġı birle 

5ḳaynadalar, tā ki yigirmi dirhem ḳadarı ola. Andan oġlan 6aşı ve cāvşīr ve 

sekbīnec degmesinden buçuḳ dirhem, ol yaġ 7birle ḥalleyleye, andan ḥuḳne 

eyleyeler, ‘aẓīm fā’ide ola. 

8Berṭoniya daḫı kim işletmiş ola ve aġrı sākin ola ve yėli ḳatı 9süre. Otları: 

Fülfül ve nānḫuvāh ve şūnīz ve ḥabbü’l-ġār ve cund-i 10bīdester ve kimnūn 

ve bāng toḫmı ve yebrūḥ degmesinden otuz 11dirhem; ḳamusın dögeler, bal 

birle yoġuralar, ḥācet vaḳtında [267b] bir dirhem vėreler. 

Faṣl. Ḥuḳnedür kim sersāmda 2ve ıssı ısıtmada eylerler. Çün ḳabż olsa 

otları budur: 3Nār ṣuyı ḳırḳ dirhem, bir dirhem būre ḳatalar ve on dirhem 

4benefşe yaġın ḳatalar, ḥuḳne ėdeler. 
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Faṣl. 5Ḥuḳne kim saḥc gidere kim hīç otları yeñilmeye ve on günden 

6geçe ve aġrı göbek üstinde ola. Otları budur: Ṭaru ve 7kil ve cülnār ve mer-

cimek ki ḳabı çıḳmış ola ve bellūṭ cüft; 8ḳamusın ilkin ḳavuralar, andan bir 

avuç bu otlardan ve üç 9māzū daḫı ḳavrulmış daḫı bile ḳatalar ve iki vaḳıyye 

ṣu 10birle ḳaynadalar, tā ki üç baḫşdan bir baḫşı ḳala, andan süzeler. 11Ve 

bir dirhem isfīdāc-ı ḳal‘ī ve bir dirhem göyünmiş kāġıd, [268a] bir buçuḳ 

dirhem kil-i İrmenī ve iki yumurda ṣarusın ḳavrulmış 2ola ve on dirhem gül 

yaġı; ḳamusın bu ḳaynanmış ṣuya ḳatalar 3ve bir kez ya iki kez ḥuḳne ėdeler, 

ṣıḥḥat bula bi-iẕnillāhi te‘ālā. 

4Faṣl. Ḥuḳne-i semīne: Bu ḥuḳne daḫı ādemi semirdür. 5Otları: Semiz 

ḳoyun başın ki arıdılmış ola, dögeler ve buçuḳ 6vaḳıyye ḳuyruḳ birle ve bir 

vaḳıyye süd ve ḳırḳ dirhem 7buġday ve ḳırḳ dirhem noḫūd ve ḳırḳ dirhem 

birinc; bu cümleyi 8bir çölmege ḳoyalar ve çoḳ ṣu birle bişüreler ve otuz 

dirhem 9andan ve yigirmi dirhem yaġdan ve on dirhem ḳōz 10yaġın ve beş 

dirhem bādām yaġın ve yabana varup için ayırtla11duḳdan ṣoñra ḥuḳne ge-

türeler, yata, uyuya. Beş gėce pey-ā-pey [268b] bu ḥuḳneyi eylemek gerek, 

‘aẓīm fā’ide ḳıla. 

Faṣl. 2Şol ḥuḳne beyānındadur kim fā’idedür vec‘ü’l-mefāṣıla ve ẕāt-ı 

3‘ırḳu’n-nisāya ve bėl aġrısına ve eryāḥ-ı fāsideye. Ve ḳuluncı 4def‘ ėder ve 

bėli muḥkem ėder ve cimā‘a ḳavī ḳılur: Evvelā alalar 5ḳuzı ḫāyelerin ve birez 

tāze ḳuyruḳ daḫı alalar ve bir avuç noḫūd 6ki nīm-kūfte ola ve bunlaruñ 

mecmū‘ınca ḳızıl buġday alalar 7ve bir ḳabża şalġam toḫmı alalar. Ve bu 

mecmū‘ın bir ṭaş çölmege ḳoyalar 8ve miḳdārınca ṣu ḳoyalar ve çömlegüñ 

aġzın berkideler ve bir 9ḳızmış tennūra ḳoyalar, tā ki müherrā bişe ve ṣabāḥ 

çıḳaralar. Otuz 10dirhem bu ḳaynayan ṣudan alalar ve iki dirhem ḳōz yaġın 

11ḳoyalar ve bir ṣıġır ḳavuġınuñ içine ḳoyalar ve bir maṣra[yı] aġzına ber-

kideler, [269a] iplik birle berk baġlayalar. Andan ṣoñra bėli altına bir yük-

sek 2yaṣduḳ ḳoyalar, tā ki başı aşaġa ola ve ol maṣrayı maḳ‘adına 3ṣoḳalar 

ve ol ḳavuġı ḳaldurıvėreler, tā ki ol ṣu baġar4suḳlara yüriye. Velīkin ṣabāḥ 

vaḳtında ola ve için arıtmış 5ola. Eger yılda iki kez olursa ki biri bahārda ve 

biri 6güzde ola ve için arıtmış ola, cemī‘ emrāż-ı muḫtelifeden 7ve esḳāmdan 

emīn ola bi-emrillāh. 
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Faṣl. 8Ṣıfat-ı müshil-i laṭīf mücerreb[dür], evvel muġlābın bildürelüm. 

Ṣan‘at-ı muġlāb 9budur kim: Alasın toḫm-ı kāsnī ve kāsnī dibinüñ ḳabı ve 

ḳızıl gül 10her birinden üçer dirhem, ustuḫudus bir miẟḳāl; bu cümlesin 

11ḳaynadasın ve on dirhem şekker üzerine süzesin, vėresin bir niçe [269b] 
gün. Ḫılṭ nażc bulıcaḳ ḥab düzesin, vėresin, gėce yuda 2daḫı yata, şöyle ki 

‘ādetdür. Ṣan‘at-ı ḥab budur ki: Alasın 3ayaric-i fayḳara bir dirhem, ġārīḳūn 

buçuḳ dirhem, rāvend-i çīnī 4buçuḳ dirhem, zencebīl buçuḳ dirhem; bu 

cümlesin ḥablar ėdesin, vėresin, 5yudalar. Andan ṣoñra bu muḥarrik-ile 

taḥrīk ėdesin ṣabāḥ olıcaḳ. 6Ṣan‘at-ı muḥarrik budur ki: Alasın kāsnī dibi-

nüñ ḳabın ve kāsnī 7toḫmı ve eftimun ve ḳızıl gül her birinden üçer dirhem, 

sināmekī 8beş dirhem, ‘unnāb ve sibistān her birinden on dāne, nīlūfer 9on 

dāne; bu cümlesin ṣu-y-ıla ḳaynadalar ve ṣuyın alalar yigirmi 10dirhem, on 

dirhem ḫıyār içi ya şīrḫışt ve terengübīn 11her birinden otuz dirhem. Bu 

cümlesin ol ṣuda ezesin [270a] ve süzesin, üzerine on dirhem ṭatlu bādām 

yaġı iżāfet 2ėdesin, vėresin, ılıcaḳ olup içeler. Çün göresin kim 3ishāl azaldı, 

bir avuç ılıcaḳ ṣu içeler. İshāl tamām olıcaḳ 4on dirhem şarāb-ı ḫummāż 

bezr-i ḳaṭūnā lu‘ābıyla içeler, şifā 5ola bi-emrillāh. 

Faṣl. Ṣıfat-ı çehār-dārū-yı 6müshil kim ṣafrāyı ve balġamı ve sevdāyı 

ishāl ėder. Ṣan‘atı budur ki: 7Alasın türbüd bir dirhem, sūrıncān bir buçuḳ 

dirhem, maḥmūde buçuḳ 8dirhem, ḥabbü’n-nīl buçuḳ dirhem; bu cümle-

sin ayru ayru dögeler 9ve eleyeler ve bu edviyelerüñ cümlesi miḳdārı elen-

miş buġday unına 10ḳarışdurup yoġurasın. Daḫı ol ḫamīri erişte yapasın 

ve bir 11çömçe süd içinde ḳaynadasın, ammā ḳalan aşlar gibi çoḳ [270b] 
ḳaynatmayasın, vėresin, ṣabāḥ açla içeler, ‘acā’ib göresin. 

2Faṣl. Ṣıfat-ı müshil-i ṣafrā kim be-ġāyet maḥrūr 3kişilere vėresin, fā’ide 

eyleye. Ṣan‘atı budur kim: Alasın yaġı 4gitmiş ayranı ḳoyasın, lorı dibine 

çöke, üzerinden durıca 5ṣuyın alasın, bir saġraḳ miḳdārı ola. Daḫı buçuḳ 

dirhem 6meşvī saḳmūniyāyı ol ṣuda ḥallėdesin ve birez şekker ḳatup 7vėresin. 

Ṣuṣaduḳça ḳarşu ol ayran ṣuyından vėresin, 8içe, tā ‘acā’ib göresin. 

Faṣl. Bir dürlü 9müshil daḫı kim ṣafrāyı ishāl ėder ve ḳuluncı açar ve 

maḥrūrlara 10ġāyetde fā’ide ėder. Ṣan‘atı budur kim: Alasın bir olmış ḳarpuzı 

11delesin ve içine şekker ḳoyasın, ol ḳarpuzuñ delügini ḳapayasın [271a] 
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ve ol ḳarpuzı ḫamīr içine ḳoyasın, şöyle ki ḫamīr-ile bürüyesin, 2furuna 

yāḫūẕ tennūra ḳoyasın, tamām bişe. Andan ṣoñra çıḳarup 3ḫamīrini gidere-

sin ve ol ḳarpuzı ṣıḳasın, ṣuyın alasın 4ve ol ṣunuñ bir içimine buçuḳ dirhem 

saḳmūniyā-yı meşvī ezüp 5vėresin, içeler. 

Faṣl. Müshil-i mücerreb: Alasın ‘āḳır6ḳarḥā ve cund-i bīdester ve zencebīl 

her birinden bir dirhem, ferfiyūn 7buçuḳ dirhem; bal-ıla yoġurup isti‘māl 

ėdeler. Bunlar dükeli 8bir şerbetdür. 

Faṣl. Ṣıfat-ı müshil-i sevdā’: Alasın 9sināmekī on dirhem, süd içinde 

ıṣladasın, bir gėce dura. 10Ṣabāḥ ḳaynadasın, süzesin ve ol süd üzerine on dir-

hem 11ḫıyārşenber içi, on dirhem temürhindī ezüp bir buçuḳ [271b] deng 

saḳmūniyā ḳatup içüresin. Eger üç dirhem besfāyic 2iżāfet ėdüp vėresin, 

daḫı ḳuvvetlü ola. 

Faṣl. 3Ṣıfat-ı müshil kim zaḥīre ve ḳan geçmege fā’ide ėder. Ṣan‘atı budur 

ki: 4Alasın māzeriyyūn-ı müdebber buçuḳ dirhem, māzeriyyūnı tedbīri bu-

dur kim; 5māzeriyyūnı tīz sirkede ıṣladalar, bir gün ve bir gėce dura, andan 

6ṣoñra süzeler, gölgede ḳurudalar ve yumşaḳ dögüp bal-ıla 7yoġuralar daḫı 

‘alīle vėreler, yuda. Bir niçe el ishāl ėtdükden 8ṣoñra şerbet-i berşa‘īşā vėresin, 

şifā bula. 

Faṣl. 9Müshil-i encīr kim aṣṣıdur ḳulınca ve bėl aġrısına ve yürek rencine. 

10Otları budur: Altmış dirhem encīr, elli dirhem noḫūd ḳaynadalar 11ṣu birle 

kim bişe. Andan süzeler, ṣuyın alalar ve ol ṣunuñ [272a] yarusı ḳadar şekker 

veyā bal bıraġalar ve gėrü ḳaynadalar. Ve bu otlar birle 2sünbül ve ḳaranful 

ve ḫūlincān ve za‘firān degmesinden üçer dirhem 3bir bez keseye ḳoyup ol 

ṣu birle ḳaynatmaḳ gerek, tā ḳıvām dutunca. 4Şerbeti yigirmi dirhemdür. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 5müshil ki ‘usru’l-bevl ve ġayrısını açar bi-iẕnillāhi te‘ālā. 

Ṣan‘atı 6budur kim: Alalar ḫıyārşenber on beş dirhem, besfāyic iki 7dirhem, 

ġārīḳūn bir dirhem, maḥmūde iki ḥabbe, şeker yigirmi dirhem. 8Ḥāmile 

‘avrata vėrürlerse ġārīḳūn ḳatmayalar. 

Faṣl. 9Ṣıfat-ı müshil ki balġamı arıdur. Ṣan‘atı budur ki: Alalar türbüd 

bir dirhem, 10zencebīl bir dirhem, ġārīḳūn bir dirhem, şekker üç dirhem, 

sefūf 11ėdeler. 
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Faṣl. Ṣıfat-ı müshilü’s-sevdā’, ṣan‘atı [272b] budur ki: Alalar besfāyic 

nīm-kūfte yigirmi dirhem, sināmekī on 2dirhem, lisānü’ẟ-ẟevr bir ḳabża, 

mevīz-i munaḳḳā yigirmi dirhem; bu 3cümlesin ḳaynadalar, ṣabāḥ içeler. 

Faṣl. 4Ṣıfat-ı müshilü’ṣ-ṣafrā, ṣan‘atı budur kim: Alalar benefşe beş 

dirhem, 5nīlūfer yapraġı üç dirhem, ‘unnāb ve sibistān ve ṭatlu erük 6her 

birinden otuz dāne, terengübīn yigirmi dirhem, temirhindī on 7dirhem, 

ḫıyārşenber beş dirhem, maḥmūde bir deng; bu cümlesin 8ḳaynadasın ve 

süzesin ve terengübīni ve ḫıyārşenberi ve temirhindīyi ol 9ḳaynayan ṣuda 

ezeler, içeler. 

Faṣl. 10Ṣıfat-ı müshil-i laṭīf kim cülāb miẟālinde isti‘māl ėdeler, balġamı 

11āsānlıġ-ıla indüre ve fā’ide eyleye siñirler aġrısına ve fālice [273a] ve ṣar‘a 

ve nezlelere. Ve daḫı dimāġı ve raḥmı ve mefāṣılı balġamī ‘illetlerden 2arıdur 

ve arḳa aġrısın giderür ve raḥmuñ süddelerin açar, avān-ı 3ḥayżda isti‘māl 

ėdicek. İsti‘mālinüñ ṭarīḳı budur kim: Evvel 4muġlāb-ı munżıc vėrüp aḫlāṭı 

bişüresin, aḫlāṭı bişdükden ṣoñra 5her ṣabāḥ bir ḳaşuġına üç ḳaşuḳ ılıcaḳ 

ṣu ḳatup ezüp 6içeler. Ṣan‘atı budur ki: Alalar bir rıṭl türbüdi, ol rıṭl ṣuda 

7ıṣladalar, bir şīşeye ḳoyalar, aġzın berkidüp yay günlerinde on [gün] 8güneş-

de ḳoyalar, dura. Andan ṣoñra süzeler, bu naḳī‘e bir rıṭl 9şekker-i ṭeberzed 

ḳatup ḳaynadalar, tā ki cülāb ḳıvām[ın]a gele. 10Ve ḥācet vaḳtında isti‘māl 

oluna, şöyle ki şerḥ eylendi, nāfi‘ 11ola. 

Faṣl. Ṣıfat-ı müshil-i ḫafīf: Alasın ıṭrīfīl-i [273b] ṣaġīr üç dirhem, türbüd 

bir dirhem, ġārīḳūn buçuḳ dirhem, maḥmūde 2ve milḥ-i Hindī her birinden 

bir deng; bu mecmū‘ın cem‘ ėdesin. Şerbeti; 3mecmū‘ı bir şerbetdür, ḥācet 

vaḳtında isti‘māl ėdeler. 

Faṣl. 4Ṣıfat-ı müshil ki ıssı mizāclu kişilere vėresin, fā’ide eyleye. 5Ṣan‘atı 

budur: Alasın türbüd bir miẟḳāl, saḳmūniyā[-yı] meşvī bir deng 6miẟḳālı 

ya‘nī altı çekirdek, ḳuru ḳızıl gül ve ṭebāşīr ve za‘firān 7her birinden altı 

çekirdek; bu cümlesin dögesin ve iri 8elekden eleyesin, bal-ıla yoġurasın, 

dükelisi bir şerbetdür. 

Faṣl. 9Ṣıfat-ı müshil ki ṣoġulcanı çıḳarur ve ṣafrāyı ve balġamı ishāl 10ey-

ler. Ṣan‘atı budur ki: Alasın ḫorāsānī yüz dirhem, saḳmūniyā 11yüz dirhem, 
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ḥabbü’n-nīl on dirhem, zerdālū çekirdegi içi on [274a] dirhem, şeftālū 

yapraġı on dirhem, ‘aṣfūr toḫmı içi on dirhem, 2bal iki yüz dirhem. Şerbeti 

iki dirhemden üç dirheme degindür 3ādemisine göre. 

Faṣl. Ṣıfat-ı müshil-i ḫafīf kim 4bu şerbete mecmū‘-ı şerbetlerden 

yėgrekdür dėmişler. Ṣan‘atı budur ki: 5Alasın sināmekī on dirhem, ḥācet 

miḳdārı ṣu-y-ıla ḳaynadasın, 6tā ki sināmekī bişe. Andan ṣoñra alasın beş 

dirhem benefşe, beş 7dirhem ḳızıl gül, ol ḳaynamış sināmekīnüñ üzerine 

ḳoyasın, yine 8ḳaynadasın, andan ṣoñra süzesin. Ol ṣuda on beş dirhem 

9şīrḫışt, on beş dirhem terengübīn ezüp yine süzüp vėresin, 10içeler. Eger 

‘ameli ḳavī olsun dėrseñ bir deng saḳmūniyā-yı 11meşvī iżāfet ėdesin. 

Faṣl. Ṣıfat-ı [274b] sikencübīn ki ṣafrāyı, balġamı ḳaṭ‘ eyler, ḥummālara 

fā’ide ėder, süddeleri 2açar, ḥarāreti sākin eyler ve ṣuṣalıġı keser. Ṣafrāvī ki-

şilere 3ekşirek bişürmek gerek, balġamī kişilere datluraḳ bişürmek 4gerek. 

Yaluñuz sirke-y-ile şekkerden ya baldan bişürseler 5sikencübīn-i sādec dėrler. 

Eger birez ānīsūn, birez kāsnī toḫmı, 6birez rāziyāne toḫmı ve birez kerefüs 

toḫmı ḳatarlarsa sikencübīn-i buzūrī 7dėrler. Eger birez kāsnī dibi, birez 

kerefüs dibi ḳabı, birez 8rāziyāne dibi ḳabı ḳatarlarsa sikencübīn-i buzūrī 

[ve] uṣūlī dėrler. 9Sirkesinden evvel baṣal-ı ‘unṣul ki yaban ṣoġanıdur, 

ḳaynadup 10ṣoñra süzerlerse sikencübīn-i ‘unṣulī dėrler. Mizācı ṣovuḳ kişiye 

11daḫı ṣovuḳ marażlara sikencübīn-i buzūrī [ve] uṣūlī ya sikencübīn-i ‘unṣulī 

[275a] vėrmek gerek, sikencübīni bal-ıla bişürmek gerek.

Faṣl. 2Mu‘tedildür, bedene vėrür, sākin ėder. Ṣan‘atı budur: Şekkeri evvel 

3ṣu-y-ıla ezüp ḳaynada[lar], ḳıvāma gelmege yaḳın olıcaḳ üç 4şekker ḳadar 

gülāb ḳatalar, ḳıvāma getüre. 

Faṣl. 5Şarāb-ı rummāneyn-i muna‘na‘ bārid [ü] yābisdür, ṣafrāyı ḳaṭ‘ ey-

ler, ma‘deyi 6ḳavī eyler, ṭabī‘atı ḳabż eyler, baş aġrısın ve ṣuṣuzluġın giderür, 

7ḳusmaġı ve göñül dönmegi men‘ eyler. Ṣan‘atı budur ki: Ekşi enār ṣuyı-y-

ıla 8ṭatlu enār ṣuyın ḳarışduralar, na‘nā-y-ıla ḳaynadalar, kefin alalar, 9ṣoñra 

süzüp şekkeri ḳıvāma getüreler, şerbet olur. 

Faṣl. 10Şarāb-ı ḳışr-ı aṣl-ı hindibā ma‘deyi ḳavī eyler, cigerüñ süddelerin 

11açar, giderür, ḥummālara fā’ide ėder: Altmış dirhem kāsnī dibi [275b] 
ḳabı, otuz dāne nīm-kūfte olmış kāsnī toḫmı kaynadalar, yüz dirhem gül 
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2ṣuyı, yüz dirhem kāsnī ṣuyı ki sıḳ bezden süzeler, yüz dirhem 3gāvzubān 

ṣuyın ḳatalar, beş yüz dirhem şekker-ile ḳıvāma getüreler. 

4Faṣl. Şarāb-ı uṣūl balġamı ḳaṭ‘ eyler daḫı ḫılṭları 5bişürür, süddeleri açar, 

yeli taḥlīl eyler: Kāsnī dibi ḳabı her 6birinden otuz dirhem, kebere dibi on 

beş dirhem, çekirdegi [çıḳmış] ḳara 7üzüm ḳırḳ dirhem, rāziyāne toḫmı, ke-

refüs toḫmı, ānīsūn, 8kāsnī toḫmı her birinden yigirmi dirhem; ḳaynadalar, 

süzeler, 9beş yüz dirhem bal-ıla ya şekker-ile ḳıvāma getüreler. 

Faṣl. 10Gül şarābında ve benefşe şarābında gül, benefşe çoḳ ḳaynamaḳ ge-

rek, belki 11añul añul od-ıla ḳaynamaḳ gerek. Gülüñ ya benefşenüñ şarābın 

[276a] mükerrer bişürmek isteseler ishāl eyleye. Evvel gül ya benefşe 2çoḳ 

bile ḳaynamaḳ gerek, bir nice andan ṣıḳmaḳ gerek, gėrü ol ṣuya 3ayruḳ, 

benefşe yā gül bıraḳmaḳ gerek, beş def‘a böyle eylemek gerek. 4Eger on 

def‘a böyle eylerlerse ishāli ḳavī ola, fe-yuḥnek. 5Edviyenüñ ḫāṣiyyeti ma‘lūm 

ola, her bir maraża münāsib edviyeden 6şarābı terkīb ėdüp bişürmek gerek; 

dibler çoḳ ḳaynamaḳ gerek, 7toḫumlar orta ḳaynamaḳ gerek, çiçekler az 

ḳaynamaḳ gerek. 

8Faṣl. Ṣıfat-ı mā’ü’l-cübn göyünmiş ḫılṭları ve sevdāyı 9ishāl [ėder], 

baġarsuḳları yur, ḫuṣūṣā kim ḫıyārşenber ile içeler. 10Mā’ü’l-cübn oldur kim: 

Ḳızıl keçinüñ südünden ṣaġılduġı 11sā‘at iki yüz dirhem alalar, ḳaynadalar, 

ḳarşu ḳabı ṣoyulmış incīr [276b] budacuġı-y-ıla ḳarışduralar, tamām aşa 

[aşa ḳaynayı]caḳ, üstüne 2birez sirke ḳatalar ya bir līmūn ṣıḳalar. Süd ke-

silicek süzeler, 3ṣuyın alalar, yigirmi dirhem şekker-ile yüz dirhem içüreler. 

4Faṣl. Muġlābdur, otları budur: Sināmekī on 5dirhem, benefşe ḳurusı 

on dirhem, gül ḳurusı üç dirhem, 6sibistān otuz dāne, ‘unnāb bir miḳdār, 

ḫıyārşenber yigirmi 7dirhem, maḥmūde bir dirhem, şekker elli dirhem; ‘amel 

oluna. 

Faṣl. 8Şerbet: Ḥabbü’n-nīl beş dirhem, mevīzec beş dirhem, sināmekī beş 

dirhem, 9helīle-i zerd beş dirhem, buyan dibi beş dirhem, rāziyāne toḫmı 

10beş dirhem, maḥmūde beş dirhem. 

Faṣl. Ma‘cūn-ı 11felāsife: Bu ma‘cūnuñ bir adına māddetü’l-ḥayāt dėrler. 

Fā’ide ėder balġama [277a] ve nefesi ḳuvvetlü ėder, ādemi feraḥ ėder, ṭa‘āmı 
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hażm ėder, ḳuvvet-i 2muḥāfaẓayı arturur, ġāyetde zīrek ėder, ‘aḳlı arturur, 

yėli sākin 3eyler, menī arturur, dili revān ėder, bendükşeler aġrısın gide-

rür, 4sidük ṭamlasın keser ve dişler dibin berkidür ve beñzi nūrlandurur 5ve 

ṭa‘āmlaruñ buḫārın dimāġa çıḳmaġa ḳomaz. Edviyesi budur: 6Fülfül, dār-ı 

fülfül, zencebīl, darçīnī, emlec, belīlec, şayṭarac, zerāvend-i 7müdaḥrac ve 

‘urūḳ-ı ṣufur ve encīr ve babadiye çiçegi ve köknar ve 8Hindistān ḳōzı ve 

dilki ṭaşaġı degmesinden berāber ve ḳızıl 9üzüm altmış dirhem, bu edviye-

nüñ her birinüñ vezni yigirmi dirhem 10olunca ve bu taḳdīrce rāziyāne on 

dirhem; bu edviyeyi 11‘alā-ḥidetin yumşaḳ dögeler, eleyeler, üç edviye ḳadar 

kefi [277b] alınmış bal-ıla ma‘cūn ėdeler ve ḥācet vaḳtında beşer dirhem 

2yeyeler, ‘aẓīm fā’ide ėder.

َيقِوي  َو  اْلَبْلَغِميَِّة  اْلُفُضوَل  ْنَفُع  يـَ َفَالِسَفٌة  َمْعُجوٌن  َوُهَو  اْلَحيوِة  َمادَِّة  َمْعُجوُن  فصلفصل 

ْقَطُع َسَالَسَة اْلَبْوِل َو ُيْسِکُن الرَِّياَح و  ْهَضُم الِغدآَء َو َيْحِبُس َو يـَ َفرُِّحُه َو يـَ اْلَقْلَب َو يـُ

َغاِض َو َيُشدُّ اْألَْسَناَن َو  َهوَاِت اْلِجَماَع َو ُيِعيُن َعَلي اْألِنـْ ُيزِيُد ِفي اْلَمِنيِّ َو ُيَحرُِّک الشَّ

ْهَن َو ُيزِيُد ِفي اْلَعْقِل َو ُيْحِسُن اللَّْوَن َو َيْذَهُب  ي الذِّ َيْذَهُب ِبَاْوَجاِع اْلَمَفاِصِل َو ُيذَکِّ

ْلُفل زَْنَجِبيل َدارِْچيِني َاْمَلْج َبِليَلْج َشْيَطرَْج َزرَاَوْنِد ُمَدْحرَْج  ْلُفل َداُر فـُ ُتُه فـُ ِباْلَبْخِر َأْدِويـَّ

ْر َو َجْوِز ِهْنِدي َو ُحْصَيُت الثَّْعَلْب ِمْن ُکلِّ وَآِحٍد  َنْوبـَ ُاُصوُل اْلَبابـَْنج َو ُلبِّ َحبُّ الصَّ

َلُثوَن  اِيِفي ُمْنَقی ثـَ ْزُر  اْلَباُبوَنْج  [278a] َخْمَسة َدرَاِهَمة زَِبيُب الطَّ َعَشر َدرَاِهَمة َو بـَ

َة  ِعيِر ُمدَّ ُن ِبَثَلَثِة َأْمَثاًال َعَسًال َو ُيوَضُع ِفي الشَّ ِدرَْهمًا ُيَدقُّ اْألَْدِويَُّة َو ُسِحَل َو يـَُعجَّ
اِمِل.1 َأرَْبِعيَن َيومًا ُثمَّ ُسِلَج ِمْنُه ُکلَّ ِغدآٍء ِمْثَقاٌل ُنِقَل ِمْن ِکَتاِب الشَّ

1 [277b/2 ile 278a/4 arası Arapça yazılmıştır, bu dipnot çeviriyi verir.] Hayat maddesi macunu: Bu filozoflar 
macunudur. Fazla balgam için yararlıdır, kalbi güçlendirir ve kalbe ferahlık verir, hazmı kolaylaştırır, idrar 
damlamasını önler, yellenmeyi keser, cinsel arzuyu harekete geçirir, sıkıntıyı giderir, dişleri güçlendirir, 
mafsal ağrılarına iyi gelir, zihni açar, zekayı geliştirir, cildi güzelleştirir. İlaçları: Fülfül, dâr-ı fülfül, zencebil, 
dâr-ı çînî, emlec, belîlec, şaytarac, zerâvend-i müdahrac, usûlü’l-bâbenc, lübb-i habbü’s-sanavber, cevz-i 
Hindî ve husyetü’s-sâleb her birinden on dirhem ve bezrü’l-bâbenc beş dirhem, saf Tâif kuru üzümünden 
otuz dirhem. İlaçlar dövülerek toz haline getirilir ve üç katı bal eklenerek yoğrulur, sonra arpanın içine 
konur, kırk gün bekletilir. Her yemekte birer miskal yutulur. Kitâbü’ş-Şâmil’den nakledildi.  
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فصلفصل ازبرای درد دندان و درد سر و درد ُپشت و درد زانو و درد َمعده از برای 

ُقلونج و درِد چشم باشد دفع ُشد و جميعی ُبرودات که باشد دراُوحوِد اين کس به 

شود اينست َادوّيها بزرجرد و بزر الرَّشاد و بزِر َکرَفس و بزِر الُفُجل و بزر الرّْيحان 

و بزر الَبَصل و َحبُّ الّسودا و بزِر َهليون و َشقاُقل و زَنَجبيل و ِلساِن َعصفور و 

رَنُفل و ُعوُد اْلَقرْح  و ُعوُد الّصِليب و ُسنُبِل  َهليلج و ُفلُفل اَبيض و َکنِدراَبيض و قـَ

ِهندی و َعذبه [278b] وبهَمِن َاحَمرومجموعيرا برابرگيرد بعد ازآن نفرُبکوَبد وِبَعَسِل 

زَد و ُيْشَرُب ِمنُه ِمثَقال.1  خام َبه بـُ
Faṣl. 3Ṣıfat-ı ıṭrīfīl ma‘cūnı budur: Ṣaru helīle beş dirhem, kābilī 4ḳabı 

beş dirhem, belīlec ḳabı beş dirhem, ḳara helīle beş dirhem, 5besfāyic beş 

dirhem, türbüd beş dirhem, kişnīc toḫmı yigirmi dirhem, 6bādām yaġı yi-

girmi dirhem, ṣāf olmış bal üç yüz dirhem; 7bu otları dögeler, bādām yaġına 

ḳoyalar, bir gėce ıṣlana, ėrtesi 8bal-ıla ma‘cūn eyleyeler. Ḥācet vaḳtında şer-

beti üç dirhem yeyeler, 9nāfi‘ ola. 

Faṣl. Ma‘cūnü’l-bāh, şehveti ġāyetde arturur 10ve ma‘deyi ḳuvvetlü ėder, 

ṭa‘ām iştehāsın getürür ve ġalīẓ yeli 11giderür ve yüregi ve baġrı ḳuvvetlü 

ėder, cimā‘a ‘aẓīm fā’ide [279a] ėder. Boḳraṭ eyitdi: ‘Aceb görürem şol kim-

seneyi kim işbu ma‘cūnı 2yeye daḫı ġıdāsını ıṣlāḥ ėde, ol kişi ḥekīme muḥtāc 

ola. 3Bu ma‘cūna ma‘cūn-ı ḥasen dėrler. Edviyesi budur: Ānīsūn-ı Mıṣrī, 

4kerefüs toḫmı, keşür toḫmı, şalġam toḫmı her birinden on dirhem, 5zerr-i 

verd iki dirhem, maṣṭakī ve ḳaranful ve ‘āḳırḳarḥā ve ‘ūd her 6birinden bir 

dirhem. Ve bu edviyeyi ‘alā-ḥālihi yumşaḳ dögeler 7ve eleyeler. Edviye ḳadarı 

üç kefi alınmış bal-ıla ma‘cūn eyleyeler, 8her gün bir miẟḳāl yeyeler. 

1 [278a/4 ile 278b/2 arası Farsça yazılmıştır, bu dipnot çeviriyi verir.] Diş, baş, sırt ve diz ağrıları ile 
kulunç ve göz ağrısı içindir. Ayrıca o kişinin vücudunda var olan soğuktan kaynaklanan rahatsızlıkları 
giderir. İlâcı: Havuç tohumu, tere tohumu, kereviz tohumu, turp tohumu, soğan tohumu, karatohum, 
helyûn tohumu, şakakul ve zencefil, akbiber, kendir, ak günlük, karanfil, ûdü’l-karha, şakayık, Hint 
sünbülü ve ak behmen. Bunların hepsini eşit miktarda alsın, ondan sonra iyice dövsün, ham bal ile 
yoğursun ve ondan birer miskal içsin.  
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Faṣl. Müferriḥ-i 9ḥār: Bu ‘aceb müferriḥdür yeñi yürek oynamaġa ve 

yürek ṣovuḳluġuna 10ve ṭa‘ām siñirmege ve yürege ḳuvvet vėrür ve ma‘deyi 

ḳuvvetlendürür. 11Edviyesi: Ḳarfe ve ḳaranful ve sünbül ve uşne ve tār-ı ḫuşk 

ve turunc [279b] ve müşk her birinden iki dirhem, za‘firān ve maṣṭakī degme-

sinden 2buçuḳ dirhem; dögeler ve eleyeler, kefi alınmış bal-ıla ma‘cūn ėdeler. 

3Faṣl. Müferriḥ-i bārid: Bu daḫı bir ṣovuḳ müferriḥdür ki 4fā’ide ėder yü-

rek ḥırḳatına ve yürek aġrısına ve yürek ditremesine 5ve yürek yanmaġına ve 

ma‘de yanup ṭa‘ām göyünmegine. Ve daḫı buḫārı 6dimāġa çıḳmaġa ḳomaz, 

nāzileyi ve zükkāmı giderür. Edviyesi 7budur: Ḳuru kişnīc iki dirhem, ḳızıl 

gül ve ṭebāşīr-i Hindī birer 8dirhem, kāfūr iki çekirdek. Ve bu edviyeyi döge-

ler, 9eleyeler, alma şarābı birle bişüre[ler], ḥācet vaḳtında iki miẟḳāl 10isti‘māl 

ėdeler, şifā bula. 

Faṣl. Nüsḫa-i 11ayaric, ṣan‘atı budur: Ḳızıl gül iki dirhem, sünbül iki dir-

hem, [280a] ‘ūd-ı belesān iki dirhem, belesān iki dirhem, selīḫe iki dirhem, 

2dārçīnī iki dirhem, asarun iki dirhem, maṣṭakī iki dirhem, 3muḳl-i ezraḳ 

iki dirhem, za‘firān iki dirhem, ṣabr-ı usḳuṭurī 4ḳırḳ dirhem; bu edviyeleri 

oñat dögeler ve bir yėrde saḳlayalar ki 5yaş girmeye. Ve ḥācet vaḳtında iki 

dirhem yeyeler, nāfi‘ ola. 

6Faṣl. Baṣalü’l-‘unṣul ya‘nī yaban ṣoġanı aṣlın 7beyān ėder: Meẟelā ṣoġanı 

uvaḳ uvaḳ doġrayasın ve bir 8çömlege ḳoyasın, muḥkem ḳaynadasın daḫı 

ḳoyasın, ṣovuya. Ve üzerine 9kirec yāḫūẕ yumşaḳ ocaḳ küli ṣaçasın ve bir 

miḳdār 10ṣu ḳoyasın, üç gün veyā dört gün dura. Andan ṣoñra 11çıḳarasın, 

ova ova muḥkem yuyasın daḫı bir tekne içine ḳoyasın, [280b] dura. Üç dört 

gün daḫı üzerine günde bir kez ṣu ḳoyasın, 2gėrü dökesin, bir gün dura. Her 

gün ṣu ḳoyasın, gėrü dökesin. 3Andan ṣoñra çıḳarup bir tekneye ḳoyasın, 

muḥkem dögesin. Andan 4ṣoñra balı ḳıvāma getüresin, iki terkīb ḳadarı ola. 

Terkībleri 5bunlardur ki ẕikr olınur: Zencebīl beş dirhem, ḳaranful beş dir-

hem, 6cevz on dirhem, dārçīnī üç dirhem, dār-ı fülfül iki dirhem, 7za‘firān iki 

dirhem, günlük on dirhem, maṣṭakī beş dirhem, 8besbāse üç dirhem, emlec 

bir dirhem, belīlec bir dirhem, kebābe 9bir dirhem; meẕkūr edviyeleri ayru 

ayru dögeler ve eleyeler, andan 10bala ḳatalar, ma‘cūn ėdeler. Ġāyet laṭīfdür, 

cimā‘a ḳuvvet vėrür. 
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11Faṣl. Bir dürlü daḫı ki: Yaban ṣoġanı alasın, [281a] uvaḳ doġrayasın, 

bir gėce ṣuda ıṣladasın, dura. Bir vaḳıyye 2ṣoġana bir vaḳıyye ṣıġıruñ bögregi 

yaġını alasın daḫı bunuñ-ıla 3ḳoyma eyleyesin daḫı ḳarışdurasın. Ḫamīrden 

bir çörek eyleyesin, 4bu çöregüñ üzerine yayasın, bir çörek daḫı eyleyesin ve 

üzerine 5ḳapayasın, tā ki bu ṣoġan-ıla yaġ iki çöregüñ ortasında 6ḳala. Daḫı 

bir furuna ṣalasın, ol ḳadar pişe ki bu çöregüñ 7altı ve üsti yana, ḳapḳara 

ola. Ṣovudasın daḫı iki çöregi 8arıdasın daḫı ṣoġanı çıkarasın, andan bu 

eczāyı ḥāżır 9eyleyesin: Zencebīl beş dirhem, ḳaranful üç dirhem, dārçīnī 

10üç dirhem, dār-ı fülfül iki dirhem, za‘firān beş dirhem, 11günlük beş dir-

hem, maṣṭakī beş dirhem; bu eczāyı ḳatasın daḫı [281b] havānda muḥkem 

dögesin daḫı ma‘cūn eyleyesin, bir ẓarfa ḳoyup 2ṣaḳlayasın. Eski öksürüge 

ve żīḳ-i nefese ve öykende ve cigerde 3olan veremlere, cümlesine fā’ide ėder. 

Faṣl. 4Cevāriş-i şehriyārān: Bu daḫı bir cevārişdür ki Yūnān pādişehleri 

5ġāyet i‘tibār ėdüp becid işe sürerlerdi. Ve hem aṣṣıdur 6ma‘īde ṣovuḳluġına 

ve istisḳā rencine. Otları budur: Zencebīl, 7dārçīnī, nānḫuvāh ve nār-ı müşk 

ve milḥ-i Hindī ve ḫīr bu degmesinden 8onar dirhem, besfāyic beş dirhem, 

türbüd yigirmi dirhem, 9saḳmūniyā on dirhem, şekker yigirmi dirhem; 

ḳamusın 10dögeler ve eleyeler ve bal birle ma‘cūn eyleyeler. Şerbeti beş dir-

hem 11veyā yedi dirhem ola. 

Faṣl. Cāvşīr ma‘cūnı kim [282a] aṣṣıdur ḳulınca kim ıssıdandur ve ḳamu 

ṣafrā ṣayrulıġına daḫı 2aṣṣıdur. Otları: Benefşe, türbüd degmesinden yigir-

mişer dirhem, 3ḳazıma ṭuz üç buçuḳ dirhem ve rāziyāne toḫmı ve ānīsūn 
4ve maṣṭakī degmesinden ikişer buçuḳ dirhem, rubb-ı sūs altı 5dirhem, 

ḫıyārşenber içi elli dirhem, bal iki dirhem; 6otları dögeler ve ḫıyārşenberi 

ezeler ve süzeler ve bal birle 7ḳatalar, ma‘cūn eyleyeler. Şerbeti bir dirhemden 

on dirheme degin 8ola, mizāca göre ėdeler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı 9ma‘cūnü’l-bāh: Alalar ḳaranful ve dār-ı fülfül ve zencebīl ve 

dārçīnī 10ve zurunbād ve ḳāḳule ve sünbül ve selīḫe ve asarun ve ḥabbü’l-
11belesān ve zerr-i verd ve ‘ūd-ı Hindī her birinden beşer dirhem, [282b] 
maṣṭakī ve ḫūlincān ve cevz-i bevvā ve za‘firān ve keşür toḫmı 2ve tere toḫmı 

ve ḳuru şaḳāḳul ve turb toḫmı ve şalġam toḫmı ve ṣoġan 3toḫmı ve yonca 

toḫmı ve ānīsūn ve kerefüs toḫmı ve kendene toḫmı 4ve panbuḳ çekirdegi 
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içi ve fınduḳ içi ve ‘aṣfūr toḫmı 5içi ve Hindistān ḳōzı içi ve ṭoraḳ otı toḫmı 

ve ıṣırġan 6dikeni toḫmı ve ḥuṣyetü’ẟ-ẟa‘leb her birinden on dirhem, 7lisānü’l-

‘aṣāfīr ṭoḳuz dirhem, günlük sekiz dirhem, rāziyāne toḫmı 8ve tūderī ve 

helyūn toḫmı her birinden yedi dirhem, besbāse ve 9kebābe ve aḳ behmen 

ve ḳızıl behmen ve būzīdān her birinden 10altı dirhem, su‘d dört dirhem; bu 

cümlesin ayru ayru dögeler 11ve eleyeler ve ṭatlu bādām yaġı-y-ıla cerb ėdeler 

ve edviyenüñ cümlesi [283a] miḳdārınca igi bal-ıla ma‘cūn ėdeler. Şerbeti 

bir ḳōz miḳdārıdur. 

2Faṣl. Ṣıfat-ı ma‘cūn-ı müshil: Alalar sünbül ve dārçīnī 3ve cevz-i bevvā 

ve ḳaranful her birinden altışar dirhem, türbüd on beş 4dirhem, eftimun 

on beş dirhem, saḳmūniyā dört dirhem; 5bu edviyeleri ayru ayru dögeler 

ve eleyeler ve bu edviye miḳdārı 6bir buçuḳ şekker ve bir buçuḳ bal birle 

ma‘cūn eyleyeler. Şerbeti 7iki dirhemdür, ṣabāḥ aç ḳarına vėresin, fā’ide ėde 

inşā’allāhu 8te‘ālā. Ve bu edviyenüñ mü’ellifi Şerefeddīn eydür: Amāsiyye 

9Dārü’ş-şifāsında on dört yıl ṭabābet ėtdüm, mecmū‘ gelen 10mecānīne bu 

terkīb birle mu‘ālece ėtdüm, bu terkībüñ ḫavāṣṣın 11gördüm, andan ṣoñra 

bu kitāba yazdum, tā ki ṭālibler bu terkīb-ile [283b] ‘amel ėdüp müstefīd 

olalar be-fermānillāh. 

Faṣl. 2Bu ma‘cūn daḫı öksürüge ‘aẓīm fā’ide ėder. Ṣan‘atı budur: 3Alalar 

altı dirhem erük pusı, üç dirhem erük pusını 4ṣuda ıṣladasın ve ḥülbeyi dö-

gesin, ol ıṣlanmış pusa 5ḳatasın ve birez bal ḳatup yoġurasın, ma‘cūn ola. Üç 

baḫş 6ėdüp üç gün ṣabāḥ vėresin, isti‘māl ėde. 

7Faṣl. Ṣıfat-ı ma‘cūn-ı nānḫuvāh: Bu bir ma‘cūndur ki 8fā’ide eyler şol 

kişilere kim cimā‘a ḳādir olmayalar; 9gerek-ise ruṭūbet sebebinden olsun, 

gerek-ise yubūset sebebinden 10olsun. Ma‘deye ḳuvvet vėrür ve ṭa‘āmı hażm 

ėder ve menī 11arturur ve aġız ḳoḳusın ḫōş eyler ve dişler dibin berk ėder 

[284a] ve aġızdan gelen ḳara ṣuyı keser ve süddeleri açar ve ḳavuḳdaġı 2ṭaşı 

eridür, nāfi‘dür. Ṣan‘atı budur: Alasın nānḫuvāh ve 3keşir toḫmı ve kerefüs 

toḫmı ve ṭoraḳ otı toḫmı ve besbāse 4ve maṣṭakī her birinden on dirhem, 

ḳaranful ve ḳarfe ve ‘āḳır5ḳarḥā ve asarun ve ‘ūd ve za‘firān her birinden 

bir deng, 6müşk buçuḳ deng; cümlesin ayru ayru dögesin ve eleyesin ve bu 

7cümle edviye miḳdārınca üç kefi alınmış bal-ıla ma‘cūn 8ėdesin. Şerbeti 

dört buçuḳ dirhemdür. 
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Faṣl. 9Bu ma‘cūn ḳavuḳdaġı ṭaşı uvadur ve ezer. Ṣan‘atı budur kim: 10Ala-

lar kākenc ve bezrü’l-kerefis ve ‘ırḳ-ı sūs ve fülfül ve ḥabbü’l-11ġār her bi-

rinden bir cüz’ ve gügercin boḳı bir buçuḳ cüz’; bu [284b] otları ayru ayru 

dögeler ve eleyeler, bal-ıla ma‘cūn ėdeler. 2Şerbeti iki miẟḳāldür, ḳavī kişilere 

ve oġlancuḳlara miḳdārına 3göre vėreler. 

Faṣl. Ṣıfat-ı ma‘cūn kim ṣoġulcanı 4ve namāzburı çıḳarur. Ṣan‘atı budur 

kim: Alalar serḫes üç 5dirhem, bereng-i kābilī ve türmüs ve türbüd-i ebyaż 

her birinden ikişer 6dirhem; bu edviyeleri ayru ayru dögeler ve eleyeler, kefi 

7alınmış bal-ıla ma‘cūn ėdeler, şöyle ki resmdür. Ve şerbeti üç 8dirhemdür, 

ılıcaḳ ṣu-y-ıla ezüp içeler. 

Faṣl. 9Bu bir ma‘cūndur ki buña ma‘cūn-ı levzī daḫı dėrler, ṣafrāyı 10ve 

balġamı ve birez sevdāyı ishāl ėder ve ḥummā-yı ġıbb kim bir gün 11dutar bir 

gün dutmaz ve ḥummā-yı balġamī kim her gün dutar; bu iki [285a] ısıtma-

yı daḫı ḳaṭ‘ eyler bi-iẕnillāh. Ṣan‘atı budur: Alalar şekker 2yigirmi dirhem, 

saḳmūniyā on dirhem, ‘aṣfūr toḫmı içi 3ve bādām-ı muḳaşşer ve ḥabbü’n-nīl 

her birinden beş dirhem; bu cümlesin 4dögesin ayru ayru ve eleyesin, şekke-

ri gül ṣuyıyla ḳıvāma 5getüresin ve edviyeleri ol şekkere ḳatasın, şerbeti bir 

buçuḳ dirhemdür. 6Ammā Şerefeddīn eydür: Bu zamāne ḳavminüñ mizācına 

bir buçuḳ 7dirhem fā’ide ėtmez, vaḳt olur kim iki buçuḳ vėrürüz, dėr. 

8Faṣl. Semīne-i ‘acībe: Bu daḫı bir semizlikdür. Otları 9budur: Keẟīrā 

ve me‘āẟ ve aḳ behmen ve zurunbād ve cevz-i cendüm 10ve ḫaşḫāş toḫmı 

degmesinden yedişer dirhem; ḳamusın dögeler 11ve eleyeler ve sayaġı birle 

ḳaynadalar. Andan ‘alef yüz dirhem, [285b] buġdayı ıṣladalar ve şol ḳadar 

ḳoyalar kim birez çilene. Andan 2ol buġdayı ḳavurḳa eyleyeler ve birbirine 

ḳatalar ve bayam yaġın ḳatup 3şekker birle her gün yeyeler. 

Faṣl. Bu daḫı bir 4semizlikdür kim ādemi semirdür yavlaḳ ziyāde. Otları: 

Nānḫuvāh 5ve rāziyāne ve seẕāb ve kimnūn degmeden berāber ve būre ve 

6merzencūş, bularuñ rub‘ınca lük aġacı; ḳamusın dögeler 7ve her gün bir 

miẟḳāl yėyeler, ġāyet nāfi‘dür. 
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8EL-BĀBÜ’ẞ-ẞĀNĪ VE’L-‘İŞRŪN
9Bu bāb Firenk uyuzınuñ beyānındadur. 

Yūnān ḥekīmleri şöyle 10eydürler ki: Bu Firenk uyuzınuñ adı ḳurhādur ve 

Firenk dilince 11māl-ı Firencese dėrler. Ve Türk dilince Firenk uyuzı dėrler. 

Ve daḫı [286a] rivāyet ėderler ki bu maraż tā Nūḥ zamānındandur ve ba‘żı 

2ḥükemā eydürler kim Mūsā devrinden berüdür ve ba‘żılar eydür3ler ki bu 

maraż her biñ yılda bir olur dėrler; zīrā ‘ufūnet-i 4hevādur. Ammā ḥükemā-yı 

müteḳaddimīn ve eṭibbā-yı müte’aḫḫirīn 5eydürler kim bu maraż üç dürlü 

olur: Biri sevdā-y-ıla balġam 6ġalebesinden olur ve birisi ḳan-ıla balġamdan 

olur ve biri 7mücerred balġamdan olur. Ol ki sevdā-y-ıla balġamdan ola; 

çiçegi 8az olur, ṣızısı çoḳ olur, hem ṣızısı mafṣallarda olur. 9Ve ol ki ḳan-ıla 

balġamdan olur; anuñ çiçegi çoḳ olur ve 10ṣızısı ḳuru ve incikde olur ve 

ḳarıcalarda olur. Ve ol ki 11yaluñuz balġamdan olur; anuñ yėrleri büyük olur 

[286b] ve yėrleri ṣulanur, ḫūreye döner, varduḳça büyür, andan 2üstāẕlar 

‘ācizdür. Ve ṣızısı daḫı şiş-ile olur, yėr yėr yumrulanur 3ve deşilür daḫı iriñ 

ve ṣaru ṣular işler, öldürücidür, anuñ 4gibiler öldürür. Daḫı bunuñ ‘ilācında 

cemī‘ ḥükemā ‘ācizlerdür. 

5Ammā ḥükemādan bir nicesi devā eylemişlerdür, kimi yaġ-ıla ve kimi 

muġlāb-ıla 6ve şerbet-ile. Ammā sevdāvī ġālib olan kişide olsa devāsı olmaz, 

7eger kim yaġlamaġ-ıla ve şerbet ve muġlāb-ıla çiçegi giderse 8ṣızısı gitmez ve 

eger ṣızısı daḫı giderse aġzınuñ ḳoḳusı gitmez. 9Ammā ḳan-ıla balġamdan 

vāḳi‘ olsa andan gitse olur ve daḫı 10yaluñuz balġamdan olsa ġāyet müşkildür. 

Ammā ḥekīm Marinu 11Firencese eydür ki: Ben bir yaġ bulup-dururam 

ki ne ḳadar ki Firenk [287a] uyuzınuñ çiçegi ve ṣızısı olursa giderürem ve 

nicesinüñ giderdüm 2daḫı, deyü ḥüccet ėder. Anuñ terkībi budur ki ẕikr olı-

nur: Mezdekī 3ṣaḳız on dirhem, günlük on dirhem, çam ṣaḳızı on 4dirhem, 

[süci] tortı on iki dirhem, şāb on dirhem, rastuḳ 5ṭaşı on dirhem, isfīdāc on 

iki dirhem, Eflāḳ ṭuzı 6sekiz dirhem, bal mūmı altı dirhem, ṭaş ḳınası on 

7dirhem, mürr-i Mekkī on dirhem, sülimen on dirhem, kükürd 8altı dirhem, 

jīve yigirmi dirhem, ṭoñuz yaġı otuz dirhem, 9gül yaġı on dirhem, babadiye 

yaġı otuz dirhem, ferfiyūn 10yaġı on dirhem, zeytūn yaġı ḳırḳ dirhem, keçi 



221Alâ’im-i Cerrâhîn

bögregi 11yaġı elli dirhem, gülāb on dirhem; bu edviyeleri dögeler [287b] 
ve ince elekden geçüreler ve daḫı yaġları erideler ve bir havāna 2ḳoyup 

ḳarışduralar, merhem ėdeler, āteş kenārında süreler 3üç güne dek. Ammā 

altın eyi ėde, altı baḫş ėde, muḥkem örtüp 4basturalar, tā ki terleyeler, andan 

‘acā’ib göreler. Ammā yaġı sürmelü 5olduġı vaḳtın bir ṣabāḥ ve bir aḫşam 

süreler üç güne degin. 

6Muġlāb beyān ėder: Ve andan ṣoñra bu muġlābı bişürüp 7içüreler. 

Muġlābuñ edviyesi budur: Sināmekī on dirhem, 8benefşe-i ḫuşk beş dir-

hem, gül-i ḫuşk beş dirhem, sibistān 9otuz dāne, ‘unnāb otuz dāne, şekker 

elli dirhem, ḫıyārşenbe[r] 10içi yigirmi dirhem, maḥmūde iki dirhem, encīr 

on dāne; bu 11edviyeleri bir vaḳıyye ṣu-y-ıla ḳaynadalar ve süzeler ve üzerine 

maḥmūdeyi [288a] yumşaḳ ėdüp ṣaçalar daḫı şekkeri ḳatalar, üç baḫş eyle-

yüp 2üç ṣabāḥ acla içeler. Daḫı ısıcaḳ dutalar, oñat örtüneler.  

3Şerbet beyānındadur: Ḥabbü’n-nīl beş dirhem, mevīzec beş dirhem, 

4rāziyāne toḫmı beş dirhem, maḥmūde beş dirhem; işbu edviyeleri 5dö-

güp yumşaḳ ėdüp ḳaynadalar ve elli dirhem şekker ḳatup 6süzeler, andan 

ṣoñra maḥmūdeyi yumşaḳ dögüp üzerine ṣaçalar 7daḫı beş [dirhem] ėdüp 

muġlābdan ṣoñra içeler. Eger ‘ameli artuḳ olursa 8yigirmi dirhem ayva şarābı 

içeler, üzerine yemek yeyeler. Ammā 9ba‘żı ḥükemā eydür: Maḥmūdeyi ıṣlāḥ 

ėdeler. Ammā bu şerbete 10ıṣlāḥ cā’iz degüldür, zīrā biz bunı tecribe ėdüp-

dururuz. 

11Faṣl. ‘İlāc-ı Firenk uyuzı nev‘-i dīger:1 [288b] Rūġan-ı bābūnec on altı 

dirhem, rūġan-ı gül on altı dirhem, 2rūġan-ı zeyt on altı dirhem, günlük on 

dirhem, 3maṣṭakī on dirhem, ḳaṣnı on dirhem, çam ṣaḳızı 4on dirhem, şem‘-i 

‘asel on dirhem, isfīdāc on dirhem, 5gülāb yigirmi dirhem, sirke on dirhem, 

jīve otuz dirhem, 6keçi bögregi yaġı elli dirhem, ṭuz on dirhem. Ḳaṣnı 7ve 

bal mūmın ve keçi bögregi yaġın bu üçin oda vuralar, 8erideler ve bāḳī ed-

viyeyi saḥḳ ėdüp elekden geçüreler ve eriyen 9yaġlara şöyle ki od mu‘tedil 

ola ve mezbūr edviyeleri ḳarışduralar 10ve bir ẓarfa ḳoyalar ve ḥācet vaḳtında 

boynından aşaġa ṭılā ėde 11üç güne degin ve dördünci gün ḥammāma gire. 

1 288a’da derkenarda, içerisinde sināmekī, türbüd, dārçīnī, rūġan-ı bezr-i fıstuḳ gibi eczaların bulunduğu 
bir şerbet terkibi yer almaktadır.
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Muġlāb-ı [289a] mezbūre: Sināmekī on dirhem, ‘unnāb otuz dāne, be-

nefşe-i 2ḫuşk beş dirhem, gül-i ḫuşk beş dirhem, maṣṭakī beş dirhem, 3gün-

lük beş dirhem, ḳaṣnı beş dirhem, uşaḳ beş dirhem, 4sibistān otuz dāne, 

şekker elli dirhem, ḫıyārşenber 5içi yigirmi dirhem, şem‘-i ‘asel otuz dirhem, 

çam ṣaḳızı 6ḳırḳ dirhem, zeyt yaġı yigirmi dirhem; bu mecmū‘ın ḳaynadalar 

7ve süzeler ve ẓarfa ḳoyalar daḫı ḥācet vaḳtında dört baḫş 8oluna. 

Faṣl. ‘İlāc-ı Firenk uyuzı nev‘-i dīger: 9Seksen dirhem keçinüñ içi yaġı 

ki sızmış ola ve otuz dirhem 10jīve ve on dirhem maṣṭakī ṣaḳız ve on dir-

hem ḫāṣ 11günlük ve on dirhem ḳaṣnı ve on [dirhem] bal mūmı [289b] ve 

yigirmi dirhem isfīdāc ve on dirhem Şām ṣaḳızı 2ve on dirhem gül yaġı, on 

dirhem bābūnec, yigirmi dirhem 3gülāb, on dirhem sirke, yigirmi dirhem 

zeyt yaġı, elli 4dirhem ḫınzīr yaġı. Zeyt yaġı-y-ıla jīveyi olduralar ve ḳaṣnıyı 

5sirke içinde ıṣladalar, tā ki ḥallola. Andan ṣoñra bu edviyeleri 6ol seksen dir-

hem yaġuñ içine ṣalalar ve havān desti-y-ile 7ḳarışduralar. Daḫı ḥammāma 

varalar, yunalar, çıḳduḳdan ṣoñra 8ocaġa ḳarşu yaġlayalar bir ṣabāḥ ve bir 

aḫşam ve bir ṣabāḥ 9daḫı; şöyle ki üç def‘a ola. Yaġlanıcaḳ kendüyi örteler, 

10baṣduralar, der içinde yata. Yaġladuḳdan ṣoñra ekşi yemekden 11perhīz ėde. 

‘Acā’ib mücerrebdür, bilmiş olalar. Bu edviyeden ġāfil [290a] olmayalar; 

niçe kerre tecribe olunmışdur. 

Faṣl. 2Firenk uyuzı içün bu daḫı mücerrebdür, ṣan‘atı budur: Günlük 3on 

dirhem, mezdekī ṣaḳız on dirhem, mürr-i Mekkī on dirhem, 4jīve yigirmi 

dirhem, bal yigirmi dirhem, porsuḳ yaġı otuz 5dirhem, keçinüñ bögregi yaġı 

altmış dirhem, gül yaġı yigirmi dirhem, 6gül ṣuyı on beş dirhem, turunc 

ṣuyı on dirhem, 7babadiye yaġı on iki dirhem, ḫınzīr yaġı otuz dirhem, 8kü-

kürd yedi dirhem. Ol jīveyi kükürd-ile olduralar 9daḫı üzerine üç dirhem 

ḳına ḳatalar, havān desti-y-ile muḥkem 10ovalar. Ol ẕikr olan yaġları ḥāżır 

ėdeler daḫı edviye 11üzerine ḳoyalar, ḳarışduralar, merhem gibi ola. Ve ol 

ḫastayı ḥammāma [290b] ḳoyalar, yunduḳdan ṣoñra āteşe ḳarşu ḳızduralar 

ve muḥkem ovalar 2ve ova ova yaġlayalar. İki yėrlerini artuḳ ovmayalar; 

boş bögürlerin 3ve yüregine sürmeyeler, ṣaḳınalar. Andan ṣoñra oñat örtüp 

4baṣduralar, tā ki derleye, ıssı dutalar, tā ‘acā’ib göreler. Elli 5dirhem ānīsūn 

ve yüz dirhem encīr ve yüz dirhem arpa 6ḳoyup ḳaynadalar, ṣuyunı içüre-

ler ve et-ile balıḳ ve yoġurd 7yedürmeyeler, ġalīẓ ġıdālardan perhīz ėdeler. 
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Mariyūn 8ḥekīm eydür: Bu yaġ-ıla ben çoḳ ḫastaya tīmār eyledüm. 9Ammā 

ġalīẓ ġıdālardan yine üzülür, ṣaḳınmaḳ gerekdür, tā ki 10ḥāṣıl ola. 

Faṣl. Nev‘-i dīger Firenk uyuzı ‘ilācı: 11Gül yaġı on dirhem, babadiye yaġı 

on iki dirhem, [291a] ṣaḳız on iki dirhem, günlük on iki dirhem, Eflāḳ 2ṭuzı 

on iki dirhem, bögrek yaġı beş dirhem, bal mūmı 3dört dirhem, gül ṣuyı on 

iki dirhem, sülimen dört 4dirhem, ḳalem-i jengār iki dirhem, eftimun on iki 

dirhem, 5jīve on iki dirhem; mecmū‘ın terkīb ėdüp dört baḫş 6ėdeler, süreler. 

Faṣl. Melhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ, 7ṣan‘atı budur: Zeyt yaġı on iki buçuḳ 

dirhem, Şām ṣaḳızı 8bir buçuḳ dirhem, zift iki dirhemden deng eksük, gün-

lük 9buçuḳ dirhem, bal mūmı iki buçuḳ dirhem, tirementine iki dirhem, 

10bögrek yaġı iki dirhem, gül yaġı on iki buçuḳ dirhem, ‘anber 11bir buçuḳ 

dirhem, buyan balı iki dirhemden deng eksük; [291b] üstādlar ‘ādetince 

merhem ėdeler. 

Faṣl. Nev‘-i 2dīger ‘ilāc, Firenk uyuzı içün: Rūġan-ı bābūnec on dirhem, 

3günlük on dirhem, maṣṭakī on dirhem, ḳaṣnı on dirhem, 4çam ṣaḳızı on 

dirhem, şem‘-i ‘asel on dirhem, isfīdāc 5on dirhem, sehīl kelerin, sirke bir 

miḳdār, jīve otuz 6dirhem, keçi bögregi yaġı elli dirhem, ṭuz on dirhem. 

7Ḳaṣnı ve bal mūmunı ve keçi bögregi yaġını, bu üçüni od-ıla 8eride[ler] ve 

bāḳī edviyeleri saḥḳ ėdüp elekden geçürüp eriyen 9edviyeye mu‘tedil olıcaḳ 

ḳarışduralar, boynından aşaġa ṭılā 10ėdeler. Eger bir def‘ada ḫalāṣ olmazsa iki 

def‘a, üç def‘a 11ḥammāma gire, mücerrebdür. 

Faṣl. Muġlāb ‘an devā-yı mezbūr: Sināmekī [292a] on dirhem, ‘unnāb 

otuz dāne, benefşe-i ḫuşk beş dirhem, 2gül-i ḫuşk beş dirhem, mezdekī beş 

dirhem, günlük beş dirhem, 3ḳaṣnı beş dirhem, uşaḳ beş dirhem, sipendān 

otuz dāne, 4şekker elli dirhem, ḫıyārşenber yigirmi dirhem, şem‘-i 5‘asel otuz 

dirhem, çam ṣaḳızı ḳırḳ dirhem, rūġan-ı zeyt. 

6Faṣl. Muġlāb-ı dīger: Sināmekī on 7dirhem, benefşe-i ḫuşk beş dirhem, 

gül-i ḫuşk beş dirhem, 8sipendān otuz dāne, ‘unnāb otuz dāne, şekker elli 

9dirhem, ḫıyārşenber yigirmi dirhem, maḥmūde bir dirhem, encīr 10on dāne. 

Şerbet: Ḥabbü’n-nīl beş dirhem, mevīzec beş 11dirhem, sināmekī beş dir-

hem, helīle-i zerd beş dirhem, [292b] buyan ṣoyulmış beş dirhem, rāziyāne 

toḫmı beş dirhem, maḥmūde 2beş dirhem. 
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Faṣl. Fi’l-cereb, uyuz içündür. Anuñ 3daḫı sebebi oldur kim; ḳan fesāda 

varur, sevdā-y-ıla ḳarışur 4veyā göyünmiş ṣafrā-y-ıla ve ṭuzlu balġam birle, 

ıssı ġıdālar yemekden 5ve ıssı ma‘cūnlar yemekden. Eger uyuz baş uyuzı olsa, 

bāselīḳ 6ṭamarından ḳan alduralar ve maṭbūḫ-ı eftimun vėreler ve dā’imā 

7gül yaġı dürteler ve ḥelvā ve ḳōz ve ḳaraca üzüm ve bal 8yemeyeler ve bu 

ṭılāyı dürteler: Jīve ve iltimāsı, altun ve iḳlīmiyāsı 9ve aḳ kükürd ve defni 

yapraġı ve ḳunduse ve mürdeseng; ḳamusın 10dögeler ve gül yaġına ḳarup 

dürteler ve birez sirke daḫı 11ḳatalar ve dürtüne. Ve ėrte ḥammāma vara ve 

çıḳasına yaḳın çoġanı [293a] sirke-y-ile ḳarışdurup dürtüne ve birez otura 

ve gėrü yuna 2daḫı çıḳa. 

Faṣl. Ve bir uyuz otı daḫı yaş uyuza 3ve ḳuru uyuza: Üç yumurda bişüre, 

şöyle ki ḳatı ola ve ṣarusın 4ala ve jīveyi oldura ve ḳunduma döge ve eli-y-

ile ḳamusın birbirine 5ḳarışdura. Ve ol üç yumurda ṣarusın bu otlar-ıla üç 

6ṭop eyleye ve üç gün ḥammāma vara ve yuna. Ve ol üç 7ṭopdan her gün bir 

ṭobı yunduġından ṣoñra dürtüne 8ve birez otura ve yuna, çıḳa. Tañrı te‘ālā 

fażlında tėz 9ṣıḥḥat bula. 

Faṣl. Ve bir ot daḫı uyuza 10eyüdür: Ṣaru helīle ḳabı üç dirhem, sināmekī 

bir dirhem, 11şāh tere bir dirhem, afsentin üç deng; ḳamusın dögeler1 [293b] 
ve ezilmiş zerdālū ṣuyına ḳatup yoġuralar ve her gün andan 2bir ḳōzca ye-

yeler. 

Faṣl. Ve bu nuḳū‘ daḫı uyuza 3eyüdür: Erük otuz dāne, temirhindī 

dānesinden ayru 4on dirhem, şekker yigirmi dirhem; ṣu birle şerbet 5res-

mince ḳaynadalar ve ḳoyalar, bir gėce dura. Ve ėrtesi getüreler 6ve bu otları 

ovalar, tā ki ḳuvveti çıḳınca. Andan süzeler, vėreler kim 7içe. Ve eger uyuz 

‘asīrlense üç gün pey-ā-pey birer miẟḳāl 8ṣabr yuda, Tañrı te‘ālā ‘ināyetinde 

ṣıḥḥat bula. 

Faṣl. 9Ve bu daḫı kim ādem giciyik olsa, uyuzsuz olsa: Sirke 10ve gül yaġı 

birle ḳarışdu[ra]lar ve kerefüs dögeler, ṣuyın 11alalar ve birbirine ḳatup ḳaşuḳ 

birle urup ḳarışdura[lar], tā ki [294a] birbirine oñat ḳarışa. Andan gėrü 

birḳaç gün pey-ā-pey 2ḥammāma vara ve bu yaḳuyı dürtüne, 3ḳaşınmaḳdan 

emīn ola.

1 293a’da derkenarda “Ḳunduma ya‘nī bevāṣır otunuñ toḫmına derler” ibaresi mevcuttur.
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El-kelef: Bu daḫı bir rencdür ki gevdede ḳara 4ḳara belürür, aña Türkce 

cıġıt dėrler ve ol ḳarası 5ve ḳızılı daḫı olur, anuñ eyregi deride olur. Ve bu 

kelef 6bir ḳandur sevdālu kim, niçe ṭamarlarda deri altında gizlenüp-du-

rur 7ve ol durduġı aranuñ rengini dönderür. Ve bu kelef, 8yüklü ‘avratlarda 

vāḳi‘ olur ṭamẟ sebebinden. 9Ve bu kelef daḫı, maṭbūḫ-ı eftimun içeler ve 

ma‘cūn-ı necāḥ yeyeler 10ve süd çürügin eftimun birle içeler ve bu yaḳuyı 

dürteler: 11Būre, fülfül ve ḳavun toḫmı ve arġun toḫmı ve ṭurb toḫmı [294b] 
ve ḳandese ve dārçīnī ve ḳusṭ ve ḥabb-ı maḥleb ve acı bādām 2ve ḥabbü’l-bān 

ve olmış jīve ve sūsen dibi ve ḫardal; işbunlardan 3ḳanḳısı bulunursa alup 

birbirine ḳatalar ve dögeler, 4sirkeye ḳatup dürteler ve gėce yata ve ṭañla 

ḥammāma vara. 5Ammā bu otlara mersin toḫmın ḳatalar ve mercimek ve 

eger ki 6ṣıġır ödüne ‘anzerūt dögeler ve ḳatalar ve gėce dürteler 7ve ṣabāḥ 

ḥammāma vara, yuna, ṣıḥḥat bula bi-‘avnillāhi te‘ālā. 

Temmet kitābetü’l-Cerrāḥ-nāme fī tārīḫi min-şehri Receb sene iḥdā ‘aşere 

ve tis‘ami’e.31

1 “Cerrâh-nâme’nin yazımı dokuz yüz on bir senesinin Recep ayında tamamlandı.” 





SÖZLÜK

A
‘abeẟ (A.) Boş, anlamsız, saçma (şey) 42a/2

‘ābid (A.) İbadet eden, kulluk eden kimse

‘ābid ol-: Kulluk yapmak 121a/1, 180a/7

ablaḳ (A.) Siyahlı beyazlı, alaca 108a/11

‘acā’ib (A.) Garip, tuhaf, alışılanın dışında, değişik 11a/4, 160b/6, 162b/2

‘aceb (A.) Garip, acayip, tuhaf, şaşırtıcı 279a/9

 ‘aceb gör-: Şaşırmak 279a/1

‘acebledüm (Metinden anlaşıldığına göre)  
Kürek kemiği çıkığına verilen ad: Ve kürek çıḳuġına ‘acebledüm 
dėrler 46a/11

acı 1. Tadı ağızda yakıcı bir etki bırakan, dille alınan duygulardan tatlının 

karşıtı olan: Acı yaġ-ıla ḳarışduralar, ḥammāmda yuna, andan ṣoñra 
dürtüne 107b/4

2. Vücutta hissedilen rahatsızlık durumu: Ḥammāmda ol yeri 
yuyalar, dürteler, acısına ḳatlanayorsa ḳoparur 99a/1 

acı- (Vücudun bir yeri) Ağrılı olmak, ağrımak, sızlamak 87b/10

acı bādām Gülgillerden bir meyve ağacı ve bu ağacın acımtırak sert kokulu 

meyvesi (Cprunus comminis) 88b/8, 99a/4, 170b/3

 acı bādām yaġı: Acıbademden elde edilen yağ 196b/9

acıt- Canını yakmak, ağrı ve sızı vermek, ağrıtmak 76a/4

‘acībe (A.) Şaşılacak şey veya kimse 

 semīne-i ‘acībe 

‘āciz (A.) Güçsüz, kudretsiz 72b/2, 74b/9

 ‘āciz ol-: Bir şey yapmaya gücü yetmemek 60b/2

aç Yemek yeme isteği ve ihtiyacı duyan

 aç ḳarına: Açken, hiçbir şey yiyip içmemişken 283a/7

aç- 1. Kapalı, örtülü, kilitli veya bağlı durumdan çıkarmak: Bunuñ gibi yaraları 
üç gün yaḫūẕ beş gün geçmeyince açmayasın 6b/6, 65b/11, 80a/9

2. (Toplu veya katlı olan bir şeyi) Yaymak, sermek: Bezi açdum, 

gördüm iki yumruḳ deñlü nesne, şol deñiz baluḳına beñzer 219b/5
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3. Yarmak, deşmek: Yarup açasın ve tīmār ėdesin 19a/4, 29b/3, 

83a/5

4. Genişletmek: Eger kim yara dar-ısa açmak gereksin ve ayırtlamak 
gereksin, tā kim ḥāṣıl ola 22a/5, 145a/1

5. Faaliyetini  artırmak, fazlalaştırmak: Menfa‘atı  göze  ve ḳapaḳlarına  
fā’ide  ėdüp  ḳanın  keser  ve  göz  ṭonuġın açar  154b/9 

 āvāzı aç- 

açıḳ Bk. açuḳ 7b/1

açıl- 1. Kapalı, örtlü, kilitli, bağlı, toplu veya katlı durumdan çıkarılmak: 

Çeñe çıḳuġınuñ nişānı oldur kim; aġır açılur 39b/10

2. (Vücudun herhangi bir yeri) Yara durumuna gelmek veya 

kapanmış bir yara tekrar işlemek: Ve daḫı ol kim yara açılur yāḫūẕ 

iriñ dėvşirür, anda gerekdür kim yarasın açasın 18b/6, 19a/8, 76a/10

3. (Göz için) Körlükten kurtulmak, görür olmak: Tūtiyā çekeler 
günde iki kez, ḳarşu gine yuyalar, deñeyeler, eger yaşarsa tėz açılur 
84b/11

4. Tutukluğu gitmek, daha rahat işler olmak: Isıcaḳ bardaġuñ aġzın 
ḳulaġa dutalar, tā ki ol buġ ḳulaġa gire, açıla 88a/1 

5. Zâhir olmak, nümâyân olmak, aşikâr olmak: Yeyici edviye 
yedüresin tā ki kemügi açılınca ve ol kemigüñ çürügüni yonasın 16a/6, 

80a/3

 nefesi açıl-

açla Aç iken 87a/10, 108a/4, 171a/3

açuḳ Kapalı, örtülü, bağlı, katlı veya kilitli durumda olmayan, açılmış 

12b/7, 13a/5, 13a/11 

ad Varlıkları birbirinden ayırmaya, tek tek veya cins cins karşılamaya 

yarayan kelime, isim 2a/4, 67b/5, 73b/5 

 ad vėr-: İsmiyle isimlendirmek, ismini vermek 2a/9

‘ad (A.‘add ) Sayma, sayı, adet 1b/1

‘aḍalāt  (A.) Kaslar: Beşinci faṣl ‘aḍalātda ya‘nī saçanaḳ etleri teşrīḥindedür 
141b/3

‘adāvet (A.) Düşmanlık, husumet 123a/6

‘aded (A.) Sayı 
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 ‘aded-i ‘aḳd: Kararlaştırılan sayı 105a/1

 marażu’l-‘aded 

a‘del (A.) Mutedil 

 a‘del-i eşḫāṣ: Kişilerin en mutedili 116a/6

ādem (A.) 1. İnsan cinsi, nev’-i beşer: Şükr-i bī-ḥad ve sipās-ı bī-‘ad ol 
Ḫālıḳ’a kim ādemi ‘ademden vücūda getürdi 1b/1

2. Kişi, kimse, şahıs: Eger kim göresin üç günden ṣoñra ol ādeme bir 
ḥarāret vāḳi‘ olsa 17a/4, 21a/11 

ādem şehveti (Metinden anlaşıldığı kadarıyla) İlaç yapımında kullanılan 

bir tür drog, madde: Eger ıṣlāḥ olmaz-ısa bir ḳuzġun ödüni ve kirpi 
ödüni ve ādem şehvetini ḳarışdurup urasın 77a/8

‘adem (A.) Hiçlik, yokluk 1b/1

‘ādet (A) Herkes tarafından uyulan hal, olagelmiş, alışılmış şey, görenek 

66b/4, 218b/7, 269b/2

 ‘ādet üzere: Gelenek ve usul haline geldiği ve alışıldığı üzre, her 

zaman yapıldığı gibi 177a/2, 190a/5

adlı / adlu Adı olan, ad sahibi, adlandırılmış 140b/5, 154b/3 

 adlu adı-y-ıla: Herkesin bildiği adıyla 154b/3

‘Adnī (A.) Aden’e özgü 

 sāẕenc-i ‘Adnī 

afsentin (Yun.) Pelin otu, yavşan otu, Anadolu’da yirmi kadar türü bilinen 

ve veronika olarak da adlandırılan bir bitki (Artemisia abssinthum) 

216a/9 

afsentin ‘uṣāresi Pelinden elde edilen özsu 213b/8, 214a/3

‘afṣī (A.) Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan

 balġam-ı ‘afṣī 

afyōn (F. efyūn) Haşhaş kapsüllerinden sızan sütün pıhtılaşmasıyla elde 

edilen ve içinde kokain gibi uyuşturucular bulunan madde 82a/6, 

166a/7, 173a/9

 afyōn-ı Mıṣrī: Mısır afyonu 223a/1, 223b/7, 244a/9

 Mıṣır afyōnı 

aġ 1. Çeşitli malzemelerden kafes şeklinde örülmüş, göz göz seyrek örgü: 

A‘ṣāb-ı mücevvefe, andan ṣoñra birbirine dolaşur, balıḳ aġı gibi 
döşenüp bir ṭabaḳa olur 146a/11
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2. Şekil bakımından delik delik, göz göz olan şey: Biribirine ṭolaşup 
aġ gibi olur ve beyni altında döşenür 139b/9

aġaç (I) Sopa, değnek: Ve aña göre ḳamış bulasın yaḫūẕ aña göre oluḳlı aġaç 
ėdesin 33a/10, 45a/3, 45b/1

aġaç (II) Kökü toprak altında kalan, kereste veya odun olmaya elverişli 

uzun ömürlü bitki: Topdan, tüfekden ve atdan düşmeden ve aġaçdan 
düşmeden ve nesne doḳunmadan 9b/7, 263b/1, 231b/6

aġardıl- Temizlenmek, beyazlatılmak 164b/4, 171b/11

aġarıl- Beyazlatılmak 161a/6

aġart- Ak duruma getirmek, beyazlatmak: Ve  ammā  ḫāye  aḳ  etden ve 
yaġından  ve   müteḥarrik   ve  ġayr-ı müteḥarrik ṭamarlardan 
mürekkebdür  ve  menfa‘atı  menī bişürüp  aġartmaḳdur 149b/10

aġduḳ Karışık, bozuk, kusurlu, ters, aksak, eksik 29b/8

aġır (I) 1. sıf. Tartıda çok gelen, yerinden kaldırılması, taşınması güç olan: 

Eger kim aġrısına ḳatlanmaz-ısa gerekdür kim üzerine bir aġır nesne 
baṣdurasın 15a/10, 15b/2, 26b/11

2. zf. Yavaş: Şöyle bilesin kim çeñe çıḳuġınuñ nişānı oldur kim aġır 
açılur 39b/10, 155b/7

3. sıf. Tahammül edilmez, çekilmez, şiddetli, müthiş: Diş diblerinüñ 
etleri yense ve aġız aġrısına ve bunuñ gibi ḫūrelere ve ākile yaralara 

237a/10

aġır (II) Sert, keskin: Anuñ nişānı budur kim teni ḳatı ziyāde aġır ola 111b/5

aġırlan- Tâzim, tevkir olunmak, hürmet ve itibar görmek: Ve daḫı şöyle 
bilesin ki üstādlar iki işden aġırlanurlar 43a/3

aġırlıḳ Tartıda ağır olma durumu 60a/1

aġır- Ağarmak 111b/7

aġırşaḳ (I) Bir şeyin üzerinde veya etrafındaki tümseğimsi yuvarlak, kurs: 

Eger kim oñurġanuñ evveli ki ya‘nī evvelki aġırşaġı olursa ol sā‘at ölür 
51a/7

aġırşaḳ (II) Diz kapağı, aşık kemiği: Diz aġırşaġınuñ ṣınuġın beyān ėder 
36a/9, 59a/7

aġız 1. Ağız: Azu dişleri birbiri-y-ile berāber buluşa ve aġzını daḫı berāber 
yumabile 40b/10, 51a/10, 63a/9
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2. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: Isıcaḳ bardaġuñ aġzın 
ḳulaġa dutalar, tā ki ol buġ ḳulaġa gire 88a/1, 202b/6, 241b/5

3. Uç, kenar: Yaranuñ aġzını açasın ammā ḳabż ėtmeyesin, tā şübheñ 
göñlüñden gitmeyince 75a/3, 76a/1, 104a/7

 aġız ḳoḳusı Ağızda oluşan koku 283b/11, 286b/8

 aġız ṣuyı Tükürük 93b/7

aġrı Vücudun herhangi bir yerinde derinden ve yaygın bir şekilde hissedilen 

sürekli acı ve ıstırap, sızı 15a/9, 28a/10, 29a/5

 baş aġrısı, bėl aġrısı, ṣovuḳ aġrılar, yarım baş aġrısı

aġrı- (Vücudun herhangi bir yeri) Ağrılı olmak, acı vermek 32a/9, 34a/5, 

49b/8

aġrılu Ağrısı olan, ağrıyan 188a/8

aġrıt- Ağrımasına sebep olmak, acıtmak, elem vermek 90b/6

aġsır- Aksırmak 69b/6

aġsırd- Aksırtmak 70b/6

aġu Zehir 4a/5, 100a/4, 102a/6 

aġu aġacı Zakkum ağacı (Nerium oleander): Bir rıṭl zeyt yaġın alalar, içine 
bir vaḳıyye aġu aġacı yapraġın ḳoyalar 198b/7

aġulu Zehirli 61b/10

āḫir (A.) Son, sonuncu, en son olan 122b/9, 124b/10, 131a/4

 gėcenüñ āḫir ẟülüẟi, ‘ilāc-ı āḫir

aḫlāṭ (A.) 1. Eski tıpta, insan vücudunu ve mizacını meydana getirdiği ve 

insan sağlığının bunların dengesine bağlı bulunduğu kabul edilen 

unsurlar (Bunlar kan, balgam, sevda, safradır): Ve daḫı buyururlar 
kim, dört dürlü aḫlāṭı oñat teşḫīṣ ėde 3b/11, 73b/2, 80a/1

 2. Bir karışımı meydana getiren unsurlar: Ṣıfat-ı zurūr kim cemī‘ 
göz aġrılarına fā’ide eyler, aḫlāṭı budur 201b/7

aḥmer (A.) Kırmızı, kızıl

 verd-i aḥmer, ṣıfat-ı şāf-ı aḥmer ü ḥār

aḫsur- Aksırmak 112a/2

aḫşam Akşam 205a/11, 209b/6, 239a/1

aḥvāl (A.) Haller 116a/10, 116b/1, 151b/5

aḥżar (A.) Yeşil, yemyeşil

 şāf-ı aḥżar, şāf-ı aḥżar-ı memāsik 
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aḳ 1. Ak, beyaz: Bunuñ sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳan ve ṣafrā göyünmekden vāḳi‘ 
olur, biri aḳ ve biri ḳara pul gibi olur 79a/5, 109a/2, 109a/3

2. Bazı şeylerin beyaz olan kısmı: İkinci ṭabaḳası ol ṣarudur kim 
gözüñ aġını ve ḳarasını bürümişdür 145b/9

3. (Gözdeki) Beyaz leke: Göze aḳ düşse sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳandan 
ve sancudan olur 84b/3, 229b/2, 233b/2

aḳ ‘anzerūt: Beyaz anzerut, beyaz gözotu 84b/5, 217a/10, 235b/7

aḳ bāng: Funda türünde bir bitki 262b/2

aḳ behmen: Beyaz behmen 282b/9, 285a/9

aḳ ferfiyūn: Beyaz ferbiyon 196b/5

aḳ fülfül: Beyaz biber, asa-yı zümrüd 197b/1, 222a/4, 230a/7

aḳ gül: Beyaz gül, vahber 168b/11, 243b/11, 244a/8

aḳ günlük: Beyaz günlük 165b/11, 167a/9, 167b/10

aḳ ḫarbaḳ: Beyaz harbak 230b/7

aḳ ḫaşḫāş: Beyaz haşhaş 212b/4, 248b/1, 249b/3

aḳ ḫaṭmī: Beyaz hatmi 66b/1

 aḳ it tersi: Köpek gübresi 81a/4, 110a/5

aḳ keẟīrā: Beyaz kesire 228b/2, 236b/7, 240b/6

aḳ ḳunduz: Beyaz kunduz 81a/5

aḳ kükürd: Beyaz kükürd 292b/9

aḳ merhem: Bir tür merhem 183a/10

aḳ mūm: Beyaz mum 87b/1, 99b/1, 166b/8

aḳ mürdeseng: Beyaz mürdeseng 187b/4

aḳ ṣandal: Beyaz ṣandal otu 65b/1, 82a/6, 86b/2

aḳ ṣoġan: Zambakgillerden, soğanından ilaç olarak yararlanılan 

birtakım maddeler elde edilen çok yıllık bir bitki (Urginea 

maritima): Ve daḫı buyururlar kim: Oġlancuḳlarda olursa aḳ ṣoġanı 
bezir-ile erideler ve dürteler 70b/10, 71a/8

aḳ şāf: Bir tür fitil 84a/6

aḳ ṭebāşīr: Beyaz Hint kamışı 236b/7

aḳ türbüd: Beyaz türbüd 213a/7, 214a/11, 215a/8

 yüzi aḳ ol- 
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aḳ- 1. (Sıvılar veya ufak taneli maddeler için) Bulunduğu yerden daha alçak 

bir yere doğru gitmek: Baş aġrır ve sancar ve başın götüremez ve 

gözinden yaş aḳar 82b/2, 112b/1

2. (Bir basınç etkisiyle bulunduğu yerden) Dışarı çıkmak, fışkırmak: 

Eger kim ḳanı çoḳ aḳa, ḳan dutacaḳ edviye vurmayasın 6b/1, 19a/11, 

20a/8

3. (İçindeki veya üstündeki sulu maddeyi) Dışarı vermek: Ve eger 
kim eti siyeh eti gögerür ve ḳanlı iriñ aḳar 21b/6, 84a/2, 91b/2

4. Sızmak, damlamak: Diş çekmekden yā ḳatı esnemekden olur, çeñe 
birbirine gelmez, aġzı ṣuyı aḳar 93b/7, 94a/6, 242a/5

aḳāḳiyā (F.) Mugaylan türünden karaz, selem, surt, Mısır dikeni ve senet 

ağacı dedikleri semerin yemişinden henüz hamken alınan usare 

(Succus acaciae) 13a/1, 39b/6, 65a/7

 şāf-ı aḳāḳiyā 

aḳça Beyazımsı 112b/8, 113b/1

aḳçıl Rengi aka çalan, beyazımsı, beyazımtrak 109a/7, 112b/1

aḳçıl bahaḳ Ciltte pul pul beyaz lekeler yapan hastalık 109a/7

‘aḳd (A.) Kararlaştırma 

 ‘aded-i ‘aḳd 

‘āḳıbet (A.) Sonunda, nihayet, neticede 51a/10, 199a/6

‘āḳırḳarḥā (A.) Yapışkan otu, pireotu, nezle otu (Anacyclus pyrethrum): 

Sezāb, ḫardal, mīve, zencebīl, büber, maṣtakī, ‘āḳırḳarḥā; bunları 
dögeler, bal-ıla yoġuralar 82b/4, 92b/7, 93a/8

aḳıt- Dökmek 83a/5, 87a/10, 89a/7

‘aḳīde (A.) Ağdadan yapılan, çeşitli renkte, kokulu, katı, ağızda güç eriyen 

bir şeker çeşidi 218b/10

‘aḳīḳ (A.) Bir tür değerli taş, akik 229a/2

ākile (A.) Üstünde belirdiği organı yavaş yavaş yiyip bitiren, yenirce denilen 

yara, kemirici ülser, kanser: Yenür yaraları beyān ėder kim Pārsīce 
ḫūre ve ‘Arabca ākile dėrler 78a/2, 237a/10

‘aḳl (A.) 1. Düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını ayarlama melekesi, 

us: Dürlü dürlü cevāhir-i erkāndan ‘aḳlı ve fikri birle kendünüñ ṣāni‘ 
ḳudretin bildürdi 1b/2, 19b/2, 115a/9
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2. Hafıza, hatır: Ḳuvvet-i muḥāfaẓayı arturur, ġāyetde zīrek ėder, 
‘aḳlı arturur, yėli sākin eyler 277a/2 

‘aḳlın yavuḳul-: Aklını kaybetmek: İmdi anuñ nişān-ı ‘alāmeti 

oldur kim ditreye ve ‘aḳlın yavuḳula 19a/3, 38a/3

aḳlıḳ / aḳluḳ Ak olma durumu, beyazlık 125a/1

 yüzi aḳlıġından yüzi ḳarası artuḳ ol-, yüz aḳluġı yėrine yüz ḳaralıġın 

ḥāṣıl ėt- 

‘aks (A.) Ters, zıt, aykırı 121a/6

aḳsa- Bir ayağın kısa veya sakat olması sebebiyle hafifçe topallamak 5b/5

aḳsām (A.) Kısımlar, bölümler 130b/11

aḳṭār (A.) Taraflar, bölgeler, kısımlar, köşe bucaklar 121b/8

aḳtarıl- Altı üstüne getirilmek, karıştırılmak

 göñül aḳtarıl- 

aḳuruş (?) 162b/11

al- 1. (Herhangi bir şeyi) Tutup yerinden ayırarak elinde veya yanında 

bulundurmak: Ṣaruġuñ bir ucın bir eline ve bir ucın bir eline ala ve 
dėvşüre 20b/2 72a/6, 111a/1

2. (Bir şeyi) Kullanmak üzere veya gerekeni yapmak üzere yanında 

bulundurmak: Mūmıyā daḫı mu‘tedildür, eger ki andan bir ḳīrāṭ ya 
buçuḳ dirhem alalar 67b/11, 99b/5

3. Temizlemek: Ol gügüli ol yaranuñ içinde yuvalayasın, ne ḳadar 
kim ḫurdesi var-ısa alur 20b/4, 20b/5 

4. Gidermek, izâle etmek: Zīrā ki şīşe anuñ aġrısın da alur, daḫı şişin 

giderür 28a/10, 100a/4

5. İçine çekmek: Anuñ nişānı budur kim ṣoḳuldaya ve ṣoluġını güc-
ile ala 28a/8, 28b/7

6. Koymak: Sen anuñ ardına geçesin, anuñ başını iki buduñ arasına 
alasın 41a/9 

 boynuna al-, ḳan al-, nefes al-

alıḳo- Bırakmak 20b/6, 20b/7, 22b/9

alıvėr- Çabucak veya ansızın almak

 ḳan alıvėr-

ala Kırmızı 146a/1
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‘alā (A.) Üst, üstünde, üzre 
‘alā-ḥālihi: olduğu gibi, kendi hali üzere 248b/2, 279a/6

‘alā-ḥidetin: Ayrı ayrı, teker teker, birer birer 277a/11

‘alā-sebīlin: …yolunda, …yollu, …olarak, …şeklinde 179b/4

‘Alā’im-i Cerrāḥīn (ö.i.) İncelediğimiz Cerrah İbrâhîm’in eseri 2a/8

‘alāmet (A.) Nişan, belirti, işaret 15a/2, 21b/1, 22b/6

 ‘alāmet-i nişān Belirtisinin işareti 35a/11, 63a/6

 nişān-ı ‘alāmet 

alçaḳ Yerden mesafesi az, yere yakın, basık 67a/3, 91b/9, 126a/5

 kendüyi alçaḳ dut-

alda- Aldatmak, kandırmak 39b/1

aldur- Aldırmak 158a/5, 158b/10, 158b/11

 ḳan aldur-

‘alef (A.) Hayvan yemi 285a/11

‘ale’l-ıṭlāḳ (A.) Genellikle, ayrım yapmadan 144a/3

‘ālem (A.) Yerde ve gökte yaratılmış olan şeylerin bütünü, kâinat, evren 

1b/5

alın Yüzün, kaşları üstünden saçlara kadar olan ve şakaklar arasında kalan 

kısmı 40a/2, 82b/10, 86a/7

alın- 1. Tıbbî bir müdahale ile vücuttan çıkarılmak: Ya degirmi ola ya bir 
pāre eti alınmış ola yā uzun ola 6a/1

2. Giderilmek, çıkarılmak, izâle edilmek: Üç edviye ḳadar kefi 
alınmış bal-ıla ma‘cūn ėdeler 277b/1, 279a/7, 279b/2 

 ḳan alın- 

alışdur- Benimsemesini sağlamak 160b/5

‘alīl (A.) Hasta, hastalıklı, mariz, illetli (kimse) 160b/6, 161a/6, 166a/5

Allāh (A.) Her şeyin yaratıcısı olan tek ve mutlak varlık, Tanrı, Hudâ

 Allāhu te‘ālā: Yüce Allah, ulu Allah manasına gelen bu söz Allah 

lafzı yerine ve saygı ifadesi olarak kullanılır 9b/2

alma Elma (Pirus malus) 65a/6, 104b/3, 245b/10

alma şarābı: Elmadan yapılan bir tür şurup 279b/9

alma ṣuyı: Elma suyu 256b/3

alma şerbeti: Elmadan yapılan bir tür şerbet 262a/8

 çürük alma
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alt 1. Bir şeyin yere bakan yüzü, karşıtı, üst: Gerekdür kim ol ḫastayı çalḳoyun 
yaturasın ve altına bir yaṣduḳ ḳoyasın 27b/1, 29b/10, 54b/2

2. İç, iç taraf: Ve daḫı eger kim göresin ol sınuġı ṣaruḳ altında şişe ve 
ḳızara, gerekdür kim 15a/2

3. Bir nesnenin yere temas eden kısmı, taban: Ol çifte altına bir 
yumşaḳ nesne gerekdür, ḳoyasın 26a/4, 57a/3

 ḳoltuḳ altı

altın Alt, alttaki: Altın yanından neşter-ile açalar, büyücek ḳuru fetīl ṣoḳalar 
97b/3 

altun Altın 4b/9, 69b/10, 234b/10

 altun iḳlīmiyāsı / altun ḳılīmiyāsı: Altın posası 84b/6, 222b/4, 

224a/3 

ālūde (F.) Bulaşmış, bulaşan 65b/10

‘alūḳ (A.) Ezme 

 ‘alūḳ ėt- Ezmek 216a/11

‘ām (A.‘āmm) Herkese ait, genel, umuma mahsus 133b/11

amān ünl. Yardım isteme, imdat dileme 

 amān vėrmemek: Göz açtırmamak, nefes aldırmamak, fırsat 

vermemek 40a/9

Amāsiyye (ö.i.) Amasya şehri 

 Amāsiyye Dārü’ş-şifāsı: Amasya Darüşşifası 283a/8

amberbaris (Yun.) Sarı çalı, çoban tuzluğu, diken üzümü denen bitki 

(Berberis vulgaris): Nişāsta her birinden dörder dirhem, ṭebāşīr ve 
mersin yemişi ve amberbaris üçer dirhem 241a/2, 241a/3, 241a/6

 amberbaris ṣuyı: Sarı çalı bitkisinden elde dilen su 241a/10

 ḳurṣ-ı amberbaris

‘amel (A.) 1. Bir maksatla yapılan iş, eylem, fiil: Ve daḫı cerrāḥ olan kimesne 
‘ilmi-y-ile ve ‘ameli ile ḳıyaḳ gerekdür 4a/6, 10a/11, 19b/4

2. Sulu ve daha sık dışkı çıkarma, ishal, sürgün: Yigirmi beş dirhem 
şekker üzerine süzeler, içeler. ‘Amel dükenicek ‘alāmeti budur kim 

210b/1

 ‘amele getür-: Kullanmak 189b/11, 201b/6, 201b/10

 ‘amel eyle-: (Gereğince) Hareket etmek 237b/10
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 ‘amel ėt-: (Gereğince) Hareket etmek 174a/5, 177b/8, 179a/3

 ‘amel olun-: (Gereğince) Hareket edilmek 178a/10, 180a/7, 

222b/7

ammā (A.) Zıt ve aykırı hükmü ifade eden iki cümleyi birbirine bağlar; 

ancak, fakat, lâkin 2a/5, 3b/9

amrūd (F.) Armut (Pirus communis) 110a/5

‘an (A.) Arapça kelimelerin, tamlamaların ve zamirlerin başlarına gelerek 

onlara ayrılma hal eki manası verir ve genellikle zarf görevinde 

birleşik şekiller yapar: Muġlāb ‘an devā-yı mezbūr 291b/11 

aña Ona 2a/11, 8b/11, 9a/1

 aña göre: Ona göre 13b/7, 17b/1, 31a/11 

ana Anne 83b/9  

ana ḳarnındaġı oġlan: Ana rahmindeki çocuk, cenin: Bu daḫı bir 
fetīledür kim anası ḳarnındaġı oġlanı düşürür gerek-ise ölü olsun, 

gerek-ise diri olsun 219a/2

 ana raḥmi: Döl yatağı 90b/9

añarı Öte, ileriye doğru, öbür taraf 48a/4

‘anber (A.) Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir 

madde, güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı 91b/6, 92b/3, 

178b/6

 ‘anber-i ḫām: Ham anber 244a/9

ancılayın Onun gibi, o kadar, öyle 47a/1, 126a/11, 139b/7

anda Orada, o anda, o zaman 15b/1, 18b/7, 20a/4

andaġı Oradaki, o yerdeki, ondaki 136a/10, 141b/2

andan 1. Ondan: Ve daḫı cerrāḥ olan kimsenüñ eli uz ve göñli düz gerekdür 
kim her şey andan incinmeye 3b/11, 8b/10, 9a/4

2. Sonra, ondan sonra: İmdi ma‘lūm olan kişinüñ evvel ṣarḳusı 
ḳaydın göre, andan yaraya tīmār ėtmege başlaya 7b/8, 8b/7, 14b/11

3. Ondan ötürü: Eger kim birḳaç gün diri olursa ‘āḳıbet ḳabż olur, 
andan ölür 51a/10 

 andan gėrü: Ondan sonra 179b/6

andan ṣoñra: Ondan sonra 4b/10, 8b/2, 33b/3 

andıḳ Sırtlan (Hyaena) 236b/3
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anduz Andız, yaprakları dikenli olan bir çeşit ardıç: Ve anduz ve servi 
yapraġı yumşaḳ dögeler ve ol evvelki otlar ki ẕikr ėtdük, bu otları daḫı 
ḳarışduralar 66b/6

anı Onu 8b/2, 10a/5, 25a/2

ānīsūn (A.) Anason (Pimpinella anisum) 6b/10, 206a/4, 213a/8

 ānīsūn-ı Mıṣrī Mısır anasonu 247b/8, 279a/3

‘ankebūtiyye (A.) Gözün bir tabakası: Dördünci ṭabaḳasına ‘ankebūtiyye 

dėrler, zīrā örümcek avına beñzer 146a/3

anlar Onlar 4b/11,11b/8, 42a/10

añsuz Nagehan, ansızın, birdenbire 19b/7

Anṭākī (ö.i.) Antakya’ya ait, oraya mensup 

 saḳmūniyā-yı Anṭākī 

añul Yavaş, sakin, hafif 60a/2

 añul añul: Ağır ağır, usul usul, yavaş yavaş 20b/8, 24a/8, 48b/8

anuñ Onun 11b/10, 12a/8, 14a/6

 anuñ gibi: Onun gibi 11a/3, 14a/3, 15b/8

 anuñ içün: Onun için 22b/8, 40a/4, 40a/9

‘anzerūt (A.) Sıcak memleketlerde yetişen aynı addaki ağaçtan çıkarılan 

ve yara tedavisinde kullanılan bir reçine: Gerekdür kim birez 
‘anzerūt, ġāyet ġubār eyleyüp ol yara içine ṣaçalar 6b/2, 7a/5, 70a/11

 ‘anzerūt-ı mürebbā: Anzarut şırası 201b/3

ara- 1. Bir şeyi bulmaya çalışmak, taharri etmek: Eger kim anda kemikden 
ḫurde ḳaldı-y-ısa elüñ-ile arayup bulasın 19b/5, 30b/4 

2. Yoklamak, araştırmak: Anuñ elini ol iskemli üzerine ḳoyasın ve 
arayasın 15a/5, 33a/8, 34b/11

‘Arabī (A.) Araplara, Arap kavmine ait

 ṣamġ-ı ‘Arabī, zamḫ-ı ‘Arabī

aracuḳ Ara: Ve bir budaġı ṭalaġuñ çuḳurına ulaşur ve ol aracuḳda bulunur 
135a/9

aralıḳ Yer, mahal: Ol yere degin varur kim eyegüler ile murdār iligüñ 
aralıġudur 140b/2

ārām (F.) Durma, dinlenme 164b/11

aran- Bulunmaya çalışılmak, araştırılmak, taharri edilmek 20b/8
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ardınca Arkasından, arkası sıra, peşinden 74b/10

arġun Beyaz çiçekli, dikenli veya dikensiz bir ağaççık, ahlat 294a/11

arı 1. Temiz, tertemiz, pak, tahir: Cerrāḥ olan kimsenüñ avadanlıġı uz ve arı 
gerekdür 4b/8, 98b/4, 184b/7 

2. Saf, katışıksız, halis: Ṣamġ-ı ‘Arabī ve aḳ keẟīrā ve ṣabr-ı suḳuṭurī 
ve arı cengār ve ḳızıl zernīḫ 221b/2, 222a/9, 222b/11

 arı ḳıl-: Temizlemek 184b/7

arıdıcı Arıtıcı 108a/11

arıdıl- Temiz duruma getirilmek 268a/5

arılıḳ Arı olma, temizlik, saflık

 sīne arılıġı 

arın- 1. Temizlenmek: Arınacaġı var-ısa ayırtlayasın ve ṣaracaġı var-ısa 
ṣarasın 21b/6, 38a/8

2. Katışıksız, arı duruma gelmek: Alalar arınmış ḥayvā çekirdegi için 
ve aḳ ‘anzerūt ve ṣaru helīle çekirdeginüñ için 235a/3, 235b/6

arıt- Temizlemek, temiz duruma getirmek 15b/10, 77b/6, 83a/4 

‘ārıż (A.) Sonradan ortaya çıkan 

‘ārıż ol-: Aslında mevcut olmayıp sonradan ortaya çıkmak 115b/8

arḳa 1. Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: Ol 
iskemlinüñ iki delügi ola arḳasından yaña 52b/7, 99b/6, 129a/1

2. Vücudun belden boyuna kadar olan sırt kısmı: Evvel gerekdür 
kim ol ḫasta arḳası-y-ıla bir nesneye dayana 23a/8, 198b/10, 218b/5

3. Vücudun, bacakların bittiği yerden bele kadar olan kısmı, geri, 

kıç: Balġamī ‘illetlerden arıdur ve arḳa aġrısın giderür 195b/10, 

273a/2

arḳırı Eğri, yan üstü, tersine, aykırı, yanlamasına, karşı, ters: Zīrā kim 
üzerine ziyāde ḳatı baṣmaḳdan burun yaṣṣılanur, meger ḳatı ṣına, 
arḳırı 26a/8, 28a/6, 74b/1

arḳun Aheste, yavaş, ağır, sakin: Ve ṭoġrı eyleyeler ve baġlayalar, evet arḳun 
çekeler 65b/9, 254b/2 

 arḳun arḳun: Yavaş yavaş 66b/9, 186a/4

arḳuncaḳ Yavaşça, hafifçe, sessizce: Gėrü baġlayalar oñat ve arḳuncaḳ 
dutalar, ammā sınan kemigi çekeler 66b/9

arpa Arpa (Hordeum vulgare) 6b/9, 71a/8, 89b/2
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arşun Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü 17a/9

art Arka taraf, arka 23b/2, 31b/6, 39a/8

art- 1. Sayıca, miktarca çoğalmak, fazlalaşmak, tezayüt etmek: Ol yaranuñ 
dört yanı gögere ve şişi arta, ziyāde ola 76a/6, 151b/1

2. Belli bir ölçünün üstüne çıkmak: Anuñ gibi işlerden ḳan göyner ve 
ḥarāreti artar 14a/4, 67a/8

3. Şiddetlenmek, fazlalaşmak, daha etkili duruma gelmek: Evvelki 
baḫşı sinnü’n-nümüvdur ve nümüv artmaḳdur, zīrā bu sinde insānuñ 
bedeni ve ḳuvveti ve ḥüsni dā’imā artmaḳdadur 124b/1

artuġıraḳ Daha fazla, çokça: Her gün bir ḳurṣı sikencübīn birle sirkesi 
artuġıraḳ ola 258a/5, 261a/9

artuḳ 1. Başka, gayrı, mâada: Hemīn şöyle bilesin kim ādemden artuḳ cinsde 
Ḥaḳ te‘ālā celle ve ‘alā köprücek yaratmamışdur 17b/8, 28a/2, 

219b/11

2. Fazla, ziyade: Uyluḳ sınuġına yüzin ḳoyu artuḳ yaturasın ve cemī‘ 
ṭa‘āmı ıssı ve ter ola 12a/7, 29a/1, 41b/11

3. Küsur, -den fazla: Ammā ol ip berk ola ve ḳalıñlıġı kiriş deñlü ola 
ve ol boncuḳ uzunluġı bir barmaḳdan artuḳ ola 13a/8, 117b/1

 yüzi aḳlıġından yüzi ḳarası artuḳ ol- 

artur- 1. Miktarını çoğaltmak, fazlalaştırmak: Ma‘deye ḳuvvet vėrür ve 
ṭa‘āmı hażm ėder ve menī arturur ve aġız ḳoḳusın ḫōş eyler 277a/3, 

283b/11

2. Daha etkili duruma getirmek: Ma‘cūnü’l-bāh, şehveti ġāyetde 
arturur ve ma‘deyi ḳuvvetlü ėder 204b/11, 277a/2, 278b/9

 3. Geriye bırakmak, fazla bırakmak: Bu otları daḫı ḳarışduralar, 
arturalar 66b/7

 gözüñ cilāsın artur- 

aru Bk. arı 20b/3

aruḳ Zayıf, cılız: Ve ḳatı olur daḫı ekẟer aruḳ kişilerde olur ve ṣovuḳ olur 
42b/6 

aruḳlıḳ Arıklık, zayıflık: Aruḳlıḳda eger beñiz ḳararaġ-ısa ḥarāret ve yubūset 
ġālibdür 125a/3, 125a/6

ārzū otı Kaya koruğu, kasirü’l-hacer (Semperviyum): Baş kāsnī, siñirlü 
yapraġı ve ārzū otı; bunları dögeler, sirkeyle ḳaralar 101a/7
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ās (A.) Mersin ağacı ve bundan elde edilen yemiş (Myrtus communis) 

 ḥabb-ı ās, ḥabbü’l-ās, ḳurṣ-ı ās, varaḳ-ı ās

‘aṣab (A.) Sinir, damar

 ‘aṣabu’s-sem‘: İşitme siniri: Birine ‘aṣabu’s-sem‘ ya‘nī ki eşitmek siñiri 
dėrler 130b/9

a‘ṣāb (A.) Sinirler 

a‘ṣāb-ı mücevvef: Bir grup sinire verilen ad: Beşinci ṭabaḳaya 
şebkiyye dėrler, çoḳ ṭamarlar ḳarışur, a‘ṣāb-ı mücevvefe, andan ṣoñra 
birbirine dolaşur 146a/10

a‘ṣābun rāci‘atun ilā fevḳ: Yukarıya dönen sinirler: Ve bunlara 
a‘ṣābun rāci‘atun ilā fevḳ dėrler, ya‘nī yuḳaruya döner siñirler 131a/11

āsān (F.) Kolay; (metinden anlaşıldığına göre) bir tür kırığa verilen ad: Ol 
kim ḳatı ḫurdedür, aña mevātet dėrler ve ba‘żısı dibelik üzülüpdür 
ammā eti derisi ṣaġdur, ol ṣınuġa āsān dėrler 10b/6

 āsān ol-: Kolay olmak, kolaylaşmak 2a/9, 142a/4, 144a/11

āsānlıḳ Kolaylık 38b/11, 39b/3, 46a/2 

asarun (Yun.) Kediotu, asaron (Asarum europaeum): Behmen-i Hindī otuz 
dirhem, asarun otuz dirhem, kimnūn on dirhem 163a/1, 280a/2, 

282a/10

‘asel (A.) Bal  206b/4, 211a/6, 222a/5

 şem‘-i ‘asel 

aṣfar (A.) Sarı, sarımsı

 helīle-i aṣfar 

‘aṣfūr (A.) Yalancı safran, uspur (Carthamus tinctorium): Arpa unı, benefşe, 
bābūnec, ‘aṣfūr çiçegi, uşaḳ; bunları dögeler, ḳarışduralar 104a/2, 

266b/7, 274a/1

aṣıllu Asıllı 55b/6

‘asīrlen- Zorlaşmak, güçleşmek: Eger uyuz ‘asīrlense üç gün pey-ā-pey birer 
miẟḳāl ṣabr yuda 293b/7

aṣl (A.) 1.sıf. Kaynak, kök, köken, mebde, menşe: Ve arayasın, tā ki aṣlın 
bulasın 2b/6, 19b/5, 22a/4

2. sıf. En önemli olan, başta gelen: Ammā biz ol aṣl yaraya nice ‘ilāc 
bulup dururuz 12b/10
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3. zf. Gerçekte, hakikatte: Ammā bunlar şol vaḳt olur kim aṣlı-y-ıla 
arınmaya 21b/6 

 şarāb-ı aṣl-ı Hindī 

aṣlu Bk. aṣıllu 43b/5

aṣlā (A.) Hiçbir zaman, hiçbir vakit, hiçbir şekilde, kesinlikle, katiyen 

43b/3, 64b/8

aṣma Belli bir cins üzüm veren, dalları çardak üstüne yayılan tırmanıcı 

küçük ağaççık, üzüm ağacı 87b/3

aṣṣı / assı Fayda, kâr, kazanç, menfaat: Ḳurṣ-ı kāfūr kim aṣṣıdur yürek 
aġrısına ve ḫafaḳāna kim issilik birle ola 183a/4, 256a/10, 255a/2

 aṣṣı ėt-: Fayda etmek 179a/5, 182a/7, 263a/10

 assı ḳıl-: Fayda sağlamak 255b/1 

āsumānī (F.) Gök renginde, açık mavi 113a/9

aş Yenilmek üzere pişirilmiş yiyecek, yemek, taam 67b/2, 82a/3, 83a/10

aşa aşa taşa taşa 276b/1

aşaġa Aşağı 6a/7, 7a/10, 24a/11

 aşaġa çeñe: Alt çene: Düşmekden aşaġa çeñe ayrılursa tėzcek yaḳu 
ėdeler 93b/11, 128a/7, 128a/8

aşaġaḳı / aşaġaki Aşağıdaki 47a/7, 47a/9

aşır- Dolamak: El üzerine taḫta aşırmaḳ ġāyetde küstāḫlıḳdur, megerki sınuḳ 
kendi anda ola 32b/4

āşikāre (F.) 1. sıf. Açık, meydanda, gözle görülebilen, ayân:  Eger  āşikāre-y-
ise  yaralar,  çıḳaralar;  eger  ki görünmez yėrde-y-ise üşendürmeyeler 
105a/8, 125b/6

2. zf. Açıkça, açık bir şekilde: İkinci derecede idügi andan ma‘lūm 
olur kim, ḳuvvetde artuḳ ola līkin ol ḳadar degildür kim bedenüñ 
ef‘āline āşikāre żarar ėrüre 153a/7, 150a/2, 153a/9

 āşikāre ol-: Meydana çıkmak, belli olmak, görünmek 124b/10, 

138b/6, 138b/8

aşlama Aşılamak işi: Līkin yeri yumrı ḳaldı. Meẟelā bir aġaç aşlaması gibi 
oldı 5b/4

aşu Kırmızı toprak, aşı toprağı 89b/9 

‘aṭaş (A.) Susuzluk, susama, hararet: Yürek oynamaġa ve ‘aṭaşa ve ḳan 
ḳuṣmaġa ve öksürüge fā’ide ėder 240b/3
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āteş (F.) Ateş 287b/2, 290b/1

atıl- Atma işine konu olmak 
 siñir atıl- 

atmaca Doğan cinsinden yırtıcı kuş, ak kuş (Accipiter nisus) 236a/6

avadan İyice, adamakıllı, hakkıyla, tamamıyla: Avadan ol ṣu-y-ıla ovasın, tā 
ki yumşana 40b/8, 41a/6, 198b/2

avadanlıḳ Bir şeyi yapmak, onarmak için kullanılan âlet takımı: Cerrāḥ 
olan kimsenüñ avadanlıġı uz ve arı gerekdür 4b/8, 61b/3

avān (A.) Zaman, vakit 

 avān-ı ḥayż: Âdet görme zamanı 273a/3

 ḥayż avānı

āvāz / āvāze (F.) Ses, seda 146b/5 

 āvāzı aç-: Sesi açmak 215b/7, 216a/1

 āvāzı boġuḳ ol-: Sesin boğuk olması 63a/6

 āvāz vėr-: Seslenmek 69b/7

a‘ver (A.) Kör bağırsak: Birine dıḳāḳ ya‘nī ince dėrler ve birine a‘ver ya‘nī 
gözsüz 147b/8

‘avrat (A.) Kadın 5b/2, 42b/8, 45b/6

 ḳız emzüren ‘avrat südi

avuç (Sayı sıfatlarıyla) Elin hafifçe kapatılmasıyla meydana gelen çukurun 

alabileceği (miktar) 91b/9, 205b/7, 267b/8

aya 1. Elin iç tarafında bilekle parmaklar arasında kalan düz kısım, avuç içi: 

Anı taḫta-y-ıla ṣarmayasın, eli ayasına ṣarasın 33b/5, 47a/3, 49b/10

2. (Metinden anlaşıldığına göre) Bir tür kırık: Şol ṣınuḳ kim uzadı 

ola, aña yarıḳ dėrler ve ba‘żısı gėñ olur, ba‘żısı dar olur ve ba‘żınuñ bir 
ucı gėñ ve bir ucı dar olur, aña aya dėrler 10b/4

ayaḳ 1. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü: Anuñ 
ṣınuġı şundan vāḳi‘ olur kim; yüksek yėrden düşmekden olur ve ayaḳ 
üzerine düşe 7b/11, 37b/11, 38a/11 

2. Bacak: Anuñ evvel ‘ilācı budur kim; sınuġı yėrleşdüresin şol ṭarīḳ-
ile kim, evvel ayaġını uzadasın ve aġırşaġını yerine ḳoyasın 18a/9, 

18b/4, 36b/3

3. Basamak: Şu şarṭ-ıla kim; bir nerdübānuñ beşinci ayaġına bir ṭop 
baġladum 45b/10
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‘ayān (F.) Açık, aşikar, gözle görülür 

 ‘ayān ol-: Görünür hale gelmek, belli olmak, açıkça meydana 

çıkmak 61b/4

ayār (A. ‘iyār) Kurşun üstübeci: Ve ṣamġ-ı ‘Arabī ve keẟīrā ve göyünmiş ayār, 
her birinden sekiz dirhem; cümlesi ṭoḳuz otdur 228a/4

 şāf-ı ayār

ayaric (Yun.) İlaç olarak kullanılan bir grup macuna verilen ad: Evvel ḳifal 
ṭamarından ḳan alalar, ayaric-ile dimāġın arıdalar 83a/4, 84b/5, 

86b/8 

 ayaric-i fayḳara: Değişik birleşimlerden oluşan bir preparat 

205a/10, 213b/5, 215a/8

 nüsḫa-i ayaric, ṣıfat-ı ḥabb-ı ayaric

ayġır Damızlık erkek at

ayġır ḫāyesi: Aygır taşağı 73a/3

ayırtla- 1. Ayıklamak, temizlemek: Gerekdür kim ol yarayı ikileyin açasın ve 
ayırtlayasın, tā ki temiz ola 14b/11, 22b/3 

2. Seçmek, ayırıp çıkarmak: Anuñ aṣlı budur kim; eger ḳābil ise 
yarasın, ol ḫurdeyi ayırtlayasın 26b/4

ayırtlama Ayıklama işi 35b/4

ayırtlan- 1. Ayrılmak, tefrik edilmek: Ba‘żı şöyle ḫurde olur kim geyrekden ve 
etden ayırtlanmaz 10b/7, 21a/3, 23a/2

2. Ayıklamak: Ba‘żısınuñ kemigin daḫı ḳazıdum, tā ki ayırtlandı, 
şübhem ḳalmadı 78b/6

‘ayn (A.) Göz

 māḳu’l-‘ayn

‘ayneyn (A.) İki göz, gözler

 māḳu’l-‘ayneyn

‘ayniyye (A.) Gözün tabakası, kara kısmı: Üçünci ṭabaḳası gözüñ ḳarasıdur 
ve aña ‘ayniyye dėrler 145b/11

ayran Yoğurdun sulandırılması ile elde edilen içecek 171a/3, 270b/4, 

270b/7

ayrıḳ Yabanî geyik ve sığır: Göyünmiş ayrıḳ boynuzı ve göyünmiş yumurda 
ḳabı degmesinden üçer dirhem 248a/10
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ayrıl- Ayrılmak, ayırma işine konu olmak 24a/4, 25a/4, 26b/7

ayru 1. Farklı ve değişik, başka: Zīrā kim ḳalıñ etdür, tā ki bir ayru nesne 
ḳalmaya 34b/2, 126b/5, 152b/2

2. Kendi başına, tek, yalnız, müstakil: Sıḳ elekden geçüresin ve çam 
ṣaḳızını ayru dögesin 36a/1, 175a/2 

 ayru ayru: Birer birer, teker teker, her biri kendi başına 5b/10, 

6a/3, 13a/7

 ayru ol-: Birlikte bulunmamak, aynı yerde olmamak 14b/6

ayruḳ (I) 1. Başka, gayrı, mâada, diğer: Zīrā ayruḳ iḳlīm ḳavminüñ 
mizāclarına göre bu mu‘tedildür 97b/9, 116a/2, 185a/7

2. Artık, bundan sonra, bir daha: Andan açılursa, ayruḳ anuñ 
ṣaġalmasınuñ umması cehd ėtmeyesin 38a/6, 209a/2 

3. Ayrılmış: Ayruġuñ ṣınuġı yigirmi günde ḳaynar ve dirsek ve ḳol 
sınuġı ḳırḳ günde ḳaynar 12a/3

ayruḳ (II) Ayrık otu (Agropyrum repens) 216a/7, 276a/3

ayruḳsı Başka, başka türlü, ayrı, apayrı, farklı: Ammā marażuñ ol bir ḳısmı 
kim mürekkebdür, ol ayruḳsı marażlardan ḥāṣıl olur 151a/5

ayu Ayı (Ursus arctos) 193a/4, 193b/5

ayva Ayva ağacının büyük, sarı renkte, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe, ufak 

çekirdekli meyvesi (Cydonia vulgaris)  99a/9, 192b/4, 248a/4

 ayva çekirdegi lu‘ābı: Ayva çekirdeğinin ezilmesiyle elde edilen 

pelte 182a/10, 208a/5, 215b/10

ayva lu‘ābı: Ayvadan ezilmesiyle elde edilen pelte 255b/4

 ayva şarābı: Ayvadan yapılan bir tür şurup 216b/6, 256b/9, 

288a/8

 ayva şerbeti: Ayvadan yapılan bir tür şurup 250a/9, 261b/5

ayvaṭana (Yun.) Yüksekliği 15-70 santimetre, sık tüylü, soluk sarı çiçekli, 

çok yıllık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis) 94b/3

az 1. Miktarı, derecesi ve niteliği belli bir ölçünün altında bulunan, çok 

olmayan: Bilgil kim anuñ çıḳuġı müşkildür; zīrā kim eti azdur 
41b/5, 42b/7, 47a/6

2. Seyrek, nadir, ender olarak: Şöyle bilesin kim kürek sınuġı az vāḳi‘ 
olur 28a/4, 49b/3
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3. Belli bir ölçünün altında: Ḳatı eski süci içe, ammā az içe ve daḫı 
az yeye 252a/1, 252a/2

 az az: Az miktarda 187a/2, 243a/2 

 azar azar: Yavaş yavaş, tedrici suretle 236a/5

az- (Yara, hastalık) Etkili, tehlikeli duruma gelmek: A‘żā ve beden azmaḳdan 
olur ve yumrıcaḳ olur, azar 109b/3, 258a/9

a‘żā (A.) Vücudu meydana getiren parçalar, organlar 2b/5, 64a/6, 101a/1

 a‘żā-yı mer’ūse: Ana organlar 120b/7

  a‘żā-yı müfrede: Tek organlar 121a/2, 121a/4, 151a/2

a‘żā-yı mürekkebe: Mürekkep organlar 121a/3, 121a/5, 151a/3

 a‘żā-yı müteşābihe: Benzer organlar 143b/11

a‘żā-yı re’īse: Ana organlar 120b/11

 cāsūs-ı a‘żā 

azacuḳ Pek az miktarda, azıcık: Eger açılmazsa neşter-ile azacuḳ deleler ve çoḳ 
aḳıtmayalar 83b/7, 148b/2, 186a/9

a‘ẓam (A.) Çok (daha, en, pek) büyük

 müdebbir-i a‘ẓam 

‘aẕbe (A.) Ilgın yemişi (Tamarix): Ḳızıl gül dört dirhem, ‘aẕbe üç dirhem, 
yeşil māzū üç dirhem 244b/10, 245b/3

azdır- / azdur- Azmasına sebep olmak: Yüzde ḳızıl ve yumrıcaḳ olur, tamām 
yüzi azdırur, cüẕāma döndürür 89a/5, 153a/11

‘aẓīm (A.) Çok, fazla, büyük 114b/3, 186b/8, 190a/1

‘Azīz (A.) “Benzeri bulunmayan, eşsiz kudret sahibi, mağlup edilmesi 

mümkün olmayan” manasında olup esmâ-i hüsnâdandır.  

 inşā’allāhu’l-‘Azīz

‘aẓm (A.) Kemik

 ‘aẓmü’l-cebhe: Alın kemiği: Depenüñ iki süñügine ulaşıḳdur ve aña 
‘aẓmü’l-cebhe dėrler ya‘nī alın süñügi dėrler 127a/10

 ‘aẓmü’n-nuḳre: Ense kemiği: Depenüñ iki süñügine ulaşuḳdur ve 
aña ‘aẓmü’n-nuḳre dėrler ya‘nī eñse süñügi 127a/8

azraḳ Daha az, azca 105b/5, 245b/9

azu dişi Azı dişi, öğütücü diş 40b/10, 93b/8

‘ażud (A.) Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan şişkince 

kas kütlesi, pazı 128a/11, 137a/10, 137b/1



247Alâ’im-i Cerrâhîn

B
bāb (I) (A.) Bir kitabın bölümlerinden her biri: Her mecrūḥuñ cerāḥatı 

aña geñez bulunsun dėyü yigirmi iki bāb üzerine binā olundı 2a/11, 

3a/10, 3a/11 

 el-bābü’l-‘āşiru, el-bābü’l-‘işrūn, el-bābü’l-evvelü, el-bābü’l-ḥādī 

‘aşer, el-bābü’l-ḥādī ve’l-‘işrūn, el-bābü’l-ḫāmisü, el-bābü’l-ḫāmisü 

‘aşer, el-bābü’r-rābi‘u, el-bābü’r-rābi‘u ‘aşer, el-bābü’s-sābi‘u, el-

bābü’s-sābi‘u ‘aşer, el-bābü’s-sādisü, el-bābü’s-sādisü ‘aşer, el-bābü’ẟ-

ẟāliẟü, el-bābü’ẟ-ẟāliẟü ‘aşer, el-bābü’ẟ-ẟāminü, el-bābü’ẟ-ẟāminü 

‘aşer, el-bābü’ẟ-ẟānī, el-bābü’ẟ-ẟānī ‘aşer, el-bābü’ẟ-ẟānī ve’l-‘işrūn, 

el-bābü’t-tāsi‘u, el-bābü’t-tāsi‘u ‘aşer

bāb (II) (A.) Bağır içindeki damar adı: Ammā ol ṭamar kim aña bāb dėrler, 

baġır içinde bulunur ve andan beş ṭamar budaḳlanur 134b/9, 135b/5 

babadiye / babadya (Yun.) Papatya (Matricaria chamomilla): Issı çiçekler 
yaġın çıḳarmaḳ ṭarīḳası meẟelā babadya, nergis gibi 191b/10, 

266b/10, 277a/7

bābūnec (F.) Papatya (Matricaria chamomilla): Ṭoraḳ otı yaġı ve şarāb yaġı 
ve bābūnec yaġı; bu yaġlar-ıla ḳarşu ölüdüp yağlayalar 66a/3, 82b/9, 

88b/4

 dühn-i bābūnec, dühnü’l-bābūnec, ḥaleb-i bābūnec, rūġan-ı 

bābūnec

bādiş-nām (F.) İnsanın yüzünde meydana gelen kızıllığa denir, bazıları 

sürh-bâd hastalığı olduğunu, bazıları cüzam başlangıcı olduğunu 

söyler: Yüzde bādiş-nām olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ḳanıñ fesādından 
olur 89a/3

bādām (F.) Badem (Amygdalus communis) 82a/10, 88a/7, 88b/10

bādām ḥarīresi: Badem tatlısı 96a/3

bādām-ı muḳaşşer: Kabuğu soyulmuş badem 285a/3

 bādām yaġı: Bademden elde edilen yağ 190b/7

 muḳaşşer bādām 

ba‘dehū (A.) Ondan sonra 3b/4

bādem (F.) Bk. bādām 65a/3

baġ 1. Bir nesneyi saran şey, sargı: Ve eyle ki ‘ādetdür ṣaralar ve üç güne degin 
aġacınuñ baġını şeşmeyeler 66b/4
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2. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya 

yarayan lif demeti: Şöyle bilesin ki uyluġuñ baġı ol kemük-ile baġludur 
55a/3, 71a/5, 131b/10

bāġ (F.) Üzüm kütüklerinin dikili olduğu yer 

 bāġ çubuġı: Asma fidesi 91a/6 

baġa / baġa yapraġı Karnıyarık otu (Semen Psylli): Beş dirhem baġa ḳabı 
küli ve bir çekirdek gergeden boynuzı ve ḳırḳ dirhem sükker ma‘cūnı 
ola 73a/3, 256a/2, 262b/6 

 baġa yapraġı ṣuyı: Bağa yağrağından elde edilen öz su 256a/2

baġanus (Yun.) Sedef otu (Ruta graveolens): Baġanus veyā ṣoġan, ḳōz 
yaġında veyā acı bādām yaġında bişüreler 251b/8, 260b/5, 267a/4

baġarsıḳ / baġarsuḳ Bağırsak 5a/1, 63b/6, 70a/9

 ṭoġru baġarsuḳ

baġır 1. Göğüs, sîne: Gül yaġı-y-ıla ḳarışduralar ve baġır üzerine yaḳu ėdeler 
65b/3 

2. Ciğer: Ma‘īdeyi baġıra def‘ ėder. Ve ma‘īde-y-ile baġır arasında ince 

ṭamarlar vardur 86a/5, 118a/9, 120a/8

baġırsaḳ Bk. baġarsıḳ / baġarsuḳ 62a/11

baġla- 1. Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak: Ol taḥtaları ya üç ya 
dört yėrde yaḫūẕ beş yėrde baġlayasın ve her ipi ayru ayru baġlayasın 
13a/6, 13b/9, 17a/4

2. Sarmak: Ba‘żı kez taḫta da ḥācet olmaz, yaḳu-y-ıla ve ṣaruġ-ıla 
ḥāṣıl olur ve ḳatıca baġlayasın 14b/5, 21a/8, 41a/11 

3. Düğümlemek: İplik yerine altun tel-ile baġladum berkçe 69b/10

4. Durdurmak: Ṣıfat-ı ḥabb-ı dīger ḳan gidene eyü yarar ve ḳanın 
baġlar 216b/3

 ḳarnı baġla-, ṭabī‘atı baġla-

baġlan- 1. Sarılmak, sargılanmak: Ba‘żı yėr vardur kim taḫta-y-ıla baġlanur 
15b/1, 41b/7, 66b/8

2. Kapanmak: Bu şāfuñ bir ḫāṣiyyeti oldur kim; ḥayż avānından 
baġlanup oġlı ve ḳızı olmayan ‘avratlara vėrdüm 219a/9

 içi baġlan- 

baġlayıcı Bağlama niteliği olan 250a/1

baġlu Bağlı 55a/4, 67a/9
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bāh (A.) Cinsel arzu, şehvet 

 ma‘cūnü’l-bāh, ṣıfat-ı ma‘cūnü’l-bāh 

bahaḳ (A.) Cüzam: Bahaḳ renci kim ol daḫı cüẕām cinsidür 108b/11, 

172a/2, 172a/3

baḫal (A.) Korumak, esirgemek 264a/10

bahār (F.) Bahar 4b/5, 269a/5

baḥr (A.) Deniz 

 kereşü’l-baḥr, sereṭān-ı baḥr, zebed-i baḥr, zebedü’l-baḥr

baḫr (A.) Buharlanma, ağız kokması 254a/8

 devā’ü’l-baḫr

baḥẟ (A.) Konu, mevzu 114b/3

baḫş (F.) Kısım, bölük, bir parça 28b/5, 124a/10, 124b/2

baḫşāyiş (F.) Bağışlama, ihsan 1b/4

bā‘iẟe (A.) Hareket ettirici güçlerden, insanın menfaatinin ne yönde 

olduğunu tespit eden güç: Ḳuvvet-i müteḥarrike daḫı iki ḳısımdur: 
Biri bā‘iẟe ve biri fā‘iledür 123a/9, 123b/2

 ḳuvvet-i bā‘iẟe 

baḳ- 1. Gözleri bir şey üzerine çevirmek: Üçünci nişānı budur ki ḳarşusına 

ṭoġrı baḳamaya 63a/2, 63b/9, 77a/2

2. Yoklamak, araştırmak, incelemek: Ve ḳaldurasın ve altına baḳasın, 
çökügi altında ḳafadan ḳopmış kemigi var-ısa çıḳarasın 23b/8

baḳar (A.) Sığır, öküz, inek cinsinden hayvan 

 merāre-i baḳar

baḳıla (A.) Bakla (Vicia faba) 80b/5, 89b/1, 111b/6

baḳır Bakır 61b/6, 75b/1, 221a/11

 baḳır ṭulısı: Bakırın işlenmesi esnasında sıçrayan paslar 71b/5

 baḳır tūbālı / baḳır tuvālı: Bk. baḳır ṭulısı 218a/3, 218a/6, 234b/2

baḳıyye (A.) Geri kalan, artan 123b/5, 131a/9, 139a/8

bāḳī (A.) Kalan kısım: Ba‘żısı ḳarunuñ ve ḳoluñ derisinde yayılur ve ikisine 

daḫı ḥis vėrür ve bāḳīsi iki ḳısm olur 133b/5, 177b/2, 181a/4

bāḳī ḳal-: Geriye kalmak, arta kalmak 141a/10

baḳḳam (A.) Bakam ağacı, kızıl ağaç (Caesalpinia echinata) 108b/5, 172b/7

baḳla Bk. baḳıla 71a/7, 248a/9
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bal Bal, asel 4a/5, 70b/8, 82b/5

 bal cüllābı: Baldan yapılan bir tür şerbet 82b/3

 bal pālūdesi: Baldan yapılan tatlı 82b/3

 bal sikencübīni: Baldan yapılan bir tür şurup 260b/7

 bal şerbeti: Baldan yapılan şerbet 92b/8

bal mūmı Bal mumu 33b/7, 39b/7, 41a/1

balçıḳ Yapışkan çamur, mil 

balçıḳ ḫurmā: Kabına bastırılarak konmuş, ezik ve yapışkan hurma 

17b/10, 53a/4, 162b/2

 Endülüs balçıḳı 

balçıḳlu Balçıklı 152b/1

baldır / baldur Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik 

129b/6, 134a/10, 138b/4

balġam (A.) Eskiden beden yapısının esasını teşkil ettiği kabul edilen dört 

unsurdan biri 73a/9, 73b/11, 74a/5

 balġam-ı ‘afṣī: Kekre balgam 117b/10

 balġam-ı ḥāmıż: Ekşi balgam 117b/9

 balġam-ı ḥulv: Tatlı balgam 117b/5, 117b/9

 balġam-ı māliḥ: Tuzlu balgam 117b/6

 balġam-ı tefih: Tatsız balgam 118a/2

balġamī (A.) Balgamla ilgili 12a/8, 66a/7, 77b/5

 balġamī ısıtma: Balgamdan kaynaklanan sıtma 66a/7

 ḥummā-yı balġamī 

balıḳ Balık 70a/11, 70b/1, 71b/11

 balıḳ aġı: Balık tutmak için hazırlanan ağ 146a/11

 balıḳ yelimi: Balık tutkalı 70b/1

balıḳçıl Turna cinsinden uzun bacaklı bir kuş (Ardea) 197b/10

bāliġ (A.) Büluğa eren 

 bāliġ ol-: Büluğa ermek 215b/1

balta Balta 45a/9

ban Ban otu (Hyoscyamus niger) 165a/3, 194a/2, 244a/1

bān (A.) Ban ağacı ve bu ağacın yemişi (Moringa) 

 ḥabbü’l-bān 
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banbal ḳurdı Kuduz böceği: Jencār, banbal ḳurdı, iç yaġ-ıla ḳarışduralar, 
panbuġ-ıla ol yumrı üzerine vuralar 97a/5, 98b/6

bandur- Batırmak, bulaştırmak 192a/10

bāng (F.) Funda çalısı ve tohumu 166b/5 

168b/2, 229a/2

barac Kuyruk sokumu: Ve oñurġa boġunlarında ve ucada ve e‘ālī şercde ya‘nī 
baracda ve sekirdende otuz pāre 127a/2

baraṣ (A.) Vücutta yer yer lekeler şeklinde görülen hastalık, abraşlık, alaca 

hastalığı: Bahaḳ-ıla baraṣ arasında farḳ ėtmişlerdür ki; ḳaçan bahaḳa 
igne vuralar, eger ḳanı çıḳarsa ḳābil-i ‘ilācdur 108a/9, 172a/3

bārid (A.) Soğuk 153a/5

 bārid ü raṭb: Soğuk ve nemli 116b/11, 152a/3

 bārid ü yābis: Soğuk ve kuru 117a/1, 152a/3, 152a/5 

 müferriḥ-i bārid 

barmaḳ Parmak 4a/5, 13a/8, 17a/8

 kiçi barmaḳ

baṣ- 1. Vücudun ağırlığını verecek bir biçimde ayak tabanını bir yere veya 

bir şeyin üzerine koymak: Depere ziyāde baṣmayasın, zīrā kim 
üzerine ziyāde ḳatı baṣmaḳdan burun yaṣṣılanur 18a/10, 26a/7, 

52a/11

2. Kuvvetle sıkıştırmak, bastırmak: Şol ṭarīḳ-ile kim, bir bez çaġşırı 
daru-y-ıla doldurasın baṣa baṣa 18a/5

baṣal (A.) Soğan 

 baṣal-ı ‘unṣul / baṣalü’l-‘unṣul: Adasoğanı (Urginea maritima) 

88b/7, 274b/9, 280a/6

bāselīḳ (A.) Şah damarı: On yedinci ekḥel ṭamarı altında olur, aña bāselīḳ 
dėrler 156a/7

 bāselīḳ ṭamarı / bāselīḳ damarı: Şah damarı 71a/6, 101a/4, 

108a/1 

 merhem-i bāselīḳ 

baseliḳun (Yun.) Fesleğen, reyhan (Ocimum basilicum); (metinde) 

birleşik bir ilaç grubuna verilen addır: Merhem-i Mıṣrī, baseliḳun ya 
merhem-i rüsül ile bitüreler 98a/5, 173b/4 177a/4

 merhem-i baseliḳun 
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baṣar (A.) Görme, görme hassası 122b/3, 236b/2

 ẓulmet-i baṣar

baṣdur- Bastırmak 15a/10, 15b/2, 289b/10

baṣdurma Pastırma: Ekşi nār ḳabı, ḳızıl gül, ṣıġır baṣdurması küli; bunları 
dögeler 92a/9

bāṣır (A.) Gören, görücü 

 rūḥ-ı nūr-ı bāṣır 

bastur- Bk. baṣdur- 287b/4

baş (I) 1. Baş, kafa, ser: Yara başda vāḳi‘ olsa çoḳ söyletmeyesin ve ḳaḳıtmayasın 
7a/11, 18b/11, 22b/4

2. Hayvan kellesi: Baş gibi, pāçe gibi daḫı ṣıġır ḳarnı ve yumurda ve 
birinc aşı ve herīse gibi 67b/1, 268a/5

3. Uç: İki ṭarafdan ṣıḳup iki kesük siñirlerüñ başları berāber geldükden 
ṣoñra 5b/2, 31b/3, 90b/1

4. Tane: Yigirmi baş eski sarımsaḳ alalar, yumşaḳ dögeler 198a/7

 baş aġrısı: Başta duyulan ağrı 82a/11, 156a/3, 158b/8

 baş çegzinmesi: Baş dönmesi 205a/1

 baş çevrinmegi: Baş dönmesi 154b/7

 baş ṭamarı: Dirseğin iç tarafında hacamet yapılan üç damardan 

en aşağıda olanı ki akciğer damarı ve baslık da denir 82a/1, 86a/6, 

88b/3 

 baş uyuzu: Bir uyuz türü 292b/5,  293a/2

 omuz başı, yarım baş ağrısı, yenür baş 

baş (II) Yara, çıban: Baş olduġı vaḳtın merhem-ile bitüreler 87a/4, 183a/11, 

184a/3 

baş barmaḳ Başparmak 33b/4, 40b/5, 60a/10

başar- Başarmak, muvaffak olmak 30b/9

baş bart Yara, çıban, sivilce, yara bere: Ḳulaḳ ardındaġı ṭamardur kim aña 
ḫalefü’l-üẕn dėrler, anuñ menfa‘atı ḳulaḳ içinde baş bart olsa giderür 
155a/7, 155b/1, 155b/4

başcuġaz Baş, kafa: Ammā ki oġlancuḳlarda olursa başcuġazlar ‘ilācı 81b/5

başla- 1. Bir iş yapmak üzere harekete geçmek: İmdi ma‘lūm olan kişinüñ 
evvel ṣarḳusı ḳaydın göre, andan yaraya tīmār ėtmege başlaya 7b/8, 

67a/3
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2. Ortaya çıkmak, başlangıç noktası oluşturmak, teessüs etmek: 

Boyunı tamāmet götürmedügi vaḳt iriñlenmege başlar 74a/10, 

103b/1, 151b/3 

3. (Bir şey) Olur, yürür ve işler duruma gelmek, hareket haline 

geçmek: Evvel bir bez-ile gevşek ṣaralar ve ol ṣınuḳ üstinden başlaya 
67a/1

başlu Başlı 123a/1

başmaḳçı Ayakkabıcı 202b/10

bat- 1. Acımak, batar gibi ağrımak: Üçünci nişānı budur kim dili dutula 
ḳırḳ güne degin, yāḫūẕ batar 20a/1

2. Yok olmak: Veyāḫūẕ aḳup işleyüp gine batup andan açılursa, ayruḳ 
anuñ ṣaġalmasınuñ 38a/6, 102b/4

baṭa (?) 224a/3 

bāṭıl (A.) Geçersiz, hükümsüz 

 bāṭıl ol- : Hükmü kalmamak 142b/2

bāṭın (A.) Gizli, görünmeyen (şey) 122b/4

batur- Batırmak, bir sıvının içine daldırmak 29a/10

bayam Badem 285b/2

bayat Taze olmayan 40a/7, 41a/5, 49a/3

Bāyezīd bin Muḥammed (ö.i.) Sekizinci Osmanlı padişahı II. Bayezid 

2a/1

ba‘żı (A.) 1. sıf. Birtakım, kimi: Ba‘żı ḥükemā eydürler kim, yüz yigirmi 
günden ṣoñra ḫūnāmdur 8a/3, 10a/4, 15a/11

2. zf. Bazen: Ol ṣınuġa āsān dėrler ve ba‘żı şöyle ḫurde olur kim 
geyrekden ve etden ayırtlanmaz 10b/6, 11a/11 

ba‘żısı Birtakımı, kimisi 9b/10, 10b/10, 11a/6 

bāzū (F.) Pazı 86a/6, 128a/11

be (F.) 1. Kelime başına getirilerek zarflar teşkil eden “ile, için, -e kadar, -e 

göre” anlamında ön ek 283b/1

2. Tekrarlanan iki kelime arasına veya ta edatından sonra getirilerek 

zarf teşkil eder 35b/4 

be-fermānillāh: Allah’ın buyruğu ile 283b/1

 be-ġāyet: Son derece, fazlasıyla 202a/5, 204b/7, 270b/2

 tekrār-be-tekrār 



254 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

bebek Göz bebeği 84b/3, 229b/9

becid / becit 1. Çabuk, acele, derhal: Ve daḫı şöyle bilesin kim bunlaruñ 
‘ilācı becid gerekdür 40a/6, 40b/2, 102b/8 

2. Sık sık, devamlı olarak: Başını alçaḳ ḳoya, hem ısıcaḳ duta, 
ḥammāmda becid gire 91b/10

3. Çok, ziyade: Ḥammāma varalar, turunc ḳabı aġzı, yarı acı bādām 

yaġı ḳaralar, becid dürteler 99a/5 

 becid dut- / becit dut-: Acele etmek 25a/4, 47b/4, 55b/11

bedel (A.) Bir şeyin yerini tutan başka bir şey

bedel mā-yetaḥallel (A.) Vücudun sarfiyatını tamamlayan yiyecekler 

121b/7

beden (A.) Vücut, gövde 41b/8, 109b/2, 113b/8

bedeni fesāda vėr-: Sağlığı bozmak 153a/1, 153a/10, 153a/2

beden-i insān: İnsan vücudu 150a/8, 150a/9

 tenḳıye-i beden ḳıl-

begen- Beğenmek 177a/6

behmen (F.) Bu isimle bilinen ve ilaç yapımında kullanılan bir bitkidir, 

kızıl behmen ve ak behmen olmak üzere iki türü vardır: Ve degme 
günde birḳaç kez bir behmen çeyneye 253a/8

 behmen-i Hindī: Hint behmeni 163a/1, 193a/6

beḳā (A.) Devamlılık 116a/9

 beḳā-yı nev‘: Cinsin bekâsı: Hem beḳā-yı şaḫṣdan ötürü ve hem 
beḳā-yı nev‘den ötürü mebādī-i ḳuvā, aña yavlaḳ muḥtācdur 120a/3, 

120a/10, 121b/1

beḳā-yı şaḫṣ: Kişinin bekâsı 120a/3, 121a/11, 121b/1

bekit- Sağlamlaştırmak, tahkim etmek, sıkıca bağlanmak: Ol ḫasta arḳası-
y-ıla bir nesneye dayana eñsesine degin ve ḳulaġını bekidesin 23a/9

bekle- Korumak, muhafaza etmek:   Edviyetü’l-esnān diş aġrısına aṣṣıdur 
kim dişi bekleye 252a/7

bel 1. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış 

bölüm: Ve bir kişi daḫı ḥāżır ola, ol ḳuşaġı da ol beline geçüre 44a/10, 

46a/7, 70b/3
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2. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi: Evvel beyin deşügidür 
ve ikinci baġarsuḳ deşügidür, üçinci bel uvanuġıdur 5a/2, 110a/11, 

195a/1

bėl Bk. bel 31b/4, 41b/9, 44a/7

 bėl aġrısı: Bel ağrısı 217b/4

belā (A.) İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum 51b/8

 belā ėt-: Sıkıntı ve üzüntü vermek 16b/4

belesān (F.) Belesen ağacı, balsam ağacı (Commiphora opobalsamum): 
Pes üzerine bir dirhem belesān yaġın dökeler, geregince ḳarışduralar 
231a/3, 232b/6

 belesān yaġı: Balsam ağacından elde dilen yağ 231a/3

 ḥabbü’l-belesān, şāf-ı dühn-i belesān, ‘ūd-ı belesān

belīle / belīlec (F.) Belile otu (Belleica myrobalon) 264a/1, 277a/6, 278b/4

belki (A. bel + F. ki) 1. Olabilir ki, muhtemel olarak: Ġāyet teşḫīṣ gerekdür, 
yaluñuz cerrāḥlar işi degüldür, belki ḥekīm ıṣlāḥı bile gerekdür 
77b/10, 144b/7

2. Hatta, bile: Benefşe çoḳ ḳaynamaḳ gerek, belki añul añul od-ıla 
ḳaynamaḳ gerek 275b/10

bellūṭ (A.) Palamut (Quercus) 80b/2, 90b/2, 91a/6

bellü Belli 15b/6, 114b/1, 114b/2

 bellü ol-: Anlaşılacak ve görülecek şekilde meydana çıkmak, âşikâr 

olmak 103a/3

belür- Belirmek, meydana çıkmak, zuhur etmek, görünmek 22b/7, 49b/3, 

74a/6

belürsüz Belirsiz 75b/8

benc (A.) Ban otu (Hyoscyamus niger) 

 bezr-i benc, bezrü’l-benc

bend (F.) 1. Bağ: Senbūse bigi bir yaṣduḳ ėdeler, üç bendi ola, iki bendini 
beline baġlayalar ve bir bendini iki budı arasında aşaġadan geçüreler 
70b/3, 72a/2

2. İki âzâ arasındaki ek yeri: Her vaḳt ki süñük sınsa yāḫūẕ dökülse ya 
yerinden bendleri çıḳsa ya bertinse 47a/10, 64b/9, 65b/7

 ḫūn-bend 



256 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

bendükşe (F.) Eklem, mafsal: Ekẟerī bendükşeler yanında olur, müşkil olur, 
ṣarp rencdür 103b/9, 104a/5, 125b/3

benefşe (F.) Menekşe (Viola tricolor) 65b/1, 82a/3, 82a/6

 benefşe-i ḫuşk: Kuru menekşe 287b/8, 289a/1, 292a/1

 benefşe ḳurusı: Kuru menekşe 276a/5

 benefşe şarābı: Menekşe ile yapılan şurup 275a/10

 benefşe şerbeti: Menekşe ile yapılan şerbet 255b/5, 255b/7

 benefşe yaġı: Menekşeden elde edilen yağ 188a/9 

 ḳurṣ-ı benefşe, şarāb-ı benefşe 

benek Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke 173a/2

beneviş (F. bānefş) Çitlembik: Beneviş pusı altı dirhem, zincifre sekiz 
dirhem; bu edviyelerüñ dögülecegin dögeler 181b/6, 190b/8

 beneviş ṣaḳızı: Çitlembikten elde edilen reçine 165b/11, 166a/2, 

190b/11

 beneviş pusı: Çitlembikten elde edilen posa 190b/8

beñiz Yüz, yüz rengi 12a/9, 63b/6, 125a/1

beñze- Benzemek, andırmak 3b/7, 61b/8, 117a/8

berāber (F.) 1. Birlikte, bir arada: Şayṭarac ‘āḳırḳarḥā, ṭurb toḫmı, kündüs, 
ḫardal, türmüs; berāber saḥḳ ėdeler 109a/5, 182b/1, 183b/6

2. Bir seviyede, bir hizada, eşit: İki kesük siñirlerüñ başları berāber 
geldükden ṣoñra ‘avrat saçı-y-ıla dikdüm 5b/2, 25a/1, 40b/10 

 berāber ėt-: Bir araya getirmek 34a/8, 59b/6, 164b/9 

bere Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir 

yerinde oluşan çürük 30a/5, 162a/3

bereng-i kābilī Helile türünden bir bitki  284b/5

berk Sağlam, sıkı, muhkem, kuvvetli 6b/4, 21a/8, 25b/6

 berk ėt- Sağlamlaştırmak 53b/10, 234a/11, 283b/11

berkin- Muhkemleşmek, pekişmek 27b/11, 83b/5

berkiş- Muhkemleşmek, pekişmek 38b/6, 51a/2

berkişdür- Sağlamlaştırmak 25a/7, 26a/10

berkişdürici / berkişdürüci Berkiştirici, sağlamlaştırıcı 24a/5, 25a/5, 

27b/4

berkit- Sağlamlaştırmak, tahkim etmek 45a/11, 58b/3, 85b/11
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berklik Sağlamlık, metanet, şiddet, sertlik 47a/1 

berniyāt (A.) Bir tür hurma 201b/8

bersiyāvşān (F.) Bk. persiyāvşān 206b/7

bertik Çarpma veya ezilme sonucunda yumuşak dokularda meydana gelen 

zedelenme: Bėl aġrısına ve daḫı ḍarb ṭoḳunmaġa ve bertige nāfi‘dür 
165b/10

bertin- Burkulup incinmek: Ba‘żı kez hemān berelenür ve ba‘żı kez bertinür 
33a/2, 41b/8, 42a/4

bertiş- Burkulup incinmek: Eger ki el ayaḳ ve barmaḳları bertişse dögüp 
vurıcaḳ fā’ide ėder 67b/10

berṭoniya (Yun.) Bir tür fitil adı 267a/8

berü Beri 76b/5, 286a/2

besbāse (A.) Üzerlik tohumunun beyaz türü: Alasın sünbül-i Hindī, 
ḳaranful, dār-ı fülfül, dārçīnī, besbāse her birinden beş dirhem 

208a/11, 247b/2, 280b/8

besfāyic (F.) Bilinen devayi bir köktür, bespayek, ağaç eğreltisi olarak da 

bilinir (Polypodium vulgare) 205b/3, 207b/7, 212a/9

beşik Beşik 44b/2

bėter Daha kötü, çok kötü 32a/1

bevāsīr (A.) Basurlar 183a/5, 187b/3, 263a/11

 bevāsīrü’l-enf: Burun içinde çıkan siğil 86b/6

bevl (A.) Sidik, idrar 143a/1, 149b/4, 149b/8

 bevl ėt-: İşemek 112a/5

 bevlü’n-nisā: Kadın sidiği 178b/1

bevl yolı: İdrar yolu 238a/1

 idrārü’l-bevl, ‘usru’l-bevl 

bevvā (A.) Güzel kokulu, aromalı 

 cevz-i bevvā 

bevvāb (F.) On iki parmak bağırsağının ağzı 135a/5

beyān (A.) Açıklama, anlatma, söyleme 36a/9, 63b/11, 114b/8

 beyān eyle-: Bildirmek, anlatmak, söylemek 37a/1

 beyān ėt-: Bildirmek, anlatmak, söylemek 2b/10, 3a/1, 3a/10

 beyān olun-: Anlatılmak, bildirilmek, söylenmek 231a/5
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beyni Beyin: Evvel beyni deşügidür ve ikinci baġarsuḳ deşügidür, üçinci bel 
uvanuġıdur 5a/1, 20b/1, 21b/3

beyż (A.) Yumurta 83b/2

beyża (A.) Haya, testis 215a/2

beyżā (A.) Aklık, beyazlık 83a/1

beyżiyye (A.) Yumurta

 ruṭūbet-i beyżiyye 

bez (I) Bez, kumaş parçası: Bir eski kettān bezini zeytūn yaġı-y-ıla ıṣladup ve 
ısıdup ol yaraya ṣarasın 8b/1, 16b/9, 17a/5

bez (II) Boyun ve koltukaltı gibi yerlerde olan kabarcıklar, gudde: Belürdügi 
vaḳtın bez gibi belürür, yanmaz ve gögermez ve ḳızarmaz 74a/8, 

105a/5 

bėz Bk. bez (I) 160a/3

bezir (A.) Keten tohumundan çıkan yağ 70a/8, 70b/10, 81a/7

bezr (A.) Tohum 

 bezr-i benc: Ban otu tohumu 163b/8

 bezr-i ḫarfe: Semizotu tohumu 238a/4

 bezr-i ḫāṣ: Has tohum  238a/3

 bezr-i ḳaṭūnā: Karnıyarık otu tohumu 99a/9, 106a/6, 210b/9

 bezrü’l-benc: Bk. bezr-i benc 248b/2

 bezrü’l-kerefis: Kereviz tohumu 284a/10

bıçaḳ Bıçak 5b/7, 81a/9

bıçḳu Bıçkı 126a/10

bıñar Pınar 

 göz bıñarı 

bıraḳ- Atmak, koymak 204a/6, 244b/6, 272a/1 

bi (A.) Arapça kelimelerin başına gelen ve bunlara “ile” anlamı katan ön ek

 bi-‘avnillāhi te‘ālā: Yüce Allah’ın yardımıyla 217a/4, 294b/7

bi-emrillāh: Allah’ın emriyle 269a/7, 270a/5

 bi-iẕnillāh: Allah’ın izniyle 206a/11

bi-iẕnillāhi te‘ālā: Yüce Allah’ın izniyle 204b/7, 268a/3

 mizāc bi’l-farż, mu‘tedil bi’l-ḥaḳīḳa

bī (F.) Farsça ve Arapça kelimelerin başına gelen ve bunlara –siz, -mez 

eklerinin anlamını katan ön ek 
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bī-miẟl: Eşsiz, benzersiz 237a/11

bī-naẓīr: Eşsiz, benzersiz 237a/11

bī-hūde (F.) Boş, gereksiz, faydasız 165a/1

 şükr-i bī-ḥad, sipās-ı bī-‘ad

bidnus Horoz 236a/7

bigi Gibi 70a/7, 70b/2, 72a/1

bil- 1. Bir şey hakkında bilgisi olmak: İmdi bunları biribirinden teşḫīṣ 

ėtmeyen bil ki ‘ilminde ve ‘amelinde dürüst degüldür 10a/11, 10b/11, 

11a/5

2. Anlamak, idrak etmek: Ve daḫı buyururlar kim, dört dürlü aḫlāṭı 
oñat teşḫīṣ ėde, tamām bile 4a/1, 4b/3, 11b/3

3. Tanımak: Her cerrāḥ olan kimesneye şöyle gerekdür kim ḳullanduġı 
edviyeleri bile 4a/8, 4b/6 

 bilmiş ol ki / bilmiş ol kim: Şunu iyice bil ki 19b/1, 35b/11

bildir- / bildür- 1. Açıklamak, anlatmak: Tāze yaraları ve ‘ilācların bildürür 
2b/1, 3b/1

2. Tanıtmak: Dürlü dürlü cevāhir-i erkāndan ‘aḳlı ve fikri birle 
kendünüñ ṣāni‘ ḳudretin bildürdi 1b/3 

bile 1. Birlikte, beraber: Ammā bunlaruñ her ḳanḳısı olursa büyük siñirler-ile 
bile olur 30a/3, 33a/3, 35b/10

2. Dahi, de: Gerekdür kim iki yanına bile tīmār ėdesin 26a/5, 30b/5, 

32a/2, 33b/10

3. İle: Meẟelā köprücek ola yaḫūẕ ol kemik kim köprücek bile omuz 
arasındadur 17a/7, 37b/1, 37b/9

 bilelerinde: Beraberinde, yanlarında 37b/1

bilegi Bileği taşı 

 yeşil bilegi 

bilek Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm 11b/10, 31b/10, 32a/1

bilin- / bilün- Bilme işine konu olmak, anlaşılmak, öğrenilmek 33b/6, 

37a/10, 139b/7

bilüç Piliç: Evvel çıḳıcaḳ bilüci yaralar, ısıcaḳla vuralar 100a/3

biñ Bin sayısı 286a/3

bin- (Bir şey) Bir şeyin üstüne çıkmak, üst üste gelmek 126b/1

binā (A.) Kuruluş, yapılış, bünye 22b/11, 51a/5



260 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

 binā olın- / binā olun-: Yapılmak 2a/11, 114a/7

bingeş- Birbiri üzerine binmek: Bu bir yaġdur ki bingeşmiş siñirlere ve 
bertinmiş siñirlere ve zaḥmetlerden büzülmiş siñirlere ve mafṣallarda 
olan ṣızılara fā’ide ėder 194a/4

bir Bir  4a/5, 5a/10 , 6a/1

 bir arada: Birlikte, beraber 137b/2, 191a/1

 bir iki: Birkaç, az miktarda, az sayıda 48b/2, 80b/7, 90b/3

 bir keret: Bir defa 213a/11

 bir ma‘nāda: Bir anlamda 3b/7 

 bir nice: Birçok, bir hayli 239a/7, 286b/5

 bir ol-: Birleşmek, bir bütün teşkil etmek 131b/3

 bir zamān: Bir süre 82b/5, 92a/6, 93b/2 

bir uġurda Birden, defaten, hep birden, birden bire, derhal: Eger bir uġurda 
ikisi ṣınursa, anı da böyle ėdesin 33b/2, 61a/3

birbiri Karşılıklı olarak bir diğeri 7a/8, 19b/3, 40b/10

birer Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı 65a/8, 71b/10, 88a/4

birez sıf. ve zf. Bir parça, azıcık 6b/1, 7a/3, 11a/2 

birezcük Birazcık 254a/10

biri 1. Bir tanesi: Bunlaruñ biri ṣınsa ve yara bile olsa ġāyetde müşkildür 
32a/2, 50a/9, 109a/2 

2. Bir kimse, herhangi bir şahıs: Gerekdür kim anı iki kişi berk duta, 
birisi omuzını ḳarıcası-y-ıla bile ve biri daḫı yumruġın-ıla gögsin 
duta 48a/8 

 her biri 

biribiri Bk. birbiri 10a/10, 53a/10, 58b/6

birik- Birleşmek, bir araya gelmek: Ol arada üçünci ve yedinci ciftden birḳaç 
siñir vardur bile birikürler 131a/5

birikdür- Birleştirmek 176b/4

birinc (F.) Pirinç (Oryza sativa) 67b/2, 83a/10, 83b/9

birisi Bk. biri 18a/9, 25a/2, 32a/6

birişt (F.) Haşlama, pişirme 

 nīm-birişt

birḳaç Çok olmayan, az sayıda, az 11a/5, 19b/9, 34a/10

birle İle 1b/3, 2a/2, 7a/3
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birük- Bk. birik- 139b/10

biryān (F.) Kebap, büryan 

 biryān ėt-: Kebap etmek, kavurmak 215b/5

biş- Pişmek 65a/6, 107b/3, 118a/8

bişik Pişik 155a/9, 205a/4

bişür- 1. Pişirmek: Isırġan dikeni, ṣıġır ḳuyruġı çiçegi, bunları sehel mūm-ıla 
bişüreler 91b/3, 100a/7, 102a/9

2. Olgunlaştırmak: Müteḥarrik ve ġayr-ı müteḥarrik ṭamarlardan 
mürekkebdür ve menfa‘atı menī bişürüp aġartmaḳdur 117b/4, 

149b/10, 181b/2 

bit- (I) 1. Meydana gelmek, hasıl olmak: Sekiz cifti boyun boġunlarından 
biter ve on iki cift gögüse ḳarışur, oñurġa boġunlarından biter 
129a/4, 131b/9, 133a/3

2. Bitişmek, kaynaşmak: Şol ṣınuḳ kim ṣınmış ve egri bitmiş ola, ol 
cerrāḥ kim bu işi işlemek ister 17b/3, 26b/7 

3. Sona ermek: Yaranuñ aġzı dar olur ve içi mücevvef olur, bir yeri 

biter, bir yėrde daḫı açılur 76a/2

bit- (II) 1. (Tohum için) Yetişip büyümek: Alalar yabanda veya būstānda 

biten seẕāb ve būre-i İrmenī ve turb 231a/10

2. (Saç, tüy, kıl için) Çıkmak, uzamak: Göz ḳapaġında ḳıl bitse 
sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Dimāġ yubūsetinden olur, ḳıl dibleri gicir, artuḳ 
ḳıl biter 85b/4, 85b/5

bitişük Bitişik 125b/5, 149a/5

bitür- 1. Peydâ etmek, hâsıl etmek, meydana getirmek: Bu daḫı bir 
melhemdür kim artuḳ bitmiş ete fā’ide ėder, artuġın ve çürügin yėr 
giderür, yeñi et bitürür 24a/6, 178b/10, 179a/6

2. Bitiştirmek, kaynaştırmak: Ol kemik tamām bitmeyince ḳopmaz 
ve süñügi tėzcek bitürür 4b/1, 14a/1, 67b/9

3. Sona erdirmek: Bu işi otuz günden yā ḳırḳ günden öñdin 

bitürmeyeler 69b/5

bitürici Bitirici 4b/1, 7b/9, 67b/1

biz (I)  Çokluk birinci kişiyi gösteren söz: Ammā biz anı revā görmezüz, 
zīrā kim ḍarb çoḳ olur 10a/6, 12b/10, 51b/9
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biz (II) Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, 

çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ: Dört yėrde biz-
ile deleler, tīz şāf ṣoḳalar her delüge ikişer ḫamīr-ile, şifā ola 80a/10, 

98a/6  
boġ- Nefes alamaz duruma getirmek 40a/9

boġa Damızlık erkek sığır 99b/4

boġaz Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak 

9a/4, 28b/2, 32b/8

 boġaz evleri: Boğaz çevresi: Anuñ işi ḫanāzīr ve ur olmaḳdur, boġaz 
evlerinde olmaḳdur 74a/1

boġaz seddesi / boġaz süddesi: Boğazdaki tıkanıklık 258b/7, 

259a/3

boġazla- Boğazından keserek öldürmek 21a/4, 21a/6, 99b/4

boġuḳ Kısılmış (ses) 63a/6

 āvāzı boġuḳ ol- 

boġun Boğum, mafsal: Eyegüde ve ḳaṣuḳda otuz ṭoḳuz pāre ve oñurġa 
boġunlarında ve ucada 127a/2, 129a/8, 129b/4

boġurtlaḳ Gırtlak, boğaz: Bilgil ki insān bedeninde boġurtlaḳdaġı ve 

bögrekdeki kemürdek şekl iki pāre süñükden 126b/4, 131a/10, 

142b/9

boḳ Dışkı 84b/5, 100b/4, 104b/7

 gügercin boḳı, gümiş boḳı 

Boḳraṭ (ö.i.) Hipokrat 4a/7, 5a/7, 7b/3

 melhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ, merhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ 

bol Çok, kıt karşıtı 199a/6

boncuḳ Boncuk 12b/5, 13a/10

borsuḳ Porsuk (Meles) 193b/1

boş 1. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan: Eger dikilecek 

ise dikesin ve aşaġa yanın boş ḳoyasın 6a/7

2 Boşluk: İkinci cift evvelki boġunuñ ara yėrinde boş yėr vardur andan 
çıḳar 132a/7

 boş bögür: Vücudun iki yanında eğe ve kalça kemikleri arasında 

kalan kısım, böğür 290b/2
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boy (I) Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: Andan 
bir aġaç ėdesin kim boyuna berāber ola ve bir ucı meçik gibi yumrı 
ola 45a/3

boy (II) Tohumu pastırma çemeninin yapılmasında kullanılan bir bitki: 
Kettān toḫmın, boy toḫmın ve daḫı ḳara ḫaşḫāşı süd-ile bal-ıla 
ḳaynadalar 88a/8, 104a/1, 161b/10

boynuz Boynuz 61b/9, 73a/4, 209a/11

boyun Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi 39a/3, 39b/1, 74a/3

 boynuna al-: Üzerine almak 30a/6

bozdaġan Demir topuz, gürz: Ṭopdan ve tüfekden ve bozdaġandan ve daḫı 

düşmekden ve ḳalḳımaḳdan ve niçe bunlara beñzer işden vāḳi‘ olur 
10a/8

bozıl- / bozul- 1. Sağlıklı ve dinç durumunu kaybetmek, çirkinleşmek: 

Saç, saḳal, ḳaş dökilür, yüzinüñ rengi bozılur 88b/2

2. Düzgünlüğü kaybolmak: Ve ikisi ṣınduġı vaḳtın ḳatı müşkil olur, 
zīrā kim birini yėrleşdürince birisi bozulur 32a/6

bögrek Böbrek 120b/8, 126b/5, 131b/5

 bögrek ṣovuḳluġı: Bir tür böbrek rahatsızlığı: Bu daḫı bir yaġdur 
kim fā’ide eyler, bögrek ṣovuḳluġına ve ḳavuḳ ve arḳa ve raḥm 
ṣovuḳluġına 195b/9

bögür Vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü 138b/1, 138b/2

  boş bögür 

bögürtlen Böğürtlen (Rubus caesus): Eger gitmezse bögürtlenüñ dögeler, 
aṣma yapraġın çubuġ-ıla yaḳalar 87b/3, 99b/3

bölük Parça, kısım 131a/9, 131b/1

bölün- Belirli bölümlere, parçalara ayrılmak 140a/4

böyle Bunun gibi, bu türlü 14b/10, 16a/1, 20b/8

bu 1. sıf. İşaret sıfatı, bu: Moẟon nām ḳal‘asın fetḥ eyledüginde bu Cerrāḥ-
nāme ol ḳal‘a içinde bulundı 2a/3, 2a/8, 3a/10

2. zam. İşaret zamiri, bu: Mübtedīlere āsān olup bunuñ-ıla menfa‘at 
dutup mü’ellifini ḫayrdu‘ā-y-ıla yād ėdeler 2a/10, 5a/3, 6b/5 

 bu resme: Böyle, bunun, gibi 71b/1, 108b/9

bucaḳ Köşe: Ṣac ayaġuñ üç ayaġına beñzer, iki bucaġı yumşaḳ ve bir bucaġı 
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ḳatıdur 145a/11, 145b/2

bucaḳlu Köşeli 249a/1

buçuġar Yarımşar 190a/11, 212a/3, 215b/2

buçuḳ Yarım, yarı 65a/5, 65b/2, 67b/11

 dün buçuġı

budacuḳ Küçük dal 276b/1

budaḳ   Dal 131a/7, 133a/6, 134a/1

budaḳlan- Dallanmak 131a/8, 134b/10

buġ Buğu, buhar 88a/1, 241b/6, 242b/2

buġday Buğday (Triticum) 188b/6, 268a/7, 270a/9

 ḳızıl buġday 

buġż (A.) Kin, nefret 122b/1

buḫār (A.) Buhar 73b/2, 77b/5, 80b/1

 iç buḫārı 

buḥūr (A.) Tütsü 255a/2

bul- 1. Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak: Ben bir 
kişi buldum, yedi yıl oñurġası sınmış ve yara olup işlerdi 29b/5, 30a/8

2. Belirlemek, tespit etmek: Ol kişiye ġarīḳ raḥmet ėtsün kim bu 
kitābuñ eksügin bulup ıṣlāḥ ėde 9b/3, 15a/7, 19b/5

3. Tedarik etmek: Bir oġlaḳ boġazlayasın ve ḳafasını temiz ėdesin 
veyaḫūẕ bulumaz-ısañ bir ḳara it bulasın 21a/6, 22b/3, 29a/10

 ḫalāṣ bul-, i‘tidāl bul-, nażc bul-, ṣaġlıḳ bul-, ṣıḥḥat bul-, şifā bul-

bula- Karıştırmak 86b/1, 102b/3, 251a/5

bular Bunlar 142b/8, 222a/11, 243a/3

bulaşdur- Bulaştırmak, sürmek 75a/2

bulın- / bulun- 1. Elde etmek, ele geçirilmek: Moẟon nām ḳal‘asın fetḥ 
eyledüginde bu Cerrāḥ-nāme ol ḳal‘a içinde bulundı 2a/4, 28a/5

2. Belirlenmek, tespit edilmek: Her mecrūḥuñ cerāḥatı aña geñez 
bulunsun dėyü yigirmi iki bāb üzerine binā olundı 2a/11

3. Sağlanmak, temin edilmek: Bunları birbirine ḳaralar, iki kez 
dürteler, ḥevelān bulunmazsa ṣabr-ı suḳuṭurī ezeler 90a/2

4. Mevcut olmak: Ve ammā ol ṭamar kim aña bāb dėrler, baġır içinde 
bulunur 134b/10, 135b/3, 135b/7
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buluş- Karşılaşmak 40b/10

bulutlan- Bulutlanmak 76a/4

bunca Bu kadar, çok 62a/6

buncılayın Bunun gibi, böyle 133b/8, 219b/7

bunda Burada 51b/10 

bundan Bundan 12a/9

 bundan ġayrı: Bundan başka 194a/6

 bundan ötürü: Bundan dolayı 127b/11

 bundan ṣoñra: Bundan sonra 140b/8, 146a/7

bur- Bükmek, sarmak 13a9, 13a/10, 53b/4 

burası Bu yer, bura 52b/11

burçaḳ Burçak (Vicia sativa): Derletme ḫastalıġınuñ dilinde burçaḳ dānesi 
ḳadar ḳabarcuḳ olsa 111b/1, 159b/2

būre (F.) Kuyumcuların kullandığı tuza benzer bir madde, natron, Türkçe 

kuyumcu bûresi derler, nebât şekerine de bûre denir: Eger gitmezse 
‘ilācı: Tencere boḳı, būre, sirke-y-ile ezeler 81a/11, 90b/4, 95b/3

 būre-i ḥelvā: Tatlı natron 218b/9

 būre-i İrmenī: Kuyumcu bûresinden bir miktarının sedefle 

ezilmesiyle elde edilen madde 227a/1, 231a/10, 232a/10

 būre-i yevmī şāfı: Bir tür fitil 25b/1

 şāf-ı būre-i būmī 

burġu Boru 62a/3

burı / buru Sancı, ağrı: Vaḳtı ki ḳan ve burı ola, gāh ṣaru ṣu gāh et ṣuyı gibi 
ola 245b/11

 göbek burusı 

burūdet (A.) Soğukluk 115a/7, 118a/3, 124b/11

burun Burun, koklama ve solunum organı 12a/2, 22b/6, 25b/5

 burun delügi: Burun boşluklarının ucundaki dışarıya açık iki 

delikten her biri 26b/1

būstān (F.) Bostan 231a/9

but İnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü 34a/10, 35b/9, 

41a/9



266 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

buṭarıḫ Ekinler arasında yetişen, dikenli tohumu giysilere, hayvan   

 tüylerine yapışan bir çeşit bitki, pıtırak 234b/4

būy (F.) Koku

būy-ı maḫtūm Bir tür tıbbî kil 84a/5

buyan Meyan (Glycyrrhiza): Ṭurb toḫmı, aḳ otı, buyan; bunları 
ḳaynadalar, süzeler 96b/4, 162b/10, 178b/7

buyan balı Meyan kökünden elde edilen bir tür reçine 205b/5, 215b/8, 

246a/9

buyruḳ Emir, hüküm 64a/7, 110b/11, 145a/4

buyur- (Saygı gösterilen kimse) Söylemek, demek 3b/2, 4a/4, 5a/8

buyurul- Denmek, söylenmek 59a/3

buz Buz 146a/7

būzīdān (F.) Türkçe tilki hayası, semizlik otu, koç otu tabir edilen bir bitki: 

Kebābe ve aḳ behmen ve ḳızıl behmen ve būzīdān her birinden altı 
dirhem 282b/9

buzūrī (A.) Tohumlarla ilgili

 sikencübīn-i buzūrī, sikencübīn-i buzūrī ve uṣūlī 

büber Biber (Capsicum annuum) 82b/4, 90b/10, 93a/7

bügri Eğri 51a/11

bük- Katlamak, dürmek 58a/5

bükül- Eğilmek 36b/10

bülüç Bk. bilüç 103a/10, 234a/7

bünyād (F.) Yapı, bina 129a/11

bürü- Sarmak, kaplamak, örtmek 145b/10, 242b/6, 271a/1

büsbütün Tamamen, tamamıyla 48b/3

büssed (F.) Mercan köküdür, Arabça aslü’l-mercan derler: Sāde sikencibīn 
vėreler kehrebā ve büssed birle, her birinden buçuḳ miẟḳāl alalar 
65a/5, 227b/4, 256a/6

bütün 1. Hepsi, tamamı: Anı ḳatı ṣarıcaḳ bütün ḳol uyuşur 32b/7, 63b/11, 

64a/1

2. Parçalanmamış: Ammā ḫardal toḫmın dögmeyüp bütün içüreler 
68a/4, 98a/3

bütür Pütür, kabarcık 101a/1

büyü- Büyük duruma gelmek, irileşmek 100b/1, 105a/3, 179b/4
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büyücek Büyükçe, biraz büyük 97b/3, 106a/11, 113a/3

büyük  1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı: Bu ikisini 
bir büyük şīşeye ḳoyalar ve yigirmi gün günde ḳoyalar 21a/2, 27a/9, 

66a/8

2. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: Tedbīri: Ol bir marażdur kim 
oġlancuḳlarda çoḳ vāḳi‘ olur. Büyük kişide olursa 94a/9, 141a/8

büyüklük Büyük olma durumu 44a/5

büzük Büzülmüş, toplanıp buruşmuş 48a/4

büzül- Toplanarak daralmak, kısalmak, küçülmek, buruşmak 48a/5, 

48b/1, 50a/4 

C
cā’iz (A.) Yerinde, uygun, doğru olan (şey) 6b/11, 190b/3, 244b/3

Cālinūs (ö.i.) Antik Roma’nın en büyük hekimlerinden Galenos 2a/6, 

9b/5, 11a/3

cān (F.) İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden 

ayrılan madde dışı varlık, ruh

 cān vėr-: Ölmek 30a/4

cānavar (F.) 1. Kurtçuk: Ṣu içerken olur, cānavar girür, yėmek yėmez, zaḥmet 
ėder 96a/9, 194b/7

2. Yırtıcı, büyük hayvan: Ne ḳadar cānavar yaġı ḳatılsa daḫı ziyāde 
fā’ide ėder 194b/7

cānib (A.) Yan, taraf, yön, cihet 129a/4, 136b/2, 137a/1

cārī (A.) Akan 

 cārī ol-: Akmak 120b/8

cāriye (A.) Para ile alınıp satılan, üzerinde sahibinin her türlü hakka sahip 

bulunduğu kız, halayık 219b/4

cāsūs (A.) Başkalarına ait sırları öğrenen ve haber veren kimse

cāsūs-ı a‘żā: Organ casusu (metinde) kanın özelliği: Ne vaḳt olur-
ısa aḳıtmayalar, zīrā ki ḳan cāsūs-ı a‘żādur ve bedeni ḥarekete getüren 
oldur 153b/11

cāvşīr (A.) Maydanozgiller familyasından, boylu kalın köklü, sert gövdeli, 

şemsiye biçiminde sarı çiçekler açan çok yıllık bitki, kavşir 
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(Chironium): Mūm, Şām ṣaḳızı onar dirhem, cāvşīr, jengār, dāne 
çādır, her birinden ikişer dirhem 180b/11, 189b/5

 cāvşīr ma‘cūnı: Kavşirden yapılan macun 281b/11

cāẕibe (A.) Dikkat ve ilgiyi üzerine çekme özelliği, çekicilik, alımlılık, 

albeni 122a/6

 ḳuvvet-i cāẕibe

cebse Alın damarı: İkinci alın ṭamarıdur kim aña cebse dėrler 154b/6

cederī (A.) Çiçek hastalığı: Gevdede cederī çıḳsa aña meḥek dėrler, sebeb-i 
nişānı, ‘ilācı: Ḳan göyünmekden olur 102b/5

cegene Bir uyuz türü 226b/11

cehd (A.) Çalışıp çabalama, büyük gayret sarfetme, uğraşma14b/6, 19a/5, 

74b/2

 cehd eyle-: Çalışıp çabalamak 6a/8

 cehd ėt-: Çalışıp çabalamak 30b/2, 37b/1, 38a/7

cellü’ẕ-ẕirā‘ (A.) El üzerindeki damarlar: Tedbīri: İki elinden cellü’ẕ-ẕirā‘ 
ṭamarından ḳan alalar 107a/8

celīdiyye (A.) Buz 

 ruṭūbet-i celīdiyye 

celle (A.) ünl. Allah lafzından sonra kullanılan ve “şanı, celali yüce olsun” 

anlamına gelen kalıplaşmış dua cümlelerinde geçer 28a/2

cem‘ (A.) Toplama, toplanma, bir araya gelme, getirilme 

 cem‘ ėt-: Toplamak 46b/5, 149b/8, 197b/11 

 cem‘ ol-: Toplanmak 94a/7

cemī‘ (A.) Bütün, hep, cümle 3a/4, 10b/11, 12a/7

cengār (F.) Tıpta kullanılan bir tür pas, jengar (Carbonas Cupricus) 

199b/8, 221b/6, 222a/3

cenṭiyane (Yun.) Halk arasında “kızıl kantaron” denen, ateş düşürücü, iştah 

açıcı, kuvvetlendirici ve uyarıcı hassalarından dolayı hekimlikte, 

eczacılıkta kullanılan, altın sarısı çiçekli, iri köklü, kokulu bitki 

(Gentiana) 258b/11

cenūb (A.) Dört ana yönden biri, güney 152a/4, 152a/7, 152a/9

cerāḥat (A.) Kanın damar dışına sızmasıyla vücut dokularında meydana 

gelen birikinti, irin, yangı 2a/11, 16a/10, 21b/3

cerb (F.) Yağ, yağlı 

 cerb ėt-: Yağlandırmak 282b/11
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cereb (A.) Uyuz hastalığı: Cereb renci kim aña uyuz dėrler 107a/6, 201b/11, 

235a/1

 fi’l-cereb

cerrāḥ (A.) Yara tedavi eden, cerrahi operasyon yapan kimse 2a/7, 3b/10, 

11b/5 

cerrāḥ-nāme Cerrahlık hakkında yazılmış kitap 2a/3

cerrāḥlıḳ Cerrah olan kimsenin mesleği ve yaptığı iş 3b/6, 3b/9, 4a/4

cevāb (A.) Arpa suyu: Şarāb-ı benefşe-y-ile ve arpa cevābın bādām yaġı-y-ıla 
şekker ile içine ḳızıl zernīḫ ḳatalar 95a/10, 100a/2, 103b/11

cevāhir (A.) Cevherler

 cevāhir-i erkān: Esas cevherler 1b/2

cevāriş (F. güvāriş) Sindirime yardımcı olan bir grup macunun genel adı 

281b/4

 cevāriş-i şehriyārān: Sindirime yardımcı bir tür preparat: Cevāriş-i 
şehriyārān: Bu daḫı bir cevārişdür 281b/4

cevher (A.) Var olan bir şeyin özü, esası, varlığındaki maya, gevher 144b/11, 

145a/6, 145a/7

cevz (A.) Ceviz ağacın dışı kabuklu, içi yağlı ve nişastalı yemişi, koz 

162b/11, 280b/6

cevz-i bevvā: Küçük Hindistan cevizi: Cevz-i bevvā, ‘āḳırḳarḥā, 
dārçīnī, maṣṭakī; bunları dögeler 94a/10, 247b/2, 254a/9

 cevz-i cendüm: Sığır mantarı dedikleri köktür 285a/9

 cevz-i Hindū: Büyük Hindistan cevizi: Ṣaru aġacı ve cevz-i Hindūyı 

kim ya‘nī Hindūsitān ḳōzı, ḳaynadalar 70b/7

ceẕb (A.) Kendine çekmek 123b/11, 144b/7

 ceẕb ėt-: Kendine doğru çekmek, çekiciliğinin etkisi altında kalmak 

140b/7, 149a/6, 149b/5

cıġıt Bazı kimselerin yüzlerinde bulunan nokta nokta esmer lekeler, çil: Bu 
daḫı bir rencdür ki gevdede ḳara ḳara belürür, aña Türkce cıġıt dėrler 
294a/4

cırcır Su teresi, kekeş (Nastrutium officinale) 90b/11

cift (F.) Çift 130a/3, 130b/8, 131a/2

ciger (F.) 1. Karaciğer ve akciğerin ortak adı: Ḳurṣ-ı amberbaris revendi, tīz 
ısıtmalara fā’ide eyler, cigeri ḳavī eyler, ṣuṣalıġı giderür 241a/5
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2. Akciğer: Eski öksürüğe ve żiḳ-i nefese ve öykende ve cigerde olan 
veremlere, cümlesine fā’ide ėder 63a/11, 235a/1, 281b/2

cihet (A.) Yön, taraf, istikamet, cânip: İmdi eger ol ‘użvuñ ḥareketi muḫtelif 
cihetlerden yaña olursa pes ol saçanaḳlaruñ yėrleri daḫı muḫtelif olur 
64a/10, 64b/10, 142a/10

2. Taraf, husus: Ammā saḥfe bedenüñ adıdur, semüzlik ve aruḳlıḳ 
cihetinden 125a/3, 125a/4, 125a/5 

cilā (A.) Parlaklık, parlama, parıltı 

 göze cilā vėr-, gözüñ cilāsın artur-

cild (A.) İnsan veya hayvan vücudunu saran deri, ten 80a/3, 89a/10, 

104a/11

cimā‘ (A.) Cinsel ilişkide bulunma, çiftleşme 71b/2, 108a/6, 268b/4

 cimā‘ ėt-: Cinsel ilişkide bulunmak 24a/9, 38b/10, 154a/7

cins (A.) 1. Tür: Ve ādemden artuḳ cinsde köprücegi yaratmamışdur 28a/2, 

41b/11

2. Çeşit: Ḳanḳı yara ‘ilāca ḳābil degildür, anlar dört cinsdür 5a/1, 

105a/1, 107b/11

cirm (A.) 1. Cisim: Ammā ma‘īdenüñ aġzı döş süñüklerinüñ ortasındandur 
ve cirmi siñirdendür 147a/11

2. Büyüklük, hacim: Andan iki budaḳ ayrılur ve yüregüñ cirmin 
çevürür 139a/6

cism (A.) Cisim 119b/7, 124a/3, 146b/6

cund-i bīdester (F.) Kunduz taşağı otu (Castorum Testis) 223b/6, 251a/7, 

271a/6

cüft (F.) Asma 216a/7, 267b/7

cülab / cüllāb (F.) Yumurta akıyla kesilmiş ve gül suyu ile kıvam verilmiş 

şeker: Ṭatlu bādām yaġı-y-ıla ḥablar ėdesin, gėcenüñ āḫir ẟülüẟinde 
cüllāb-ıla yudasın 206b/6, 210a/7, 211a/7

 şekker cülābı, bal cüllābı 

cülnār (F.) Yabanî nar çiçeği (Punica granatum) 93a/1, 203a/9, 237b/6

cümle (A.) 1. i. Bir bütün meydana getirecek şekilde birbirine bağlı olan 

şeylerin tamamı: Ve ol ḫām nesne ḫōẕ balġamdur ve bu cümleden 
ḥāṣıl olan 118b/6, 168b/5
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2. sıf. Bütün, hep: Andan ṣoñra bu cümle siñirler kim vardur, döner; 
tā ki süñük dibine degin ve ḳola ve bilege ve elüñ ucuna degin varur 
133a/7, 153b/7

 cümlesi: Hepsi, tamamı 45a/2, 166b/6, 214b/11 

 fi’l-cümle, ser-cümle

cüz’ (A. ) Bir bütünü meydana getiren kısımlardan her biri, kısım, parça 
135a/10, 140b/10, 141a/8

 cüz’ī ma‘ānī: Cüzi manalar, mana parçaları 122b/10, 123a/4

cüẕām (A.) Cüzzam hastalığı: Yüzde ḳızıl ve yumrıcaḳ, tamām yüzi azdırur, 
cüẕāma döndürür 89a/5, 108b/11

                             
Ç
çabala- Güç bir işi yapmak, çalışıp uğraşmak, gayret sarfetmek, didinmek 

168b/1

çādır (F.) Kuzu sarmaşığı, çadır çiçeği (convolvulus arvensis) 174b/9, 

175a/3, 180b/11

çaġır- Bağırmak, haykırmak 70a/5

çaġşır Üst donu, şalvar, bol pantolon: Şol ṭarīḳ-ile kim bir bez çaġşırı daru-
y-ıla doldurasın baṣa baṣa 18a/5, 18a/11

çaḳ Ta, tam, tamam 54b/11, 58b/7, 134b/7

çaḳırdı Şakırtı, takırtı 50b/7

çal- Başkasına ait bir şeyi gizlice almak 5a/11

çalḳa- 1. Sarsmak: Ilıcaḳ ṣu döküne, çıḳacaġı vaḳtın ılıcaḳ süd içüreler, 
çalḳayalar, ḳuṣduralar, gele çıḳa 96b/6 

2. (Sulu şeyleri) Sallamak, dövmek, çırpmak suretiyle karıştırmak: 
Ḳabaḳ çekirdegin dögeler, südin alalar, bunuñ-ıla bezr-i ḳaṭūnā 
çalḳayalar 101b/8, 104b/4

çalḳoyun Sırtüstü: Gerekdür kim ol ḫastayı çalḳoyun yaturasın ve altına bir 
yaṣduḳ ḳoyasın 27b/1, 31b/7, 41b/1

çalma Yazma, çember de denilen baş örtüsü, sarık: Bir çalma-y-ıla muḥkem 
ṣarasın, çalma ṣarar gibi 22b/4

çam İğne yapraklı, reçineli ağaçların ortak adı (Pinus) 148a/8 

çam saḳızı Çam ağaçlarından sızıp toplanan reçine 160a/8, 161b/6, 173b/5

çanaḳ Pişirilmiş topraktan yapılma yayvan kase 186b/10, 229a/3, 231a/1
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çapaklan- Çapaklı duruma gelmek, çapak tutmak 205a/4

çāre (F.) 1.İlaç, devâ, tedbir: Şöyle bileler kim bu dört nesneye çāre yoḳdur, 
bunlara ‘ilāc ėdeyin dėyen yalan söyler 5a/3, 43a/4

2. İstenen noktaya varmak için tutlması gereken yol, çıkar yol: Zīrā 
kim ḳalıñ kemik ḳatı ḳaynar, uvatmaḳdan artuḳ çāre yoḳdur 17b/8

çāşnī (F.) Çeşni, lezzet, tat 169a/9

çatal 1. İki veya daha fazla kola ayrımış dal, değnek vb: Eger anuñ-ıla da 
olmaz ise gerekdür kim bir çatal aġaç bulasın 45a/10, 61b/8

2. İki veya daha fazla kola ayrılmış dal, değnek vb. şeylerin her 

bir kolu: Aġaç bulasın ki ḳalıñlıġı balta ṣapı ḳadar ola ve iki çatalı 
berāber ola 45a/11, 45b/3 

çatırda- Çatır çatır ses çıkarmak, çatırtı çıkarmak 39b/2

çatırdı Çatırdama sesi 39b/1

çatla- Çatlamak 96a/7

çāvşīr (A.) Bk. cāvşīr 167b/11, 174b/8, 219a/4

çegzin- Dönmek 125b/11, 205a/2

 baş çegzinmesi 

çehār (F.) Dört 202a/3

 ṣıfat-ı çehār-dārū-yı müshil 

çek- 1. Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek: Sınuġı 
evvel yerine yėrleşdüre ve daḫı çeke uzluġ-ıla 13b/3, 24b/11, 27b/2

2. Hareket ettirmek, sürüklemek: Ol kişi ṣanur kim anı bir kişi güc-
ile çeker ve nefesin güc-ile alur 28b/7 

3. Kaldırmak: Ol sınuġı açasın ve göresin, ol kemik çökdi-y-ise çekesin 

29b/3

4. Germek: Ṣaruġını gevşek göresin, gerekdür kim ṣaruġın çekesin 

32b/1

5. Kaldırıp gidermek: Ol yaḳuyı bir ḳalıñca beze yayasın, andan 
vurasın, üç gün dura, andan ḳoparasın, añul añul çekesin 48b/8, 

81a/9

6. Sürmek: Aḳ şāfı gül ṣu-y-ıla ezeler, göze çekeler ve başın ḳazıdalar 
84a/6, 85a/1, 102b/10 

7. Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak: Ve anuñ 
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tīmārı budur kim; ḳımıldamaḳ ve şīşe çekmekdür 28a/9, 29a/7

8. Koparmak: Anuñ tedbīri: Ol ḳılları minḳāş-ıla çekeler 85b/6

 diş çek-, emek çek-, sürme çek-, şīşe çek-, tūtiyā çek-

çekici Çekici, çekme özelliği olan  4a/10, 7b/9, 24a/7

çekil- 1. Yanına doğru getirilmek, yaklaştırılmak: Üçünci cifti ẕevḳī dėrler ve 
bu ciftden çoḳ siñirler bulınur, kimi ḳulaḳ ardından çekilür çeñenüñ 
bendükşesine varur 130a/9

2. Öğütülmek: Otları muġāẟ ve māş-ı muḳaşşer ya‘nī degirmene 
çekilmiş onar dirhem ṣabr ve mür ve aḳ ḫaṭmī ve aḳāḳiyā 66b/1

3. Sürülmek: Bu şāf ḳaçan kim şāf-ı aḥżardan ṣoñra göze çekilür, 
gözden aḳı giderür 228b/7 

çekirdek 1. Meyvelerde bulunan, sayısı bir veya daha fazla olabilen, sert 

kabuklu tohum: Bunları havānda saḥḳ ėdeler ġubār olınca, rāziyāne 
ve ḫayvā çekirdegin ḳaynadalar, süzeler 84b/8, 88a/7

2. Eskiden kuyumcuların kullandığı beş santigram ağırlığında bir 

ölçü: Üç dirhem ayġır ḫāyesi, beş dirhem baġa ḳabı küli ve bir çekirdek 
gergeden boynuzı 73a/4, 102b/1

3. İçi kuru yemiş olarak yenen kabak çekirdeği: Ḳabaḳ çekirdegin 

dögeler, südin alalar, bunuñ-ıla bezr-i ḳaṭūnā çalḳayalar, lu‘ābın 

alalar 101b/7, 165a/2, 192b/6

 ayva çekirdegi lu‘ābı

çekirdeksüz Yapısında çekirdek bulunmayan 217b/8

çekme Çekmek işi 2b/4, 49b/8

çekül- Bk. çekil- 141b/10

çenber Baş yemenisi, yazma 39a/4

çeñe Çene, mandibula 22b/5, 24a/4, 25b/4

 aşaġa çeñe, üstün çeñe 

çeng (F.) Pençe 9a/3

çengāl (F.) Çengel 85a/7, 85b/10, 95b/11

çengār (F.) Bk. cengār 221b/1

çengellü Çengeli bulunan 61b/11, 62a/1

çeşmīzec (F.) Çeşme-zen dedikleri darudur, kara çörek otu (nigella sativa): 

201a/9, 201b/8

çetin Güç, zor, müşkül 37b/10
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çevir- 1. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak: Bir büyük ḳısm 

yüregüñ saġ tecvīfine varur ve bir ḳısm yüregi ṭaşıradan çevirür 
139a/6, 136a/9, 145b/8

2. Döndürerek hareket ettirmek: Ve dilüñ menfa‘atı budur kim 

çeynenmiş ṭa‘āmı aġızda çevürür ve yudmaġa yardım ėder 146b/10

3. Pişirip kızartmak: Tavuġı çevüreler, ḳavrulmış ṣumāḳ ṣuyıla ṣandal 
şarābı ve mūrd şarābı içe 245a/9

çevre Bir şeyin yakını, dolayı, etraf 11b/2, 97a/3, 100a/7

çevrin- Dönmek 

 baş çevrin- 

çevür- Bk. çevir- 146b/10, 245a/9

çeyne- Çiğnemek, öğütmek 93a/4, 210b/5, 253a/8

çeynen- Çiğnenmek, öğütülmek 146b/10

çıban Vücudun hehangi bir yerinde ve deri üzerinde meydana gelen iltihaplı 

kabartı 100a/11, 105a/2, 154b/10

çıġır- Çağırmak, bağırmak, seslenmek 69b/7

çıḳ- 1. İçeriden dışarıya varmak, gitmek: Zeytūn yaġı-y-ıla ıṣladup ve ısıdup 
ol yaraya ṣarasın, tā kim ḥammāmdan çıḳa 8b/2, 88b/7, 92a/1

2. Akmak: Cerrāḥ matḳāb-ıla ol kemügi delsün, tā ki ol cerāḥat çıḳa 
16a/10, 38a/2, 64a/11

3. Yerinden oynamak: Ṭopuḳ degme ṣınmaz, zīrā kim ġāyet muḥkemdür 
ve ṣınacaġı nesneden çıḳar ve ṣınmaz 37b/6, 39a/4, 40a/1

4. Belirmek, görünür olmak: Ve daḫı anuñ aṣlı et-ile deri arasında 
yürür ve çıḳduġı vaḳtın bir yumurda ḳadar gögerür 72b/5, 73b/5, 74a/2

5. Büyük aptes bozmak: Zūrdan ṣofra çıḳsa ve zaḥmet vėrse sebeb-i 
nişānı, ‘ilācı: Bögrek ża‘īflıġından olur, yabana varıcaḳ çıḳar 110a/2

6. Dağılmak: Ammā iki bögrege dönen siñir murdār ilikden çıḳmış 
siñirlere ḳarışur 131a/4, 131b/5

7. (Kabuk) Soymak: Ḳızıl gül, aḳ gül, ḳabı çıḳmış mercimek, māş, 
aḳ ṣandal 168b/11

8. Elde etmek: Yemişler ve ṣuyı çıḳar nesneler yaġın ayva gibi, ṭoraḳ 
otı gibi; dögüp, ṣuyın alup 192b/3

çıḳar- 1. Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak: 

Senüñ cehdüñ ol ola kim göresin uvaḳ ḫurde kemükden ki ayru ola, 

anı ayırtlayup çıḳarasın 14b/7, 16b/2, 18b/1 
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2. Dışarıya doğru uzatmak: Nişānı oldur kim; aġır açılur, yapılmaz 
ve gözini yumamaz ve dilini daşıra çıḳaramaz 39b/11

3. Elde etmek: Bu bāb cemī‘ yaġları ve yaġ çıḳarmaların beyān ėder 
2b/5, 191b/7, 191b/8

çıḳarma Çıkarmak işi 3a/5

çıḳıḳ Bk. çıḳuḳ 2b/3, 48b/1, 51b/1

çıḳma Çıkmak işi 40a/5, 47a/8, 49a/11

çıḳuḳ Vücutta yerinden çıkmış olan kemik 5b/9, 9a/10, 13b/9

çıraḳ Işık, kandil 173b/7

çırılda- Cır cır ses çıkartmak192a/11

çıtlıḳ Kara ağaçgillerden, mercimekten az büyük, buruk lezzette meyvesi 

olan, kışın yapraklarını döken ağaççıklar, çitlenbik (Celtis): Ḳına 
ve uşaḳ her birinden onar dirhem, çıtlıḳ aġacınuñ pusı altı dirhem 

179b/9

çiçek 1. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli 

bölümü: Issı çiçekler yaġın çıḳarmaḳ ṭarīḳası, meẟelā babadya, nergis 
gibi, anlar eyledür ki evvel yüz dirhem zeyt yaġına ḳırḳ dirhem çiçek 
ḳarışduralar 191b/11, 192a/2

2. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve 

bulaşıcı bir hastalık: Ol ki sevdā-y-ıla balġamdan ola, çiçegi az olur, 
ṣızısı çoḳ olur, hem ṣızısı mafṣallarda olur 103a/3, 286a/7 

çift Küçük maşa veya cımbız: Ḳopmış kemigi var-ısa çıḳarasın uzluġ-ıla ve 

çift-ile, anuñ çiftesi sivri gerekmez 23b/10, 243b/6

çig Pişirilmemiş 6b/9, 169a/5

çigne- Bk. çeyne- 52b/1

çilen- Çillenmek, çimlenmek, yeşermek 285b/1

Çin (ö.i.) Çin ülkesi 48b/11

çinārek (F. cenārek) Demir eritmede kullanlan bir tür arsenik, kızıl zernih 

81a/5

çınārşenber (F.) Bk. ḫıyārşenber 96a/4

Çindār (ö.i.) Eser adı: Līkin Yūnān ve Süryān dilince yazılmış idi, adına 

Çindār derlerdi 2a/5

çīnī (F.) Pişmiş kilden yapılan, üstü sırlı ve süslü (eşya) 229a/3, 231a/1

 māmīrān-ı çīnī, rāvend-i çīnī, revend-i çīnī 
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çiriş Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal 

gibi kullanılan esmer, sarı bir toz: On beş dirhem çiriş, yumurda-y-
ıla ḳarışduralar ve geregi gibi yaḳu ėdeler 13a/2, 66b/3, 86a/7

çirk Kir, pas, yarada oluşan pis kan 184b/4, 187b/11

çivit Çin, Yemen ve Hindistan’da yetişen bir bitkiden elde edilen mavi 

renki toz boya: Hem dudaġından ḳan alalar yāḫūẕ şāb, sükker, çivit 
dögeler, süreler 95a/2

çiz- Çizgi halinde berelemek 84b/1, 106b/3

çoġan Çöven, kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir 

temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis): 

Çoġan-ıla gevdesini tamām yuyalar, andan ṣoñra gevdeyi yine ṣābūn-
ıla yuyalar 170b/7, 172b/5, 242a/8

çoḳ 1. sıf. Miktarı, derecesi ve niteliği belli bir ölçünün üstünde bulunan: 

Ve ba‘żı üstādlar çoḳ kişi ṣaḳad ḳorlar, zīrā kim ‘ilmi, ‘ameli yoḳ, 
ṣan‘atında eksük olur 43a/1, 45b/7, 80a/1 

2. zf. Belli bir ölçünün üstünde: Eger ḳanı çoḳ aḳarsa birez zāc-ı 
Ḳıbrızī ve birez ‘anzerūt ve birez demü’l- aḫaveyn 6b/1, 14b/2, 17a/6

3. i. Büyük bir kısım: Ve daḫı Ebuḳıraṭ şöyle buyurur kim: Bunlaruñ 

çoġı eyü tīmār-ıla ḳurtulur 9a/4, 11b/7

4. i. Çok olan şey: Ve aña göre daḫı yaṣduḳ çoḳdur, oñat teşḫīṣ ėdesin 
17b/1

çoġı: Çok defa, çoğunlukla 99b/10

çoḳdan: Uzun zamandan beri 57a/2, 59b/1, 76b/4

çoḳça: Oldukça fazla, aşırı miktarda, fazlaca 140b/11

çoḳ kez: Çoğunlukla, genellikle 15b/4, 42b/4, 47a/9

çoktanḳı: Eskiden kalmış, uzun zamandan beri sürüp gelen 48b/1, 

54a/2, 57a/9

çomaḳ Ucu topuzlu sopa, gürz 5b/8

çök- 1. Bulunduğu seviyeden aşağıya doğru inmek: Ve anuñ ṣınuġınuñ iki 
baḫşını yapışabilürsin ve bir baḫşını yapışamazsın, zīrā kim içerü 
çöker 28b/6, 29a/5, 43b/6

2. (Sıvıların içindeki çeşitli maddeler) Dibe, zemine inmek: Pes ol 
ṣuyı ḳoyalar, tā ki kirec dibine çöke 118b/2, 187a/1, 270b/4

çökük İçe doğru çukurlaşmış 23a/7, 28a/10, 52a/2



277Alâ’im-i Cerrâhîn

çölmek Toprak tencere, çömlek 68a/6, 268a/8, 268b/7

çömçe Kepçe 270a/11

çömlek Toprak tencere 268b/8, 280a/8

çörek Değirmi ekmek 281a/4

çöre / çörek otı Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri sapının ucunda bulunan 

otsu bir bitki, karacaot (Nigella) 82b/7, 90b/10, 91b/7 

çöz- Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak 15b/8, 21a/9, 66b/8

çubuḳ 1. Küçük ince ağaç dalı, körpe dal: Eger gitmezse bögürtlenüñ dögeler, 
aṣma yapraġın çubuġ-ıla yaḳalar 87b/3, 91a/6 

2. Değnek biçiminde ince, uzun ve sert olan şey: Birisine ḳol 

süñüginüñ ucı girür ve birisine çubuġuñ ucı girür 128b/3, 128b/5, 

137b/8

 baġ çubuğı 

çūḫa (F.)  Tüysüz, ince, sık dokunmuş yün kumaş 161b/2

çuḳa Çuha sözünün eski metinlerde rastlanan şekli 161a/7

çuḳur 1. i. Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer: Andan bir çuḳur ḳazasın, 
bir ḳarış deriñ ve bir ḳarış gėñ ola, ḳarnı deñlü ola 46b/6, 50a/6, 

54a/4

2. sıf.  Çevresine göre daha aşağıda bulunan yer: Ya‘nī ḳavuḳdan 
ṭamar ḳopar, yėri muḳa‘‘ar-ı kebidden ya‘nī çaḳ çuḳur yėrinden ibtidā 

ėder ve bu ṭamaruñ adı ecvefdür 134b/7

çükündür Pancar (Beta vulgaris): Tedbīri: Evvel elini ve ayaġını çükündür 
ṣuyıla yuyalar 99a/8, 103a/4

çün 1. Çünkü, mademki: Çün göresin kim ishāl azaldı, bir avuç ılıcaḳ ṣu 
içeler 118a/6, 224a/1, 270a/2

2. Ne vakit: Ḥuḳnedür kim sersāmda ve ıssı ısıtmada eylerler. Çün 
ḳabż olsa otları budur 267b/2

çünki Şundan dolayı, şu sebeple, zira 66a/6, 245a/11

çürü- 1. Kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulmak, dağılmak: Diş etleri 
çürüse, ḫūre olsa ve ḳanasa ve ḳoḳsa 69b/3, 77a/3, 92a/2

2. (Vücudun herhangi bir yerinde) Mor lekeler hâsıl olmak: Ḳafasını 
göresin çürümiş ve ḳararmış ve ṣararmış var-ısa ḳażıyasın 19a/6

çürük 1. sıf. Bozulmuş olan, çürümüş: Ṣarp ṣüci içüreler ve çürük alma 
yėdüreler, ḳarnını berk baġlayalar 18b/7, 105a/9, 185b/6
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2. i. Çürümüş olan şey: Ol kemigüñ çürügüni yonasın, tā ki ṣaġ 
kemige ėrince 16a/7, 96b/2, 178b/9

çürüklü Çürüğü bulunan 185b/6

D
da-de Kelimelerden sonra gelen ve ilgi kurduğu kelimeyi anlam bakımından 

güçlendiren takı 13b/5, 25b/10, 32b/6

dā’ (A.) Hastalık

 dā’ü’ẟ-ẟa‘leb: Tilki hastalığı, saçkıran: Laḳveye ve dā’ü’ẟ-ẟa‘lebe birez 

ṣafrāyı ve ḳalan artuḳ ḫılṭları başdan indürür 213b/2, 216b/11, 

216b/8

dad Tat, lezzet

 dadın ṭamarı: Dildeki damarlar: Boġazdan ve dadın ṭamarından 
ḳan alalar, ammā çoḳ aḳa 88b/10

dadlu Tatlı 114a/4

dāfi‘a (A.) (Bir şeyin etkisini) Ortadan kaldıran, gideren 122a/7

 ḳuvvet-i dāfi‘a 

daġla- Akan kanı dindirmek veya hasta bölümleri ortadan kaldırmak için 

vücudun bir yerini kızdırılmış bir metal araçla yakmak 79a/8, 

79b/4

daġlaġu Dağlama âleti: Şol ḫūre kim burunda olsa yāḫūẕ ṣolıḳ yerinde olsa 
daġlaġu ḥācet olmaz 79a/10, 79a/7, 79b/3

daḫı 1. Dahi, de: Ḳafanuñ sınuġı öñinde ve daḫı ardında ve yanında daḫı 
olur ve dikiş yėrlerinde daḫı olur ve deperede daḫı olur 6b/11, 14b/8, 

23b/3

2. Yine, yine de: Ve daḫı buyururlar kim, dört dürlü aḫlāṭı oñat 
teşḫīṣ ėde 3b/11, 20a/10

3. Bundan başka, aynı zamanda, hem de, ve: Zīrā kim teşḫīṣ 
ėtmeyüp işlemek muḫāṭaradur ve hem daḫı farḳ ėde ma‘ṣūmı ve yigidi 
ve yaşluyı gözede 4a/3, 28a/10, 33b/8

4. Sonra, bundan sonra, artık, bir daha: Eger kim yara ḳolda olursa 
daḫı ṣaġılmayınca gögüsden gidermeyesin 8a/1, 24a/6

5. Daha (sıfatların başında): Eger çoḳdan işitmez ḳulaḳ olsa şöyle ki 
üzerine bir yıl yā daḫı artuḳ geçmiş olursa 11b/4, 32a/1, 242a/10 
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 hem daḫı 

dāḫiliyūn (A.) Bir tür merhem adı 26b/2, 105a/7, 163b/11

 merhem-i dāḫiliyūn 

dāḫısa (A.) Dolama, etyaran: Dāḫısa renci kim aña ḳurluġan dėrler 106a/3

dāḫil (A.) İçinde, içinde bulunan

 dāḫil ol-: Girmek 116a/4

dā’im (A.) Her zaman, sürekli olarak: Çünki dā’im oda ḳarşu dürteler balġamī 
ısıtmalara fā’ide ėder 66a/6, 88b/10, 108a/2

dā’imā (A.) Her vakit, her zaman, sürekli olarak 16a/11, 26a/6, 28b/1

dā’ire (A.) Çember biçimindeki şekil 83a/3, 103a/8, 103b/5

daḳ- Takmak 44a/6

dal Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri 131a/3, 239b/7

damaḳ Ağız boşluğunun tavanı 24a/5

damar Bk. ṭamar 
 bāselīḳ damarı 

damzur- Bk. ṭamzur- 66a/4

dāne (F.) 1. Adet, miktar, tane: Temirhindī şarābı vėreler, ammā çig ṣu 
ḳatmayalar ve iki yüz dāne arpa ve beş dirhem ānīsūn ḳatalar 6b/9, 

20b/6, 59b/2

2. Tohum gibi ufak yuvarlak şey: Ḳamusın dögeler ve dānesi çıḳmış 
eyü zerdālūyı dögeler ve bu otları aña ḳatup noḫūd miḳdārınca ḥablar 
eyleyeler 254a/11

dāne çādır (F.) Çadıruşağı bitkisi ve bundan elde edilen zamk: Cāvşīr, 
jengār, dāne çādır her birinden ikişer dirhem 180b/11, 189a/8, 

189b/5

danış- Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, 

müracaat etmek, meşveret etmek 19b/2, 19b/4, 43b/1

dar İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı 10b/3, 

22a/5, 242a/11

dār (A.) Ev, konak 

 Amāsiyye Dārü’ş-şifāsı 

dār-ı fülfül Tarçın tohumu da denen, karabibere benzeyen uzun taneli bir 

baharat çeşidi (piper longum) 196b/2, 202a/2, 208a/10

daracuḳ Daracık, çok dar 49b/1



280 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

daraḳ Parmakların bağlı bulunduğu beş uzunca kemikten meydana gelen 

el ve ayak kısmı 32b/10, 38b/2, 49a/10

ḍarb (A.) Vurma, vuruş 9b/8, 10a/6, 36a/10

 ḍarb ye-: Darbe almak 51a/4

dārçīnī (F.) Tarçın (Cortex cinnamomi) 65b/5, 92a/11, 208a/11

darḳatılıġı Daralma, müteessir olma: Yorġunluġa ve daḫı darḳatılıġından 
olan ısıtmaya ve baġarsuḳdaġı yėllere fā’ide ėder 195b/1

dart- Tartmak 48b/3

daru Bk. ṭaru 18a/5

dārū (F. ) İlaç

  ṣıfat-ı çehār-dārū-yı müshil

daşıra / daşra Dışarı 24a/8, 31a/2, 38a/2

datluraḳ Daha tatlı 274b/3

da‘vet (A.) Çağrı, çağırma

 da‘vet ėt-: Çağırmak 123a/11, 123a/11

daya- Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak 39a/10

dayan- Vücudunu bir yere yaslamak, abanmak 23a/8

dāye (F.) Dadı 103a/1

dė- 1. Demek, söylemek: Şöyle bileler kim bu dört nesneye çāre yoḳdur, 
bunlara ‘ilāc ėdeyin dėyen yalan söyler 5a/3, 30a/6, 37b/3

2. …diye adlandırmak: Ebū ‘Alī Sīnā buyurur kim, cerrāḥlıġa‘ilm-i 
ẓāhir dėrler 3b/9, 4a/4, 8a/5

3. Ağızdan bir ses veya söz çıkarmak: Ṭabī‘at vardur kim bez-ile 
baġlamasına daḫı dėmez 17a/5

4. Saymak, kabul etmek: İmdi bunuñ gibide kemiklere birez beredür 
dėyüp ġāfil durup anı boynuña alup 30a/5

5. Anlatmak, ifade etmek: Veyāḫūẕ nice saña ḳolayı gelür-ise yerine 
ḳoyasın ve dėdügümüz gibi tīmār ėdesin 30b/10, 31b/9, 35b/3

debe Fıtık: Debe şol sebebden olur kim ḳarnuñ iki yanında iki geyrek vardur 
2b/6, 68b/2, 68b/11

debūr (A.) Batıdan esen rüzgar 152a/5

def‘ (A.) Ortadan kaldırma, ortadan kaldırılma

 def‘ ėt-: Gidermek, ortadan kaldırmak 14a/7, 118a/9, 147b/9

 def‘ ol-: Uzaklaşmak 83a/4, 93b/2, 109b/10
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def‘a (A.) Kez, kere 187a/9, 220b/7, 276a/3 

defne / defni (Yun.) Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil 

olan bir ağaç, develik (Laurus nobilis) 176a/6, 176b/2, 193b/10

 defne yaġı: Defneden elde edilen yağ 176a/6, 176b/2, 193b/10

deg- Dokunmak, temas etmek 16a/11, 75b/9

degil Bk. degül 4b/11, 114b/4, 126a/3

degin -e kadar, -e dek 2b/2, 20a/1, 23a/9

degir- / degür- Değdirmek, dokundurmak 8b/5, 24a/2, 89b/8

degirmen Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet 66a/11

degirmen tozı: Un döğülmeden alınan değirmen taşı tozu 159b/3, 

166a/8, 166b/5

degirmi Yuvarlak: Ol bir süñügüñ degirmi başı ol bir süñügüñ çuḳurına girür 
5b/11, 125b/10, 128b/1

degiş- 1. Olduğundan başka ve farklı bir duruma girmek: Ebuḳıraṭ dünyāsın 
degişmelü oldı, bir şākirdi var-ıdı, adına Ya‘ḳūb dėrler-idi 110b/5

2. Bir şeyin yerine başkasını koymak, tebdil etmek: Andan yerine 
jengār merhemi-y-ile sünger vuralar, şekker-ile merhemler ėdeler, 
günde iki kez degişe 87a/2, 106a/10

 dünyāsın degişmelü ol-

degişil- Değiştirilmek 12b/8

degiştür- Birini bırakıp başkasını kullanmak 15a/3

degme 1. Her, her bir, herhangi bir, gelişigüzel, rasgele: Bu teşennüc dedükleri 

yavuz marażdur, degmesi andan ḳurtılmaz 8b/10, 30a/6, 34a/3

2. Seçme, üstün, değerli: Bir yaḳı daḫı kim cemī‘ siñirleri ve eñleri 
ve kemikleri yumşadur ve uzadur ve bu yaḳu işledügini degme yaḳu 
işlemez 162a/9

 degme gez: Her zaman, her defa 30a/6, 34a/3, 255b/5

degül Değil 10a/11, 14b/2, 15a/5

dehene (F.) Zengar madeni ismidir ki dehene-i Firengī de derler, yeşile 

benzer, tadı acımtırak olur 

 dehene-i Firengī Bk. dehene 84b/6

dek -e kadar, -e değin 67a/7, 71a/11, 74a/6

del- Üzerinde delik açmak 16a/9, 69a/9, 80a/10 

delik Bk. delük 52b/3 

delin- Üzerinde delik peyda olmak, delik açılmak 84b/6, 229a/1, 234a/4
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delüce baḳıla Yaban baklası (Lupinus albus) 216a/9

delücek Küçük delik 93a/10

delük 1. Dar, küçük, oyuk şeklindeki açıklık: Bir ucını ol iskemlinüñ bir 
delüginden geçüresin ve bir ucını ol bir delüginden geçüresin gögsine 
berāber 52b/10, 69a/5, 80a/10

2. Küçük hayvan yuvası: Bir māddedür kim dimāġdan iner, ḳarınca 
delügi gibi delük delük olur, iriñ aḳar 105b/3

 delük delük ol- Her tarafı delinmek 100b/2, 105a/3

 burun delügi

delüklü Üzerinde delik veya delikler bulunan, delikli 69b/1, 128a/4

dem (F.) Zaman, an 220a/7

 dem-be-dem: Gittikçe, gitgide 151a/11

dem (A.) Kan 

 demü’l-insān: İnsan kanı 6b/2, 204a/11

dem-i aḫaveyn: İki kardeş kanı ağacı (Sanguis Draconis) 199b/1, 200a/11, 

222a/6

demü’l-aḫaveyn: Bk. dem-i aḫaveyn 86a/10, 185a/9, 185b/3

dem‘ (A.) Gözyaşı 201b/11

dem‘a (A.) Gözyaşı damlası 223a/7

demir / demür 1. i. Demir elementi: Ḳulaġını bekidesin ve anuñ demirlerini 
dört kişi duta 23a/10, 24a/3, 24a/11

2. sıf. Demirden yapılmış: Teftīş ėdesin, ṭaşdan mıdur aġaçdan mıdur 
demirden midür 19b/8 

demregü Temriye hastalığı: A‘żāda ḳūbā’ olsa kim aña demregü dėrler, sebeb-i 
nişānı, ‘ilācı: Ḳan göyünmekden olur 98b/2, 169b/1, 170a/5

demren Temren, ok mızrak gibi şeylerin ucundaki sivri demir 61b/4, 62a/6

demür boḳı Demir pası, demir çirki 182a/1, 243a/3, 264a/1

demürcük Küçük demir 93a/10, 100a/5

dendāne (F.) Diş, dendan 126a/11

dėn- Denmek, söylenmek 11b/9, 25a/6

deñe- Sınamak, tecrübe etmek 84b/11

deng (F.) Dirhemin dörtte miktarındaki eski bir ağırlık ölçüsü 86b/2, 

92b/2, 94b/11

denil- Anlatılmak, ifade edilmek 8a/10
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dėnil- Bk. denil- 194a/7

deñiz Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan tuzlu su kütlesi 108a/7, 

152a/1, 152a/6

deñiz köpügi Deniz köpüğü, mürekkep balığı kabuğu (Ossa sepiae) 84b/5, 

251a/2, 264b/3

deñlü Kadar 13a/8, 44a/5, 45b/1

 ne deñlü, şol deñlü

depe Tepe, başın üst bölümü 96a/6, 127a/5, 155a/1

 depesi üzerine: Baş aşağı olarak 82b/11

depere Tepesine 23b/3, 26a/7, 27a/1

depren- Hareket etmek, harekete gelmek, kımıldanmak, sarsılmak: Eger 
āsānlıġ-ıla deprenürse andan bilesin ki yerine varmışdur 39b/4, 

62a/3, 92b/10

 deprenmez ṭamar Hareketsiz damar 141b/2

depret- Kımıldatmak, sarsmak, harekete getirmek: Hem kiçi ve laṭīf 

saçanaḳdur, zīrā depretdügi ‘użv hem kiçirek ve hem laṭīfdür 142a/7

depredibil- Kımıldatabilmek, hareket ettirebilmek 142a/6

der Ter 289b/10

derd (F.) Ağrı, sızı 17a/5

derdār (A.) Kara ağaç (Ulmus): Ammā ḫardal toḫmın dögmeyüp bütün 
içüreler, derdār ya‘nī ḳara aġaç, anuñ kökin alalar 68a/5

derece (A.) Aşama, rütbe, mertebe, seviye, safha 153a/3, 153a/4, 153a/6

derḥāl (A.) Çabucak 64b/10, 202b/10, 239b/9

deri 1. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, 

cilt, ten: Ammā eti, derisi ṣaġdur ol ṣınuġa āsān dėrler 10b/6, 21a/8, 

69a/10

2. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu: Keçinüñ 
ve ṣıġır derisin ve gez aġacınuñ köki ve būre ḳamusından berāber 
ḳarnına yaḳalar 260a/11

deril- Toplanmak, tecemmu etmek 90a/3, 137b/2

deriñ Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan 6a/2, 20a/4, 47a/2

derle- Terlemek 88b/6, 91b/4, 92a/1

derlet- Terletmek 112a/2, 112a/6
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derletme ḫastalıġı Hummâ-yı muhrika, tifo: Derletme ḫastalıġından vāḳi‘ 
olur ve daḫı ṣaġ yürürken ādeme çoḳ vāḳi‘ olur 9a/7, 3b/6, 111b/1

dermān (F.) İlaç, şifa, deva 198a/6

dertlü Hastalıklı, hasta 264a/9

derüñ Bk. deriñ 251a/5

deryā (F.) Deniz 

 deryā-yı ‘ummān: Okyanus 3b/7

derz (A.) Kemik aralarındaki yüzey kısım 25b/6, 127a/11, 130a/11

 derz-i iklīlī: Alın kemiğinin yüzeyi 127a/11

 derz-i zicī: Zic yarığı 127a/6

desti (F.) Testi 237a/5

deş- Yarmak, delmek 20b/5, 22b/6, 74a/11

deşil- Yarılmak, delinmek 38a/3, 73b/6, 74a/2

deşük Deşilmiş, yarılmış, delinmiş 5a/1, 5a/2

deşül- Bk. deşil- 112b/10

devā (A.) İlaç, derman, şifa 192b/8, 192b/9, 286b/6

 devā eyle-: İlaç yapmak 286b/5

 devā-yı ġıdā’ī: Besleyici ilaçlar 152b/4, 152b/8

 devā-yı mu‘tedil: Hafif ilaçlar 152b/3, 152b/7

 devā-yı muṭlaḳ: Etkili ve ağır ilaçlar 152b/4 

 devā-yı semmī: Zehirle ilgili ilaçlar 152b/5, 152b/11

 ‘an devā-yı mezbūr 

devā’ü’l-baḫr (A.) Ağız kokusunu gideren bir tür terkip: Devā’ü’l-baḫr, bu 
bir otdur kim aġız ḳoḳusın eyü eyler 254a/8

deve Boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan hayvan (Camelus) 

89b/9, 89b/10

 deve örgüci Deve hörgücü 183a/6

deve ḳuşı Kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla 

çok hızlı koşabilen iri bir kuş (Struthio camelus) 228b/10

deve ṭabanı Vücutta çıkan kızıl sivilce: Eger a‘żāda ḥumret çıḳsa kim aña 
deve ṭabanı dėrler 101b/3

devlet (A.) Makam, mevki, saltanat 2a/2

devr (A.) Zaman 286a/2

dėvşiril- Bk. dėvşürül- 18a/3
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dėvşür- Toplamak, derlemek, bir araya getirmek 29a/7, 54b/8, 55b/2

dėvşüribil- Toplayabilmek 55b/9

dėvşürt- Devşirme işini yaptırmak 34a/9

dėvşürül- Devşirme işi yapılmak 41b/10, 55b/9

dıḳāḳ (A.) Şirden denilen bağırsak: Zīrā uzunluġı on iki barmaḳdur ve 
birine dıḳāḳ ya‘nī ince dėrler 147b/7

dırnaḳ Tırnak, parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka 

60a/10, 100a/9, 103a/10

dış Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç 

karşıtı 20a/3, 34b/10, 112b/8

dibelik Büsbütün, tamamıyla, ebedî: Ve daḫı ol kim üzük ola ba‘żı kez dibelik 
üzük olur ve ba‘żı kez dibelik üzük olmaz 10a/2, 55a/9, 100b/5

Dicle (ö.i.) Dicle nehri 5a/9

did- Didiklemek, tırmalamak, tırnakla örselemek 20a/9

dīg-ber-dīg (F.) Yapay sıçanotu, kırmızı zürur: Bu bir zurūrdur, buña dīg-
ber-dīg dėrler 202a/10

dīger (F.) Başka, özge, öteki, öbür 226b/10, 235a/11

 ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i dīger, merhem-i isfīdāc-ı dīger, merhem-i Mıṣrī-i 

dīger, muġlāb-ı dīger, nev‘-i dīger, ṣıfat-ı ḥabb-ı dīger, ṣıfat-ı 

ḥabbü’s-su‘āl-ı dīger, ṣıfat-ı merhem-i dīger, ṣıfat-ı sınūn-ı dīger 

şāf-ı dīger, şāf-ı ebyaż-ı dīger 

digren Çatal: Ammā ba‘żısı digren gibidür ve ba‘żısı burġu gibidür 62a/3

dik Eğik olmayan 137a/2, 137a/6

dik- 1. Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş 

iplikle tutturmak: Şol ṭarīḳ-ile kim, iki ṭarafdan ṣıḳup iki kesük 
siñirlerüñ başları berāber geldükden ṣoñra ‘avrat saçı-y-ıla dikdüm 

5b/3, 6a/7, 7a/4

2. (Biçilmiş kumaş veya deri parçaları) İğne iplikle birbirine 

tutturmak suretiyle kullanılacak bir şey meydana getirmek: 

Söyünmedük kireci yumşaḳ dögeler ve kettān bezinden bir kīse dikeler 

186b/9

dikil- İğne iplikle birbirine tutturulmak 6a/6, 7a/4, 29b/7

dikiş İğne iplikle dikmek işi
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 dikiş yėri: Yapılan dikişin vücut üzerinde bıraktığı iz 23b/3

dikrek Dikçe 144b/4

dil 1. Tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, 

hareketli organ: Çeñe çıḳugınuñ nişānı oldur kim aġır açılur, 

yapılmaz ve gözini yumamaz ve dilini daşıra çıḳaramaz 39b/11, 

78a/11, 78b/8

2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için 

kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban: Kestevire 
dėrler bir ot vardur, bu ad Yūnān dilincedür 2a/4, 67b/6, 285b/11

 dili dutul-: Konuşamaz duruma gelmek 20a/1

 dili revān ėt-: Akıcı konuşmak 277a/3

  Türk dili, Yūnān dili 

dile- Bir şeyin gerçekleşmesini veya olmasını istemek, ummak, temennî 

etmek 2a/8, 16b/8, 22a/11 

dilki Tilki (Vulpes) 236a/8

dilki ṭaşaġı Tilki taşağı, itkasarı bitkisi (Orchis hircina) 277a/8

dimāġ (A.) Beyin 9a/2, 80b/1, 83a/2 

 maḳdemü’d-dimāġ, mu’aḫḫar-ı dimāġ, muḳaddem-i dimāġ, tenḳıye-i 

dimāġ, tenḳıye-i dimāġ ėt-, ümmü’d-dimāġ

diñ- Sona ermek, kesilmek, bitmek, durmak 75a/4, 93a/10, 202b/10

diñdür- Dinmesini sağlamak, teskin etmek 161a/9, 223b/2

diñlen- Gücünü toplamak için istirahat etmek 210b/6

dip (I) 1. Bir şeyin bulunduğu yere bitişen en alt kısmı veya yanı başı: Saç 
dibinden kepek gibi dökilür 29a/11, 44a/8, 80b/1

2. Kap vb. şeylerin en aşağı kısmı, taban: Ṣafrā-yı ṭabī‘ī oldur ve 

keẟīfi ẟifl olur, dibine çöker 118b/2, 187a/1, 270b/4

dip (II) Kök: Eger ki gitmezse ḫaṭmī dibi, labada yapraġı, bögürtlen yapraġı 
dögeler 80b/8, 99b/3, 161a/1

dirāz (F.) Uzun 

 dirāz ėt- Uzatmak 10a/5

direk Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek 53a/11, 60b/9, 

61a/1

dirhem (A.) Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 gramlık eski bir 

ağırlık ölçüsü 6b/10, 12b/11, 13a/1 
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diri Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı 51a/9, 76a/4, 219a/3

dirlik Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim 52a/7

dirsek Kolun orta yerindeki eklemin dış tarafı 12a/4, 27a/10, 32a/3

dīryāz (F. deryās) Emberbaris, kadıntuzluğu kökü: On dirhem dīryāz, on 
dirhem ḳara kükürd, on dirhem söyünmemiş kirec 176b/7, 193a/7

diş 1. Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye 

yarayan sert, beyaz organlardan her biri: Bir elüñ-ile itivėresin, 
daşıra domalan kemigi yėrleşdüresin, tā ki dişleri berāber ola 24b/10, 

25a/7, 92b/10

2. Çark, testere, tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri: 

İki bıçḳunuñ dişleri birbirine gire, kilīdlene 126a/10

 diş çek-: Ağızdaki dişi bir aletle yerinden çıkarmak 93b/6, 202b/8

 diş diş: Çentik çentik 79a/4, 79a/5

diş eti Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et 92a/2, 92b/5

dişi 1. i. Erkeğin karşıtı cins: Ḫāyeye ‘illet inse ya‘nī yėl inse ben bundan 
yegrek nesne bulmadum ki, dişi keçinüñ etini kebāb ėdüp 71b/4

2. sıf. Bu cinsten olan: Erüñ ḥarāreti ve yubūseti artuḳdur ve dişinüñ 
burūdeti ve ruṭūbeti artuḳdur 125a/9  

 dişi zift: Kara sakızın bir türü Bk. zift 161b/5

 dişi zirāvend: Ziravendin bir türü Bk. zirāvend 68a/10

ditre- Titremek 19a/3, 38a/4, 43b/7

ditreme Titreme işi 158a/5, 196a/1, 279b/4

 ditreme dut-: Titremeye başlamak 158a/8

dīvār (F.) Duvar 9b/7

diz Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer 18a/10, 35a/8, 35b/10

dizge Dizlik, diz bağı: Bir ucını dizge yerine ve bir ucını ṭopuġuñ üstin 
yanında ve ikisini bir uġurda burasın 61a/3

doġ- Güneş, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek 154a/5

doġra- Keserek parçalamak parça parça kesmek 68a/5, 280a/7, 281a/1

doġru Bk. ṭoġrı / ṭoġru 45b/11

doġrul- Eğik veya eğri bir şey düz bir duruma gelmek 27a/7

doġrult- Eğriliğini giderip düz hale getirmek 25a/2, 26a/6, 26b/8

doḳ Tok 17a/10
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doḳın- / doḳun- Değmek, temas etmek 19b/6, 40a/2, 41b/7

doḳunma Dokunmak işi, temas 9b/7

dolaş- Birbirine karışarak güç çözülür duruma gelmek 146a/10

dolaşdur- Dolaştırmak, birbirine geçirip güç açılır duruma gelecek şekilde 

karıştırmak 53b/2

dolayı Muhit, çevre, etraf 74b/5

doldur- 1. Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek: Şol ṭarīḳ-ile kim 
bir bez çaġşırı daru-y-ıla doldurasın 18a/5, 40b/7, 52b/5

2. (Bir şey, bir yeri) Kaplamak: Anuñ edviyesi budur kim eski 
kettān bezini didesin ve ol yarayı doldurasın ve tīmār ėdesin 20a/10, 

97a/5 

domal İnsan vücudunda çıkan bir tür ur, çıban: Domal bir ‘illetdür kim 

ādemde çıḳar, ḳızıl olur ḫavāce gibi 104a/9

domal- 1. Kümbet gibi çıkmak: Bir elüñ-ile itivėresin daşıra domalan kemigi 
24a/9, 51b/1, 52a/8 

2. Dizler bükük, baş ileride, çömelmiş bir durum almak: Ṣu olınca 
aşaġa iner, ḳasıḳ domalmaz, ammā üstād anları teşḫīṣ ėtmek gerekdür 
69a/1

donuḳ Canlılığı olmayan, fersiz (göz) 205a/5

dosdoġru Çok doğru 55a/6, 64a/2

dög- Ezmek 48b/5, 53a/5, 65a/11

dögül- Ufalanmak, ezilmek 65b/10, 66b/2, 71a/9

dögün Yakı, dağlamakla açılan yara: Tiryāḳ dürteler ol delük içine, bir gün 
dura andan bezi gidereler, dögün gibi ḳapḳara olur 97a/1

dök- 1. (Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri) Bulundukları kaptan başka 

bir yere boşaltmak: Ammā tirementineyi bal mūmı-y-ıla eridesin, 
ḳalanın döküp ḳarışdurasın 39b/8, 105a/7, 107b/3

2. (Kıl, tüy vb. şeyleri) Üzerinden atmak: Ol yėrden ḳılı döker ve 
yaranuñ aġzı dar olur 76a/1, 94b/1, 193b/4

3. Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi 

kırmızı lekeler çıkmak: Sebeb-i nişānı, ‘alāmeti: Göyünmiş ḫılṭdan 
ṭamar ṭaşıra cilde döker 104a/11 

dökil- Bk. dökül- 80b/2, 80b/4, 88b/2

dökin- Bk. dökün- 199a/4
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dökül- 1. Bulunduğu yerden başka bir kaba ya da yere boşaltılmak: Nişādır, 

māzū balın eger gitmezse deleler, ḳara ḳan olur içi dökile, gide 95a/4

2. (Kıl, tüy vb. şeyleri) Üzerinden düşmek: Ve çevresinden ḳılı 
dökülür ve ot yanuġı gibi olur 11b/2, 155b/11, 216b/9

3. Yok olmak, kırılmak: Gėce dura, ṣabāḥ gidereler, ḳırıla, döküle 
94b/6 

4. (Diş için) Yerinden çıkmak, düşmek: Bir sınūn daḫı kim diş 
dibin berkidür ve dökülmege ḳomaz 252b/2, 265a/11

dökün- Kendi üzerine dökmek 96b/5, 107a/3, 199a/7

dön- 1. Hareket etmek: Evvel budur kim ḳolı gögere ve barmaḳları oynamaya 
ve ol yaña güc-ile döne 43b/2, 124b/7

2. Başka bir hal almak, dönüşmek: Çoḳ olur kim kemik ḳavlar, 
andan ḥāṣıl olur ve daḫı çoḳ olur kim ḫunāma döner 8b/7, 14b/3, 

33b/7

3. Kendini olduğu yerde çevirmek: Beşinci nişānı oldur ki ṣırtın 

çalḳoyun yata, bir yaña dönmeye 63b/10

4. Yönelmek: Hem seyyāldür ve ġıdā evvel aña müsteḥīl olur, ya‘nī 
aña döner 116b/9, 131a/10, 131b/5

 göñli dön-

dönder- / döndür- 1. Dönmesini sağlamak, çevirmek: Evvel gerekdür kim 
ol delügi bulasın, baġarsuġı gėrüye döndüresin 39b/3, 69a/6, 294a/7

2. … durumuna getirmek: Yüzde ḳızıl ve yumrıcaḳ, tamām yüzi 
azdırur, cüẕāma döndürür 89a/5, 114a/9

dörder Dört sayısının üleştirme sayı sıfatı 89b/1, 166a/2, 169b/3

dördül Dört köşeli: ‘İlācı budur ki kendir ip-ile dibinden berk baġlayalar ve 
dördül yaralar 80a/6

dördünci / dördüncü Dört sayısının sıra sıfatı 51a/2, 62a/11, 63a/9

dört Dört sayısı  4b/11, 5a/3, 197b/2

dört yüz Dört yüz 163a/3, 174a/3, 175a/10

döş Göğüs, sine 128b/10, 129a/1, 139b/11

döşek Yatak 7b/11, 38b/9

döşen- Kaplamak, yayılmak 129a/11, 130b/10, 139b/9

döyebil- Katlanabilmek, tahammül edebilmek: Ol kişi ikileyin uvatmaġa 
döyebilür mi kim uvadasın 17b/6, 29a/6
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dudaḳ Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt 

kenarlarından her biri 63b/7, 78a/11, 78b/10

 üstün dudaḳ 

duḫān (A.) Darı 201a/6

dur- 1. Bulunduğu yerde beklemek: Andan ol yaḳuyı urasın, üç gün dura, 
andan gideresin 18a/2, 21a/9, 24a/7

2. Ayakta beklemek: Bir kişi daḫı anı aşaġa çeke, ardından duruban 
45a/1

3. Kesilmek, sona ermek: Ḳan ġalebesinden vāḳi‘ olur, burunı 
ṭomurur, ḳanı durmaz 86a/4, 93a/11, 157b/7

4. Bir noktada kalmak, karar kılmak: İkinci baḫşı sinnü’l-vuḳūfdur 
ya‘nī durmaḳ, zīrā beden bu sinde kemāline ėrişür 142b/3

5. Belli bir durumda olmak: Yoḳ eger ikisi bile çekerse ol ‘użv ṭoġru 
durur, ne ol yaña ve ne bu yaña egilür 142b/3, 142b/6

 ḳarāra dur-, ṣuyı durmış

durġur- Durdurmak: Bir yaḳu daḫı kim ḳuṣmaġı diñdürür ve ma‘īdeyi 
durġurur 161a/9

durı Saf, temiz, berrak 214a/6, 214b/1

 durı ṣu: Duru, berrak su 214a/6

dut- 1. Elle kavramak: İki kişi anuñ ayaġını duta 18a/9, 23a/9, 26a/2

2. Edinmek: Mübtedīlere āsān olup bunuñ-ıla menfa‘at dutup 
mü’ellifini ḫayrdu‘ā-y-ıla yād ėdeler 1b/9

3. … durumda kalmasını sağlamak: Ḳullanduġı edviyeleri bile ki 
ḳanḳısı ıssı dutar ve ḳanḳısı ṣovuḳ dutar 4a/8, 68a/11, 91b/10

4. Kaplamak: Temeddüde hīç ‘ilāc yoḳdur, zīrā imtilā‘-ı dimāġdur 
ya‘nī dimāġdan iner, eñse siñirlerini dutar 9a/3

5. (El, ayak) İş görecek durumda olmak: İkinci nişānı budur kim eli 
dutmaz olur 19b/10

6. Bekletmek: Söyündürüci nesneler vėresin kim aġzında duta ve yuya 
79b/5, 95b/2

7. Engellemek, zaptetmek: Eger ḳan ḳara-y-ısa baġlamayalar, birez 
aḳa, dutarlarsa helāk olur 86b/4

8. … olarak yapmak: Anı çıḳarasın ve yarayı dikesin ve becid dutasın 
ve yaṣduḳlar-ıla muḥkem ṣarasın 25a/5
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9. (Hastalık) Başlamak: Ol yara aġzın açuḳ ḳoyalar ve ḥammāmdan 
ṣaḳınalar ve ġuṣṣalandurmayalar, eger ki ısıtma dutarsa zaḥmet olur 
104a/8

 becid dut-, ditreme dut-, ınçḳırıḳ dut-, ısıcaḳ dut-, ısıtma dut-, 

ḳanı dut-, kendüyi alçaḳ dut-, ḳıvam dut-, menfa‘at dut-, ocaġa 

dut-, oda dut-, öksürük dut-, tėz dut-

dutam Elle tutulan miktar, tutam 255a/1

dutḳal Tutkal 159b/3, 159b/4

dutul- Kapanmak, kapatılmak, tıkanmak: Bu aṣıllu çıḳuġ-ıla güc-ile yürürse 
uyluġı ve ḳasuġı şişer ve sidügi dutulur 55b/7, 242a/3

 dili dutul-, nefesi dutul-

dutulu Tutulu 122a/10

duy- 1. İşitmek, ses almak: Gėce-y-ile bir uġrı geldi at uġurlamaġa, at issi 
duyup uġrı çaldı 5a/10, 28a/8

2. Hissetmek: Daḫı yarasına mīl ura, göre eti aġrısın ṭuyar mı 77a/3, 

147b/1

 zaḥmet duy-

duz Bk. ṭuz 

 enderānī duz 

dübeyl / dübeylet (F.) Küçük irinli tümör veya apse: Dübeylet ne deñlü 
olursa cemī‘isi göyünmiş ḳan-ıla sevdādan ḥāṣıl olur 2b/7, 72a/11

dübür (A.) Kıç, makat 149b/7

dügme Düğme 125b/9

dügüm / dügün Düğüm 69b/10, 105b/1

 dügün vur- Düğümlemek 105b/1

dühn (A.) Yağ 

 dühn-i bābūnec: Papatya yağı 178b/1

 dühn-i ferfiyūn: Ferfiyundan elde edilen yağ 196a/5

 dühn-i levz: Badem yağı 178b/1

 dühnü’l-bābūnec: Bk. dühn-i bābūnec 195a/10

 dühnü’l-ġār: Defne yağı 194b/11

 dühnü’l-ḳar‘: Kabak yağı 178a/11

 dühnü’l-ḳısṭ: Kıst yağı 195a/2

 dühnü’l-mübārek: Bel ağrısı için kullanılan bir tür terkip 198a/3
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 dühnü’s-seẕāb: Sedefotundan elde edilen yağ 195b/8

 ṣıfat-ı dühnü’l-mübārek, şāf-ı dühn-i belesān 

dükel / dükeli Hep, cümle, hepsi, bütün, herkes: Cālinūs ḥekīm buyurur 
kim: Bunlaruñ dükelinüñ bir yėrde ‘ilācı vardur 6a/4, 133a/5, 

216b/4

düken- Tükenmek, bitmek, sona ermek 210b/1

dülacük (?) Üç dirhem aḳ ḳunduz, beş dirhem dülacük, bunları dögeler un 
gibi ayru ayru 81a/5

dün Gece

 dün buçuġı: Gece yarısı: Bādām yaġı-y-ıla ḥablar eyleyeler, dün 
buçuġından bal-ıla yedüreler 211b/5

 dünün yarusı: Gece yarısı: Bādām yaġı-y-ıla ḥablar ėdesin, vėresin, 
dünüñ yarusından yudalar, yatalar 207a/4

dünyā (A.) Dünya, yeryüzü 

 dünyasın degişmelü ol-: Ölmek üzere olmak 110b/5

düril- Dürülmek, toplanmak 78a/10

dürli / dürlü 1. sıf. Çeşitli, muhtelif: Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar 
kim: Tāze yaralar bir niçe dürlü nesneden vāḳi‘ olur 5b/6, 7a/7, 8b/10

2. i. (Bir, her, birkaç, başka vb. kelimelerle) Çeşit, cins: Līkin a‘żā-yı 
re’īseden daḫı anlara bir dürlü ḳuvvet ‘ābid olur 120b/11, 177b/11, 

203a/11

 dürlü dürlü: Çeşit çeşit 1b/2, 12a/2, 20a/2

dürt- 1. Değmek, dokunmak: Anuñ ṣınuġı aramaġ-ıla bulınur ve ziyāde 

dürtdüginden ma‘lūm olur ve ṣınursa yarılur 28a/6, 29b/1, 35a/11

2. Sürtmek: Andan ṣoñra ol beze gül ṣuyın ve gül yağın ve sirke ḳoyalar 
ve dürteler, andan ṣaralar 66a/6, 67a/11, 70b/2

dürtil- Sürünmek, vücuduna koku, yağ gibi şeyler sürmek 108b/9

dürtme Dürtmek işi 34a/5

dürtün- Sürünmek, vücuduna koku, yağ gibi şeyler sürmek 101b/2, 

107a/3, 108b/10

dürüst (F.) Doğruluktan ayrılmayan, doğru, mert 7b/6, 10a/11, 41b/11

düş (I) Rüya 

 düş gör-: Rüya görmek: Nişānı oldur kim ziyāde uyuya ve ziyāde düş 
göre 113b/3

düş (II) Rastlama, tesadüf etme
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 düş ol- Rastlamak: Anuñ gibiye kim düş olasın, göresin iriñi ve ḳanı 
aḳar 19a/11

düş- 1. (Kendi ağırlığının etkisiyle) Bulunduğu yerden ayrılıp yukarıdan 

aşağıya doğru inmek: Düşdüñ mi yoġsa nesne mi doḳındı ḳaṣd-ıla mı 
oldı añsuzda mı oldı teftīş ėdesin 19b/6, 25b/9, 36a/10

2. (Çocuk) Vakti gelmeden ana rahminden atılmak: Ol vėrdügüñüz 
şāfı fülān ḫatun isti‘māl ėtdi, buncılayın üç pāre nesne düşdi 219b/8

3. Durumuna gelmek, olmak: Bir nice gün, tā ki ol kişi dėye ki rāḥat 
ve aġrısından emīn düşdüm 41a/7

 emin düş-, göze aḳ düş-, haṭā düş- 

düşme Düşmek işi 5b/8, 9b/6, 9b/7

düşür- Vücuttan atmak: Bu daḫı bir fetīledür kim anası ḳarnındaġı oġlanı 
düşürür 219a/2, 219a/3

dütüzdür- Koku vermek için bir şey yakıp tüttürmek, tütsülemek 255a/6

düz 1. Yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan, müstevî: Ammā yara şöyle yerde 
gerekdür kim yā düz ola yā ṭoġrı ola yā degirmi ola yā bir pāre eti 
alınmış ola 5b/11, 57a/3

2. Düzgün: Bunlaruñ üzerine ṣara, evet düz ṣara, kimi alçaḳ kimi 
yüksek ṣarmaya 67a/3

 göñli düz 

düz- Hazırlamak: Eger kim ḳatı çekmege ḥācet olursa, gerekdür kim bir büyük 
ṭop düzesin 27a/9, 33b/8, 35a/5

düzen Tertip, nizam, intizam 72b/8

düzül- Yapılmak, tertip, tanzim olunmak, hazırlanmak: Ṣamġ-ı ‘Arabī ve 
ḳal‘aydan düzülmiş isfīdāc her birinden iki dirhem 221b/7, 224a/10, 

229a/1

E
e‘ālī şerc (A.) Kuyruk sokumu 127a/2, 129a/7

ebegümeci Ebegümecigillerden, mor renkli çiçekleri ilaç, yaprakları sebze 

olarak kullanılan çok yıllık bir bitki (Malva siylvestris) 91b/2, 

266b/4

ebedī (A.) Sürekli, devamlı 36a/6, 50a/9

ebemgümeci  Bk. ebegümeci 171a/9

ebhel (F.) Ardıç yemişi 258b/10
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ebher (A.) Kalpten vücuda kanı dağıtan ana damar, büyük atardamar: 

Yuḳarudan yaña varan ebherüñ bir ḳısmı daḫı iki ḳısm olur 139a/11, 

140a/7, 147a/7

ebrişim (F.) 1. i. İpek iplik, ibrişim: Ol igneler yerinde ḳala, birbirine ṣıḳ ola 
ve üzerine ebrişim-ile yāḫūẕ iplik-ile ṣaralar 7a/9, 86a/1

2. sıf. Bu iplikten yapılmış: Mürdesengi dögesin ve ebrişim elekden 
eleyesin 164a/4, 196b/6

Ebū ‘Alī / Ebū ‘Alī Sīnā (ö.i.) İbn Sina 30a/7, 31a/9, 33b/6

 ḫˇāce-i Ebū ‘Alī Sīnā, terkīb-i ḫˇāce-i Ebū ‘Alī Sīnā 

Ebuḳıraṭ (ö.i.) Hipokrat 2a/6, 10b/8, 51b/3

ebyaż (A.) Ak, beyaz

 merhemü’l-ebyaż, şāf-ı ebyaż, şāf-ı ebyaż-ı dīger, türbüd-i ebyaż 

ecel (A.) Hayatın sonu, ölüm zamanı 154a/9

 eceli gel-: Ölüm zamanı gelip çatmak

ecvef (A.) 1. İçi boş, kof: Siñir iki ḳısımdur, bir ḳısm dimāġdan ya‘nī beyniden, 
anlar yedi ciftdür. Evvelki cifte ecvef dėrler, zīrā içi mücevvefdür 
130a/3, 134b/8, 135b/5

2. (Metinden anlaşıldığına göre) Mesânedeki damar adı: ve bu 
ṭamaruñ adı ecvefdür, zīrā bedenüñ ṭamarlarından bunuñ tecvīfi 
büyükdür 134b/8

eczā (A.) 1. Parçalar, kısımlar: Büyügi yüregüñ cemī‘ eczāsına yayılur ve kiçisi 
yüregüñ saġ tecvīfinüñ ba‘żı eczāsında yayılur 115a/8, 132b/11, 

139a/7

2. İlaç yapımında kullanılan birleşiklerin ortak adı: Bu mecmū‘ın 
dögeler, ince elekden geçüreler ve zifti ocaḳda erideler ve bu eczāyı aña 
ḳatalar, yaḳu ėdeler 6b/3, 166a/4

edā (A.) İcra etme, yapma 

 edā ėt- Üzerine düşen bir şeyi yerine getirmek 114b/3

ėdebil- Etme olasılığı bulunmak

 tīmār ėdebil-

edme (A.) İç deri, derinin altı: Derinüñ ṭaşıra yüzine deri ve içerüsine edme 
dėrler. 144a/2

edviye (A.) Devalar, ilaçlar, çareler 4a/10, 8a/9, 16a/6
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 edviyetü’l-esnān: Diş ağrısı için ilaç 252a/6

 edviyetü’l-fem ve’l-lisān ve’l-ḥalḳ: Ağız, dil ve boğaz ağrısı için 

ilaç 253b/10

 edviyetü’l-maḳ‘ad ve’r-raḥm: Makad ve rahim için ilaç 263b/6

 edviye vur-: İlaç sürmek 7b/9, 20a/8

ef‘āl (A.) Fiiller, yapılan işler, eylemler 123b/9, 153a/7

Eflāk (ö.i.) Bugünkü Romanya sınırında yer alan eski Osmanlı vilayeti

 Eflāk ṭuzı: Eflak bölgesinden getirilen tuz 287a/5, 291a/1

Eflāṭūn (ö.i.) Yunan filazofu Platon 2a/6, 4b/10, 70a/3

eftimun (Yun.) Sara hastalığına faydalı bir bitki, gelin saçı (Cuscuta 

epithymum) 212a/2, 269b/7, 294a/10

 ḥabb-ı eftimun , maṭbūḫ-ı eftimun 

eg- Eğmek, düz olan bir şeyi eğik duruma getirmek, bükmek 47b/11, 

56b/10

egele- Eğelemek, düzleştirmek, aşındırmak 19a/7, 69b/11

eger (F.) Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen 

kelime, şâyet 6a/6, 7a/4, 8a/1

egerçi (F.) Her ne kadar, gerçi 215b/1

egil- Eğik bir durum almak 25b/8, 50a/5, 55a/6

egir Eğir otu (Acorus calamus) 166a/1, 196b/4, 207a/7

eglen- Eğlenmek, vakit geçirmek, beklemek, kalmak 22a/8, 42b/10, 51b/8

eglendür- Bekletmek 19a/5, 38a/8, 51b/7

egren Kızılcık (Cornus) 172b/2

egri Eğri, çarpık, aynı istikamette olmayan 16a/4, 17b/3, 25a/2

egrice Az eğri olan 127b/6

ehl (I) (A.) Bir topluluğun halkından olanlar, oraya mensup bulunanlar

 ehl-i ḥükemā: Bilginler, âlimler 153b/7

ehl (II) (A.) Aşılanmış meyve ağacı 254a/1

ek- Dökmek, saçmak 26a/10, 78b/11, 79a/11

ekḥel (A.) Kolun iç kısmındaki ana damar 156a/6

 ekḥel ṭamarı: Kol arterlerinden biri 106b/8, 156a/6

eklen- Katılmak, ilave edilmek 130b/8

ekẟer (A.) Genellikle: Bu iş ekẟer ayaḳda ve ḳolda vāḳi‘ olur 18b/4, 99b/9, 

102b/7 
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ekserī (A.) Çoğunlukla: Bögrek ża‘īflıġından olur, yabana varıcaḳ çıḳar, 
ḳanar, şişer, ekẟerī oġlancuḳlarda olur 22a/10, 103b/9, 110a/3

eksiklik Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan 25b/10

eksil-Azalmak, az duruma gelmek 124b/4, 151b/1, 151b/2

eksük 1. sıf. Az, eksik: ‘Anber bir buçuḳ dirhem, buyan balı iki dirhemden 
deng eksük, üstādlar ‘ādetince merhem ėdeler 143b/8, 291a/11

2. i. Eksiklik, noksan: Allahu te‘ālā ol kişiye ġarīḳ-i raḥmet ėtsün kim 
bu kitābuñ eksügin bulup ıṣlāḥ ėde 9b/3

3. zf. Noksan olarak: Ol ẟiflde bir göyünük nesne olur ve eger eksük 
bişerse içinde bir ḫām nesne ḳalur 118b/3 

 eksük ėtme-: Her zaman bulundurmak 83a/8

eksüklük Eksik olma durumu 37a/10, 224b/5

eksüksüz Eksiği olmayan, tam, tamam 11b/1

ekşi 1.sıf. Sirke veya limon tadında olan: Ekşi ḫamīr sırça-y-ıla bir iki kez 
vuralar 83b/6, 97a/2, 100b/3

2. i. Bu tadı veren şey: İkiledin tāzesin vuralar ve ekşilerden yeye 
167b/5

ekşilik Midede asit artmasından ileri gelen ekşime ve rahatsızlık duygusu 

117b/10

ekşirek Ekşimsi, az ekşi 274b/3

el 1. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya 

yarayan bölümü: Göresin kim yerinde degül, gerekdür kim elüñ-ile 
arayasın 15a/5, 15b/6, 18a/11 

2. İş yapan kişi kişinin yerini tutar: Üstād elinde yarayı ḥāṣıl ėden 
ṣarḳıdur 7b/4

3. Defa: Bir niçe el ishāl ėtdükden ṣoñra şerbet-i berşa‘īşā vėresin, şifā 
bula 271b/7

el ayası: Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü 161b/2 

elden geldügi ḳadar: Gücü yettiği ölçüde 114b/4

 el ur-: El atmak, el uzatmak, müdahale etmek, el sürmek 11b/9, 

62a/10, 78b/7

ėl Bk. el 254a/7

el (A.) Harf-i tarif, Arapça ön ek 
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el-bābü’l-evvelü: Birinci bölüm 2b/1, 3b/1

el-bābü’ẟ-ẟānī: İkinci bölüm 2b/2, 9b/4 

el-bābü’ẟ-ẟāliẟü: Üçüncü bölüm 2b/3, 39a/1

el-bābü’r-rābi‘u: Dördüncü bölüm 2b/4, 61a/10

el-bābü’l-ḫāmisü: Beşinci bölüm 2b/5, 64a/5

el-bābü’s-sādisü: Altıncı bölüm 2b/6, 68b/1

el-bābü’s-sābi‘u: Yedinci bölüm 2b/7, 72a/10

el-bābü’ẟ-ẟāminü: Sekizinci bölüm 2b/8, 73a/7

el-bābü’t-tāsi‘u: Dokuzuncu bölüm 2b/9, 77b/2

el-bābü’l-‘āşiru: Onuncu bölüm 2b/10, 78a/1 

el-bābü’l-ḥādī ‘aşer: On birinci bölüm 2b/11, 110b/3

el-bābü’ẟ-ẟānī ‘aşer: On ikinci bölüm 3a/1, 114a/5

el-bābü’ẟ-ẟāliẟü ‘aşer: On üçüncü bölüm 3a/2, 153b/5

el-bābü’r-rābi‘u ‘aşer: On dördüncü bölüm 3a/3, 159a/10

el-bābü’l-ḫāmisü ‘aşer: On beşinci bölüm 3a/4, 173b/2

el-bābü’s-sādisü ‘aşer: On altıncı bölüm 3a/5, 191b/6 

el-bābü’s-sābi‘u ‘aşer: On yedinci bölüm 3a/6, 199a/9

el-bābü’ẟ-ẟāminü ‘aşer: On sekizinci bölüm 3a/7, 204b/8

el-bābü’t-tāsi‘u ‘aşer: On dokuzuncu bölüm 3a/8, 217a/5 

el-bābü’l-‘işrūn: Yirminci bölüm 3a/9, 236b/11

el-bābü’l-ḥādī ve’l-‘işrūn: Yirmi birinci bölüm 3a/10, 265b/8

el-bābü’ẟ-ẟānī ve’l-‘işrūn: Yirmi ikinci bölüm 3a/11, 285b/8 

elbet / elbetde (A.) Şüphesiz, muhakkak, mutlaka 119a/5, 154a/10, 242b/7

ele- Elek yardımıyla ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak, elekten 

geçirmek 65a/11, 163a/8, 164a/4

elek Tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden 

oluşan araç 164a/4, 165a/4, 273b/8

 elekden geçür-: Bir maddeyi elek üzerine koyarak elemek 160a/2, 

165b/4, 166a/3

elen- Eleme işine konu olmak veya eleme işi yapılmak 65b/10, 66b/2, 

186a/3

elli Elli 12a/5, 33b/6, 36a/8

elvan (A.) Renkler 123b/7, 125a/1



298 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

elyaḳ (A.) En uygun, çok layık 115b/6, 116b/1

em- Dudak, dil ve soluk yardımıyla bir şeyi içine çekmek, somurmak

 emer oğlancuḳ: Bebek 102b/11

em‘ā-yı iẟnā ‘aşeriyye On iki parmak bağırsağı 135a/3 

emcek Meme: Maḥalli gögüsüñ orta yeridür ve başı ṣol emcek altındadur 
148a/9

emek Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü 20b/7

 emek çek-: Bir şeyin olması için çalışmak, zahmet çekmek 49a/2

emīn (A.) Şüphesi olmayan

 emīn düş-: İnanmak, güvenmek 41a/7

 emīn ol-: İnanmak, güvenmek 159a/6, 269a/7, 294a/3

emir (A.) İş, amel: Ve ol emirde andan birḳaç budaḳ ayrılur ve iki bögrek 
ṣaruḳlarına ve perdelerine ve aña yaḳın cismlere degin varur ve bu 
cismleri ṣuvarur 138a/2

emlec (A.) Amlacotu (Phyllanthus emblica): Māzū, ḳara helīle, emlec, 
bābūnec, mersin yapraġı, bunları eski sücü-y-ile ḳaynadalar  88b/4, 

253b/3, 264a/1

emr (A.) Buyruk, komut, talimat 123b/2, 138a/2, 139a/4

emrāż (A.) Hastalıklar

 emrāż-ı muḫtelife: Çeşitli hastalıklar 269a/6

emzür- Kadın veya dişi hayvan, memesindeki sütü yavruya vermek 89b/11

 ḳız emzüren ‘avrat südi, ḳız emzürür ‘avrat südi

eñ (I) Mafsal, oynak yeri, bitişik iki şey arasındaki çizgi, büküm yeri: Aña 
göre taḫta yonasın ve oyasın ve anuñ da ṣarması ziyāde ḳatı olmaya, 
zīrā kim eñ-durur 32b/7, 49b/1, 50a/6

eñ (II) zf. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren 

kelime: Döşe ėrüşmez ve bu on eyegünüñ eñ aşaġası ḳasuḳ süñügine 
yaḳındur 129a/5

enār (F.) Nar (Punica Granatum) 148a/9, 253b/6, 259b/3

encīr (F.) İncir (Ficus carica) 103b/11, 106a/8, 164b/8

 müshil-i encīr

encübār (A.) Beşparmak otu (Potentilla erecta) 247b/7

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı encübārī ve kehrübā
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endām (F.) Beden, vücut 41b/11, 66a/5, 158a/8

 endāmları muḥkem ḳıl-: Bedeni sağlamlaştırmak 159a/3

enderānī duz: Billur renkte tıpta kullanılan bir çeşit tuz 233b/11

  milḥ-i enderānī 

Endülüs balçıḳı: Bir tür tıbbî çamur: Hindūsitān tūtiyāsı ve mercān köki ve 
ṭīn-i kīmūlyā ve ol Endülüs balçıḳıdur 229a/4

enf (A.) Burun

 bevāsīrü’l-enf, ‘ırḳu’l-enf

eñli Eni büyük olan, geniş 10b/8

eñlik Boyacılıkta kullanılan kökü kızıl bir ot, havacıva otu (Alkanna 

tinctoria) 174b/4, 175a/11, 183b/9

eñse Boynun arkası: Ya‘nī dimāġdan iner, eñse siñirlerini dutar ve gėrisine 
ḳayışdurur 9a/3, 22b/10, 23a/8

enseb (A.) Çok uygun, yerinde 115b/6, 116b/1

envā‘ (A.) Çeşitler, türler 115b/9, 117b/8, 118a/1

 envā‘-ı ishāl: İshal türleri 240a/2, 249a/7

er Erkek 125a/8, 263b/8

ėr- Erişmek, dokunmak, isabet etmek 16a/7, 35b/8, 43b/3

 ḫaṭā ėr-

erba‘a (A.)  Dört 

 riyāḥ-ı erba‘a 

eri- 1. Katı cisim ısı etkisiyle sıvı durumuna gelmek: Bir ruṭūbet daḫı vardur 
kim aña ruṭūbet-i zücāciyye dėrler, zīrā erimiş sırçaya beñzer 146a/9

2. Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek: Evvelī bir 
legene ṣu ḳoyasın ve ol eriyen otları bir seyrek bezden süzesin 163a/9 

eriyekoy- Erimeye başlamak 191a/1

eridil- Erimiş duruma getirilmek 65a/6, 253a/8, 263a/5

ėriş- Erişmek 121b/9, 124b/3, 140a/11

ėrişdür- Erişmesini sağlamak 146b/5

erişte (F.) İnce ince kesilip kurutulan hamur 244b/3, 270a/10

erit- Erimesini sağlamak, erimesine yol açmak 17b/11, 39b/8, 41a/2 

erkān (A.) Esaslar, temeller 114b/7, 114b/8, 119b/9

 cevāhir-i erkān
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ėrte Ertesi, gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın 170a/9, 245b/8, 

292b/11

 ėrteden öyleye: Sabahtan öğleye: Ol eczāyı ki dögüldi idi, bir yėre 
ḳatalar, ėrteden öyleye degin ovalar 197a/3

ėrtesi Ertesi gün 83a/7, 97b/5, 170b/6

erük Erik (Prunus domestica)109b/7, 167b/5, 170a/3

 erük ṣuyı: Erikten elde edilen su 259b/7

ėrür- Ulaştırmak, eriştirmek

 żarar ėrür-

ėrüş- Bk. eriş- 129a/5

ervāḥ (A.) Ruhlar 123b/6, 124a/2, 124a/4

eryāḥ (A.) Rüzgarlar 

 eryāḥ-ı fāside: Sağlığı kötü etkileyen rüzgarlar 268b/3

eẟer (A.) İz, işaret 124b/9

esfel (A.) Aşağı 

 zendü’l-esfel 

esirge- Korumak 15a/11, 15a/8, 45b/5

esḳām (A.) Hastalıklar 269a/7

eski 1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan: Ve daḫı 
buyururlar kim: Bir yara ḳırḳ günden ṣoñra eskidür 8a/2, 235b/5

2. Kullanıla kullanıla yıpranmış: Bir eski kettān bezini zeytūn yāġı-y-
ıla ıṣladup ve ısıdup ol yaraya ṣarasın 8b/1, 20a/9, 29b/9

 eski üski / eski biskil: Eski püskü 53b/10, 260a/11 

eẟmed (A. iẟmid) Rastık: Lāciverdī eẟmed ve sünbül-i duḫānī; bu cümlesin 

berāber dögesin ve eleyesin 201a/6, 223b/4, 229b/5

  lāciverdī eẟmed

esnān (I) (A.) İnsanın yaşı: Ṣādır olan fi‘llerdür ve biri ervāḥdur ve biri 
esnāndur ya‘nī ādem yaşları 123b/7, 124a/9

esnān (II) (A.) Dişler 

 edviyetü’l-esnān, li-vec‘i sınūnü’l-esnān, li-vec‘i’l-esnān 

esne- Ağzı genişçe açarak soluk alıp vermek 93b/6

esrāş (F.) Çirişotu ve kökü (Asphodelus): Esrāş on dirhem, kāt-ı Hindī iki 
dirhem, bu cümleyi yumşaḳ dögesin ve eleyesin  204b/1

esved (A.) Kara, siyah 

 helīle-i esved, merhem-i esved, şāf-ı esved
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eş İnsan veya hayvanda yavru doğduktan sonra gelen etsi madde, plasenta

 oġlan eşi 

eşek Eşek, merkep (Equus asinus) 193a/11, 193a/4, 194b/5

eşḫāṣ (A.) Şahıslar, kimseler 

 eşḫāṣ-ı insān: Şahıslar, insanlar 116a/7

 a‘del-i eşḫāṣ 116a/6

eşit- Bk. ėşit- 130b/9

eşle- Benzer iki şeyi bir araya getirmek 21a/7

eşlen- Eşleme işine konu olmak 126b/3

et 1. İnsan ve hayvan vücudunun kas ve yağdan meydana gelen, kemikle 

deri arasında bulunan kısmı: Ve daḫı buyururlar kim: Süñük süñüge 
yapışur ve et ete yapışur ammā siñir siñire yapışmaz 5a/6, 6a/2, 10b/7

2. Hayvan vücudunun yiyecek maddesi olarak kullanılan kas 

kısmından pişirilen yemek: Anuñ ‘ilācı evvel oldur ki bāselīḳ 
damarından ḳan alalar ve et yėdürmeyeler, ṣaḳınalar 71a/6, 82a/3 

 diş eti

ėt- Etmek, yapmak 18b/3, 29b/2, 31b/9

 ‘alūḳ ėt-, ‘amel ėt-, aṣṣı ėt-, belā ėt-, berāber ėt-, bevl ėt-, beyān ėt-, 

biryān ėt-, böyle ėt-, cehd ėt-, cem‘ ėt-, cerb ėt-, ceẕb ėt-, cimā‘ 

ėt-, da‘vet ėt-, def‘ ėt-, dili revān ėt-, dirāz ėt-, edā ėt-, eksük ėt-, 

eyle ėt-, fā’ide ėt-, farḳ ėt-, faṣd ėt-, fehm ėt- ferāḥ ėt-, fetīl ėt-, fikr 

ėt-, fiske fiske ėt-, gözi rūşen ėt-, ġarġara ėt-, ġubār ėt-, ḥab ėt-, 

ḥacāmat ėt-, ḥallėt-, ḫalāṣ ėt-, ḫalṭ ėt-, ḫarāb ėt-, ḫarc ėt-, ḥareket 

ėt-, ḥāṣıl ėt-, ḫaṭā ėt-, ḥaẕer ėt-, ḥāżır ėt-, hażm ėt-, helāk ėt-, ḥıfẓ 

ėt-, ḫiẕmet ėt-, ḥorata ėt-, ḥuḳne ėt-, ḥüccet ėt-, ḥükm ėt-, ıṣlāḥ 

ėt-, ibtidā ėt-, iḥtirāz ėt-, iḫtiyār ėt-, iḥtiyāṭ ėt-, iktifā ėt-, ‘ilāc ėt-, 

ishāl ėt-, istifrāġ ėt-, isti‘māl ėt-, i‘tibār ėt-, iżāfet ėt-, ḳabūl ėt-, ḳabż 

ėt-, ḳavī ėt-, kebāb ėt-, key ėt-, ḳullıḳ ėt-, ḳuvvetlü ėt-, kül ėt-, lısḳa 

ėt-, mażmaża ėt-, meyl ėt-, mu‘ālece ėt-, muḫālefet ėt-, muḥaṣṣal 

ėt-, muḥkem ėt-, mülemma‘ ėt-, nefesi ḳuvvetlü ėt-, nüfūẕ ėt-, 

önegülik ėt-, pāk ėt-, pāre pāre ėt-, perhīz ėt-, perverde ėt-, peydā 

ėt-, revān ėt-, rivāyet ėt-, saḥḳ ėt-, sākin ėt-, sefūf ėt-, seyük ėt-, 

şāf ėt-, ṭabābet ėt-, tafṣīl ėt-, taġyīr ėt-, taḥammül ėt-, taḥrīk ėt-, 

taḳṣīm ėt-, ṭaleb ėt-, ta‘rīf ėt-, taṣarruf ėt-, taṣ‘īd ėt-, tecerru‘ ėt-, 
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ta‘cīl ėt-, tecribe ėt-, teftīş ėt-, tekrār ėt-, telyīn ėt-, tenḳıye-i dimāġ 

ėt-, tenḳıye ėt-, terbiyet ėt-, tercüme ėt-, terkīb ėt-, teşḫīṣ ėt-, teşrīḥ 

ėt-, teşmīr ėt-, ṭılā ėt-, tīmār ėt-, yād ėt-, yaḳu ėt-, yardım ėt-, yüz 

aḳluġı yerine yüz ḳaralıġın ḥāṣıl ėt-, zaḥmet ėt-, żarar ėt-, zikr ėt-, 

zīrek ėt-, ziyān ėt-, zūr ėt-, zurūr ėt-

ėtdür- Ettirmek 

 ġarġara ėtdür-, ḥacāmat ėtdür-, ḥareket ėtdür-, ishāl ėtdür-, istifrāġ 

ėtdür-, perhīz ėtdür-

eṭibbā (A.) Tabipler, doktorlar 115b/3, 159b/1

 eṭibbā-yı müte’aḫḫirīn: Sonraki tabipler 2a/5, 286a/4

 eṭibbā-yı müteḳaddimīn: Önceki tabipler 172a/3

 mecmū‘-ı eṭibbā

etlü İçinde et bulunan 83b/9, 90a/5, 97b/7

ev 1. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane: Ṣuyıla, 
sirke ḳarışduralar, gėce evde dürteler, ṣabāḥ kepek ṣuyıla yuyalar 3b/7, 

89b/4, 170b/9

2. Yer, çevre: Anuñ işi ḫanāzīr ve ur olmaḳdur. Boġaz evlerinde 
olmaḳdur 74a/1, 112a/3

 boġaz evleri

evdāc-ı ġā’ire (F.) Yürekte bulunan bir tür damar adı 139b/5, 139b/6, 

139b/7

evet Ancak, fakat, lâkin, amma: Gėrü yerine vara ve ṭoġrı eyleyeler ve 
baġlayalar, evet arḳun çekeler 65b/9, 67a/3, 83b/6

ev‘iye (A.) Kaplar 

 ev‘iye-i menī: Meni kapları 120b/5

 marażu’l-ev‘iye

evren yavşanı Pelin otu, yavşan otu (Artemisia obsinthum): Evren yavşanı, 
ḳara başlu sezāb, yüzerlik toḫmı; bunları dögeler 94b/4, 258a/11

 evren yavşanı ṣuyı: Pelin otundan elde edilen öz su 258a/11

evride (A.) Nabız alınmayan damarlar, toplar damarlar, venler: Ve biri evride 
ya‘nī ġayr-ı müteḥarrik ṭamarlardur kim baġıruñ ḫiẕmet-kārlarıdur 
120b/3, 145a/8

evvel (A.) 1. takı Önce: Evvel gerekdür kim ol ḫasta arḳası-y-ıla bir nesneye 
dayana  5a/1, 6a/5, 18a/7, 23a/8
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2. zf. Evvela: Ammā birḳaç nesneyi evvel beyān ėdelüm 11a/5, 13b/6

evvelden: Daha önce, önceleri 179b/5, 75b/7

 evvel-emirde: Her şeyden evvel, işin başlangıcında 139a/4, 140b/2

evvel gün: Önceki gün 158a/2, 158a/4

 el-bābü’l-evvelü

evvelā (A.) Önce, ilk önce, ilkin 268b/4

evvelī (A.) Önce, ilkin, başlangıçta 46b/2, 59a/9, 163a/9 

evvelki Önce olan, önceki 115b/8, 124a/10, 125a/11

eye / eyegi / eyegü Kaburga 27a/10, 28b/11, 144a/4

eyi Bk. eyü 287b/3

eyit- Söylemek 8a/3, 10a/4, 14a/11

eyle Öyle 22a/10, 27a/11, 32b/8

 eyle ėt-: Öyle yapmak 24a/3, 48a/1, 250b/7

 eyle ol-: Öyle olmak 219b/2

 eyle san-: Öyle sanmak 76a/3

eyle- Etmek, yapmak 96b/1, 197b/2, 250a/11

 ‘amel eyle-, beyān eyle-, cehd eyle-, devā eyle-, eyü eyle-, fā’ide eyle, 

fetḥ eyle-, fetīl eyle-, ġubār eyle-, ġavr eyle-, ḥab eyle-, ḥacamāt 

eyle, ḥalleyle-, ḥamīr eyle-, ḥāżır eyle-, ḫōş eyle-, ḥuḳne eyle-, ḥükm 

eyle-, ishāl eyle-, ḳabż eyle-, ḳaṭ‘ eyle-, ḳavī eyle-, ḳavl eyle, kem 

eyle-, ḳurṣ eyle-, ma‘cūn eyle-, mażmaża eyle-, men‘ eyle-, merhem 

eyle-, nefesin gökcek eyle-, öyle eyle-, pāre pāre eyle-, perhīz eyle-, 

revāḳ eyle-, ṣāfī eyle-, saḥḳ eyle-, sākin eyle-, şāf eyle-, taḥlīl eyle-, 

taḥrīk eyle-, telyīn eyle-, temiz eyle-, terbiyet eyle-, ṭılā eyle-, tīmār 

eyle-, toġrı eyle-, yaḳu eyle-, yėl eyle-

eylen- Yapılmak, hazırlanmak

 şerḥ eylen-

eymen (?) 236a/6

eyrek Daha iyi, eyürek 294a/5

eyü İyi 11a/5, 11b/7, 21b/1

 eyü eyle-: İyileştirmek 254a/8

 eyü ėt-: İyileştirmek 234b/11

 eyü ol-: İyileşmek, sağlığına kavuşmak 71a/1, 71b/1, 88a/10
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eyülük İyilik 33b/7

ez-  1. (Katı, toz veya tane halindeki maddeyi) Sıvı içinde karıştırarak 

belli bir kıvama getirip eritmek 82a/7, 96a/4, 100a/8 

 2. Sindirmek, gidermek 236a/5

ezil- 1. (Üstüne bastırılan bir kuvvetin etkisiyle) Yassılanmak, çiğnenmek: 

Eger kim gevdede et kesilmiş olsa yā ezülmiş olsa yā eyegi aġrısı olsa 
68a/9

2. (Katı, toz veya tane halindeki maddeyi) Bastırılıp karıştırılarak 

belli bir kıvama getirilmek, eritilmek: Otuz dirhem tirementine; 
bunlaruñ ezilecegin ezeler 162a/1, 208a/5, 208a/9

ezraḳ (A.) Gök renginde, mavi

 muḳl-i ezraḳ, ṣıfat-ı merhemü’l- ezraḳ 

ezül- Bk. ezil- 68a/9

F
faḥr (A.) Övünç, iftihar kaynağı 1b/5

fā’ide (A.) Yarar 52a/7, 54b/5, 68a/11

 fā’ide ėt-: Yaramak 66a/5, 66a/7, 69b/1

 fā’ide eyle-: İyi tesir etmek, yaramak 184a/9, 195b/9, 201b/7

 fā’ide kıl-: Fayda sağlamak 268b/1

 fā’ide ol-: İyi tesir etmek, yaramak 206a/11, 267a/7

 fā’ide vėr-: Fayda sağlamak 231a/5, 231a/7

fā’ide-mend (F.) Faydalı 224a/2

fa’idelü Yararlı 160b/6

fā‘ile (A.) Yapan 123a/9, 123b/1

 ḳuvvet-i fā‘ile

fā‘ilī (A.) Eylemle ilgili 

 sebeb-i fā‘ilī 

fākihe (A.) Yemiş, meyve 

 maṭbūḫ-ı fākihe 

faḳīr (A.) Ben, bendeniz anlamına gelen tevazu sözü 

faḳīrü’l-ḥaḳīr: “Fakir ve hakir olan ben” anlamında tevazu sözü 2a/7

fālice (A.) Vücudun yarısına inen felç: Dühnü’l-ḳısṭ kim fālice ve ‘ırḳu’n-
nisāya ve vec‘ü’l-mefāṣıla ve niḳrīse fā’ide ėder 195a/2, 213a/5, 213b/2
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farḳ (A.) Fark, başkalık, ayrım

 farḳ ėt-: Farkına varmak 4a/3, 62b/9, 69a/2

farz (A.) Şart ve gerekli olan şey 

 mizāc bi’l-farż 

faṣd (A.) Kan alma, hacamat

 faṣd ėt-: Kan almak 89b/8, 91b/1

fāsid (A.) Bozulmuş, bozuk 180b/9

 fāsid ol-: Bozulmak 151a/1, 213b/6

fāside (A.) Bozulmuş

 eryāḥ-ı fāside 

faṣl (A.) Bölüm 5b/5, 16b/5, 17b/2

fayḳara (Yun.) Acı 

 ayaric-i fayḳara 

fāżıl (A.) Mükemmel 

 nażc-ı fāżıl

fażl (A.) Lütuf, kerem 293a/8

fehm (A.) Anlama, anlayış 

 fehm ėt-: Anlamak 123a/1, 123a/2

felāsife (A.) “Felsefeciler” manasına gelmekte olup, metinde bir tür

 macun adıdır.

 ma‘cūn-ı felāsife 

fem (A.) Ağız

 edviyetü’l-fem ve’l-lisān ve’l-ḥalḳ 

feraḥ (A.) Gönül açıklığı 122a/11

 feraḥ ėt-: İçini açmak 277a/1

ferārīc (A.) Piliçler 67a/6

ferc (A.) Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva 150a/2, 150a/4

ferfiyūn (A.) Sütleğen, ferbiyun dahi derler (Euphorbia resinifera): Eger 
sākin olmazsa oġlan aşı iki dirhem, buçuḳ dirhem ferfiyūn, on dirhem 
çörek otı 82b/7, 192b/10, 193a/2 

 ferfiyūn yaġı: Sütleğenden elde edilen yağ 193a/2 

 dühn-i ferfiyūn

ferrūc (A.) Piliç 64b/7, 256b/4

ferzece (F.) Fitil, lavman 217a/6, 219b/2

 ṣıfat-ı ferzece
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fesād (A.) Bozulma, bozukluk 257b/11, 89a/4

 fesāda var-: Bozulmak 108a/10, 292b/3

 bedeni fesāda vėr-, ḳan fesādı

fetḥ (A.) Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

 fetḥ eyle-: Bir şehir veya ülkeyi ele geçirmek 2a/3

fetīl / fetīle (A.) Uzun kumaş parçalarına, liflere, sıvı veya yumuşak 

kıvamdaki ilaç emdirilerek hazırlanan ve bir yaraya ya da vücut 

boşluğuna konulan tampon, fitil 75a/2, 83a/7, 218a/11

  fetīl eyle-: Fitil hazırlamak 26a/11

 fetīl ėt- / fetīle ėt-: Fitil hazırlamak 86b/10, 218b/11

 fetīl ur- / fetīl vur-: Fitili yaraya veya vücut boşluğuna uygulamak 

7b/9, 102a/2, 105a/10

 ṣıfat-ı fetīle

fınduḳ Fındık (Corylus) 89a/1, 96b/9, 105a/2

fınduḳça: Fındık kadar 197b/2, 255a/5

fıstuḳ (A. fustuk) Fıstık 192b/6, 208a/4, 212b/5

fî (A.) -de, içinde, -e dair anlamını katarak zarf yapan ek 

 fi’l-cereb: Uyuza dair 292b/2

 fi’l-cümle: Sonuçta, velhasıl 229b/10

 fi’l-ḥāl: O anda, hemen, şimdi 93b/10

fikr (A.) Düşünce 1b/3, 23a/3, 25a/6

 fikr ėt-: Düşünmek 61b/3, 78b/8

fi‘l (A.) Eylem, amel 51b/5, 122b/1, 123b/6 

 müfred fi‘l, mürekkeb fi‘l

Firengī (F.) Avrupa’ya özgü

Firengī ḳalye Bir tür taş 98b/10

 dehene-i Firengī 84b/6

Firenk (F.) Avrupalı 

 Firenkce: Fransızca 177b/9

Firenk dili: Fransızca 285b/10

 Firenk iskemlisi: Bir tür sandalye 52b/5

Firenk uyuzı Frengi, genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan bir hastalık, 

yenirce, sifilis: Bu Firenk uyuzınuñ adı ḳurhādur ve Firenk dilince 

māl-ı Firencese derler. Ve Türk dilince Firenk uyuzı dėrler 285b/11

 ‘ilāc-ı firenk uyuzı 
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fiske (Yun.) İnsan derisinde herhangi bir sebeple ortaya çıkan ufak ve içi 

su dolu kabartı 

 fiske fiske ėt- Üstü kabarcıklarla dolmak 32b/3

fitil Bk. fetīl 251a/5

furun Fırın 271a/2

 furuna ṣal- Fırına koymak 281a/6

fūtā (A.) Bir tür önlük, peştamal 18a/6, 39a/4, 54a/7

fūz (F.) Baş damarı: Evvel baş ṭamarı kim aña fūz dėrler, andan ḳan alınursa 
menfa‘atı baş ve göz ḳanın keser 154b/4

fülān (A.) (Metinde) Kimliği belli olmayan kimseler için işaret sıfatı olarak 

kullanılan kelime 219b/7

fülfül (A.) Karabiber 166b/5, 171b/2, 196b/2

 dār-ı fülfül

G
ġāfet / ġāfit (F.) Kasıkotu (Agrimonia eupaoria): Kāsnī toḫmı üç dirhem, 

ġāfit bir miẟḳāl; ḳamusın dögeler ve rubb-ı sūs birle yoġuralar 257b/2, 

258a/10, 260a/7

 ġāfit ṣuyı: Kasıkotu bitkisinden elde dilen öz su 258a/10

ġāfil (A.) Dalgın, dikkatsiz, düşüncesiz (kimse), basiretsiz, aymaz 30a/5

 ġāfil ol-: Gaflet içinde olmak, habersiz bulunmak 203a/4, 289b/11

gāh (F.) Bazen, bazı zaman 173a/2, 245b/11

ġā’ib (A.) Göz onünde olmayan

 ġā’ib ol-: Kaybolmak 79a/9, 122b/8

ġalbānū (F.) Miskten yapılan güzel kokulu bir macun: Bal mūmı dört yüz 
dirhem, zift dört yüz dirhem, ġalbānū beş yüz dirhem 163a/4

ġalebe (A.) Üstünlük, fazlalık 84a/1, 86a/4, 150b/3

 ḳan ġalebesi 

ġālib (A.) Üstün gelen, yenen 125a/5, 125a/6

 ġālib ol-: Üstün gelmek 118a/3, 124b/11, 150b/3

ġalīż (A.) Yoğun, kesif 73b/11, 74a/5, 80a/1

ġār (F.) Defne ağacı (Laurus nobilis)

 dühnü’l-ġār, ḥabbü’l-ġār, varaḳu’l-ġār 

ġarġara Su veya ilaçlı sıvı ile sıvının yutulmasını engelleyerek çalkalama işi

 ġarġara ėt-: Gargara yapmak 96a/11, 167b/6, 240a/1
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ġarġara ėtdür-: Gargara yaptırmak 95b/10

 ṣıfat-ı ġarġara 239b/10

ġarīḳ (A.) mec. Bir şeye içinde kaybolacak derecede dalmış olan 

 ġarīḳ-i raḥmet: Rahmete boğma  9b/2

ġārīḳūn (A.) Katran köpüğü, ağaç mantarı, çayır mantarı (Agaricus 

campestris) 206b/1, 207b/1, 209b/10

ġarīzī (A.) Yaratılıştan var olan, tabii

ġarīzī ḳuvvet: Tabii kuvvet 120b/10

ġarīziyye (A.) Garizî kelimesinin aynı manaya gelen müennesi

 ḥarāret-i ġarīziyye

ġavr (A.) Aşağıya inme, çökme 

 ġavr eyle-: İnmek, çökmek 106a/11

gavzūbān (F. gavz-ı zebān) Sığıridili otu (Anchusa officinalis): On iki 
dirhem şarab-ı verd-i tarī, elli dirhem gāvzubān ṣuyıla ezeler 210b/8, 

257b/1, 266b/1

 gāvzubān ṣuyı: Sığırdili bitkisinden elde edilen öz su 275b/3 

ġāyet (A.) Pek çok, son derece: Gerekdür kim birez ‘anzerūt, ġāyet ġubār 
eyleyüp ol yara içine ṣaçalar 7a/5, 11a/5, 22a/3

ġāyī (A.) Amaçla, gayeyle ilgili 

 sebeb-i ġāyī 

ġayr (A.) Başına geldiği Arapça sıfatlara olumsuzluk anlamı katarak Farsça 

usulle çeşitli tamlamalar meydana getirir 

 ġayr-ı mer’ūs: Baş olmayan 120a/2

 ġayr-ı müteḥarrik: Hareketli olmayan 146b/7, 147a/6, 147b/5

 ġayr-ı re’īs: Baş olmayan 119b/10

 ġayr-ı ṭabī‘ī: Doğal halde olmayan 117a/2, 117b/4, 118b/5 

ġayr-ı ṭabī‘ī ol-: Doğal olmamak 118a/5

ġayr-ı zaḫm: Yaradan kaynaklanmayan 263a/11

 ṣafrā-yı ġayr-ı ṭabī‘ī, sevdā-yı ġayr-ı ṭabī‘ī, ‘urūḳ-ı ġayr-ı żavārib

ġayrı Başka 34b/11, 35b/3, 41b/8 

 bundan ġayrı

ġażab (A.) Öfke, hışım 122a/11

ġāẕiye (A.) Sindirim becerisi: Ol kim beḳā-yı şaḫṣdan ötüri taṣarruf ėder, iki 
ḳuvvetdür: Biri ġāẕiye ve biri nāmiyedür 121b/2, 121b/5
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gėç 1. zf. Beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı: Anuñ 
yanında bir kemik var gėç ḳaynar 11b/11, 12a/8, 210b/2

2. sıf. Belli bir zamandan sonra olan: Aġıza ve diş diblerine dürteler 
ve gėç vaḳt ṭa‘ām yėmeyeler 92b/4

gėç ḳal-: Gecikmek, zamanında yapamamak 36a/5

geç- 1. (Zaman) Aşmak, geride bırakmak: Bunuñ gibi yaraları üç gün yaḫūẕ 
beş gün geçmeyince açmayasın 6b/6, 16a/1, 64b/7

2. Vazgeçmek: Eger kim anuñ-ıla söküldü-y-ise yaḫūẕ iriñ dėvşirildi-
y-ise uvatmaḳdan geçesin 18a/3

3. Akmak, dolaşmak: Çeng gibi olur, boġazına ṣu geçmez 9a/4, 

119a/6

4. Belli bir yerde yer almak: Ol vaḳtın sen ol kişiye dėyesin aşaġa otura 
ve sen anuñ ardına geçesin 41a/8

5. Batmak, girmek: İkisi iki yañaḳdadur ve ikisi burundadur ve bu 
iki pāre altında iki pāre daḫı vardur delüklü ve delükleri ṭamaġa geçer 
128a/4

6. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak: Çeñenüñ bendükşesine 
varur ve kimi daḫı iki şaḳaḳuñ saçanaḳlarına yayılur ve andan geçer 
130a/11

7. (Bir yeri) boydan boya katetmek: Rūḥ-ı nūr-ı bāṣır ya‘nī gözüñ 
nūrı anuñ tecvīfinden geçer 130a/6, 131a/7, 140a/3

8. Girmek: Öykene ol yollardan yürek ḳanından ġıdā vere, öykenden 
yürege yel geçe 148b/4

 ḳarnı geç-

geçebil- Geçme olasılığı bulunmak 39a/5

geçür- 1. Yerleştirmek, koymak, takmak: Eger ṣaġına çıḳmış ise bir fūtāyı 
çenber ėdesin, şol ḳadar kim ol kişinüñ başına geçebile, andan başına 
geçüresin 39a/5, 44a/10, 56a/10

2. (Bir şeyi) bir nesnenin bir tarafında sokup öbür tarafından 

çıkarmak: Ve her bir ipi bir boncuġa geçüresin ve burasın ve ol igneyi 

geçüresin, hep ol boncuġı bir igneye geçüresin 13a/10, 52b/10

3. Sokmak, girmesini sağlamak: Bunları teşḫīṣ ėdesin ve ḳaçan kim 
ol çökügi ḳaldurmaḳ dileyesin, gerekdür kim ol yaruġı bulasın, ol 
demirlerüñ birini ol yaruḳdan geçüresin 23b/7
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 elekden geçür-, ḥarīrden geçür-

gel- 1. Varmak: Dicle ırmaġı kenārında bir ḳāfile yatur-ıdı, gėce-y-ile bir uġrı 
geldi 5a/10, 170b/9, 171a/11

2. Ulaşmak, erişmek: Yā ḳatı esnemekden olur, çeñe birbirine gelmez 
45b/11, 93b/7, 109b/4

3. Çıkıp akmak: ‘Alāmeti budur kim burnından ḳanlı iriñ gele 
22b/7, 63a/9, 63b/5

4. Halini almak: Bertindüġi vaḳtın ṣıġamaġ-ıla yerine gelür 42a/5 

5. Bir durumun etkisi hissedilir olmak: Ve eger ki aġrı baġıra gelmiş 
olursa 65a/10, 66a/1

 eceli gel-, elden geldügi ḳadar, ḥarekete gel-, ḳan gel-, ḳıvāma gel-, 

ḳolayı gel-, rāst gel-, ṣıḥḥata gel-, töhmet gel-, uyḳusı gel-, vaz gel-

geleci Söz, lakırdı: Köprücek daḫı çıḳar, ammā ‘abeẟ gelecidür, zīrā her kemük 
kim çıḳar, evvel çıḳacaḳ yėr bulur 42a/2

gelmeklik Gelme durumu 263a/4

geñ Bk. gėñ 6a/2, 242b/4

gėñ Geniş: Ve şol ṣınuḳ kim uzadı ola, aña yarıḳ dėrler ve ba‘żısı gėñ olur, 

ba‘żısı dar olur 10b/3, 22a/4, 150b/11

genç Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı 11b/4, 141a/7

geñez Kolay 2a/11, 22a/1, 31a/2 

geñez ol-: Kolay olmak 60a/9, 154b/4

genşe- Gevşemek 92b/6

geñşelt-: Gevşelmek 31a/10, 195b/3

geñşeldivėr- Gevşeltivermek 31a/8

geñşeltme Gevşeltme işi 31a/9

geñşek Gevşek 32a/10, 139b/3

geregince Gereğince, gerektiği şekilde 38b/8, 221a/9, 221b/5

gerek sıf. ve i. Gerek, lazım 4a/8, 4b/5, 5b/10

 geregi gibi: Nasıl olması gerekiyorsa 13a/2, 35b/9

gerek- Gerek olmak, lazım olmak 3b/4, 4a/5, 16a/8

gereklü Gerekli, lüzumlu 3b/8, 37a/4, 159a/11

gergeden (F. ) Gergedangillerden, sıcak ülkelerde yaşayan, kalın derili bir 

hayvan (Rhinoceros inducus) 73a/4
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gėri / gėrü 1. Geri, arka taraf: Anı bir kişi duta ki ġāyet ḳuvvetlü ola, andan 
gėrüsine çekesin 40a/5, 42b/5, 53b/11 

2. Tekrar: Ve niçe kim az nesne-y-ile çıḳarsa gėrü daḫı az nesne-y-ile 
yerine ḳonur 42b/7, 56b/9

3. Bir şeyin devamı: Ba‘żı üstādlar omuzı gözedür, gėrü ḳalanından 
ḫaberi olmaz 43a/10, 43b/7, 209b/9

 andan gėrü

getür- Gelmesini sağlamak 29b/4, 31a/11, 45b/9

 ‘amele getür-, ḥarekete getür-, i‘tidāle getür-, ḳarārına getür-, ḳıvāma 

getür-, uyḳu getür-, vücūda getür-, żarar getür-, zīreklik getür- 

gevde Gövde, vücut 21b/5, 63b/11, 64a/1

gevde ṭamarı: Gövde damarı: On altıncı gevde ṭamarıdur ki ḳolda 
olur, aña ekḥel dėrler 156a/5

gevşek Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan 15a/9, 32b/1, 67a/1

gevşelt- Sertlik ve gerginliğini bozmak 25a/8, 35b/11, 40b/6

geydür- (Bir giyeceği) Başka birinin vücuduna veya organına kendi eliyle 

geçirmek, giydirmek 22b/4

geyik Geyik (Cervus elaphus) 252a/7, 262b/1

geyrek Yumuşak kemik, kıkırdak: Ve ba‘żı şöyle ḫurde olur kim geyrekden ve 
etden ayırtlanmaz 10b/7, 40a/10, 42a/10

geyreklü Kıkırdaklı: Bu ṣınuḳ eñli yėrde olur ve geyreklü yerde olur, ol ṣınuġa 
ḫaṭālu dėrler 10b/9, 12a/1, 36a/7

gez aġacı Ege ve Akdeniz sahillerinde yetişen, gez meni denilen bir tür 

dişbudak ağacı (Fraxinus Ornus) 260a/11

 gez yaġı: Gez ağacından elde edilen yağ 17b/10

gez Bk. kez 

 degme gez 

gez- Hareket etmek, dolaşmak 72b/9

gezgi dütüni Gez ağacı dumanı (?) 225b/2

gezmāzū (F.) Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya 

ağaççık cinsi (Tamarix tetranda) 93b/3, 253b/8, 264a/2

ġıdā (A.) Besin 64b/5, 65a/2, 67a/5
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 ġıdā-yı mutlaḳ: Kesin gıda, bedeni değiştirmeyen gıda: Ammā 
ġıdā-yı muṭlaḳ oldur kim, bedenden müteġayyir olur ve bedeni taġyīr 
ėtmez ve hem bedene müteşebbih olur 152b/3, 152b/5

ġıdā’ī (A.) Besin ile ilgili, beslemeye yarayan 

 devā-yı ġıdā’ī 

ġıdālan- Beslenmek 149a/5

ġışā / ġışāve (A.) Örtü, zar  225b/1, 236a/1

 ġışā-yı ṣulb: Omurga perdesi 148a/10

gibi Gibi, –e benzer 5b/4, 6b/5, 9a/4

 anuñ gibi, geregi gibi 

gėce Gece 5a/10, 48a/11, 53a/5

 gėcenüñ āḫir ẟülüẟi: Gece yarısı 206b/6, 207b/3, 211a/8

 gėce-y-ile: Geceleyin 5a/10 

gici- Kaşınmak 67a/9, 81a/2, 85a/3

gici / gicik / giciyik / giciyük Kaşınma, kaşıntı, uyuz hastalığı 14a/9, 

35b/10, 107b/10

gider- Ortadan kaldırmak, yok etmek, izâle etmek 7b/11, 8a/1, 14b/9

giderici Giderici 109a/4

gidivėr- Gidivermek 159a/7

gine Gene, yine 38a/6, 41b/7, 42b/1

gir- 1. Geçmek, varmak: Ḥammāma gire, başına bal dürte, bu edviyeleri 
başına eke 91b/11, 96a/10

2. Sığmak: Bir ḳuyu ḳazasın şöyle ki dar ola, tā ki ol ḫasta aña gire 
53b/6, 58b/9

3. Ulaşmak, erişmek: ve ba‘żısı burġu gibidür, kemige girincek yine 
ma‘lūmdur 62a/4, 70a/9, 88a/1

girme Girmek işi 280a/5

git- 1. Varmak, ulaşmak: Altında ḳazan-ıla süd ḳaynadalar, buġı boġazına 
gide 96b/1, 137a/3, 241b/6

2. Geçmek: Öyle biline kim barmaḳ ṣınuġı elli güne degin ḳalmadan 
gitmeye 14a/10, 33b/7, 41b/2

3. Bir işin olup bittiğini ifade eder: Ne sınuġı yerindedür ne daḫı 
yarası bitüp-durur ve ḫunām olmış gitmiş, üstāẕ kemliginden 16a/2, 

62b/5 
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4. Yok olmak: Zeyt yaġın ḳatalar, tā ki süci gide 20a/7, 88b/9, 103a/3

5. Ölmek: Eger evvelden tīmār olunmazsa ol rencden helāk olur gider 
179b/6

 göñlüñden şübhe git-

gizlen- Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma 

koymak 294a/6

gizlü Gizli, görünmez, belli olmaz bir durumda olan 185a/11

göbek İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra 

karnın ortasında bulunan çukurluk 94b/5, 141a/7, 147b/2

 göbek burusı: Karın ağrısı: Ḳarın geçmegine fā’ide ėder, hemān ol 
sā‘at sancusını gidere ve göbek burusını gidere 220a/3

göger- Morarmak 8b/6, 21b/5, 28b/8

gögüs Göğüs 8a/1, 17a/2, 27b/10

gök 1. Mavi: Ḳurudulmış çörek otın bir gök beze baġlayalar, ḳarşu burnına 
duta 79a/5, 91b/7, 111b/9

2. Olgunlaşmamış: Bir daḫı kāfūr ve ‘āḳırḳarḥā dibine dürteler, bir 
daḫı bir gök afyōn dögeler  252b/9

 yüzi gözi gök ol-

gökce Mavi 95a/3, 99b/9 

gökcek / gökçek Güzel, sevimli, hoş: Andan ṣındu-y-ıla gökçek kesüp teşmīr 
ėdeler 85b/11

  nefesin gökcek eyle-

gölge Güneş ışınlarına maruz olmayan yer, gölgelik 195b/4, 204a/11, 

208b/5

göm- (Bir şeyi) Üzerini kapatıp örtecek şekilde toprak vb. şeylerin içine 

sokup yerleştirmek 107b/3

gömgök Masmavi 63b/7

gönder Kargı, mızrak: Aġaçdan ve ṭaşdan ve gönderden ve yaṣṣı oḳdan ve 

ḳılıçdan 10a/7

göñül Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların 

kaynağı 43b/11

 göñül aḳtarıl-: Mide bulanmak, kusmak 246b/7

 göñül dön-: Mide bulanmak, kusmak 211a/6, 275a/7
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 göñli düz: Temiz kalpli 3b/10

 göñül perīşānlıġı: Halsizlik 158b/3

göñlüñden şübhen git-: Şüphesiz olmak 38b/9, 75a/4

 göñül teşvīşi: Bulantı, halsizlik 159a/6

gör- 1. Göz yardımıyla algılamak: Göresin kim yerinde degül, gerekdür kim elüñ-
ile arayasın, ol yerinde olmayan kemügi bulasın 15a/5, 17b/4, 20b/9

2. Şahit olmak: Ben siñir siñire yapuşduġın görüp-dururın 5a/8, 

6a/7, 14b/2

3. Karşılaşmak: Kimince üstādları gördüm ki bu şāfa dögülmiş altun 
varaḳın ḳoyarlardı 18b/5, 234b/9

 ‘aceb gör-, düş gör-, güç gör-, ḳaydın gör-, revā gör-

göre Bir şeye uygun olarak, gereğince 33a/11, 76b/6, 209b/6

 aña göre 

görin- / görün- Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek 8b/4, 

42b/3, 105a/8

görme Görmek işi 232b/11 

görül- İncelenmek, tetkik edilmek 29a/3

göster- Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak 38a/5, 215b/1

göt Alt taraf, dip: Anuñ tedbīri, ol ḳılları minḳāş-ıla çekeler ve yerini igne 
göti-y-ile ṭaġlayalar 85b/6

götür-1. Ulaştırmak, iletmek: Gerekdür kim ol çıḳmış uyluġı ve ol ḫastayı 
götüresin, ol taḫtanuñ üzerine yaturasın 58b/10

2. Taşımak: Ruṭūbetden olur, baş aġrır ve sancar ve başın götüremez 
82b/1, 96a/5, 127b/11

3. Geçirmek: Gündüzin böyle götüre ve gėce yatıcaḳ uzada, ḥāṣıl 
olıncaya degin 48a/11

4. Kullanmak: Daḫı sırça barmaḳ ḳadarı şāflar eyleyeler, her gėce 
birisin götüreler, yatalar 217b/10, 218a/9, 220a/7, 220b/7

götüribil- Götürme olasılığı bulunmak 84a/10

göyne- / göyün- / göyin- Yanmak: Ve daḫı ol kim ḳan-ıla göyünmiş sevdādan 
ola 78a/9, 90a/7, 118a/4

göynük / göyünük Yanık: İmdi eger artuḳ bişer-ise ol ẟiflde bir göyünük nesne 
olur 118b/3, 184a/8, 186b/8
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göyündür- Yakmak: Ol yėr kim od göyündürmiş ola, aña uralar, nāfi‘ ola 

183a/3, 190a/1

göyündürme Bk. ṭā‘ūn 99b/8

göyündürmeklik Yakma durumu 182b/8

göz 1. Görme organı: Çeñe çıḳugınuñ nişānı oldur kim aġır açılur, yapılmaz 
ve gözini yumamaz 19b/9, 39b/11, 62b/10

2. Uç: Maḳ‘aduñ göz yerine ve ḳarınuñ iç perdesine degin ulaşur 
135b/1

3. Delik: ‘Ażud ya‘nī bāzūdur ve bu süñügüñ ṭaşıra yaña gözcedür 
128a/11, 135b/7, 149b/4

 göz aḳı: Gözün ak kısmı 145b/9

 göz bıñarı: Gözün burun tarafındaki başlangıç kısmı 85a/4, 

155a/8

 göz ḳuyruġı: Gözün şakak tarafındaki ucu 85a/2

 göz nūrı: Görme, görüş 158a/10, 159a/2, 204b/11

 göz ṭonuġı: Görme zayıflığı 154b/9, 214a/10

 göze aḳ düş-: Görme gücünün azalması 84b/3

 göze cilā vėr-: Görme gücünü artırmak 214a/2, 214b/8, 234a/10

 göze çekil-: (Sürme vb.) Sürülmek 228b/6

 göze çek-: (Sürme vb.) Sürmek 84a/6, 215b/6, 217b/2

 göze ṣu in-: Göz yaşarması 155a/3

 gözi rūşen ėt-: Görme gücünü artırmak 213b/5

 gözüñ cilāsın artur-: Görme gücünü artırmak 234b/10

 gözüñ ḳarası: Gözbebeği 145b/11

 gözüñ yaşı: Gözyaşı 235a/2

 yüzi gözi gök ol- 

göz kapaġı Gözü örten, kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organ, 

göz kapağı 85b/4, 144a/10, 227a/5

gözet- 1. Önem vermek, göz önünde bulundurmak: Ba‘żı vaḳt üstādlar 
ṣınuġını gözedür, çıḳuġını teşḫīṣ ėdemez 37a/9, 43a/10

2. Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek: Ve hem daḫı 
farḳ ėde ma‘ṣūmı ve yigidi ve yaşluyı gözede, aña göre ‘ilāc ėde 4a/3, 

4b/7
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gözle- Dikkatle bakmak, tarassut etmek 39a/6

gözsüz Gözü olmayan 147b/8

gözük- Görünmek 243b/6, 243b/8

ġubār (A.) Toz 171b/9, 203a/6, 229a/10

 ġubār eyle-: Toz haline getirmek 7a/5

 ġubār ėt-: Toz haline getirmek 171b/2, 199b/10, 201a/3

ġuṣṣa (A.) Gam, keder 

 ġuṣṣa ye-: Kederlenmek 263b/9

ġuṣṣalandur- Kederlendirmek 104a/8

ġuṣṣalu Kederli 154a/7

güç (I) i. Maddi ve fiziki kuvvet: Ol kiçi kemügi ve küregi ikisi de iñen güç 
görmezler 42a/11, 42b/1

güç (II) 1.sıf. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül: Zīrā kim 
yerinden ḳopduġı vaḳtın geyregi bile ḳopar, anuñ-içün güçdür 40a/4, 

46b/11, 55a/8

2. zf. Zorlukla: Bir ṭar ṭāḳıye bulasın kim başına güc-ile ola 22b/4

gügercin Güvercin (Columba)104b/7, 236a/7 

gügercin boḳı: Güvercin pisliği 284a/11

gügül İpek kozası: Şol ṭarīk-ile alasın kim bir temiz gügül kim ḳatı aru ola ve 
ol gügüli ol yaranuñ içinde yuvalayasın 20b/3, 20b/3, 20b/5

gül (F.) Gül (Rosa) 86b/2, 148a/1, 210a/2

 gül-i ḫuşk: Kuru gül  287b/8, 289a/2, 292a/2

 gül ḳurṣı: Gülden yapılan hap 257b/1

 gül ḳurusı: Kuru gül 276a/5

 gül şāfı: Gülden yapılan fitil 229b/8

gül şarābı: Gülden yapılan bir tür içecek 7a/1, 14b/1, 275a/10

 ḳurṣ-ı gül, rūġan-ı gül 

gül ṣuyı Gül yağı yapılırken yan ürün olarak elde edilen kokulu ve renksiz 

sıvı 67a/10, 84a/6, 85a/6

gül- Gülmek, mutluluğunu açığa vurmak 14a/2

gülāb (F.) Gül suyundan yapılan bir tür şurup 65b/3, 82a/7, 166a/11

gülbeşekker (F.) Gül suyundan yapılan macun kıvamındaki tatlı 266b/11

güldür- Gülmesine sebep olmak 25a/11
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güler yüzlü Yakınlık gösteren, içten davranan: Cerrāḥ olan kimesne şefḳatlü 
ve güler yüzlü gerekdür 3b/4

gülnār (F.) Yabanî nar ağacı (Punica granatum): Ḳurumış ṣumāḳ ve ḳurumış 
gülnār ikişer dirhem, cümlesin dögeler 240a/5, 249a/9

gülnār-ı Mıṣrī: Mısır gülnarı 92a/8, 110a/6, 164b/1

gül yaġı Güllerin imbikten çekilmesiyle elde edilen gül suyunun üstünde 

toplanan kokulu yağ 29a/10, 29b/9, 41a/1

gümiş Gümüş  4b/9, 177a/7

 gümiş boḳı: Gümüş cürûfu 190a/2

 gümiş iḳlīmiyāsı: Gümüş cürûfu: Alalar mürdeseng ve gümiş boḳı 
ve isfīdāc ve gümiş iḳlīmiyāsı 190a/3, 221b/6, 222a/8

gün 1. 24 saatlik zaman dilimi: Tāze yaradan et kesmek küstāḫlıḳdur, kesmelü 
olursañ üç günden yā yedi günden ṣoñra kesesin 6a/10, 8a/2, 12a/3 

2. Güneş: Bu ikisini bir büyük şīşeye ḳoyalar ve yigirmi gün günde 
ḳoyalar ki yaġ-ıla terbiyet oluna 66a/9, 154a/5

3. Zaman, vakit: Anı evvel ḥammāma iledüp yumşaducı yaġlar-ıla 
avadan ovasın, yaġlayasın bir nice gün 41a/6, 41b/1, 158a/1

4. Gündüz: Ve daḫı gün bulutlanıcaḳ ḳatı incidür, ol vaḳt ṣanur kim 
ṭopṭolu ḳurd veya ḳarıncadur 76a/4, 85a/9, 105a/4

5. (İsim tamlamasının ikinci ögesi olarak) Bu zaman parçasının 

belli bir olayı göstereni: Ekẟer vebā günlerinde olur, gökce çıḳar, ḳızıl 
olur, şişer, ısıtması olur 99b/9, 209a/5 

 günde: Her gün 257a/10

 günden güne: Her gün biraz daha, gün geçtikçe 179b/4

gündüz Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü: Gündüzin 

böyle götüre ve gėce yatıcaḳ uzada, ḥāṣıl olıncaya degin 48a/10, 

246b/11

güneş Güneş ışınlarının ve ısısının etkilediği ortam 109a/6, 165a/11, 

192a/1

günlik / günlük Tütsü için kullanılan bir çeşit ağaç sakızı, ak günlük 

(Boswelia) ve kara günlük (Cortex styracis) olmak üzere iki türü 

bulunur 14b/7, 70a/10, 71b/10

güvülde- Gürüldeme: Yėl ḳapmaḳdan olur, aġrır ve sancar ve hem güvülder 
87b/10, 250b/8
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güvüldü Uğultu, hışırtı, gürültü 154b/6

güyegü otı Güveği otu, zater (Origanum vulgare): Evvel büber, zencebīl, 

‘āḳırḳarḥā, mevīzec, ḳara ḫarbaḳ, güyegü otı; bunları dögeler 93a/8, 

162b/7

güz Sonbahar 4b/5, 76b/5, 152a/3

H
ḥab (A. ḥabb) 1. Koyu hamur kıvamına getirilmiş muhtelif drogların, 

karışımların küçük yuvarlak taneler haline getirilmesi suretiyle 

hazırlanan ilaçların genel adı, hap: Ḥācet vaḳtında yatıcaḳ beş 
ḥabbın yudup yatasın 3a/7, 204b/9, 206a/1 

2. Tohum, çekirdek, tane 

 ḥabb-ı ās: Mersin ağacının meyvesi 239a/4

 ḥabb-ı eftimun: Gelinsaçı bitkisinin tohumu 88b/3

ḥabb-ı ḳōḳiyā: çeşitli bitkilerden yapılan bir tür hap 251a/10, 

251b/11

 ḥabb-ı maḥleb: İdris ağacı yemişi, mahlep tanesi 294b/1

 ḥabb-ı payār: Bir tür terkip 84b/5

 ḥabb-ı ṣabr: Sabır otu tohumu 214a/9

 ḥabb-ı ẕeheb: Zehep hapı 204b/9

 ḥabbü’l-ās: Mersin ağacının meyvesi 248a/1

 ḥabbü’l-bān: Sorkun ağacının yemişi 294b/2

 ḥabbü’l-belesān: Balsam ağacı çekirdeği 282a/10

 ḥabbü’l-ġār: Defne yemişi 162b/9, 267a/9, 284a/10

 ḥabbü’l-misk: Misk tableti 93a/4

 ḥabbü’n-nīl: Çivit otu tohumu 213a/8, 270a/8, 273b/11 

ḥabbü’ṣ-ṣabr: Sabır otu tohumu 205b/9

ḥabbü’s-sefercel: Ayva çekirdeği 203a/9

 ḥabb-ı şebyār: Şebyar hapı 86b/8

ḥab düz-: Hap yapmak 269b/1

 ḥab eyle-: Hap yapmak 209a/1, 211a/8, 211b/5

 ḥab ėt-: Hap yapmak 207a/3, 207b/3, 208a/8

 ṣan‘at-ı ḥab, ṣıfat-ı ḥab, ṣıfat-ı ḥabb-ı ayaric, ṣıfat-ı ḥabb-ı dīger, 
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ṣıfat-ı ḥabbü’l-misk, ṣıfat-ı ḥabbü’ṣ-ṣabr, ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl, 

ṣıfat-ı ḥabb-ı ‘işā, ṣıfat-ı ḥabb-ı şebyār, ṣıfat-ı ḥabbü’s-sevdā, ṣıfat-ı 

ḥabbü’s-su‘āl-ı dīger, ṣıfat-ı ḥabbü’ẕ-ẕeheb 

ḥabbe (A.) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü 178b/2, 272a/7

ḫaber (A.) Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık

 ḫaberi ol-: (Bir şeyden) Haberli olmak 43a/10

 ḫaberi olma-: (Bir husus hakkında) Bilgisi olmamak 76a/2

ḫabīr (A.) Haberdar 

 ḫabīr ol- Haberdar olmak, bilmek 2a/8

ḥabl-i ẕirā‘ (F.) Başparmaklar üzerindeki damar: On ṭoḳuzıncı ṭamar kim 
baş barmaḳ üstinde olur, aña ḥabl-i ẕirā‘ dėrler 156a/9

ḥablü’ẕ-ẕirā‘ (A.) Kolun üstündeki damarlar 137b/6

ḫāc (F.) Haç biçiminde olan şey 80a/3

ḥacāmat (A.) Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz, 

bardak veya şişe oturtarak kan alma

ḥacāmat eyle-: Kan almak 252b/7, 265b/5

 ḥacāmat ėtdür-: Kan aldırmak 64b/10

 ḥacāmat ėt-: Kan almak 64a/10, 82a/1, 84a/3

ḫˇāce (A.) Öğretmen, hoca

 ḫˇāce-i Ebū ‘Alī Sînâ: Hoca İbn-i Sînâ 209a/4

 terkīb-i ḫˇāce-i Ebū ‘Alī Sînâ 

ḥacer (A.) Taş

 ḥacer-i Mıṣrī: Mısır taşı: Alalar Hindistān tūtiyāsı veya ḥacer-i Mıṣrī 
on dirhem 223a/8

 ḥacer-i İrmenī: Ermeni taşı denen ve tıpta ilaç olarak kullanılan 

bir madde: Helīle ve ḥacer-i İrmenī ve lājīverd her birinden buçuḳ 
miẟḳāl 207b/2, 212a/3

 ḥacer-i lājiverd: İran’da Bedahşan kentinde bir madenden 

çıkarılan taş, lacivert taşı, lapis-lazuli, lezinard: Helīle-i esved ve 
ḥacer-i İrmenī ve ḥacer-i lājīverdī her birinden buçuġar dirhem 

212a/3

ḥācet (A.) Gerekli olan şey, ihtiyaç 181a/6, 188a/7, 196a/4

 ḥācet ol-: İhtiyaç olmak 14b/4, 16b/11, 17a/6
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 ḥācet vaḳtında: İhityaç duyulan zamanda 159b/5, 162a/7, 163b/2

 vaḳt-ı ḥācet

ḥācetli Gerekli 237b/10

Ḥācı Pāşā (ö.i.) Müntehab-ı Şifâ adlı eserin sahibi Celâlüddîn Hızır

ḥacılar kükürdi Bir tür kükürt 199b/9, 200a/4

ḥācibeyn (A.) İki kaş

 ırḳu’l ḥācibeyn

ḥad (A. ḥadd ) Sınır 114a/6

 şükr-i bī-ḥad 

ḥad (A.) Sınır 121a/5, 225b/11

ḥādde (A.) Keskin 

 ḥuḳne-i ḥādde 

ḥadeḳa (A.) Göz bebeği: Bir şāf daḫı gözüñ kemīne ve uyuzuna ve sülāḳa ve 
ḥadeḳasına ve artuḳ ḳılına fā’ide ėder 222b/2, 230a/8, 234a/11

ḫādim (A.) Hizmet eden 120b/9

ḫādime (A.) Hâdim sözcüğünün aynı anlama gelen müennesi 121a/10

 ḳuvā-yı ḫādime 122a/6

ḥādiẟ (A.) Meydana çıkan (şey) 115a/9

 ḥādiẟ-i mutavassıṭa: Ortada olan, sıhhat ve hastalık arası 114b/1

ḫafaḳān (A.) Çarpıntı: Ḳurṣ-ı kāfūr kim aṣṣıdur, yürek aġrısına ve ḫafaḳān 
kim issilik birle ola 256a/10, 256b/6

ḥāfıẓa (A.) Bellek 122b/5, 123a/7

ḫafīf (A.) Tartıda ağırlığı az gelen 

 ṣıfat-ı müshil-i ḫafīf 

ḫˇāh (F.) İsteme, isteyiş 115b/5, 123b/1 

Ḥaḳ (A. Ḥaḳḳ) Allah,Tanrı 

 Ḥaḳ te‘ālā: Yüce Allah 28a/2, 41b/10

ḥake (A.) Uyuz: Ḥake renci kim aña giciyük dėrler 107b/9

ḥaḳīḳat (A.) Gerçek, asıl 

  i‘tidāl-i ḥaḳīḳat

ḥaḳīr (A.) Eskiden bir kişinin kendisi için kullandığı tevâzu sözü 

 faḳīrü’l-ḥaḳīr

ḥāl (A.) Durum, vaziyet 118a/8, 133b/10, 134a/4

 ‘alā-ḥālihi
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ḥal (A. ḥall) Erime, eritme  

 ḥalleyle-: Karıştırmak, eritmek 267a/7

 ḥallėt-: Karıştırmak, eritmek 65b/6, 109b/7, 162b/3

 ḥallol-: Karışmak, erimek 48b/3, 178a/8, 185b/2 

ḥallolun-: Eritilmek 65a/2

ḫalāṣ (A.) Kurtulma, kurtuluş 

 ḫalāṣ bul-: Kurtulmak 237b/11

 ḫalāṣ ėt-: Kurtarmak 19a/5, 216a/7

 ḫalāṣ ol-: Kurtulmak 38b/8, 237b/10, 291b/10

ḥaleb (A.) Süt

ḥaleb-i bābūnec: Papatya özü 195b/4

ḫalefü’l-üẕn (A.) Kulak arkasındaki damar: Altıncı ḳulaḳ ardındaġı 
ṭamardur kim aña ḫalefü’l-üẕn dėrler 155a/6

ḫalefü’r-re’s (A.) Alın damarı: Dördünci alın ṭamarıdur kim aña ḫalefü’r-re’s 
dėrler 154b/11 

ḫalel (A.) Eksiklik, noksan

 ḫalel vėr-: Zarara uğratmak 158a/11

ḥālet (A.) Nitelik, keyfiyet 139a/6, 140a/8, 150a/8

ḫalı Yün veya ipekten dokunmuş kısa tüylü yaygı 54a/6

Ḫālıḳ (A.) Yaratıcı, yaratan, Yüce Allah 1b/1

ḫāliṣ (A.) Katışık olmayan, katışıksız, saf 185b/7

 misk-i ḫāliṣ, müşk-i ḫāliṣ

ḫalīṭ / ḫalīṭa (A.) Karışım, alaşım 

 ḫalīṭ-i za‘firān: Safran karışımı 230a/2

 za‘firān-ı ḫalīṭa

ḥalḳ (A.) Boğaz

 edviyetü’l-fem ve’l-lisān ve’l-ḥalḳ 

ḥalḳa (A.) Çember  266b/8

ḫall-i ḫamr Sirke 178a/8  

ḫalṭ (A.) Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma 

 ḫalṭ ėt-: Karıştırmak 164b/4, 248b/7

ḫām (A.) 1. Tabi halde bulunan işlenmemiş: Eger eksük bişerse içinde bir 
ḫām nesne ḳalur pes ol ẟifl sevdā-yı ṭabī‘īdür 118b/4, 118b/6, 119a/8 
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2. Olgunlaşmamış: Aḳ ‘anzerūt ve ṣaru helīle çekirdeginüñ için ve 
ḫām keşūr dört dirhem 195a/4, 235b/8

 ‘anber-i ḫām, ḥarīr-i ḫām 

ḥāmıż (A.) Ekşi

  balġam-ı ḥāmıż

ḥāmile (A.) Gebe 160b/10, 272a/8

ḫamīr (A.) Hamur, maya 80a/11, 83b/7, 96b/11

 ḫamīr eyle-: Hamur yapmak 237a/7

 merhem-i ḫamīr 

ḥammām (A.) Hamam, yıkanılacak yer 8a/11, 41a/5, 46a/5

ḫamr (A.) Şarap 64b/8

 ḫall-i ḫamr 

ḥamūr (A.) Hamur mec. Öz, asıl, maya 228a/1

ḫān Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan 2a/1

ḫanāzīr  (A.) Sıraca adı da verilen bir tür çıban 2b/9, 77b/3

ḥanẓal (A.) Ebucehil karpuzu da denilen sarı çiçekli ve otsu bir bitki, 

meyveleri müshil olarak kullanılır (Citrullus colocynthis)

 şaḥm-ı ḥanẓal 

ḥār (A.) Sıcak, hararetli 153a/4

 ḥār u raṭb: Sıcak ve nemli 116b/10, 152a/4

 ḥār u yābis: Sıcak ve kuru 114b/9, 116b/10, 152a/3

 müferriḥ-i ḥār , ṣıfat-ı şāf-ı aḥmer ü ḥār

ḫarāb (A.) Yıkık, dökük 

 ḫarāba vėr-: Kötü duruma sokmak 158a/9

 ḫarāb ėt-: Harap duruma getirmek 74b/10

ḥarāret (A.) Sıcaklık 6b/8, 8a/8, 9a/5

 ḥarāret-i ġarīziyye: Vücudun normal ısısı 148a/6, 148a/10

 taḳṣīr-i ḥarāret 

ḫaraza (A.) Sığırın öd kesesinden çıkan taş: Kil-i İrmenī yā zehr-i ḥayvānī ve 
ḫaraza ikişer çekirdek dögeler, nebāt şekker-ile ezeler 102a/11

ḫarbaḳ (A.) Çöpleme otu, ak çöpleme (Helleborus album) ve kara 

çöpleme (Niger) olmak üzere iki türü vardır 108b/2, 109a/7

 şāf-ı ḫarbaḳ 
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ḫarc (A.) Bir şeyin yapılmasında kullanılan öteberi 162a/7, 173b/9, 

187b/10

 ḫarc ėt-: Harç hazırlamak 182a/6, 199b/2, 225b/3, 256a/3

 ḫarc olun-: Harç yapılmak 181b/10, 187b/1

ḫarcan- Harcamak, sarf etmek 163b/3, 164a/10, 188a/2

harcanıl- Harcanma işi yapılmak 200b/11

ḫardal (A.) Turpgillerden, sarı çiçekli ve tohumu hekimlikte kullanılan, 

tadı acı ve bir yıllık bir bitki (Semen Sinapis) 68a/4, 80b/5, 82b/4

ḥareket (A.) Bir şeyin bütünün veya bir kısmının yerini, konumunu, 

durumunu değiştirmesi, kımıldama 120b/2, 123a/10, 125b/2

 ḥarekete gel-: Hareketlenmek, hareketlilik göstermek 219b/10

 ḥarekete getür-: Hareketlenmek, kımıldanmak 153b/11

 ḥareket ėtdür-: Hareketlendirmek 131a/1, 134a/9, 142a/1

 ḥarekete ėt-: Hareketlenmek, kımıldanmak 41b/2, 141b/11, 

144b/10

 ḥareket vėr-: Kımıldatmak 132a/10, 132b/2, 132b/5

ḥareketlü Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik 142b/7

 ḥareketlü ṭamar: Atardamar 124a/7

ḥareketsüz Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun

ḥareketsüz ṭamar Hareketsiz damar 124a/5, 134b/5

ḫarfe (A.) Semizotu 

 bezr-i ḫarfe 

ḫāric (A.) Dışta kalmak üzere, dışında sayılmak üzere, müstesna 115b/9, 

116a/1

ḥarīr (A.) İpek 177b/7

 ḥarīrden geçür-: İpekten geçirmek, elemek: Yaġını alalar, andan 
beş dirhem kükürd dögüp ḥarīrden geçüreler 170b/2, 170b/3

 ḥarīr-i ḫām: Ham ipek 207b/6, 212a/7

ḥarīre (A.) Şeker, un veya nişastadan yapılan bir tür tatlı 96a/3

 ḥarīre-i ḫaşḫāş: Haşhaş tatlısı 197b/6

 bādām ḥarīresi

ḫāṣ (A. ḫāṣṣ) 1. Özel: Ammā bėl boġunlarından çıḳan beş ciftüñ iki ḥāli var, 
biri ‘ām ve biri ḫāṣ 133b/11, 134a/4
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2. Saf, katışıksız: Seksen dirhem keçinüñ içi yaġı ki sızmış ola ve 
otuz dirhem jīve ve on dirhem maṣṭakī ṣaḳız ve on dirhem ḫāṣ günlük 

289a/10

 bezr-i ḫāṣ 

ḥasen (A.) Güzel

 ma‘cūn-ı ḥasen

ḥāṣıl (A.) Olan, meydana çıkan 

 ḥāṣıl-ı kelām: Sözün kısası 198a/4

 ḥāṣıl ėt-: Elde etmek 7b/4, 158b/2, 158b/4

 ḥāṣıl ḳıl-: Elde etmek 121b/11

 ḥāṣıl ol-: Ortaya çıkmak 5b/3, 8b/7, 12b/2

  yüz aḳluġı yerine yüz ḳaralıġın ḥāṣıl ėt-

ḫaṣīye (A.) Vücutta çıkan bir tür ur: Eger a‘żāda ḫaṣīye olsa sebeb-i nişānı, 
‘ilācı: Bir aġudur yürekden çıḳar 102a/5, 102b/3 

ḫāṣiyyet (A.) Fayda, yarar, etki 219a/11, 276a/5

ḥaṣrım (A. ḥiṣrim) Ekşi üzüm, koruk 201b/11

 rubb-ı ḥaṣrım, şāf-ı ḥaṣrım 

ḫāṣṣa (A.) Özellik 194a/6

ḥassās (A.) Duyum ve duyguları algılayan 146b/7, 147b/4

ḫasta (F.) Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan (kimse) 23a/8, 

27a/4, 33a/7 

 ḫasta ol- Sağlığı bozulmak 158b/8

ḫastalıḳ Sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, dert 9a/7, 222a/1, 227b/8 

 derletme ḫastalıġı 

ḫastalu Hastalıklı: Ve gerekdür kim ḫastalu yėrleri seçesin, meẟelā ṣınuḳ ve 
çıḳuḳ bile 37a/6

ḫaşḫāş (A.) Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, 

tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi 

(Papaver somniferum) 165a/2, 166b/4

 ḫaşḫāş şarābı: Haşhaştan yapılan bir tür şurup 1b/2

ḫaşḫāş şerbeti: Haşhaştan yapılan bir tür şerbet 263a/7, 263a/8

 ḥarīre-i ḫaşḫāş 197b/6

ḥaşr-ı tūtiyā: Göz hastalığı için uygulanan bir tür ilaç 222a/7, 228b/10

ḫaṭā (A.) Yanlış, yanlışlık 37a/7, 95a/5, 98a/11
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 ḫaṭā düş-: Yanılmak 102b/11

 ḫaṭā ėr-: Yanlış hareket etmek 157a/3

 ḫaṭā ėt-: Yanlış hareket etmek 23a/4, 43a/10, 105a/10

ḫaṭālu 1. Yanlış: Şol ḫūre kim dilde olur, aña zurūr-ı kebīrī ekmeyesin, zīrā 
kim ḥatāludur 79b/2

2. (Metinden anlaşıldığı kadarıyla) Bir çeşit kırık: Ol ṣınuḳ eñli 
yėrde olur ve geyreklü yerde olur, ol ṣınuġa ḫaṭālu dėrler 10b/9 

ḫaṭāṭīf (A.) Kırlangıç 229a/7

ḫaṭmī (A.) Ebegümecigillerden, bazı cinslerinin kök ve çiçekleri hekimlikte 

kullanılan, çok yıllık otsu bir bitki, hatem çiçeği, gül hatmi (Althaea 

officinalis): Sünbül ve lādān ve dārçīnī ikişer dirhem, lādānı ḫaṭmī 

yaġı-y-ıla ḥallėdeler 65b/5, 80b/5, 82a/9

ḫātūn (F.) Kadın 219b/11, 219b/3, 219b/7

ḫavāce  (A.) Bir tür çıban: Ḫavāce bir veremdür ki büyük ve yumrı ve ıssı 
olur 103b/7, 104a/10

ḥavā’ic (A.) Gerekli şeyler 231a/4

ḥavāle (A.) Bir şeyi birine veya bir yere doğru savurma, yöneltme 43a/7

havān / ḥavān (F. hāven) İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, 

taş, maden veya plastikten yapılan kap 71a/9, 80b/9, 84b/7

havān desti: Havanda bir şey dövmek için kullanılan tokmak 169b/11, 

189b/1, 229a/10

ḥavāriyyūn (A.) Bir tür merhem 180b/7 

 merhem-i ḥavāriyyūn 

ḫavāṣ (A.) Nitelikler, hassalar 283a/10

ḫavf (A.) Korku 122a/11

Ḥāvī (ö.i.) Ebû Bekir er-Râzî’nin tıbba dair el-Hâvî adlı eseri 226b/2

ḫayāl (A.) Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, 

imge, hülya 122b/4, 122b/7

ḫāye (F.) Er bezi 35b/8, 68b/6, 70a/4

 ayġır ḫāyesi, ḳunduz ḫāyesi

ḫaylī (F.) Oldukça fazla 44b/5, 64a/2

ḫayrdu‘ā (A.) Bir kimseye iyilik dilemek, hayır temenni etmek için yapılan 

dua 2a/10

ḫayvā Ayva (Cydonia oblana) 84b/8, 106a/1, 110a/5
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ḥayvān (A.) Hayat, dirlik, canlılık 

 ḳuvvet-i ḥayvān 

ḥayvānī (A.) Hayvana has 124a/6

 ḳuvā-yı ḥayvānī , zehr-i ḥayvānī 

ḥayż (A.) Kadınlarda aybaşı 219a/10

 ḥayż avānı: Adet dönemi 219a/9

 avān-ı ḥayż 

hayża (A.) Kolera, ishal, karın sürmesi 256b/11, 257a/4

ḥażaż (A.) Sarı çalı denen bitki (Berberis vulgaris)

 ḥażaż-ı Hindī: Sarı çalı bitkisinin bir türü 223a/9, 223b/6

 ḥażaż-ı Mekkī: Sarı çalı bitkisinin bir türü 222a/7

ḥaẕer (A.) Sakınma, çekinme

ḥaẕer ėt-: Sakınmak, çekinmek 4a/5, 154a/9, 159a/8

ḥāżır (A.) Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan 13b/4, 

21b/8, 47b/7 

ḥāżır eyle-: Hazır duruma getirmek 281a/8

 ḥāżır ėt-: Hazır duruma getirmek 13a/4, 44a/4, 58a/6

 ḥāżır ol-: Hazır durumda bulunmak 3a/11, 44a/9, 69a/7, 69a/8

ḥāżırla- Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek 12b/11, 

163a/8

hāżıme  (A.) Midedeki eritici, sindirici kuvvet 122a/7

hażm (A.) Sindirim 257a/9

 hażm ėt-: Sindirmek 160b/9, 277a/1, 283b/10

ḥażret (A.) Saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan, (metinde) 

Akşemseddîn için kullanılmıştır 199a/2

heft (F.) Yedi 

 heft mīve: Üzüm, çavuş üzümü, kuru incir, kuru kayısı, şeftali, 

erik ve hurmadan ibaret yedi meyveye verilen genel ad 106b/8, 

107a/8, 108a/1

hefte (F.) Hafta 256b/4, 259b/8, 260a/10

ḥekīm (A.) Dokor, tabip 4b/8, 5a/8, 6a/4 

helāk (A.) Yok olma

 helāk ėt-: Yok etmek 102a/6, 153a/11
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 helāk ol-: Yok olmak, ölmek 83b/5, 86b/4, 148a/7

helīle (F.) Helile ağacının meyvesi, emlec, sarı helile ve kara helile gibi 

türleri vardır (Emblica officinalis): Kābilī ve helīle ḳabı buçuḳ 
dirhem, zencebīl bir deng, ṭatlu bādām yaġı-y-ıla ovalar 207a/1, 

211b/3, 215a/8

 helīle-i aṣfar: Sarı helile 202a/2

 helīle-i esved: Kara helile 212a/2

 helīle-i zerd: Sarı helile 253b/3, 276a/9, 292a/11

 maṭbūḫ-ı helīle

ḫelīme (A.) Bazı bitkilerin kök, çiçek ve tohumlarında bulunan koyu 

kıvamlı sıvı madde 164a/2, 194a/9

ḥelvā (A.) Şeker, yağ, un veya irmikle yapılan tatlı 200a/9, 292b/7

 būre-i ḥelvā 

helyūn (A.) Kuşkonmaz (Asparagus officinalis): Rāziyāne toḫmı, tūderī ve 
helyūn toḫmı her birinden yedi dirhem 282b/8

hem (F.) Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek 

için “özellikle, zaten, bir de, şurası da var ki” anlamlarında kullanılan 

bir söz 11a/6, 12b/3, 19b/11

hem daḫı Ve dahi, bundan başka 4a/2

hemvāre (F.) Daima 40a/8

hemān (F.) 1. Hemen, derhal: Anuñ tīmārı hemān oñultmaḳdur ve 
sarmaḳdur 21b/9, 27b/8, 47a/10

2. Sadece, yalnız: Ve daḫı ba‘żısınuñ şişi olmaz hemān kemigi ḳararur 
19a/1, 33a/1

hemān-dem (F.) hemen, çabucak, o anda 220a/7 

hemīn (F.) “Ancak, hemen, her zaman” gibi anlamlar ifade eden bir çeşit 

doldurma kelime 21b/9, 28a/1, 72b/3

henüz (F.) 1. Daha şimdi, yeni: Bu ol vaḳtdur kim maraż henüz belürmiş 
ola 151a/9, 229b/3

 2. (Olumuz cümlelerde) Hala, şimdiye kadar: Ol mühre ḳopduġı 
yėrüñ altında olan yarası diş diş oldı-y-ısa, bilesin kim ol henüz 
gitmeyüp-durur 79a/4

hep 1. Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm 

olarak: İkisi baş barmaḳda ve ikisi dizde ve bedenüñ hep süñügi budur 
129b/11, 253a/1
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2. Dâima: Zīrā kim ol öd yėrleri hep başa beyniye ta‘alluḳdur ve anuñ 
çoḳ ‘alāmeti var 51b/6

her (F.) Önüne geldiği ismin benzerlerini “teker teker hepsi, birer birer hepsi, 

birer birer tamamı” anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz 

2a/10, 3b/11, 4a/7

 her bir: Tek tek, ayrı ayrı 13a9, 49b/7, 116b/12

 her biri: Teker teker, hepsi 5b/9, 6a/3, 9a/11

 her ḳankı: Herhangi 8a/10, 30a/3, 47b/3

 her kerret: Her defasında 236b/9 

hergiz (F.) Asla, hiçbir zaman 16b/2, 78b/7, 158b/9

herīse (F.) Dövme buğday ve etin uzun süre kaynatılıp ezilmesiyle yapılan 

macun kıvamında bir yemek, keşkek 67b/2

hevā (A.) Hava 22a/6, 151b/6, 152b/1

 ‘ufūnet-i ḥevā 

ḫevelān / ḥevelān (F.) Hünnapgillerden, yapraklarından yeşil boya çıkarılan 

bir bitki (Rhamnus clorophorus globosus): Ḥevelān bulunmazsa 
ṣabr-ı suḳuṭurī ezeler, süd-ile dürteler 90a/2, 168a/3

 ḥevelān-ı Hindī: Hevelanın bir türü 89b/10, 100a/8, 168a/1

 şāf-ı ḥevelān

hevīc (F.) Havuç (Daucus carota) 256b/4

heyyü ḳışṭidas (Yun.) Teke sakalı bitkisi (Scorzonera tragopogon) 252b/3 

265b/2

hey’et  (A.) Hal, durum, keyfiyet 131b/11

ḥıfẓ (A.) Koruma, saklama 

ḥıfẓ ėt- Saklamak, korumak 123a/7, 151b/5

ḫılṭ (A.) Eski tıpta insan vücudunu ve mizacını meydana getirdiği ve insan 

sağlığının bunların dengesine bağlı bulunduğu kabul edilen dört 

unsurdan (kan, balgam, safra ve sevda) her biri 90a/7, 91a/10, 

103b/8

ḥıltīt (A.) Tarçın, şeker ve nişastanın kaynatılmasıyla yapılan bir tür ilaç: 

Jengār ve aḳ fülfül ve sekbīnec ve çāvşīr ve ḥalīẟet ve belesān yaġı alalar 
231a/2, 233a/2 

ḥınnā (A.) Kına 108b/6, 172a/10, 173a/4



329Alâ’im-i Cerrâhîn

ḫınzīr (A.) Domuz 289b/4, 290a/7

ḫırızma Kıl gidermek için zırnih ve kireçten yapılan nesne: Tedbīri, evvel 
ḥammāmda ḫırızma vuralar 81a/3

ḥırḳat (A.) Yanma 279b/4

ḫışla- Hışıldamak, “hışıltı” sesi çıkarmak 63a/10

ḫıyār (F.) Hıyar, salatalık (Cucumis sativus) 169a/11, 208a/1, 212b/3

ḫıyārek (F.) Hıyarcık, kasık bezlerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir 

tür çıban: Bir yaḳı daḫı kim ḫıyarege ve ḳurluġana vururlar, edviyesi 
budur 161b/4

 merhem-i ḫıyārek

ḫıyārşenber (F.) Hint hıyarı (Cassia fistula): Heft mīve-y-ile işledeler, 
ḫıyārşenber ile süd çürügin vereler bir iki kez 108a/2, 205b/6, 206b/4

 ḫıyārşenber rāvendi: Hint hıyarıyla yapılan bir tür ilaç 64b/1

 ḳurṣ-ı ḫıyārşenber

ḥibār-ı ḳānṣasın (?) 228b/9

ḥicāb (A.) Organlar arasındaki ince zar 131b/2, 133a/1, 136a/4

 ḥicāb-ı ṣadrī Göğüs perdesi: Bilgil ki gögüs perdesi vardur, aña 
ḥicāb-ı ṣadrī dėrler 147a/2

 ṣınuġ-ı ḥicāb 

Ḥicāzī (A.) Hicaz’a ait, Hicaz’a özgü 

Ḥicāzī jengār: Hicaz jengarı 184b/5

hīç (F.) Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde anlamı kuvvetlendirir, 

asla, katiyen 8b/8, 9a/2, 14b/8 

hīçbir Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin 

bile olmadığını anlatan bir söz 32b/2, 47a/1

hīçbiri Bir teki, biri bile 110b/8

hidāyet (A.) Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu 1b/4

ḫilāf (A.) Ters, aykırı 153b/3

hilāliyye (A.) Kırlangıç otu, sarılık otu (Chelidonium majus): Alalar, 
māmīẟā ya‘nī hilāliyye kim ṣarulıḳ otıdur, ḳaynadalar 217a/9

ḫilḳ (A.) Balgam

 marażu’l-ḫilḳa

Hindī (A.) Hintle, hindistanla ilgili 
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 behmen-i Hindī, ḥażaż-ı Hindī, ḥevelān-ı Hindī, kāt-ı Hindī, 

māş-ı Hindī, milḥ-i Hindī, sādec-i Hindī, sāẕenc-i Hindī, sünbül-i 

Hindī, süvār-ı Hindī, şarāb-ı aṣl-ı Hindī, ṭebāşīr-i Hindī, tūtiyā-yı 

Hindī, ‘ūd-ı Hindī

hindibā (A.) Yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu 

bir bitki, yaban marulu (Cichorium endivia) 275a/10

Hindū (F.) Hintle, Hindistanla ilgili

 cevz-i Hindū 

Hindūsitān (ö.i.) Hindistan

Hindūsitān tūtiyāsı: Bir tür sürme 223a/8, 229a/3

 Hindūsitān ṭuzı: Hint tuzu 231a/11, 232a/9

Hindūsitān ḳōzı Hindistan cevizi (Cocos nucifera) 70b/8, 71b/7, 277a/8

ḫīr (F.) Şebboy (Cheiranthus cheiri): Dārçīnī, nānḫuvāh ve nār-ı müşk ve 
milḥ-i Hindī ve ḫīr bu degmesinden onar dirhem 281b/7

ḥis (A. ḥiss) Dış dünyaya ait etkileri beş duyu yoluyla idrak etme 120b/2, 

131b/4, 145b/3

 ḥiss-i müşterek: Ortak hisler 122b/4, 122b/5, 122b/7

 ḥissol-: Duyulmak 144a/6

ḫiẕmet (A.) Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma

 ḫiẕmet ėt-: İş görmek, çalışmak 110b/6

ḫiẕmetkār Hizmetçi 119b/11, 120a/1, 120b/6

ḫoca (F.) Hoca 219b/1, 219b/5

Ḫorāsānī (I) Horasan’a özgü 

  ṭīn-i Ḫorāsānī, vaḥşirek-i Ḫorāsānī

ḫorāsānī (II) Soğulcan için istimal edilen, Arapça vahşizek de denen yavşan 

türünden bir bitki: Ṣoġulcandan daḫı olursa gėce ḫorāsānī yeyeler, 
ṣabāḥ döker 94b/1, 216a/8, 273b/10

ḥorata Şaka, alay, latife

 ḥorata ėt-: Şaka yapmak 25a/11

ḫōş (F.) Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren 36a/3, 87b/3, 100b/11

 ḫōş eyle-: Güzel hale getirmek 217a/8, 283b/11

ḫoşmerü Höşmerim 157b/4

ḫoşnūẕ (F.) Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, 

yakınması olmayan
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 ḫoşnūẕ ol-: Memnun olmak 110b/9

ḫōẕ (F.) Kendi, bizzat, -de, dahi 17a/11, 29a/3, 50b/4

ḫūb (F.) Güzel 86a/10, 90b/3, 108a/4

ḥudūẟ (A.) Meydana gelme 115a/2

ḥuḳne (A.) Su veya ilaç içeren sıvının rektum yoluyla kalınbağırsağa sevk 

edilmesi 3a/10, 64a/11, 75a/10

 ḥuḳne-i ḥādde: Bir tür lavmana verilen ad 266b/3

 ḥuḳne-i leyyine: Bir tür lavmana verilen ad 265b/10

 ḥuḳne-i mutavassıṭ: Bir tür lavmana verilen ad 266a/3, 266b/3

 ḫuḳne-i müshil: Bir tür lavmana verilen ad 72b/10

 ḥuḳne-i semīne: Bir tür lavmana verilen ad 268a/4

 orta ḥuḳne 

ḫūlincān (F.) Havlıcan, galanga, kulunç otu (Galanga oficinalis) 196b/3, 

208b/1, 272a/2, 282b/1

ḥulḳūm (A.) (İnsan ve hayvanlarda) Boğaz 131b/1

ḥulv (A.) Tatlı 

 balġam-ı ḥulv 

ḥummā (A.) Başta sıtma olmak üzere ateşli hastalıklara verilen genel ad 

274b/1, 275a/11

 ḥummā-yı balġamī: Balgamlı humma 284b/11

 ḥummā-yı ġıbb: Günaşırı tutan sıtma türü 284b/10

ḥummāyī (A.)  Humma ile ilgili 240b/2

ḫummāż (A. ḥummāż) Kuzukulağı, ekşi kulak (Rumex acetosa): Mersin 
yemişi, yanmış kāġıd, ḫummāż toḫmı kim ḳuzı ḳulaġıdur 240a/10, 

246a/3, 246b/2

 ḫummāż şarābı: Kuzukulağından yapılan bir tür şurup 102a/11

 ḳurṣ-ı ḫummāżī, şarāb-ı ḫummāż

ḥumret (A.) Kırmızılık, deve tabanı denen bir tür çıban: Eger a‘żāda ḥumret 
çıḳsa kim aña deve ṭabanı dėrler 101b/3

ḫūn (F.) Kan 93a/11

 ḫūn bend: Kanı durdurmak için tampon, sargı, bez: Ḳan aḳarsa 
ḫūn bend ṭolduralar, eski panbuḳ ḳoyalar 80a/7, 98a/3

ḫunāḳ (A.) Boğmaca: Boġazda ḫunāḳ vāḳi‘ olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı 95b/7, 

155b/8, 239b/10
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ḫunām (F. ḫunābe) İltihap: Andan ḥāṣıl olur ve daḫı çoḳ olur kim ḫunāma 
döner, hīç oñulmaz 8a/4, 8b/7, 14b/3

ḫurd (F.) Küçük, ufak

 ḫurd ol-: Parçalanmak, kırılmak 9b/9, 18b/1, 21a/2

ḫurde (F.) Kırıntı 10b/4, 14b/6, 15b/10

ḫūre (F.) Akile (yenirce) hastalığına denir: Ba‘żı tāze yaralarda ākile olur ve 
yenür, ḫūre daḫı dėrler ve ḳararur yaḫūẕ gögerür 8a/5, 11b/1, 78a/2

ḫurmā (F.) Hurma, şeker ağacı (Phoenix dactylifera) 219a/6, 220b/6

ḫuṣūṣā (A.) Bilhassa, özellikle 201b/1, 276a/9

ḥuṣyetü’ẟ-ẟa‘leb (A.) Tilkitaşağı otu, itkasarı (Orchis hircina): Ṭoraḳ otı 
toḫmı ve ıṣırġan dikeni toḫmı ve ḥuṣyetü’ẟ-ẟa‘leb her birinden on 
dirhem 282b/6

ḫuşk (F.) Kuru 

 benefşe-i ḫuşk, gül-i ḫuşk, tār-ı ḫuşk

ḫużaż (A.) Topalak, Kırkboğum bitkisi ve bundan elde edilen bir tür ilaç 

(Cyperus rotundus): Bir deng kāfūr, ḫużaż, yumurda aġı-y-ıla saḥḳ 

ėdeler, birbirine ḳaralar 104b/5

ḥüccet (A.) Delil, vesika, belge

ḥüccet ėt- Öğüt vermek 8b/9, 22b/5, 24a/11 

ḥüccet koy- Öğüt vermek 14a/1, 24a/8

ḥükemā (A.) Hekimler 8a/3, 64a/7, 77b/9

 ḥükemā-yı müteḳaddimīn: Eski hekimler 2a/5, 286a/4

 ehl-i ḥükemā 

ḥükm (A.) 1. Karar 

 2. Etki: Bir temiz bez-ile ṣarasın ve ince ola, tā ki andan melhem 
ḥükmi ėre 16b/10, 133b/8 

 ḥükm eyle- Hakkında karar vermek 162b/6

 ḥükm ėt- Hakkında karar vermek 20a/6, 43a/5

ḥülbe (A.) Çemen otu, boy tohumu (Foenum-graecum): Üç dirhem erük 
pusını ṣuda ıṣladasın ve ḥülbeyi dögesin ol ıṣlanmış pusa ḳatasın 

283b/4

ḥüsn (A.) Güzellik 124a/11

ḥüzn (A.) Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı 122a/11



333Alâ’im-i Cerrâhîn

I
ıdḫır (A.) Mekke ayrığı, ayrık otu (Gnodon dactylon) 258b/10, 259a/4, 

264b/7

ılġın Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi 

(Tamarix) 240a/4

ılı Ilık 182b/2

ılıcaḳ Ilık 79b/8, 84b/9, 87b/2

ılu Bk. ılı 252a/1

ıncḳırıḳ Hıçkırık 247b/2

 ıncḳırıḳ dut-: Hıçkırmak 63b/8

ıpar yavşanı Yavşan türlerinden bir ot 216a/8

ıracıḳ Biraz uzak 7a/7

‘Irāḳī (A.) Irak’a özgü 

 ‘Irāḳī ṣabūn: Irak sabunu 218a/4

ıraḳlıḳ Uzaklık 60b/8

‘ırḳ (A.) 1. Damar

2. Kök 

 ‘ırk-ı sūs: Meyan Kökü 210a/9, 211a/9, 212a/7 

‘ırku’l-enf: Burun damarı: Sekizinci burun ṭamarıdur kim aña 
‘ırḳu’l-enf dėrler 155a/11

 ‘ırḳu’l-ḥācibeyn: Kaş yanındaki damarlar: Üçünci ḳaş yanında 
olur, aña ‘ırḳu’l-ḥācibeyn dėrler 154b/8

 ‘ırḳu’l-ḳadem: Ayak damarları: Otuz birinci ve otuz ikinci ṭaraḳ 
üstinde ṭamarlardur ki anlara ‘ırḳu’l-ḳadem dėrler 157a/1

 ‘ırḳu’l-lisān: Dil altındaki damarlar: Onbirinci ve onikinci ṭamarlar 
dil altında iki ṭamarlardur kim anlara ‘ırḳu’l-lisān dėrler 155b/6

 ‘ırḳu’s-sūs: Meyan kökü 206b/7, 207b/5

 ‘ırḳu’ş-şaḳīḳ: Şakak damarı: Beşinci ṭuluñ ṭamarıdur kim aña 
‘ırḳu’ş-şaḳīḳ dėrler 155a/2

‘ırḳu’ş-şefeteyn: Dudak damarları: iki dudaḳ arasında iki 
ṭamarlardur kim anlara ‘ırḳu’ş-şefeteyn dėrler 155b/3

‘ırḳu’n-nisā (A.) Siyatik: Ṭaşıra ṭopuḳ ḳatında āşikāre olur ve buña ‘ırḳu’n-
nisā dėrler 138b/8, 138b/9, 156b/3, 195a/3
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 ẕāt-ı ‘ırḳu’n-nisā

ırmaḳ Büyük akarsu, nehir 5a/9

Iṣfahānī Isfahan şehrine ait

Iṣfahānī sürme: Isfahan sürmesi, Arapça ismid derler, Türkçe Kâbe 

sürmesi denir (Stibium antimony) 228a/3, 233b/3

 sürme-i Isfahānī 

ısıcaḳ Sıcak 24a/6, 29a/10, 69b/3

 ısıcaḳ dut-: Sıcak tutmak 199a/1, 288a/2

 ısıcaḳ ėt-: Sıcak duruma getirmek 166b/1, 173b/1, 197b/3

ısın- Sıcak duruma gelmek 197a/6

ısırġan dikeni Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri 

kırıldığında karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan 

bir ot (Urtica) 82a/9, 91b/2, 194a/10

ısırġı / ısırġu Yılancık hastalığı: Ol ḳan daşıra çıḳmayınca uyuşup yedi 
günden ṣoñra iriñ olur ve ıṣırġı olur 2b/8, 9a/10, 38a/2

ısıt- Sıcak duruma getirmek 8b/1, 253a/9

ısıtma Sıtma 66a/7, 99b/9, 100b/2

 ısıtma dut-: Sıtmaya yakalanmak 104a/8

 balġamī ısıtma, ṣafrāvī ısıtma

ısıtmalu Sıtmalı, sıtmaya tutulmuş 195b/11

ısla- Islatmak 181a/4, 192a/7

ıṣlāḥ (A.) İyileştirme 72b/3, 77b/11, 288a/10

 ıṣlāḥ ėt- İyileştirmek 9b/3, 181a/8, 279a/2, 288a/9

ıṣlāḥ olun- İyi duruma getirilmek 76b/8

ıṣlan- Islak duruma gelmek 208b/4, 257b/6, 278b/7

ıslat- Islak duruma getirmek 8b/1, 29b/9, 31a/7

ıssı Sıcak 4a/9, 12a/7, 18a/1

 ıssı ıssı: Sıcak sıcak 171a/11, 197b/4, 250b/9

 ıssı ḳıl-: Isıtmak 255b/1

 ıssı mizāclu: Sıcak tabiatlı  273b/4

 ıssı remed: Ateşli göz hastalığı 224b/11

 ıssı sebel: Ateşli uyuz hastalığı 233a/6

ıssı yaḳu: Sıcak yakı 56b/8

ıṣṭılāḥ (A.) Terim 115b/3
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ıṭrīfīl (A.) 1. Kabûlî helile ile yapılan bir preparat 82a/4, 89b/5, 109a/4

 ıṭrīfīl-i ṣaġīr: Su yoncasının bir türü (Menyanthes trifoliata) 

273a/1

 ṣıfat-ı ıṭrīfīl ma‘cūnı 

ıżṭırāb (A.) Acı, üzüntü, sıkıntı, keder 164b/11

İ
i- Bugün yalnız “idi, imiş, ise, iken” şekilleri kullanılan cevher fiili 2a/4, 

6a/7, 8a/8

İbrāhīm (ö.i.) İncelediğimiz eserin müellifi 2a/7

ibtidā (A.) Başlangıç 139a/2, 145b/4, 147a/9

 ibtidā ėt-: Başlamak 130a/5, 130b/11, 134b/7

 vaḳtü’l-ibtidā 

iç 1. Bir şeyin kendi sınırları arasında kalan kısmı: Moẟon nām ḳal‘asın 
fetḥ eyledüginde bu Cerrāḥ-nāme ol ḳal‘a içinde bulundı 2a/4, 7a/5, 

20b/4

2. Oyuk cisimlerin boşluğu veya boşluğa bakan cidarı: Uvacuḳ 
doġrayalar ḳabı-y-ıla ve bir çölmek içine ṣu ḳoyalar 35a/5, 68a/6, 

84b/9

3. Bir şeyin iki yüzü arasında kalan kısmı, orta, ara: ‘Urūḳ-ı ġayr-ı 
żavārib ya‘nī ḥareketsüz ṭamarlar içinden nüfūẕ ėder 124a/5, 128a/5

4. Karın, mide, bağır: Yüksek yėrden sıçramaḳdan veya içi ḳatı ḳabż 
olmaḳdan olur 67b/9, 70a/6, 95a/9

5. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde 

kabuğun sardığı bölüm: Daḫı günde  on dirhem Hindūsitān ḳōzınuñ 

içini yėdüreler 71b/8, 88a/7, 89a/1

iç buḫārı: Nefes 92a/4

 içi baġlan-: Peklik vermek 220b/2

iç yaġı Geviş getiren hayvanların karın boşluğundan çıkarılan yağ 81b/8, 

97a/6, 147b/5

iç- Bir sıvıyı ağza alıp yutmak 6b/11, 24a/9, 64b/4 

içeri / içerü İçte kalan yer, iç taraf, iç kısım 28b/6, 34b/4, 70a/9

içim Bir yudumda içilecek miktarda olan 271a/4

içir- Bk. içür-  68a/1
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içme İçmek işi 6b/7

içün İçin 23a/10, 142a/5, 160b/3

 anuñ içün

içür- İçmesine yol açmak, içmesini sağlamak, içirmek 6b/10, 64b/4, 65a/2

idrāk (A.) Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme 123a/7

 idrāk ol-: Anlaşılmak 123a/5

idrār (A.) Sidik 

 idrārü’l-bevl: Sidik 258b/7

idügi Olduğu 153a/6

ifrāṭ (A.) Aşırı gitme, ölçüyü aşma

 ifrāṭ-ı nużc: Çok pişme 119a/4, 119b/1

ig İğ 242b/4

igde İğde (Elaeagnus) 220a/6

igi İyi 283a/1

iginme Ikınma: Çünki ḳanı ola ve iginmesi ola ve göbekde aġrısı ola 245a/11

igne (I) İğne: Ol igne-y-ile kim dikerler, ince ola ve uzun ola 7a/6, 13a/10

igne (II) (Metinden anlaşıldığı kadarıyla) İncikte bulunan bir kemik: Şöyle 
bilesin kim incikde iki kemik vardur: Birisi incikdür ve birisi ignedür 
31b/11, 32a/1, 36b/6 

iḫtilāf (A.) Uyuşmazlık 151b/10, 152a/1

iḥtirāz (A.) Kaçınma, sakınma

 iḥtirāz ėt-: Sakınmak 104b/11

iḥtiyāc (A.) Gereksinim 

 iḥtiyācı ol-: Bir şeyin yokluğunu hissedip ona gereklilik duymak 

25a/9

iḫtiyār (A.) Kendi isteği ile hareket etme 144b/3

 iḫtiyār ėt-: Seçmek, tercih etmek 153b/7

iḥtiyāṭ (A.) Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, 

sakınma

 iḥtiyāṭ ėt-: Tedbirli ve ölçülü davranmak 83a/11, 102a/4, 155a/5

iki İki 5b/2, 7a/7, 8b/10

 iki pāre ol-: İki parça olmak 27a/4

 bir iki

iki ḳardaş ḳanı Bk. demü’l-aḫaveyn 164b/2, 190a/8, 224a/5
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iki yüz İki yüz 6b/9, 164a/1, 173b/11

ikiledin / ikileyin İkinci olarak, ikinci defa 55b/1, 167b/4

ikinci İki sayısının sıra sıfatı 5a/1, 19b/10, 22b/11

ikişer İki sayısının üleştirme sayı sıfatı 26a/10, 65b/5, 71b/9

iklīlü’l-melik (A.) Koç boynuzu olarak tabir edilen bitki, kokulu yonca 

(Melilotus officinalis): İklīlü’l-melik ki aña ḳoç boynuzı dėrler 266b/5

iḳlīm (A.) Ülke, diyar 116a/2

iḳlīmiyā (A.) Bakır, gümüş, altın gibi metaller eritildikten sonra ortaya 

çıkan posaya verilen ad 224a/8, 235a/8

 altun iḳlīmiyāsı, gümiş iḳlīmiyāsı 

iktifā (A.)Yetinme

 iktifā ėt- Yetinmek 197b/7

‘ilāc (A.) 1. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan 

madde: Şöyle bilesin kim bunlaruñ cemī‘isinüñ ‘ilācı ḳuruducı edviye-
y-ile ıṣlāḥ oluna 76b/7, 77b/7, 78a/10

2. Çare, deva, tedbir: Ve daḫı Cālinūs buyurur kim: Temeddüde hīç 
‘ilāc yoḳdur zīrā imtilā‘-ı dimāġdur 6a/3, 9a/2, 11a/11

 ‘ilāc-ı āḫir: Son ilaç 57b/1

 ‘ilāc-ı Firenk uyuzı: Frenginin ilacı 288a/11, 289a/8, 291b/2

‘ilāc-ı tedbīr: Önlem için kullanılan ilaç 80a/2

 ḳābil-i ‘ilāc

ile 1. bağ. İki kelimeyi, iki öbeği bağlar: Ammā çoḳ ḳan aḳıtmayalar, ḳuru 
ḳıl ṣoḳalar, üzerine eski panbuḳ ile yumurda ṣarusın vuralar 83a/6, 

85b/8, 89b/9

2. takı İsimlerin sonlarına gelerek çeşitli anlamlarda zarflar yapar: 

Ve daḫı şöyle bilesin kim bir ṣınuḳ kim ṣına ve yarası olmaya, yaḳı 
vurup yerlü yerine ḳoyup ve yaṣduḳ ve taḫtalar ile ṣarasın 12b/1, 

29b/7, 96a/4

ilerü 1. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı: Ve ol çıḳuḳ 

kim ilerü çıḳmış ola, anuñ tīmārı ve yerine ḳoması budur kim 36b/10, 

48a/1, 56a/2

2. Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra: Ol daḫı dibelige çıḳmaz 
ve ol çıḳıḳ kim ṭaşıra çıḳar, çekmek-ile yerine ḳonur, anı ilerüde 
işidesin 55a/10, 193a/1
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ilerüde Gelecekte, gelecek zamanda 25a/6, 62b/8

ilet- Götürmek, yerine ulaştırmak, eriştirmek 46a/5

ileyh (A.) Mürekkep organlar: Ve bir ḳısm a‘żā-yı mürekkebedür ve aña ileyh 
daḫı dėrler 121a/3

ilik Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde 11a/8, 16a/10, 

17b/10

ilikli İliği olan 34b/6

ilkin Başta, başlangıçta, önce, iptida 182a/10, 250a/11, 251a/4

‘ilkü’l-buṭum (A.) Buttum, menengiç veya çitlembik diye de bilinen yaban 

fındığı ağacının sakızı, menengiç reçinesi 189a/7

illā (A.) Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde, ille, illâki 

68b/7

ille Bk. illā
‘illet (A.) Hastalık 86b/6, 89b/6, 95a/7

 ‘illet in-: Hastalanmak 71b/3

‘illetlü Hastalıklı 83b/2

‘ilm (A.) Bilim 3b/3, 4a/6, 10a/11

 ‘ilm-i sır: Gizli ilim 11a/1

 ‘ilm-i ẓāhir: Batın ilmi olarak kabul edilen tasavvuf dışındaki din 

ve dünya ilimleri 3b/9

ilt- İletmek 45a/3, 54a/3, 57a/11 

iltimā (A.) Renk değiştirme, sararma, solma 292b/8

imdi Artık, şimdi, o halde 7b/7, 10a/10, 11b/5

imkān (A.) Olanak 154a/9

imsāk (A.) Perhiz 123b/11

imtilā‘ (A.) Bir nesneyi kapıp almak 

 imtilā‘-ı dimāġ: Beyinden inerek ense sinirlerinin geriye 

çekilmesine sebep olan tehlikeli hastalık 9a/2

imtilā (A.) Tıka basa yemek yemekten gelen mide dolgunluğu, hazımsızlık 

247b/3

in- Bulunduğu yerden aşağıya doğru gelmek 68b/5, 70a/7, 72a/1  

 ‘illet in- 

‘ināyet (A.) Lütuf, ihsan 293b/8
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inbisāṭ (A.) 1. Yayılma, genişleme, açılma: Ṭaşıradan yürege ṣovuḳ yėl 
doḳınur ve inbisāṭ vāsıṭa-y-ıla yüregüñ dutulu buḥārları ṭaşıraya 
çıḳar 122a/10, 122a/9

2. İç açılması, inşirah: Menfa‘atı oldur kim gögüsüñ inḳıbāżı daḫı 
inbisāṭı anuñ-ıla olur 147a/4

ince Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı 

16b/9, 18a/7, 33b/1

incecük İncecik, çok ince 136a/4

incerek Daha ince 57a/4

inci / incü İstiridye gibi bazı kabuklu deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, 

değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi 84b/6, 224a/4, 

248a/9

incik / incük Diz kapağı ile topuk arası, bunun topuğa yakın olan kısmı: 

Gerekdür ki bir ḳazuḳ ḳaḳasın, tā ki muḥkem ola ve ḳalıñlıġı incik 
deñlü ola 56b/1, 88a/11

incin- Çarpma, sıkışma, burkulma vb. etkenlerle vücudun bir yeri ağrı 

verir duruma gelmek 3b/11, 21b/3, 36a/4

incinme İncinmek işi 30a/4

incīr (F. ) İncir ağacı ve bu ağacın yaş veya kuru olarak yenilen etli, tatlı 

yemişi (Ficus carica) 165b/6, 167a/2, 167b/1

incit- İncinmesine yol açmak 76a/5, 107b/8, 243b/4

indür- İndirmek, inmesini sağlamak 164a/9, 177b/3, 186a/5

‘ineb (A.) Üzüm 

 ‘inebü’z-zebīb: Kuru üzüm 225b/8, 227b/6

 ‘inebü’z-zebīb ṣuyı: Kuru üzüm suyu 225b/8

inek Dişi sığır 167b/6, 168b/7, 169a/6

 ḳızıl inek tezegi 

iñen Çok, gayet, pek, ziyade, daha ziyade: Anuñ ayaġına yapışup çekdi ve 
ben ḳolını çekdüm, yerine ḳodum, iñen āsānlıġ-ıla ḥāṣıl oldı 46a/2, 

101b/11, 218a/10

inḥiṭāṭ (A.) İhtiyarlığa yüz tutma 

 vaḳtü’l-inḥiṭāṭ 

inḳıbāż (A.) Büzülüp toplanma, takallüs etme 122a/9, 147a/4

iñi İnilti 68a/10
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inle- Acı, üzüntü belirten kesik sesler çıkarmak, inildemek 111b/8

inme İnmek işi 236b/2

insān (A.) İnsan 114b/7, 123a/10, 124a/10

 beden-i insān, demü’l-insān, eşḫāṣ-ı insān, nev‘-i insān

inşā’allāh (A.) “Allah dilerse, Allah nasip ettiyse” anlamlarında dilek anlatan 

bir söz 8a/10, 108a/8, 110b/2

 inşā’allāhu te‘ālā: Yüce Allah dilerse 30b/11, 38b/11, 71a/1

 inşā’allāhu’l-‘Azīz: Aziz Allah dilerse 77a/9

intihā (A.) Son bulma, sona erme 124b/7, 147a/9, 151a/8

 vaḳtü’l-intihā 

intişār (A.) Yayılma 230a/11, 231a/8

ip İplik 13a/7, 13a9, 80a/6

iplicek İplik parçası: Her bir şāfuñ orta yerinde bir iplicek ḳoyalar, ḥācet 
vaḳtında götüreler 221a/5, 221a/6

iplik İplik 7a/9, 69a/11,70a/2

irādet (A.) İrade 144a/9

irādī (A.) İrade ile ilgili 141b/5, 142b/7, 144b/9

irende Rende: Ayırtlanmamış ola, aña matḳāb gerekdür ve kimisine oḳ 
irendesi gerekdür 23a/2

irfeti la‘l Delinmemiş inci 84b/6

iri Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan 89a/2, 91a/4, 

98b/4

iriñ Cerahat 18b/7, 19a/11, 21b/5

 ḳanlı iriñ

iriñlen- Cerahat toplamak 47b/4, 74a/10, 107a/7

‘irḳānü’s-sebāṭ (A.) Bir damar adı: Biri saġdan yaña ve biri ṣoldan yaña ve 
bu iki ṭamara ‘irḳānü’s-sebāṭ dėrler 139b/6

İrmenī (F.) Ermeni 

 būre-i İrmenī, ḥacer-i İrmenī, kil-i İrmenī, ṭīn-i İrmenī 

irsā (F.) Mavi zambak kökü (İris lurida) 195a/5

isfanaḫ (Lat.) Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan 

bir bitki (Spinacia oleracea) 65a/3

isfīdāc / isfidāc (A.) Üstübeç, Türkçede aklık derler 81b/7, 85b/2, 174a/8

 isfīdāc merhemi: Bir tür merhem 183a/9

 isfīdāc-ı ḳal‘ī: Kalaylı üstübeç 267b/11
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 isfīdācü’r-raṣāṣ: Kurşunlu, kalaylı üstübeç  234a/5

 ḳal‘ay-ı isfīdāc, melhem-i isfīdāc, merhem-i isfīdāc-ı dīger

ishāl (A.) Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarma, sürgün, 

ötürük, iç sürme, cırcır, amel 9a/7, 40b/1, 206a/7

 ishāl eyle-: Amel etmek, bağırsakları bozmak 266a/5, 266b/3, 

273b/9, 276a/1

 ishāl ėtdür-: Amel ettirmek, bağrsakları bozdurmak 67a/5

 ishāl ėt-: Amel etmek, bağrsakları bozmak 40a/11, 106b/8, 

204b/10

ishāl ol-: Amel olmak, bağırsakları bozulmak 51b/1, 154a/8

 envā‘-ı ishāl, ḳan ishāl ol-

iskemli (Yun.) Sandalye 27a/4, 33a/7, 44b/10

 Firenk iskemlisi

ism (A.) İsim 121a/5, 121a/6

issi Sahip, mâlik: Gėce-y-ile bir uġrı geldi at uġurlamaġa, at issi duyup uġrı 
çaldı 5a/10

issilik Sıcaklık, hararet: Ḳurṣ-ı kāfūr kim aṣṣıdur, yürek aġrısına ve ḫafaḳān 
kim issilik birle ola 181a/8, 183b/1, 255b/1

iste-  1. Arzulamak, arzu etmek: Anuñ nişānı oldur kim dā’imā ekşi ṭa‘ām 
isteye 17b/3, 111b/10, 112b/3  
 2. Aramak, araştırmak: Ve bunları şundan bilesin ki oḫşamaġ-ıla ve 
aramaġ-ıla ve istemek-ile 11b/4

istifrāġ (A.) Kusma

 istifrāġ ėtdür-: Kusturmak 96b/3

 istifrāġ ėt-: Kusmak 113a/2, 210b/4

 istifrāġ-ı kül: Bütün kusma 153b/10

istiḳāme (A.) Yön, cihet 150a/9

isti‘māl (A.) Kullanma 73a/5, 203a/4, 225a/5

 isti‘māl ėt-: Kullanmak 65b/1, 66a/10, 75b/4, 123b/22

 isti‘māl olun-: Kullanılmak 209a/8, 273a/10

istirḫā (A.) Gevşeme: Ḳapaḳlaruñ istirḫāsına ya‘nī aşaġa sarḳmasına ve sebele 
ve sebelüñ yolına geregince fā’ide eyler 222b/8, 232a/5

istisḳā (A.) Vücudun çeşitli yerlerinde su toplanması: Ḳarna birḳaç meclis 
süreler ve aṣṣıdur istisḳāya kim yeldendür, her gün vereler 259b/10, 

261a/2, 281b/6

 istisḳā-yı ṭablī: Karın boşluğunda madde toplanması, hydrops 

261a/2
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 istisḳā-yı zetū: Karında su toplanması 260a/5

iş 1. Çalışma amel: Cimā‘ ėtmeye ve ḳımıldanmaya ṣaḳlanıbildügi ḳadar ve 
daḫı ḳaḳımaya ve uġunacaḳ iş işlemeye 14a/3, 36a/4, 43a/3

2. Durum, vaziyet: Bunuñ gibi iş vāḳi‘ olıcaḳ ve yaz olsa ya‘nī hevā 
mu‘tedil olsa 18b/4, 22a/6

 işe sür-: Kullanmak 225a/11, 225b/8, 226b/1 

iş ėt-: Tesir etmek: Cālinūs eydür: Ḫūre dėmişdür kim ben degmelerde 
iş ėderem 78a/8

 işi rast gel-: İşi yolunda olmak 4b/3

‘işā (A.) Akşamla yatsı arasındaki zaman 

 ṣıfat-ı ḥabb-ı ‘işā 

işbu Bu, işte bu 146b/1, 154a/3, 172a/6

işe- İdrar torbasında biriken sidiği dışarı atmak, çiş yapmak 112b/11, 

114a/1

 ḳan işe- 

işemeklik İşeme durumu 263a/10

işit- Kulakla algılamak, duymak 7b/3, 8a/10, 15b/7

işle- 1. Yapmak: Anuñ ‘alāmeti senüñ işledügüñden degüldür 21b/1, 23a/3, 

47b/1 

2. İmâl etmek, yapmak: Dört dürlü aḫlāṭı oñat teşḫīṣ ėde, tamām 
bile ve aña göre mu‘ālecesin yarar işleye 4a/2, 4b/6, 184b/6  

3. Çalışmak: Ve daḫı ḳaḳımaya ve uġunacaḳ iş işlemeye 4b/3, 14a/3, 

30a/9 

4. Tesir etmek: Bu yaḳu işledügini degme yaḳu işlemez 82b/11, 

105b/1, 162a/9 

5. İnce iş yapmak: Ya‘nī ḳazancı baḳır işlerken andan sıçrayan 

pasçuġazları dėvşüreler 71b/5

işledici İşletici 249b/11

işleme İşlemek işi 69a/3, 69a/4

işlen- İşleme işi yapılmak 61b/4

işlet- İşlemesini sağlamak 267a/8

 için işlet- 

iştehā (A. iştihā) Yeme isteği, iştah 246b/8, 278b/10



343Alâ’im-i Cerrâhîn

it Köpek 21a/6

 aḳ it tersi

it üzümi Patlıcangillerden, 20-50 santimetre yüksekliğinde, bazı ilaçların 

yapımında kullanılan bir yıllık otsu bir bitki, köpek üzümü, tilki 

üzümü (Solanum nigrum) 64b/4, 194a/1

it üzümi ṣuyı: Tilki üzümünden elde edilen öz su 79b/7

i‘tibār (A.) Saygınlık 118a/5, 123b/9, 157a/9

 i‘tibār ėt-: Önem ve kıymet vermek 115b/7, 281b/5

i‘tidāl (A.) Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük 115b/7, 152a/6, 

195a/11

 i‘tidāl bul-: Ölçülü duruma gelme 148a/6

 i‘tidāle getür-: Ölçülü duruma gelme 217a/8

 i‘tidāl-i ḥaḳīḳat: Gerçek itidal 115b/3

itiver- / itivėr- Ansızın itmek 15a/7, 24a/8, 56a/5

ittifāḳ (A.) Anlaşma, uyuşma 5a/4, 159a/9, 159b/2

ittiṣāl (A.) Bitişme, ulaşma 125b/2

 teferruḳu’l-ittiṣāl 

iy ünl. Dikkat çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen 

bir seslenme sözü 110b/7, 219b/5

iżāfet (A.) Ekleme 

 iżāfet ėt-: Eklemek, ilave etmek 270a/1, 271b/2, 274a/11

‘iẓām (A.) Kemikler 

 ‘iẓām-ı sümsümānī: Ense kemiği 126b/6

J
jencār/ jengār (F.) Bakır pası, tıpta kullanılan bir tür pas 81a/4, 85b/1, 

91a/1

 jengār merhemi: Bir tür merhem 184b/3

 merhem-i jengār, ḳalem-i jengār

jencārī Bakır pası renginde (Metinde safranın bir türü için kullanılmıştır) 

117a/11

jīve (F.) Cıva, zîbâk 87a/10, 90a/10, 91a/1
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K
ḳab (I) Kabuk: Başda saçın ḳazıyalar ve kere-y-ile ḫāc gibi yaralar, cildi açıla, 

ḳōz gibi ḳab-ıla çıḳaralar, yerine ṭuz ṭolduralar 80a/3, 92a/11, 93a/1 

ḳab (II) İçine sıvı veya katı herhangi bir madde konan şey: Merhem gibi ola, 
andan ṣoñra sırça ḳaba ḳoyalar ve ṣaḳlayalar 170a/1, 177a/7, 186a/5 

 menī ḳabı

ḳaba Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli 145a/6

ḳabaḳ Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir 

bitki ve bu bitkinin meyvesi (Cucurbita) 82a/4, 100a/7, 157b/1

 ḳabaḳ çekirdegi: Bal ve sakız kabağının tohumu 101b/7, 165a/2, 

192b/6

ḳabar- Ağırlığı artmadan hacmi büyümek, şişmek 164b/9, 167a/3

ḳabarcıḳ / ḳabarcuḳ Vücutta oluşan sivilce gibi küçük şişkinlik 2b/11, 

9a/11, 200a/3

ḳabart- Kabarmasını sağlamak, kabarmasına yol açmak 97a/7

ḳābıż (A.) Daraltan, sıkan, kabzeden 246b/1

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ḳābıż

ḳābil (A.) Olabilir, mümkün 4b/11, 26b/4, 27b/5

 ḳābil-i ‘ilāc: Tedavisi mümkün 172a/5, 172a/6

 ḳābil ol-: İmkan dâhilinde bulunmak 74a/11, 181a/3, 209b/4

kābilī / kābilī helīle (F. ) Helile (Terminalia) türlerinden biri 205b/4, 

207a/1, 231b/2

 bereng-i kābilī 

ḳabūl (A.) Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma

 ḳabūl ėt-: Değerlendirmek, telakki etmek 118a/11, 122b/8, 

146b/5

ḳabż (A.) Büyük abdest bozamama veya güçlükle bozma durumu, peklik, 

kabızlık, ishal karşıtı 218b/9

ḳabż ėt-: Kabız etmek 75a/3, 244b/8 

ḳabż eyle-: Kabız etmek 240b/10, 275a/6

 ḳabż ol-: Kabız olmak 6b/11, 51a/10, 70a/6, 267b/2

ḳabża (A.) (Sayılarla kullanıldığında) Avuç, tutam 207b/9, 210a/10, 

212a/11
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ḳaç Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı 33b/1, 

59a/8

kaç- 1. Bulunması gereken noktadan hafifçe kaymış olmak: Ve daḫı omuz 
çıḳuġ-ıla bile olıncaḳ omuzı başı ḳoltuġa ḳaçar 42b/3

2. Girmek: Nişānı budur kim ol ayaġı birez ḳıṣa olur ve çuḳur olur ve 
dizi içine ḳaçar 55b/4

ḳaçan Ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman, vaktâki, nasıl, ne suretle, ne 

vakit: Ol terligi ucından her yėrde üzülmez, ammā ḳaçan kim üzülse 
anuñ ‘ilācı yoḳdur 11a/10, 17a/10, 22a/11

ḳadar (A.) 1. Ölçüsünde, derecesinde: Bir çatal aġaç bulasın ki ḳalıñlıġı 
balta ṣapı ḳadar ola ve iki çatalı berāber ola 45a/10, 53a/3, 57a/6

2. Dek, değin: Ṣarasın daḫı yürütmeyesin, tā yaşı olduġı ḳadar gün 
yata, yürümeye 36b/4 

 elden geldügi ḳadar, ne ḳadar, ol ḳadar, şol ḳadar

ḳadeḥ (A.) İçki içmeye yarayan ayaklı bardak 256b/10

ḳadem (A.) Ayak 

 ‘ırḳu’l-ḳadem 

ḳādir (A.) Güçlü, gücü yeter

 ḳādir ol-: Gücü yetmek 283b/8

ḳafa Baş 7b/2, 18b/11, 19a/10

ḳāfile (A.) Birlikte yolculuk eden topluluk 5a/9

kāfūr (A.) Kâfur ağacından (Laurus camphora) elde edilen, hekimlikte 

kullanılan, beyaz ve yarı saydam, kolaylıkla parçalanan, güzel 

kokulu bir madde 65b/2, 86b/3, 89b/11

 kāfūr merhemi: Kâfurdan yapılan merhem 90b/7 

 ḳurṣ-ı kāfūr, ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i kāfūr, merhem-i kāfūr 

kāfūrī (A.) Kâfurla ilgili, kâfurdan yapılma 

 merhem-i kāfūrī 

kāġıd (F.) Kağıt 190a/10, 240a/10, 249a/4 

ḳaġır- Balgam çıkarmak için öksürmek

 ḳan ḳaġır

ḳā’im (A.) ayakta duran 

 ḳā’im ol-: Ayakta durmak 144b/4
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ḳaḳ- 1. Çalmak, vurmak, itmek, tepmek: Ayaġuñ-ıla ol iskemli ḳaḳasın 
44b/9, 243b/8

2. Çakmak, saplamak: Gerekdür ki bir ḳazuḳ ḳaḳasın, tā ki muḥkem 
ola 56a/11, 58b/2, 60b/5 

kākenc (F.) İt üzümü türünden kambel ve kambil otu dedikleridir (Physalis 

alkekengi), bustanî ve cebelî olur, bustanî türünün çiçeği ak, cebelî 

türünün çiçeği kırmızı olur 284a/10

ḳaḳı- Öfkelenmek, kızmak: Ḳımıldanmaya ṣaḳlanıbildügi ḳadar ve daḫı 
ḳaḳımaya ve uġunacaḳ iş işlemeye 14a/3, 83a/9, 154a/7

ḳaḳıt- Öfkelendirmek, kızdırmak: Yara başda vāḳi‘ olsa çoḳ söyletmeyesin ve 
ḳaḳıtmayasın 7b/1

ḳāḳiyā (F.) Bk. aḳāḳiyā 222a/7, 223b/4, 225b/6

ḳāḳule (A.) Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen güzel kokulu bir 

bitki (Elettaria cardamomum) ve bu bitkinin tohumu: Kebābe 

ve ḳāḳule ve turunc ḳabı ve helīle degmesinden bir miẟḳāl 256b/8, 

257a/2, 282a/10

 ḳāḳule-i kibār: Büyük kakule 247b/3

kākunec (F.) Bk. kākenc  262b/10

ḳal- 1. (Olduğu yerde ve olduğu halde) Durmak: Eger çıḳuḳda ve eger 
sınuḳda andan kim ḳorḳasın; öyle ḳalmaya, anı oynatmaḳ gerekdür 
13b/10, 58b/3

2. (Bir şey) Bir kimsede veya bir yerde bırakılmış olmak: Ol igneler 
yerinde ḳala, birbirine ṣıḳ ola ve üzerine ebrişim-ile yāḫūẕ iplik-ile 
ṣaralar 7a/8, 15b/5, 20b/1 

3. Herhangi bir durumu sürdürmek: Ṣoñra ‘avrat saçı-y-ıla dikdüm 
ve yarasını tīmār ėtdüm, ḥāṣıl oldı līkin yeri yumrı ḳaldı 5b/4, 16a/1, 

31b/2

4. (Zaman, yer, miktar bildiren kelimelerden sonra) Belirtilen 

kadar zaman, yer, miktar bulunduğunu anlatır: Şöyle biline kim 
barmaḳ ṣınuġı elli güne degin ḳalmadan gitmeye ve oynamaya 33b/7

5. (Bir bütünden) Artmak: Bu edviyeleri ṣu-y-ıla ḳaynadasın, tā 
ki on beş dirhem ḳalınca, andan bir ince ḥuḳneye ḳoyasın 75a/10, 

88b/9, 165b/6



347Alâ’im-i Cerrâhîn

6. … durumuna gelmek, … durumunda olmak: Oñultdum ve 
ba‘żısınuñ kemigin daḫı ḳazıdum, tā ki ayırtlandı, şübhem ḳalmadı 
78b/6

7. Var durumda olmak, mevcut bulunmak: Andan ṣoñra ḫevelānı 
bir ḳaşıḳ ṣu-y-ıla ezeler havānda, şöyle ki vücūdı ḳalmaya 168a/4, 

180b/3, 244b/1 

8. (Bir durum, bir belirti) Bugüne kadar sürüp gelmek: Gözüñ 
ṭabaḳalarında ġalīẓ ḫılṭları giderür, şöyle ki eski remedlerden ḳalmış 
ola 234b/1

 bāḳī ḳal-, gėç ḳal-, oġlana ḳal-

ḳal‘a (A.) Kale 2a/3 

ḳalā‘ (A.) Ağız ve çevresinde yara oluşturan bir tür hastalık 94b/7, 94b/9

ḳalan Kalmış 15b/10, 18b/1, 30b/1

 girü ḳalan

ḳal‘ay Gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir element 179a/7, 

182b/11

 ḳal‘ay-ı isfīdāc: Üstübeçli kalay 222a/9, 225a/1, 228a/3

 isfīdāc-ı ḳal‘ī 

ḳal‘aylı Kalaylanmış 4b/9

ḳalb (A.) Kalp 

 tervīḥ-i ḳalb

ḳaldur- 1. Bulunduğu yerden yukarıya doğru hareket ettirmek: Bir yapaġı 
ḳoyasın ḳoltuġı altına ve ḳolın ḳaldurasın 23b/8, 24a/11, 27a/10 

2. Bulunduğu seviyeden daha yüksek bir seviyeye çıkarmak: Ve 
anuñ tīmārı budur kim ḳımıldamaḳ ve şīşe çekmekdür, tā ki ol çökügi 
ḳaldura 28a/10, 29a/9 

3. Taşımak, çekmek: Ol fūtā üzerine bir ṭaş ḳoyasın, şol ḳadar kim 
iki kişi güc-ile ḳaldura 54a/9

ḳaldurıvėr- Kaldırıvermek 269a/3

ḳaldurt- Kaldırma işini yaptırmak 69b/6

ḳalem (A.) Kalem 79b/3

 ḳalem-i jengār: Bakır çalığı, cengar 174b/11, 175b/10, 176b/1

ḳalıñ Kalın, ince karşıtı 17b/7, 34b/5, 35b/1
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 ḳalıñ kişi: Güçlü 17a/9

 ḳalıñ ṭabī‘atlu: Mizacı güçlü 17a/4

ḳalıñlıḳ Kalın olma durumu 13a/7, 45a/9, 56b/1

ḳalīmiyā / ḳılīmiyā (A.) Bk. iḳlīmiyā 

 altun ḳalīmiyāsı, gümiş ḳalīmiyāsı, şāf-ı ḳalīmiyā 

ḳalḳ- Yukarı doğru yükselmek 27b/8, 29a/9

ḳalḳandu (Yun.) Demir sülfat ve zâcın bir türü, sarı sülfat: Ḳalḳandu ve 
aḳāḳiyā ve ṣamġ-ı ‘Arabī her birinden beş dirhem 229b/5

ḳalḳaṭār (A.) Sarı sülfat 221a/11, 222a/4, 226a/10

 ḳalḳaṭār-ı muḥraḳ: Yanmış kalkatar 226b/3

ḳalḳı- Sıçramak, hoplamak, kalkmak: Daḫı düşmekden ve ḳalḳımaḳdan ve 
niçe bunlara beñzer işden vāḳi‘ olur 10a/9

ḳalye (F.) Deniz bikileri veya çövenin yakılmasıyla elde edilen tuz 91a/6, 

204b/5, 252a/11

ḳalye ṭaşı Bk. ḳalye 237a/4, 237a/5

ḳamış Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi 

olan bitkiler (Phragmites australis) 33a/10, 33b/4, 61b/6

ḳamu Bütün, hep, her 1b/4, 117b/8, 118a/1

ḳan Kan, kırmızı renkli sıvı 6b/1, 14a/4, 19a/11

ḳan aldur-: (Vücuttan) Kan aldırmak  64b/10, 72b/11, 99b/10

ḳan alın-: (Vücuttan) Kan alınmak 154b/5

ḳan alıvėr-: (Vücuttan) Kan alıvermek 154b/2

ḳan al-: Bir aletle birinin damarından kan çekmek veya akıtmak 

3a/2, 14a/5, 64a/10

 ḳan feṣādı: Kanın bozukluğu 99a/7

 ḳan gel-: Kan akmak 63b/2, 156a/8

 ḳan ġalebesi: Kanın çokluğu 101a/2

 ḳanı dut-: Kanın akmasını engellemek 204a/10

 ḳan in-: Kanlanmak 84a/1

 ḳan işe-: Mesanesinden kan gelmek 248a/7

 ḳan ḳaġır-: Kanlı öksürmek 255b/8

 ḳan ḳuṣ-: Kanlı istifra etmek 256a/4

 iki ḳardaş ḳanı
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ḳan ṭaşı Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan, 

yaralardan akan kanı durdurmak için kullanılan bir mineral, 

hematit 249b/4

ḳan- Bir gereksinimini, bir isteğini yeteri kadar karşılamış olmak, doymak

 ṣusalıġı ḳanma- 

ḳana- Vücudun herhangi bir yerinden kan akmak, kan gelmek, kan 

kaybetmek 11b/1, 86b/7, 87a/8

ḳanat Yan, taraf: Bir ṣınıf oldur kim iki ḳanatludur ve ḳanatları birbirine 
kilīdlenmişdür 126a/7

ḳanatlu Kanada benzer çıkıntıları olan 126a/6

ḳanbil (A.) Kanbil otu (physalis alkekengi) 216a/7, 218b/1, 264b/1

ḳand (A.) Şeker kamışı usaresi

 ḳand şekkeri: Bir tür şeker 220b/4

ḳanda Nerede, nereye 171a/8, 179b/6

ḳandese (F.) Alkali 294b/1

ḳanḳı Hangi 4b/2, 16b/5, 154b/1

ḳanḳısı Hangisi 34b/6, 44a/1, 49b/7

ḳanla- Kana bulamak 21a/8 

ḳanlı / ḳanlu Kan bulaşmış 21b/5, 22b/6, 75a/11

 ḳanlı iriñ: Kanla gelen irin 22b/6 

ḳanmazlan- Kanlanmak 81a/2

ḳanṭariyyūn / ḳanṭāriyyūn (A.) Kantaron, kızıl kantarongillerden, 

hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki 

(Centaurea) 219a/4

 ḳanṭariyyūn-ı kebīrī: Büyük kantaron 13a/1, 75a/7, 77a/11

ḳap Kabuk 68a/6

kap- Almak 241b/3

ḳapa- Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek: Alasın 
bir olmış ḳarpuzı delesin ve içine şekker ḳoyasın, ol ḳarpuzuñ delügini 
ḳapayasın 270b/11, 281a/5

ḳapaḳ Göz kapağı 222b/8, 224a/11, 227a/11

ḳapan- Kapalı duruma gelmek 127b/5

ḳapḳara Çok kara, her yanı kara, simsiyah 97a/1, 281a/7
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ḳapla- 1. Her yanını örtmek, istila etmek: Yunmamış yüñ ṭoldurasın, şöyle kim 
bir ucı ḳasuġın ḳaplaya ve bir ucı uyluġı ḳaplaya 26a/2, 35a/6

2. (Duyulacak veya görülecek kadar) Etrafı sarmak, yayılmak, yayılıp 

her yeri doldurmak: Bebek üzerinde örümcek gibi ḳaplar 84b/4 

3. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: Deri a‘żā-yı 
müteşābihedendür ve a‘żāyı ṭaşıradan ḳaplayupdur, zīrā a‘żānuñ 
libāsıdur 144a/1, 208b/6

ḳaplan- (Bir şeyin yüzü) Başka bir maddeyle örtülmek 41a/3

ḳar Kar 106a/7, 150b/4

ḳar- Birbirine katıp karıştırmak 81a/7, 88a/5, 90a/1

ḳara Siyah 21a/5, 86b/4, 87a/10

ḳara sürme: Bir tür sürme 233b/3

 yüzi aḳlıġından yüzi ḳarası artuḳ ol-, gözüñ ḳarası 

ḳara aġaç Karaağaç (Ulmus) 68a/5

ḳara babadiye Kara papatya 266b/6

ḳara boya Sülfürik asit 169b/3, 202b/11, 204b/5

ḳara fülfül Karabiber 222a/4, 231a/11, 232a/7

ḳara ḫarbaḳ Kara çöpleme otu (Helleborus orientalis) 93a/8

ḳara ḫaşḫāş Siyah haşhaş 88a/9, 242a/1

ḳara helīle Kara helile otu 88b/4, 169b/4, 205b/4

ḳara kükürd Bk. kükürd 176a/7, 176b/7, 200a/7

ḳara ot Çörekotu 73a/2

ḳara ṭurb Siyah turp 88a/2

ḳara ṭuz Bir tür tıbbî tuz 188b/5, 215a/9

ḳara üzüm Siyah üzüm 91b/9, 208a/3, 217b/8

ḳara zernīḫ Siyah arsenik 109a/7, 169b/6

ḳaraca Rengi karaya yakın olan 113b/1

ḳaraca üzüm Bir tür üzüm 292b/7

ḳaraca ot Çörek otu (Nigella damascena) 196b/3

ḳaralıḳ Kara olma durumu 125a/2

 yüz aḳluġı yerine yüz ḳaralıġın ḥāṣıl ėt-

ḳaramuḳ Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği 

pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)169a/10, 

247a/2



351Alâ’im-i Cerrâhîn

ḳaranful (A.) Karanfil (Dianthus caryophyllus) 92b/11, 160b/1, 162b/8

ḳaranlıḳ Işık olmama durumu 7b/2

ḳarañu Karanlık 84a/4

ḳarār (A.) Tam ölçüsünde, ne az ne çok 151b/1

 ḳarāra dur-: Ölçüsünde olmak 105a/9

 ḳarārına getür-: Ölçüsüne getirmek 45b/8

ḳarar- Rengi karaya dönmek, siyahlaşmak 8a/6, 8b/5, 9a/5

ḳararaḳ Karamsı, karaca 125a/6

ḳaraşın Bir tür ur 106b/6

ḳarfe (A.) Tarçın (Cinnamomum): Alasın ḳaranful, sünbül, sādec-i Hindī, 
mī‘a-i yābis, ḳarfe ve uşne 195a/5, 254a/9, 279a/11

ḳarḥa (A.) Yara: Sirke merhemidür ki et bitürür ve ḳarḥaları ḳurudur 
188b/10, 213a/1, 227b/11

ḳarıca Üst kol: Şöyle bilesin kim cemī‘ ṣınuḳlardan ḳarıca ve bilek ve kürek ve 
anuñ yanında bir kemik var gėç ḳaynar 11b/10, 32a/3, 48a/2

ḳarıl- Karma işi yapılmak, karışmak 171a/7

ḳarın 1. Karın, gövdenin ön bölgesi: Şol ṭa‘ām ve edviyeler yedüresin kim 
ḳarnını şişire 29a/8, 53a/11, 54a/5

2. Mide: Şerbeti iki dirhemdür, ṣabāḥ aç ḳarına vėresin, fā’ide ėde 
inşā’allāhu te‘ālā 283a/7  

3. Rahim, döl yatağı: Bu daḫı bir fetīledür kim anası ḳarnındaġı 
oġlanı düşürür gerek-ise ölü olsun, gerek-ise diri olsun 219a/2 

ḳarın ḳurdı: Bağırsak solucanı 216a/6 

 ḳarnı baġla-: Peklik vermek 261a/11, 262a/7

 ḳarnı geç-: Karın ağrısı 220a/2, 221a/2, 258a/8

ḳarnı var-: Karın ağrısı 261b/11

 ḳarnı yürüt-: Bağırsakları çalıştırmak 259b/7

 sıġır ḳarnı 

ḳarınca Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları toprağın altında 

olan ve birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica) 76a/5

 ḳarınca delügi: Karınca yuvası 105a/3

ḳarış Başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık 45a/10, 52b/3, 

54a/5
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ḳarış- İki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak, 

birbirinin içine girmek 87b/1, 115a/5, 117a/7

ḳarışdur- Karıştırmak, bir maddenin başka bir madde içinde dağılmasını 

sağlamak 7a/3, 13a/2, 26a/11

ḳarlaġuç Kırlangıç (Hirundo) 231b/6

ḳarniyye (A.) Gözün ön tarafındaki şeffaf tabaka, saydam tabaka, kornea: 

Gözüñ aġını ve ḳarasını bürümişdür ve aña ḳarniyye dėrler 145b/10

karpuz (F.) Karpuz (Citrullus vulgaris) 102b/2, 270b/10, 271a/1

ḳarşu 1. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: 

Yaḳı vurasın ve ḳarşu omuzını oynadasın, tā ki egri ḳalmaya 31b/1, 

91b/7, 136b/4

2. Ön, kat, huzur: Berāber saḥḳ ėdeler, güneşe ḳarşu dürteler, ayda bir 
kez ḳan alalar 109a/6, 171a/9, 289b/8

3. Mukabil, karşılık olarak: Bādām ve fıstuḳ ve ḳabaḳ çekirdegi gibi 
ḳabın ṣoyup ve eyü dögüp ḳarşu üstine ılıcaḳ ṣu ṣaçup el-ile ṣıḳup 
çıḳarmaḳ gerek 192b/7, 270b/7, 276a/11

ḳarun Bk. ḳarın 133b/4

ḳārūre (A.) İdrar tahlili için kullanılan sırça kap: Tedbīri, evvel bāselīḳ 
ṭamarından ḳan alalar ve bir ḳārūre göreler 102a/8

ḳaṣ (A.) Göğüs 128b/10

ḳaṣaba-i ri’e (A.) Akciğer nefes borusu 126b/4

ḳaṣabü’ẕ-ẕerīre (A.) Kazayağı otu (Chenopodium album): Rāvend-i çīnī, 
ḳaṣabü’ẕ-ẕerīre, sünbül degmesinden üç dirhem 264b/7

ḳaṣd (A.) Öldürme, yaralama veya zarar vermek isteme, kötü niyet 19b/6

ḳasıḳ / ḳasuḳ Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü 34b/3, 69a/1, 

55b/7, 68b/4

ḳasḳatı Çok katı, çok sert 

 ḳasḳatı ol-: Çok sert olmak 21b/5

ḳaṣnı Çadıruşağı, şeytantersi ağacı vb. bitkilerden elde edilen bir zamk, 

Arapça kınna, Farsça bârzû derler 174a/2, 185b/3, 288b/3

kāsnī (F.) Yaban marulu, hindiba (Cichorium endivia): ‘İlācı: Marul toḫmı, 
kāsnī toḫmı, ḳızıl gül, benefşe, aḳ ṣandal; bunları dögeler 82a/5, 

84a/5, 101b/9

 kāsnī ṣuyı: Hindibadan elde edilen öz su 64b/1

 toḫm-ı kāsnī
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ḳaş Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar 88b/2, 

127b/7, 154b/7

ḳaşı- Tırnakla veya başka bir şeyle deriyi hafifçe ovmak 111a/6, 170b/10

ḳaşıḳ Kaşık, sofra aracı 167b/2, 166b/8, 168a/3

ḳaşın- Kaşıntısı olmak, kaşıma isteği duymak 294a/3

ḳaşuḳ Bk. ḳaşıḳ 165a/5 

ḳat 1. (Sayı sıfatları ile) Tabakalar veya sıralar halinde bulunan şeylerin 

her bir tabaka veya sırası: Andan bir ḳuşaġ-ıla ol çıḳmış ayaġını 

baġlayasın, ökçe-y-ile daraḳ üzerinden ve ol ḳuşaḳ iki ḳat ola 60b/7, 

149b/6 

2. Bükülmüş veya kıvrılmış bir şeyin her büklümü, kıvrımı: Tedbīri: 
Bir pāre bezi deleler iki üç ḳat, ol ḫanāzīr üzerine ḳoyalar 96b/10, 

221a/10

ḳat ḳat: Katlar halinde18a/6, 29b/9, 54a/7

ḳaṭ‘ (A.) Kesme, kesilme 

 ḳaṭ‘ eyle-: Kesmek 240b/4, 274b/1, 275b/4

kāt (F.) Bir ilaç adı, pan ile tenavül ederler, pan yine Hindistana mahsus 

bir yaprak adıdır. 

 kāt-ı Hindī: Hindistana mahsus bir ilaçtır 200b/1

ḳat- Eklemek 6b/9, 48b/4, 66a/2

ḳaṭāt (A.) Uca kemiği, pöç: Bu süñügüñ adı ḳaṭātdur ve Türkīce sekirden 
dėrler 129b/2

ḳatı 1. Çok, çok ziyade, pek, şiddetli, iyice, sıkı: Ammā ökçe ṣınuġı ġāyet 
çetindür ve ‘ilācı da ḳatı müşkil olur 37b/10, 43b/4, 55b/9

2. Haşin, şiddetli, sert: Ve daḫı uyluḳ ziyāde ḳatı ḍarbdan ṣınur ve 
tėz şişer 36a/7, 37b/7, 61a/5

ḳatıl- Katma işi yapılmak 194b/8

ḳatılan- Sertleşmek 49b/6

ḳatıraḳ Çok şiddetli, çok güç, çok ağır, pek sert 100a/5, 251b/10

ḳatlan- Dayanmak, tahammül etmek 15a/10, 26a/3, 99a/1

ḳatlanıbil- / ḳatlanubil- Katlanabilmek 13a/11, 40b/8, 52a/11, 53a/3

ḳaṭrān (A.) Katran 93a/9, 105a/6, 106b/4

ḳaṭrezene Tohumlu bir bitki (?): Ḳara zernīḫ hem ḳızıl kibrīt, kündüs, 
ḳaṭrezene toḫmı bunlardan beşer dirhem 109a/8
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ḳaṭūnā / ḳaṭūna (A.) Pire otu, karnıyarık otu (Plantago psyllium) 101b/8, 

102b/2, 104b/3

  ḳaṭūnā lu‘ābı: Karnıyarık otunun ezilmesiyle elde edilen pelte 

248b/3, 255a/10, 255b/3

 bezr-i ḳaṭūnā

ḳaṭūr  Bir tür şeker 250b/1

 şekker-i ḳaṭūr 

ḳāvend (A.) Yemen ve Habeşistan’dan gelen fıstık yağı 224a/7

ḳavī (A.) Dayanıklı, güçlü, zorlu 213a/6, 284b/2

 ḳavī eyle-: Güçlendirmek 241a/5, 275a/6, 275a/10 

 ḳavī ėt-: Güçlendirmek 232b/11

 ḳavī ḳıl-: Güçlendirmek 268b/4

ḳavl (A.) Söz 2a/6, 3b/5, 51b/9

 ḳavl eyle-: Sözleşmek 57b/4

ḳavla- Derisi ve kabuğu soyulmak 8b/7, 21b/9

ḳavm (A.) Kavim, insan topluluğu, budun 116a/2, 116a/3, 285a/6

 zamāne ḳavmi 

ḳavrul- Bir kabın içinde kızaracak şekilde pişirilmek 234b/3, 240a/3, 

244b/11

ḳavuḳ 1. Üzerine sarık sarılan çeşitli biçimdeki baş giyeceği: Deşdügi vaḳtın 
açuḳ deşesin ve arḳırı deşmeyesin, uzadıya deşesin ve cehdüñ böyle 
olsun kim ḳavuġın çıḳarasın 74b/2

2. Mesane, idrar torbası: Ammā büyük kişilerde göbege degin uzanan 
ṭamaruñ bir cüz’i ḳurur ve ol iki cüz’i ki ḳavuḳdan yaña uzanur 
141a/9, 143a/1, 149b/1

ḳavun Kavun (Cucum) 114a/1, 172a/7, 261a/3

ḳavur- Bir şeyi bir kabın içinde kızartarak pişirmek 250b/9, 267b/8

ḳavurḳa Kavrulmuş buğday, mısır, nohut gibi şeyler 285b/2

ḳavuş- Birleşmek 130b/5, 132a/1, 132b/11

ḳaya ḳoruġı Saksı güzeli, dam koruğu, hayyü’l-âlem (Sedum album)  

163b/9, 174a/9, 200b/2

ḳayd (A.) Düşünce, endişe; emel, arzu; iş güç

 ḳayd gör-: Tedarikte bulunmak, hazırlık yapmak 263b/10
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 ḳaydın gör-: Çaresine bakmak 7b/7

ḳayġana Omlet: Tedbīri: Evvel kendene aşın vėreler ve bezir-ile ḳayġana 
yedüreler 110a/4, 157b/3

ḳayısı Kayısı (Prunus armeniaca) 205b/5

ḳayışdur- Kaymak 9a/3

ḳay- Kaymak, yer değiştirmek 46b/3

ḳaymaḳ Sütün yağlı kısmı 99a/1

ḳayna- 1. Kaynamak, buhar durumuna geçerek fokurdamak: Tedbīri: 
Bellūṭ külini ṭuz-ıla ve sirke-y-ile birez ṣu ḳatalar, ḳaynaya 80b/3, 

88a/3, 165b/5 

2. Birleşmek, bir bütün halini almak: Bu ümīẕe kim anlaruñ kemigi 
ter olur ve tėz ḳaynar 11b/9, 12a/3, 14b/5

ḳaynaḳ Kaynamış 276a/2

ḳaynama Kaynamak işi 31b/2, 36a/8, 38b/4

ḳaynan- Kaynatılmak, kaynamak 268a/2

ḳaynat- Kaynamasını sağlamak 6b/10, 15a/11, 68a/11

ḳayṣer (A.) Roma ve Bizans imparatorlarına verilen san, metinde bir tür 

fitil adı 

 şāf-ı ḳayṣer 

ḳaz Perde ayaklılardan, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş 

(Anser) 87a/11, 99a/11, 182a/10

ḳaz- (Çukur, kuyu, yol vb.) Toprağı eşip çıkarmak suretiyle meydana 

getirmek 53b/6, 54a/4

ḳazaġu Kazımakta veya temizlemekte kullanılan alet, metinde cerrahi bir 

alet olarak kullanılmıştır: Eger kemükde çürük et yā iriñ ḫaṭā ėtmedi-
y-ise ḳazaġu-y-ıla arıdalar 105a/10

ḳazan Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan 

büyük, derin kap 96b/1, 126a/10

ḳazancı Kazan yapan, satan veya onaran usta 71b/5

ḳazı- 1. Bir aleti sürterek bir şeyin yüzündeki tabakayı kaldırmak: Ḳafasını 
göresin, çürümiş ve ḳararmış ve ṣararmış var-ısa ḳażıyasın 19a/7, 

78b/5

2. Tıraş etmek: Ve kere-y-ile saçın ḳazıyalar 81a/3, 81b/1, 82a/3
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ḳazıl-Tıraş edilmek 80a/2

ḳazıma ṭuz Bir çeşit tuz 282a/3

ḳazıt- (Saç, sakal veya bıyığı) Dibinden kestirmek 23a/6, 84a/7

ḳażīb (A.) Penis 149b/10

ḳazuḳ Kazık 56a/11, 56b/3, 60b/5

kebāb (A.) Kebap 

 kebāb ėt-: Kebap etmek 71b/4

kebābe (A.) Karabibere benzer baharat tanesi: Kebābe ve ḳāḳule ve turunc 
ḳabı ve helīle degmesinden bir miẟḳāl bir deng 256b/7, 257a/2, 

280b/8

kebere (Yun.) Gebre otu (Capparis spinosa): Kebere dibinüñ ḳabı, ḫardal, 
encīr şīresi, ḳamusın berāber ėdüp ḳarışdurup yaḳu ėdeler 164b/8, 

167a/2, 211b/7

 ḳurṣ-ı kebere

kebid (A.) Karaciğer 134b/6, 135b/6, 135b/8

 muḳa‘‘ar-ı kebid

kebīr (A.) Büyük, ulu 

 küstāḫlıḳ-ı kebīr, yaḳu-yı kebīr, 

keçe Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde 

edilen kaba kumaş 94b/5

keçi Keçi (Capra hircus) 71b/4, 85b/6, 102b/8

kef (F.) Köpük 238b/6, 257a/6, 265b/11

kefāret (A.) Karşılık 203b/6

kehrebā / kehrübā (F.) Kehribar 65a/5, 234a/6, 247b/9 

 ḳurṣ-ı kehrebā, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı encübārī ve kehrübā, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı 

kehrebā

kehrebār Bk. kehrebā 

keklik Keklik (Perdrix) 236a/2, 236a/5, 236b/3

kekre Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan 118a/1

kelbaş Süsen (İris)

 merhem-i kelbaş

kelām (A.) Söz 

 ḥāṣıl-ı kelām
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kelbeten / kelbetün (A.) Kerpeten 69a/7, 93a/10

kelef (A.) Yüzdeki benekler, çiller 294a/5, 294a/7, 294a/9

kelem (F.) Lahana: Sünbül dört dirhem, kelem toḫmı on dirhem; bu 
mecmū‘ın dögeler, elekden geçüreler 165b/3, 167a/8, 169a/3

kelen (F.) Vücutta şişlik: Yüzde kelen vāḳi‘ olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Ana 
raḥminde olur 90b/8

keler Kertenkele gibi yerde sürüklenerek ilerleyen hayvanların ortak adı 

48b/2, 49a/1, 53a/4

 keler boḳı: Kertenkele pisliği

kem (F.) Kötü 

 kem eyle-: Kötüleştirmek 158a/10

kemāl (A.) Olgunluk 124b/3

kemend (F.) Kement

 berk kemend ėt-, kemend eyle-, ḫōş kemend ėt-

kemik Kemik, türlü biçimdeki sert organların genel adı 8b/6, 10b/10, 

14b/6 

kemiksüz Kemiksiz, kemiği olmayan 21a/3

kemīne (F.) Eksiklik 221a/8, 222b/2, 222b/8

kemirdek / kemürdek Gudruf, kıkırdak: Ba‘żısı kemirdekdür ammā 
kemirdekde ṣınmaḳ olmaz 25b/7, 26b/7, 126b/5

kemlik Kötülük 16a/3, 25b/9

kemmūn Bk. kimnūn
kemük Bk. kemik 15a/7

kenār (F.) 1. Yan: Ve ṣınduġı vaḳtda daḫı kenārında ṣınur 28a/5

2. Kıyı: Şol ṭarīḳ-ile kim Dicle ırmaġı kenārında bir ḳāfile yatur-ıdı 
5a/9

3. (İsim tamlamasının ikinci ögesi olarak) Bahsedilen şeyin 

yakınındaki yer: Merhem ėdeler, āteş kenārında süreler 287b/2

kendene (F.) Küçük pırasa (Allium porrum): Tedbīri: Evvel kendene aşın 
vėreler 110a/3, 110a/4, 117a/9

kendi / kendü Kişinin öz varlığı, zatı, dönüşlülük zamiri 19a/8, 24a/2, 

27b/9

kendü kendüye: Kendi başına 144b/10

 kendüyi alçaḳ dut-: Mütevazı olmak 3b/5
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kendir / kendür 1. i. Su kendiri (Acnidacannabina): Andan ṣoñra alasın 
maṣṭakī, kendir her birinden beş dirhem 206a/8, 238b/9

2. sıf. Kendirden yapılmış: Eger a‘żādan olursa ki büyük olmış ola, 
‘ilācı budur ki; kendir ip-ile dibinden berk baġlayalar 80a/6, 98a/1

 ḳurṣ-ı kendir 

kene Kene, sakırga 75b/1

kenevür (Yun.) Kenevir (Cannabis sativa) 262b/11

kepek 1. Un elendikten sonra elek üstünde kalan kabuk kırıntıları: Evvel 
kepek ṣuyıla ılıcaḳ yuyalar, andan dürteler, bir iki kezde ḫōş ola 87b/2, 

89b/4, 99b/2 

2. Başın derisinde oluşan küçük, beyaz pulcuklar: Saç dibinden 
kepek gibi dökilür 80b/1

kepeklen- Başta kepek oluşmak 170b/10

kerāhiyyet (A.) Tiksinme, bir şeyi kerih görme 246b/9

kerdeme (Yun.) Tere oru (Lepidium sativum): Maṣṭakī buçuḳ dirhem, 
kerdeme ṣuyıla yoġuralar 215a/4

kerdeme ṣuyı: Tere otundan elde edilen su 215a/5

kere (A.) Defa, kez 80a/3, 81a/3, 89a/2

kerefis / kerefüs (F.) Kereviz (Apium graveolens) 205b/7, 207a/5, 211b/6

 kerefüs ṣuyı: Kerevizden elde edilen su 214a/6

 bezrü’l-kerefis 

kereşü’l-baḥr (A.) Bk. deñiz köpügi 229a/5

keret Kere, defa 55a/7

 bir keret

kerevüz Bk. kerefis 108a/5, 213a/10

 kerevüz ṣuyı: Kerevizden elde edilen su 213a/10 

kerkes Akbaba (Vultur monachus) 236a/6

kerrānī (A.) Safranın bir türü 117a/9

kerre (A.) Kere, defa 195a/1, 203b/4, 206a/2 

 bir niçe kerre

kerret (A.) Kere, defa 18b/11, 55a/1, 215b/4

 her kerret

kertekele Kertenkele, keler 177a/1

kes- 1. Bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak: Ökçeden yuḳaruraḳ ol 
uġrınuñ siñirini kesdi 5b/1, 21a/7, 69b/11
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2. Son vermek, gidermek: Isıcaḳ-ıla ṭamzuralar, ḳanın ve yaşın keser 
84a/10, 154b/10, 155a/10

3. Koparmak: Bir kene başını kesesin ve bir baḳır pāresi üzerinde 
yaḳasın 75b/1, 85a/8 

 ümīẕin kes- 

kese Kumaştan veya örgüden yapılan küçük torba 35a/4, 272a/3

keẟīf (A.) Yoğun 118a/2, 118b/2, 153b/1

kesil- 1. Kesme işi yapılmak: Ve eger kim gevdede et kesilmiş olsa yā ezülmiş 
olsa yā iki aġrısı olsa Boḳraṭ buyurur kim 68a/9, 85a/10, 85b/1

2. Bitmek, sona ermek: Andan bir ince ḥuḳneye ḳoyasın ve ol yarayı 
dā’imā anuñ-ıla yuyasın, tā ki ol ḳanlu ṣuyı kesilince 75a/11, 97b/6

3. Süt, ayran vb. bozulmak, ekşimek: Süd kesilicek süzeler, ṣuyın 
alalar, yigirmi dirhem şekker-ile yüz dirhem içüreler 276a/2

keẟīrā / keẟīre (A.) Kitre çalısından çıkarılan bir tür zamk (Gummi 

Tragacanthae): Maṭbūḫ-ı eftimun içüreler. Az ise keẟīre sirke-y-ile 

ıṣladalar 99a/3, 182b/2, 206a/4

 kesīre-i yābise: Kuru kesire 239a/8

kestevire (Yun.) Kestere otu (Betonica officinalis): Kestevire dėrler bir ot 
vardur, bu ad Yūnān dilincedür  67b/5

kesük Kesik 5b/2, 75b/11

keşir/ keşür Havuç (Daucus Carota) 284a/3, 235b/8, 279a/4, 282b/1

keşkāb (F.) Arpa çorbası 65a/2

kettān (A.) Keten, zeyrek (Linumu sitatissimum) 6b/4, 8b/1, 20a/9

 kettān toḫmı lu‘ābı: Keten tohumundan elde edilen pelte 183a/7, 

254b/5

key 1. İyi, iyice, hakkıyla: Ḥammāmdan key ṣaḳınalar ve ne vaḳt gerekse 
açmayalar 83b/10, 104b/11, 121a/4

2. Çok, pek, gayet, pek çok: Şaḥm-ı ḥanẓal daḫı ḳatarlar-ısa ‘ameli 
key ḳavī ola 192b/11, 211b/4

 key ėt-: Dağlamak 202b/1

keyfiyyāt (A.) Keyfiyetler, haller 

 keyfiyyāt-ı mütezādde: Zıt haller 115a/3, 115a/10  

keyfiyyet (A.) Nitelik 115a/2, 118a/7, 150b/2
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keyfiyyetlü Keyfiyetli 150b/1

keylūs (A.) Kilüs, besinlerin midede sindirildikten sonraki durumu 118a/8, 

118a/10, 149a/4

kez Defa, sefer, kere 9b/11, 10a/1, 14b/4

  çoḳ kez

Ḳıbrızī Kıbrıs’a ait, Kıbrıs’a özgü

 zāc-ı Ḳıbrızī 

ḳıl İnsan ve hayvan vücudunda biten sertçe ve kalınca tüy 11b/2, 75b/11, 

81a/10

ḳıl- Etmek, eylemek, yapmak 

 arı ḳıl-, assı ḳıl-, endāmları muḥkem ḳıl-, fā’ide ḳıl-, ḥāṣıl ḳıl-, ıssı 

ḳıl-, ḳavī ḳıl-, muṭī‘ ḳıl-, müşāhede ḳıl-, naẓar ḳıl-, raḳīḳ ḳıl-, rūzī 

ḳıl- ṣāfī ḳıl-, tenḳıye-i beden ḳıl-, ziyāde ḳıl-

ḳılıç Kılıç 5b/7, 10a/8, 11a/1

Ḳımārī (F.) Hindistan’da bir belde olan Kımar’a ait olan (Mevkiin doğru 

adı Ḳamār’dır.) 

 ‘ūd-ı Ḳımārī

ḳımılda- Yerinde hafifçe hareketlenmek 31b/3, 34a/11, 36a/4

ḳımıldan- Kımıldamak 14a2, 15b/3

ḳımıldat- Yerinden birez oynatmak, hafifçe hareketlendirmek 15b/7, 54a/9

ḳına (A.) Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen madde 

89a/9, 90a/10, 99b/4

kır- Öldürmek, yok olmasına neden olmak: Ṣıfat-ı ḥab kim ḳarın ḳurdın 
ḳırar, mücerrebdür 216a/6, 220a/9

ḳırañ Kenar, kıyı, uç, sınır, etraf: Dimāġ yubūsetinden vāḳi‘ olur, ḳırañları 
yarılur, gicir 87a/8

ḳırġıllıḳ Sakalına ak düşme zamanı ve durumu: Üçünci sinnü’l-kühūle ya‘nī 
ḳırġıllıḳ ve bu sinde insān gėrüye döner 124b/6

ḳırıl- Helâk olmak, telef olmak, ölmek 94b/6

ḳırḳ Kırk sayısı 8a/2, 12a/4, 20a/1

ḳıṣa Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı 34a/6, 47a/2, 72a/9

ḳıṣacuḳ Kısacık, çok kısa 129a/4

ḳısaç Kıskaç, kerpeten 69a/9, 69b/1
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ḳısal- Kısa duruma gelmek 60a/10

ḳıṣanma Kısalma 41b/9

ḳıṣdur- Kıstırmak, iki şey arasında bırakarak sıkıştırmak 27a/10

ḳısıl- Kısılmak, hafifçe kapanmak 

 çeñe ḳısıl- 

ḳısm (A.) Kısım 115a/10, 115b/8, 119b/11

ḳıṣṣa-ḫān (F.) Hikaye anlatan kimse 25a/11

ḳısṭ (A.) Bk. ḳusṭ 195a/5

 dühnü’l-ḳısṭ

ḳış Kış, kış mevsimi 4b/5, 22a7, 76b/5

ḳışr (A.) Kabuk 

ḳışr-ı rummān: Nar kabuğu (Cortex granati) 204a/7

ḳıt Az, seyrek 28b/10, 30a/2, 32b/11

ḳıvām (A.) bir sıvının koyuluk derecesi, koyuluk 220b/5

ḳıvāma gel-: İstenen kararı bulmak 178a/2, 210a/3, 212a/4

ḳıvāma getür-: İstenen kararı bulmak 164a/8, 209b/1, 217a/3

ḳıvām dut-: Koyulaşmak 184a/5, 252a/4, 257a/7

ḳıyaḳ Benzerlerinden üstün olan, çok güzel, mükemmel 4a/6

ḳıyās (A.) Karşılaştırma, oranlama 3b/8, 115b/7

ḳıyı Kenar 45a/6

ḳız Kız 89b/10, 219a/9

 ḳız emzüren ‘avrat südi: Kız çocuğu emziren kadının sütü 234a/8, 

236b/10

ḳız oġlan südi: Anne sütü 166b/9, 197b/3, 244a/6 

ḳız- Isıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak 106a/7, 241b/4, 

268b/9

ḳızar- 1. Kırmızı veya ona yakın bir renk almak: Anuñ ḳaynaduġın bundan 
bilesin kim ol kişinüñ beñzi ḳızara 12a/9, 15a/2, 74a/8

2. (Şiddetli ısı etkisiyle) Ateş rengi almak: Tedbīri: Evvel ḳifal 
ṭamarından ḳan alalar, bezir bardaġın ocaġa ḳoyalar, tā ki ḳızara 
87b/11

ḳızdur- Kızdırmak, kızmasına neden olmak, kızmasını sağlamak 79a/7, 

198b/10, 204a/6
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ḳızıl Kızıl, kırmızı 89a/4, 94b/8, 111b/11

ḳızıl inek tezegi: Kızıl inek gübresi 81b/6

ḳızıl behmen Bk. behmen 282b/9

ḳızıl buġday Bir buğday türü 268b/6

ḳızıl boya Kök boyasıgillerden, 1-2 metre uzunluğunda, çalı görünüşünde, 

soluk sarı çiçekli, gövdesi sert dikenli, rizomlu, çok yıllık bir bitki 

(Flubia tinctorum) 65a/10, 68a/3, 81b/3  

ḳızıl gül Kırmızı gül 65b/4, 82a/5, 89b/2

ḳızıl üñük Kızıl hançere 146b/8

ḳızıl üzüm Bir tür üzüm 65b/1, 218a/2, 266b/9

ḳızıl kibrīt Kızıl kükürt 109a/8

ḳızıl mūm Kızıl mum 79b/6 

ḳızıl ṣandal Kızıl sandal ağacı (Pterocarpus santalinus) 168b/2, 225b/7, 

244a/2

ḳızıl şāb Bir tür şap 85a/1 

ḳızıl zernīḫ Kızıl arsenik 95a/10, 98b/9, 107a/11 

ḳızılca Kızıla çalar 101a/3, 102b/6

ḳızıllıḳ Kızıl olma durumu veya kızıl renkte yer 125a/1, 186a/5, 197a/8

ki 1. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar: Aña 
müshil vėrmeyesin ki ne ḳadar ḥarāreti giderse ol ḳadar ḳuvvet gider 
3b/3, 4a/8, 14a/9

2. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne 

bağlar: Birez ‘anzerūt ve birez demü’l-aḫaveyn yāḫūẕ birez demü’l-
insān ki ḳurumış ola 6b/3, 30a/2, 44a/4

3. Cümle sonuna geldiğinde anlamı kuvvetlendirir: Ebuḳıraṭ ve 
Cālinūs ve Ebū ‘Alī Sīnā buyururlar ki 33b/6, 37b/5, 42a/6

  bilmiş ol ki, şöyle ki, tā ki 

kibār (A.) Büyük 

 ḳāḳule-i kibār

kibrīt (A.) Kükürt, sülfür 91a/1, 107a/11, 107b/2

kiçi Küçük 42a/11, 49b/1, 132b/7

 kiçi barmaḳ: Küçük parmak 156a/10
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kiçirek Küçücük, küçükçe, daha küçük, ufarak, ufacık: Ya‘nī kim kürek ve 
ol kiçirek kemik, ḳol aşaġa çıḳıncaḳ anlar bile çıḳmaz 43b/8, 126b/7, 

134a/6

ḳifal (Yun.) Boynun iki yanında, kanı başa taşıyan aort damarlarından her 

biri, gazel damarı 136b/11, 156a/2

 ḳifal ṭamarı: Şah damarı 83a/3, 84a/3, 87b/10

kil (F.) Kil, balçık 267b/7

 kil-i İrmenī: Bilâd-ı Ermen’den gelir. Sevada mâyil yumuşak ve 

yağlı bir çamurdur. 66b/2, 89b/9, 99b/11 

kil-i maḫtūm: Akdeniz’de Limni dedikleri adadan gelir, kırmızı ve 

emles bir çamurdur. 255b/10, 262b/1

kilden Kap 179a/8, 191a/9, 250b/5 

kilīdle- Kilitlemek 58a/7

kilīdlen- Kilitlenmek 126a/10, 126a/7

kim Ki 4a/7, 4b/8, 9b/11

 bilmiş ol kim, nice kim, şöyle kim, tā kim 

kim Hangi kimse 179b/6 

kimesne Kimse 3b/4, 4a/6, 4a/7

kimi Birtakımı, bazısı, kimisi 5b/7, 27a/8, 67a/3

kimince Kimi, kimisi 230a/11, 234b/9

kimisi Bazısı, kimi 23a/2, 79a/5 

kimnūn (A.) Kimyon (Cuminum cyminum) 84a/7, 163a/2, 257b/5

kimse Herhangi bir kişi, herhangi biri 3b/10, 4b/8, 96a/6

kimsene Kimse 68b/4, 70a/4, 279a/1

kir Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik 

229b/11

ḳīrāṭ (A.) Dirhemin on altıda biri miktarındaki ölçü 67b/11

kirec (F.) Kireç 90b/4, 91a/6, 176b/8

 kirec merhemi: Bir tür merhem 186b/7, 187a/7

kiremid (Yun.) Kiremit 101a/11, 107a/2, 203b/3

kiriş 1. Kiriş: Ammā ol ip berk ola ve ḳalıñlıġı kiriş deñlü ola 3a/8, 35a/10, 

72a/6

2. Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan doku kısmı, tendon, yay 

teli: Aña veter dėrler ya‘nī kiriş ve ol kirişüñ bir ucı uzanur 41b/8, 

142a/2, 144a/5
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kirlü Kirli

 kirlü birinc: Bir tür pirinç 245b/8

Kirmānī Kirman şehrine ait 

  Kirmānī tūtiyā: Kirman sürmesi 229a/5, 235a/3

 tūtiyā-yı Kirmānī 

kirpi Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 santimetre olan, sırtı dikenlerle kaplı 

memeli hayvan (Erinaceus europaeus) 75b/2, 77a/8

 kirpi yaġı: Kirpiden elde edilen yağ 75b/2

kirpük Kirpik 112a/9, 114a/2, 201a/5

ḳiruṭi (Yun.) Mumlu bez: Dört yanına ḳiruṭi vuralar ve gül yaġın dürteler 
97b/6, 102a/2, 103b/5

 merhem-i ḳiruṭi 

kīse (F.) Kese 186b/9, 186b/10

kişi Kişi, şahıs 3b/8, 5a/5, 7b/7

 ḳalıñ kişi

kişnīc (F.) Kişniş üzümü, kuş üzümü (Fructus ceriandri): Zencebīl, kişnīc 

dögeler, un gibi ėdeler 91b/10, 94b/10, 102b/10

 kişnīc ṣuyı: Kişniş üzümünden elde edilen su 224b/3

kitāb (A.) Kitap 9b/2, 51b/9, 111a/1

 Şifā Kitābı
kitre Gevenden çıkarılan bir tür zamk, kestere 215b/9

ḳo- Koymak 7a/8, 15b/1, 16b/2

 ṣaḳad ḳo-

ḳoca Yaşlı, ihtiyar 154a/2, 154a/4

ḳocalıḳ İhtiyarlık 124b/9

ḳoçboynuzı Eşek yoncası (Melilotus officinalis): Kettān toḫmı ve iklīlü’l-
melik ki aña ḳoç boynuzı dėrler 266b/6

ḳof Boş 93a/6

ḳoḳ- Koku çıkarmak, bir koku yaymak 76a/2, 92a/3, 93a/4 

ḳoḳı / ḳoḳu Koku 117a/4, 158b/2, 215a/7

 aġız ḳoḳusı 

ḳoḳut- Bir koku sindirmek 254a/9

ḳol İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm 

8a/1, 12a/4, 16b/6
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ḳolañ Dokuma, deri, kenevir vb. maddelerden yapılan yassı ve enlice bağ 

52b/8, 53b/2

ḳolay 1. sıf. Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, 

güç ve zor karşıtı: Ṣınuḳ ḳanḳı yėrde ḳolaydur yėrine ḳomaḳ ve ṣarmaḳ 
ve yapışmaḳ 16b/5, 36b/8

2. zf. Sıkıntısız bir şekilde, kolayca: Anı ḳolay bulursın oḫşamaġ-ıla 
ve barmaḳlaruñ-ıla bulursın 36a/11, 44b/3, 50a/8

 ḳolayı gel-: İşlemesi kolay olmak  30b/10

ḳolon (Yun.) Kalın bağırsağın gödenden önceki bölümü: Beşinci ḳolon 
dedükleri baġarsuġuñ çevresindeki ṭamarlar 135b/2, 140b/5, 147b/8

 mi‘ā-yı ḳolon 

ḳoltuḳ Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer 42b/2, 43b/5, 

44a/8

 ḳoltuḳ altı: Kolun omuzla birleştiği kısmın alt tarafı 27a/10, 

45b/1, 136b/5

ḳoma Koymak işi 27a/3, 31a/2, 32a/4

ḳon- Koymak işi yapılmak, bırakılmak, yerleştirilmek 15b/5, 42a/5, 44b/3

ḳoñaḳ Başta saç aralarında olan kepek: Başda ḳoñaḳ olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı 
oldur kim 80a/11

ḳoñaḳlan- Saç kepeklenmek 111a/10

ḳonma Konmak işi 46b/2, 53b/5

ḳop- Yerinden ayrılmak: Çökügi altında ḳafadan ḳopmış kemigi var-ısa 
çıḳarasın 20b/10, 23b/9, 40a/4

ḳopar- Kopmasını sağlamak, kopmasına yol açmak 18b/8, 48b/8, 79a/1

kopdur- Çıkarmak, götürmek, ayrılmasını sağlamak 94b/1

ḳorḳ- Endişe etmek: Eger sınuḳda andan kim ḳorḳasın öyle ḳalmaya 13b/10, 

206b/5, 211a/7

ḳorḳu Korku 40a/9

ḳorḳulu Korku veren, korkutan 22b/10, 52a/1

ḳoruḳ Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm 89b/3, 102a/10, 106b/9

 ḳoruḳ müzevveresi: Ekşi üzümden yapılan bir tür içecek 263b/5

ḳovuḳ Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü 239b/7, 239b/8 

 dişinün ḳovuġı 
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ḳoy- Bırakmak, yerleştirmek 6a/7, 13a/5, 15b/11

 ḥüccet ḳoy-, ocaġa ḳoy-, oda ḳoy-

ḳoyı / ḳoyu Yoğunluğundan dolayı güç akan 74b/8, 228a/7, 254b/3

ḳoyul- Koyulaşmak 164a/6, 186a/4

ḳoyun Koyun (Ovis aries) 154a/6, 198b/11, 240a/11

ḳōz (F.) Ceviz (Juglas regia) 70a/10, 80a/3, 83b/2

 ḳōz yaġı: Cevizin ezilmesiyle elde edilen yağ 251b/7

 Hindistān ḳōzı, servi ḳōzı 

ḳōzca Ceviz kadar 293b/2

ḳozaḳ Koza, kozalak 104a/11

 çam ḳozaġı 148a/8

kök Kök 68a/5, 194a/9, 229a/4

köknar (Yun.) Çamgillerden, yüksek bölgelerde yetişen, iğne yaprakları 

kısa, yassı olan, reçineli ve kozalaklı bir orman ağacı (Abies) 

262b/10, 277a/7

kömür Kömür

 sögüt kömüri

köprücek / köprücük Omuz başıyla göğüs kemiğinin üst ucu arasında 

bulunan ve derinin altında belli olan uzunca kemik: Meẟelā 
köprücek ola yaḫūẕ ol kemik kim köprücek bile omuz arasındadur 
17a/7, 26b/9, 27a/3

köpek Köpek (Canis familiaris) 236a/8

köpük Köpük 84b/5, 118b/1

 deñiz köpügi

köpüklü Köpüğü olan, köpüklenen 63a/9

körpe Taptaze 250b/4

ḳūbā’ (A.) Tuzlu balgam denen deri hastalıklarının ortak adı 98b/2

ḳudret (A.) Güç 1b/3, 50b/1

kūfte (F.) Dövülmüş, ezilmiş

 nīm-kūfte

Kūhīn-i Minhāc (ö.i.) Eser adı 234b/8

kuḥul (A.) Göz taşı 201a/4

ḳulaḳ Kulak 23a/9, 78a/6, 83a/1

 ḳulaḳ ṭözi: Kulak dibi: Ḳulaḳ ṭözinde boyundan yaña ve daḫı 
eñseden yaña olur 74a/7
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ḳulapa Sütleğen defne (Daphne laureola) 108b/4

ḳulınç / ḳulunç (A.) Şiddetli omuz, sırt ve karın ağrısı 220b/1, 261a/6, 

268b/3

ḳullāb (A.) Çengel, kanca 97a/9

ḳullan- 1. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak: Şöyle gerekdür kim 
ḳullanduġı edviyeleri bile 4a/8

2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak: Üç yüz sekiz 
şākird ḳullandum 110b/8

ḳullıḳ Hizmet, hizmetçilik 

 ḳullıḳ ėt-: Hizmet etmek 110b/7

ḳunduma Bevâsır otu tohumu 293a/4

kundur (F.) Tıbbî amaçlı kullanılan ardıç, fıstık ağacından elde edilen bir 

zamk 

 merhem-i kundur 

ḳunduse (F.) Çoğan olarak tabir edilen bitki: Şayṭarac beş dirhem, eger bu 
bulunmasa ḳunduse on dirhem 172a/9, 292b/9

ḳunduz ḫāyesi Kunduz taşağı 39b/6, 73a/2

ḳurbaġa Kurbağa (Rana) 75b/2, 75b/3, 103a/11

 ḳurbaġa yaġı: Kurbağadan elde edilen yağ 75b/2

ḳurd (I) Bk. ḳurt (I) 193b/1, 194b/6 

ḳurd (II) Bk. ḳurt (II) 76a/5

 ḳarın ḳurdı

ḳurhā (A.) Frengi 285b/10

ḳurı Bk. ḳuru 167a/1

ḳurı- Bk. ḳuru- 165b/9, 168b/8, 231a/4

ḳurıt- Bk. ḳurut- 4a/9

ḳurluġan Etyaran, dolama: Dāḫısa renci kim aña ḳurluġan dėrler 2b/11, 

106a/4, 110b/4

ḳurṣ (A.) Yuvarlak veya yassı daire şeklinde haplar, tablet (Metinde 

bu tabletlere işlevine veya etkin maddelerine göre çeşitli adlar 

verilmiştir. Aşağıda Farsça usülle yapılan tablet adları sıralanmıştır, 

muhteviyâtı ve terkip edilişi için metinde geçtiği yerlere 

bakılmalıdır.) 3a/9, 168b/6, 237a/1

 ḳurṣ düz-: Tablet yapmak 248b/8
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 ḳurṣ eyle-: Tablet yapmak 240b/8, 241a/11, 248b/3

 ḳurṣ li-bevli’l-meddeti 263a/3

ḳurṣ-ı āḫar 240a/2

 ḳurṣ-ı amberbaris 241a/5, 257b/9

ḳurṣ-ı ās 262a/6

 ḳurṣ-ı benefşe 255a/7, 261a/6

 ḳurṣ-ı büssed 256a/4

 ḳurṣ-ı gül 264a/7

 ḳurṣ-ı ḫıyārşenber 261a/10

 ḳurṣ-ı ḫummāżī 240b/9

 ḳurṣ-ı kāfūr 256a/10, 259a/8

 ḳurs-ı kebere 260b/2

 ḳurṣ-ı kehrebā 249b/1, 262a/10

 ḳurṣ-ı kendir 256b/11

ḳurṣ-ı māzeriyyūn 259b/9

 ḳurṣ-ı mübārek 246b/10

 ḳurṣ-ı müşk 256b/6

 ḳurṣ-ı rīvebeẕ 258a/6

 ḳurṣ-ı rīvend 260a/5, 261a/2

 ḳurṣ-ı sersām 265a/2

 ḳurṣ-ı sünbül 264b/6

 ḳurṣ-ı Şāmī 245a/1

 ḳurṣ-ı ṭebāşīr 261b/11

 ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i dīger 249b/8

 ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i kāfūr 240b/1

 ḳurṣ-ı zārḳā 263a/9

ḳurṣ-ı zeḫīr 245a/10, 261b/5

 ḳurṣ-ı zernīḫ 8a/6, 87b/5, 92a/6

 gül ḳurṣı, ṣıfat-ı ḳurṣ, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı āḫar, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı encübārī ve 

kehrübā, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ḳābıż, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı kehrebā, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı 

ṣandal, ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ṭebāşīr, sünbül ḳurṣı 

ḳursaḳ Mide 214a/9

ḳurşun Mavimtırak esmer renkte bir metal element: Daḫı memleket vardur 
ki demrenleri ḳurşundandur veyaḫūẕ boynuzdandur 61b/9, 105a/3, 

180a/2
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ḳurt (I) Kurt (Canis lupus): Gitmezse ṭoñuzlan ḳurdın zeyt yaġı-y-ıla 
ḳaynadalar ve ḳara ṭurb daḫı dögeler 88a/2, 88b/10, 236a/6 

ḳurt (II) Bazı böceklere veya bazı böcek kurtçuklarına verilen ad: Bu ḥab 
ḳarın ḳurdın ve ṣoġulcanın ḳırup çıḳarur, ḫalāṣ ėder 216a/6, 218b/1, 

220a/9 

ḳurtcuġaz Kurtçuk: Ya‘nī ḳulaḳda ḳurtcuġazlar olur olsa ve gicise 251b/1

ḳurtıl- / ḳurtul- (Sıkıntılı bir durumdan) Sıyrılmak, uzaklaşmak, selâmete 

çıkmak, halas olmak 8b/10, 11b/7, 102b/4

ḳurṭum Papatyagillerden sarı çiçekli, tohumundan yağ elde edilen tek yıllık 

otsu bitki; aspir, asfur (Carthamus tinctorius): Egir bir dirhem, 
ḳurṭum ya‘nī ‘aṣfūr toḫmı 266b/7

ḳuru 1. sıf. Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: Andan ṣoñra perhīz 
ėdeler muḫālif, ġalīẓ, ḳuru ṭa‘āmlardan 86b/9, 97b/3, 170a/3

2. sıf. Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: 
Ḳızıl üzüm ve aḳ ṣandal ve ḳuru benefşe her birinden beşer dirhem 
65b/1, 94b/10, 205b/5

3. sıf. Salgısı olmayan: Ol kişi ṣanur kim anı bir kişi güc-ile çeker ve 
nefesin güc-ile alur ve ḳuru öksürük dutar 28b/7

4. i. Kuru olan, kurutulmuş olan şey: İçine yaş kişnīc veya ḳurusın 
ḳatalar, ammā ṭatlu ġıdālardan perhīz ėtmek gerek 106b/10

ḳuru uyuz: Uyuz hastalığının bir türü 293a/3

ḳuru üzüm: Kurutulmuş üzüm 180b/2, 185b/3, 207a/8 

 benefşe ḳurusı, gül ḳurusı

ḳuru- 1. Kuru duruma gelmek: Her birinden birer dirhem dögeler, bir deng 
müşk gül ṣuyıla ezeler ve bu otları ḳaralar, ḳuruya 6b/3, 92b/2, 

165a/11 
2. Hayâtiyetini kaybetmek: Ammā büyük kişilerde göbege degin 
uzanan ṭamaruñ bir cüz’i ḳurur 141a/9

ḳurudıcı / ḳuruducı Kurutucu 16a/11, 22b/3, 26b/5

ḳurudul- Kurutulmak 91b/6

ḳurulıḳ Kuruluk

 dimāġ ḳurulıġı 

ḳurum Ocak bacalarında biriken kalın is 81b/3, 81b/6, 170a/7
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ḳurut- Kurutmak, kuru duruma getirmek 155a/2, 227a/10, 232a/1

ḳuṣ- Midesinin içindekilerini ağız yolu ile dışarı atmak, kay etmek, istifra 

etmek 28b/8, 40b/1, 113a/5

ḳuṣdur- Kusturmak 96b/6

ḳusṭ (A.) Kıst ağacının zamkı (Costus speciosus) 90b/11, 196b/3, 258b/10

ḳuşaḳ Bele sarılan uzun, enli veya ensiz kumaş 31b/4, 44a/7, 46a/7

kūşe (F.) Köşe 72a/2

kūşelü Köşeli 61b/7, 72a/8

ḳuṭūr (A.) Kulak ya da buruna damlatılan ya da bir fitile bulaştırılarak adı 

geçen organlara sürülen bir grup ilacın adı 251b/7

ḳuvā (A.) Kuvvetler 121a/8, 122a/1, 122b/1 

 ḳuvā-yı ḫādime: Yardımcı güçler 122a/6

 ḳuvā-yı ḥayvānī: Hayvanî güçler 122a/8

 ḳuvā-yı nefsāniyye: Nefsî güçler 122b/1

 ḳuvā-yı ṭabī‘ī : Doğal güçler 121a/9

 ḳuvā-yı ṭabī‘iyyet: Doğal güçler 122a/7

 mebādī-i ḳuvā 

ḳuvvet (A.) Kuvvet, güç 14a/10, 64b/6, 77a/2

 ḳuvvet-i bā‘iẟe: Yönlendirici güç 123a/9

 ḳuvvet-i cāẕibe: Çekme kuvveti 123b/11, 124a/1

 ḳuvvet-i dāfi‘a: Defetme, savma kuvveti 124a/2

 ḳuvvet-i fā‘ile: İlahi güç 123b/2

 ḳuvvet-i ḥayvān: Sağlığı sürekli kılan güç 120a/7

 ḳuvvet-i muḥāfaẓa: Koruma gücü 277a/1

ḳuvvet-i müteḥarrike: Harekete geçiren güç 123a/8

 ḳuvvet-i sāmi‘a: İşitme kuvveti 146b/5

ḳuvvetü’l-muġayyireti’l-ūlā: Kuvvetin bir türü 122a/2

ḳuvvetü’l-muġayyireti’ẟ-ẟāniye: Kuvvetin bir türü 122a/4

 ġarīzī ḳuvvet

ḳuvvetlendür- Güçlendirmek 279a/10

ḳuvvetlü Kuvvetli 14a/5, 58a/6, 157a/8

ḳuyruḳ 1. İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri: Ḳuyruḳ çıḳuġı daḫı 
şundan ma‘lūm ola kim ayaġını yėre ḳoduġı vaḳtın ziyāde aġrımaz 

54b/6, 54b/7
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2. Kuyruk yağı: Otuz dirhem ḳuyruġı süzeler, yaġını alalar 54b/11, 

268a/6, 268b/5

 göz ḳuyruġı 

ḳuyruḳ yaġı Koyun kuyruğunun eritilmesiyle elde edilen yağ 80b/9, 

82a/9, 84a/10

ḳuyu Kuyu 53b/6

ḳuzġun Karakarga (Corvus corax) 77a/8

ḳuzı Kuzu 268b/5

ḳuzı ḳulaġı Karabuğdaygillerden, çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir 

bitki, ekşikulak (Rumex acetosa) 240a/10, 240b/11, 249a/4

küçücek / küçücük Küçücük 44b/1, 101b/5, 219b/8

kühūle (A.) Olgun yaş

 sinnü’l-kühūle 

kükürd (F.) Kükürt 90a/10, 170b/2, 176a/8 

kül Yanan şeylerden artakalan toz madde 73a/4, 75b/2, 80b/2

 kül ėt-: Yakmak 75b/2

kül (A.) Bir şeyin tamamı, bütünü 

 min-külli, istifrāġ-ı kül 

küncīd (F.) Susam (Sesamum indicum) 126b/6

kündüs (A.) Aksırık otu, voynik otu (Gynandrobsis struthium) 90b/11, 

108b/2, 109a/5

kürek Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince 

kemik 11b/10, 28a/3, 28a/4

küstāḫlıḳ Küstahça davranış 6a/10, 24a/1, 32b/4

 küstāḫlıḳ-ı kebīr: Büyük küstahlık 19b/1

küy- Beklemek, sabretmek: Taḫtalar ile ṣarasın ve daḫı va‘deñe küyesin, tā 
ki ḥāṣıl ola 12b/2 

L
lā (A.) Olumsuzluk edatı 

lā-yezāl: Sonu olmayan, sonsuz 246b/10

labada (Bul.) Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda 

yetişen bir bitki, efelek (Rumex petientia) 99b/3, 100b/7

lāciverdī eẟmed (F.) Lacivert renkli rastık 201a/6
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lādān / la‘den (F.) Laden çiçeği, Girit ladeni, aydem (Cistus polymorphus)  

71a/7, 82b/8, 91b/6

laḥana (Yun.) Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok 

türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea) 187a/10

laḥm (A.) Et  202a/11, 237a/9

laḥme (A.) Et parçası  258b/7

lājīverd (F.) Lacivert taşı 207b/2

 ḥacer-i lājīverd

laḳve (A.) Yüz felci 205a/3, 213a/5, 213b/2

la‘l (A.) Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi 

olan değerli bir taş 7b/6

laṭīf (A.) Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan 93a/4, 103b/11, 124a/2

 laṭīf ḳıl-: Güzelleştirmek 119a/6

 ṣıfat-ı müshil-i laṭīf 

leben (A.) Süt 166b/6

legen (F.) Leğen 40b/7, 163a/9, 163a/10

legleg (F.) Leylek (Ciconia ciconia) 236a/7

leḥimlen- Lehimle birleştirilmek 126b/1

lems (A.) El ile dokunup duyma 122b/3, 132a/8

levn (A.) Renk, boya, sıfat 117a/5, 145a/6, 148a/9

levz (A.) Badem 

 dühn-i levz, lübb-i levz

levzī (A.) Bademle ilgili

 ma‘cūn-ı levzī

leyyin (A.) Yumuşak  

 ḥuḳne-i leyyin 

leẕīc (A.) Yapışkan 119a/8

lısḳa (A. lıṣḳ) Yakı 

 lısḳa ėt-: Yakı hazırlamak 68a/7

libās (A.) Giysi 144a/1

liḥām (A.) Bitişik 125b/5

līkin (F.) Lakin, ancak, amma 2a/4, 5a/7, 62b/5 

līmūn (F.) Limon (Citrus limonum) 6b/8, 244b/4, 276a/2
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 līmūn ṣuyı: Limon suyu 244b/4

lisān (A.) (Ağızdaki) Dil 

  edviyetü’l-fem ve’l-lisān ve’l-ḥalḳ, ‘ırḳu’l-lisān

lisānü’l-‘aṣāfīr (A.) Kuşdili bitkisi (Rosmarinus officinalis) 282b/7

lisānü’ẟ-ẟevr (A.) Sığırdili bitkisi (Anchusa officinalis) 64b/3, 206b/7, 

272b/2

li-vec‘ (A.) Hastalık için, hastalığa, ağrıya (karşı) 

 li-vec‘i sınūnü’l-esnān: Diş hastalığı için ilaç 252a/9, 265a/7

 li-vec‘i’l-esnān: Diş ağrısı için 252b/5, 265b/3

lor Peynir suyuna süt veya yoğurt katarak kaynatılmakla yapılan yiyecek 

270b/4

lu‘āb (A.) Bazı bitkilerin meydana getirdiği yapışkan sıvı; bu tür bitkiler ile 

hazırlanan yapışkan sıvı veya pelte özelliği gösteren ilaçların genel 

adı 88a/9, 101b/8, 102b/2

 ayva çekirdegi lu‘ābı, ḳaṭūnā lu‘ābı, kettān toḫmı lu‘ābı 

luffāḥ (A.) Adam otu (Mandragora officinalis) 165a/3, 168b/2, 169a/1

lüb (A.) Kabuklu meyvelerin içi, özü 

 lübb-i levz: Badem içi 218b/6

lük (F.) Lak ağacı ve bu ağaçtan elde edilen zamk (Rhus Oxycantha) 

258b/8, 262b/2, 263a/11

M
mā’ (A.) Su

mā’ü’l-cübn: Keçi sütü, sirke ve şekerden yapılan bir tür terkip 

276a/10

 nüzūl-i mā’, ṣıfat-ı mā’ü’l-cübn 

ma‘ācīn (A.) Macunlar 3a/10, 265b/9

ma‘ānī (A.) Manalar 123a/7 

 cüz’ī ma‘ānī

ma‘cūn (A.) Öğütülmüş ya da toz haline getirilmiş drogların şurup, bal 

veya bir öz ile karıştırılmasıyla hazırlanan hamur kıvamındaki 

ilaçların genel adı (Aşağıda Farsça usülle macun adları verilmiştir, 

macunların nasıl yapıldığı için geçtiği yerlere bakılabilir.) 73a/1, 

108b/2, 257b/9
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 ma‘cūn eyle-: Macun hazırlamak 278b/8, 279a/7, 281b/1

 ma‘cūn-ı felāsife: Hayat maddesi yahut felasife macunu 276b/10

 ma‘cūn-ı ḥasen: Bir tür macun 279a/3 

 ma‘cūn-ı levzī: Bir tür macun 284b/9

 ma‘cūn-ı māddetü’l-ḥayāt: Hayat maddesi yahut felasife macunu 

277b/2

 ma‘cūn-ı necāḥ: Bir tür macun 294a/9

 ma‘cūn-ı ustuḫudus: Bir tür macun 82a/4

ma‘cūnü’l-bāh: Bir tür macun 278b/9

  cāvşīr ma‘cūnı, ṣıfat-ı ıṭrīfīl ma‘cūnı, ṣıfat-ı ma‘cūn, ṣıfat-ı ma‘cūn-ı 

müshil, ṣıfat-ı ma‘cūn-ı nānḫuvāh, ṣıfat-ı ma‘cūnü’l-bāh, sükker 

ma‘cūnı

mādde (A.) Madde, öz, maya 90a/4, 97a/10, 97a/11

 māddetü’l-ḥayāt: Hayat maddesi, metinde bir tür macun, felasife 

macunu 276b/11

 ma‘cūn-ı māddetü’l-ḥayāt 

māddī (A.) Maddeye ait, maddeyle ilgili 150b/1

 sebeb-i māddī, sū’ü’l-mizāc-ı māddī 

ma‘de (A.) Mide 65a/9, 96a/11, 96a/9

ma‘denī (A.) Madensel, madenle ilgili 235a/3

mādiye (A.) Ur 2b/9, 73b/10, 75b/5

mafṣal (A.) Eklem 125b/7, 126a/8, 194a/5

maġribī (A.) Sütleğen otu kökü 235a/3

maġsūl (A.) yunmuş, yıkanmış 201a/9

 ṣabr-ı maġsūl

maḫ (F.) Yara kabuğu: Ol ḫanāzīrüñ üstine oñurġa iligin ekşi ḫamīr-ile 
vuralar, tā ki maḫı ḳopa 97a/2, 103b/3

maḥal (A. maḥall) Yer 122b/9, 123a/3, 124a/4

maḥbūb (A.) Sevgili, maşuk 71a/3

maḫdūme (A.) Kendisine hizmet edilen, efendi 121a/10

maḥleb (A.) Gülgillerden, 6-10 metre yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, 

İdris ağacı (Prunus mahaleb), bu ağacın baharat olarak kullanılan, 

nohut büyüklüğündeki yemişi
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 ḥabb-ı maḥleb 

maḥmūdī tūtiyā (F.) Göz için kullanılan bir tür ilaç  229a/5

maḥmūde (A.) Mahmudiye otu, sakamonya (Convolvulus scammonia) 

205a/7, 206b/3, 214a/5

maḥrūr (A.) Hararetli 270b/2, 270b/9

maḫṣūṣ (A.) Özgü 116b/13, 120b/11, 131a/8

 maḫṣūṣ ol-: (Bir şeye) Özgü olmak 128a/6 

maḥsūs (A.) Varlığı beş duyu ile duyulan, hissedilen

 maḥsūs ol-: Duyulmak, hissedilmek 153a/5

maḥsūsāt (A.) Varlığı beş duyu ile duyulan, hissedilen şeyler 123a/4

maḥsūse (A.) Mahsus kelimesinin aynı anlama gelen müennesi 

 ṣuver-i maḥsūse

maḫtūm (A.) Mühürlü 

 būy-ı maḫtūm, kil-i maḫtūm, ṭīn-i maḫtūm 

ma‘īde (A.) Mide 94b/7, 117a/10, 118a/7

mā’il (A.) Bir yana, bir tarafa doğru eğilmiş, meyletmiş 

 mā’il ol-: Bir yana doğru eğilmek 186a/5

māḳu’l-‘ayn / māḳu’l-‘ayneyn (A.) Göz bölgesindeki damarlar: Gül ṣuyıla 
dürteler ve māḳu’l-‘aynından ḳan alalar 85a/6, 155a/9

maḳ‘ad (A.) Oturak yeri, kıç, makat, anüs 134b/2, 135b/1, 143a/2

 edviyetü’l-maḳ‘ad ve’r-raḥm

maḳaṣṣu’l-ma‘īde (A.): Mide çukuru: Biri ma‘īdenüñ çuḳurıdur ki 
maḳaṣṣu’l-ma‘īde dėrler 147a/8

maḳdem (A.) Gelme, geliş, ulaşma 

 maḳdemü’d-dimāġ: Beynin ön bölümü 145b/1

maḳrama (A.) El bezi, havlu 48a/10

māl-ı Firencese (Fr. Mal de France)  Frengi: Bu Firenk uyuzınuñ adı 
ḳurhādur ve Firenk dilince māl-ı Firencese dėrler 285b/11

māl-ā-māl (F.) Ağzına kadar dolu, yığılı 

 māl-ā-māl ol-: Ağzına kadar dolmak 219b/11 

māliḥ (A.) Tuzlu 

 balġam-ı māliḥ 

ma‘lūm (A.) Bilinen 31a/4, 62a/4

 ma‘lūm ol-: Bilinmek 7b/7, 28a/6, 35a/1
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māmīrān (F.) Kırlangıçotu (Chelidonium majus)

 māmīrān-ı çīnī: Kırlangıçotunun bir türü 201b/8, 202a/2, 235b/9

māmīẟā (F.) Sarılık otu, sarı haşhaş (Glaucium sp) Aḳ ṣandal, kil-i İrmenī, 
māmīẟā, ḳızıl gül, aḳākiyā; bunları dögeler 101a/6, 163a/1, 166b/5

 māmīẟā şāfı: Bir tür fitil adı 230a/3, 232a/8

 şāf-ı māmīẟā,  şiyāf-ı māmīẟā

ma‘nā (A.) Anlam 3b/7

 bir ma‘nāda

mantar (Yun.) Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir 

gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan bitkilerin genel adı (Fungi) 

157a/11

maraż (A.) Hastalık, illet 8b/10, 9a/10, 94a/8

marażu’l-‘aded: (Metinden anlaşıldığına göre) Eski tıp anlayışına 

göre hastalık unsurlarından biri: Ve ammā marażu’t-terkīb dört 
ḳısımdur: Birine marażu’l-ḫilḳa ve birine marażu’l-miḳdār ve birine 
marażu’l-‘aded ve birine marażu’l-vaż‘ dėrler 150b/6

marażu’l-ev‘iye: (Metinden anlaşıldığına göre) Doğru konumda 

bulunmayan uzuv: Ve biri marażu’l-ev‘iyedür ve ol oldur kim, ‘użvuñ 
mevżi‘i fāsid ola ya‘nī yerinde olmaya 150b/11

marażu’l-ḫilḳa: (Metinden anlaşıldığına göre) Eski tıp anlayışına 

göre hastalık unsurlarından biri 150b/6, 150b/7

marażu’l-mecārī: (Metinden anlaşıldığına göre) Uzuv yolunun 

dar ya da geniş olması durumunda kullanılan bir terim: Ve biri 
marażu’l-mecārīdür, ol oldur kim bir ‘użvuñ bir ‘użva yolı gėñ ola yā 
gėñ yolı dar ola 150b/10

marażu’l-miḳdār: (Metinden anlaşıldığına göre) Eski tıp anlayışına 

göre hastalık unsurlarından biri 150b/6

marażu’l-vaż‘: (Metinden anlaşıldığına göre) Eski tıp anlayışına 

göre hastalık unsurlarından biri 150b/7

marażu’ş-şekl: (Metinden anlaşıldığına göre) Doğru uzvun eğri, 

eğri uzvun doğru olması durumunda kullanılan bir terim: Biri 
marażu’ş-şekldür, ol oldur kim ṭoġru ‘użvı egri yā egri ‘użvı ṭoġrı ola 
150b/8
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marażu’t-terkīb: (Metinden anlaşıldığına göre) İnsan bedeninin 

ahvalinden biri: Ve maraż bir ḥāletdür kim beden-i insānuñ anuñ-ıla 
istiḳāmeden üç ḳısımdur: Birine sū’ü’l-mizāc ve birine marażu’t-terkīb 
ve birine teferruḳu’l-ittiṣāl dėrler 150a/10, 150b/5

 ṣovuḳ maraż

marażlu Hatalıklı 99a/2

ma‘rifet (A.) Ustalık, hüner, beceriklilik 182a/2

Marinu Firencese (ö.i.) Bir hekim adı 286b/10

Mariyūn (ö.i.) Bir hekim adı 290b/7

marul (Yun.) Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze 

olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa) 82a/5, 165a/1, 169a/1

masariḳa (Yun.) Bağırsakları tutan karın iç zarı, bağırsak askısı 118a/10

māsike (A.) Tutan, zapteden 122a/6

 ḳuvvet-i māsike 

maslūḳa (A.) Sadece et suyu ile pişirilen çorba 210b/10

maṣra (Yun.) Üzerine iplik, şerit, fitil gibi şeyler sarılan karton, tahta, 

maden veya plastikten yapılmış koni yahut silindir şeklindeki parça 

268b/11, 269a/2

maṣṭakī (A.) Sakız (Mastix) 65b/4, 82b/4, 85b/8

 maṣṭakī ṣaḳız: Sakız ağacından elde edilen reçine 289a/10

ma‘ṣūm (A.) Büluğa ermemiş kimse, sabi, çocuk 4a/3

masura (Yun.) Bk. maṣra 200a/2

māş (A.) Güneş darısı, Angola fasulyesi (Phaselus munga) 169a/1

 māş-ı Hindī: Bk. māş 235a/4

 māş-ı muḳaşşer: Soyulmuş maş 65a/3, 66a/11

 māş müzevveresi: Maş çorbası 64b/5

 māş şorbası: Maş çorbası 64b/7

māşerā (A.) Kan çıbanı, genellikle yüzde çıkan bir tür kan çıbanı: Gözde ve 
yüzde māşerā olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Bir ‘illetdür kim başdan iner 
89b/6 

maṭbūḫ (A.) Kaynatılmış 100a/1, 109a/4, 211a/1

 maṭbūḫ-ı eftimun: Aftimon dekoksiyonu 99a/3, 107a/9, 109a/3

 maṭbūḫ-ı fākihe: Meyve dekoksiyonu 101a/4, 105a/11

 maṭbūḫ-ı helīle: Helile dekoksiyonu 101b/6, 103b/10
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 maṭbūḫ-ı temürhindī: Demirhindi dekoksiyonu 101b/6

matḳāb (A.) Tahta ve maden benzeri nesnelere delik açmaya yarayan yay 

16a/10, 16a/9, 23a/2

mayasıl (A.) Tende kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama vb. doku 

bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri 

hastalığı, egzama 200a/7

māye (F.) Asıl, öz, cevher, maya 115b/6

mayḫōş (F.) Ekşimsi 259b/3

mażarrat (A.) Zarar, ziyan 

 tecennüb-i mażarrat 

māzeriyyūn (A.) Mazaryon ağacı, kulapa (Daphne mezereum) 253a/11, 

259b/11, 260a/1

 māzeriyyūn-ı müdebber: Kulapa ağacının bir türü 271b/4

 ḳurṣ-ı māzeriyyūn 

maẓleme (A.) Zulüm, haksızlık 154a/11

mażmaża (A.) Gargara 3a/9, 237a/1, 239a/5

 mażmaża eyle-: Gargara yapmak 210b/5, 253a/3, 253b/5

 mażmaża ėt-: Gargara yapmak 92b/9, 93b/4, 94a/11

 ṣıfat-ı mażmaża 

māzū (F.) Mazı, ömür ağacı (Gallea quercinae) 70a/10, 71b/9, 88b/4

 yeşil māzū

me‘āẟ (?) 285a/9

mebādā (F.) Sakın, olmaya ki 40a/8

mebādī (A.) Başlangıçlar, ilk devreler 

 mebādī-i ḳuvā: Kuvvetlerin başlangıcı 120a/4, 120a/5

mebde’ (A.) Başlangıç 120a/7, 120a/8, 120a/9

mecānīn (A.) Deliler, mecnunlar 283a/10

mecārī (A.)  Mecrâlar, su yolları

 marażu’l-mecārī 

meclis (A.) Meclis 259b/9

mecmū‘ (A.) Bütün, hep, cümle 47b/1, 51a/4, 77b/4

mecmū‘-ı eṭibbā: Bütün hekimler 5a/4

 mecmū‘-ı melhem: Merhemlerin hepsi 173b/3
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mecrūḥ (A.) Yaralanmış, yaralı (kimse) 2a/11, 8b/8, 9a/6

meçik Başı topuzlu çomak, davul tokmağı: Andan bir aġaç ėdesin kim 
boyuna berāber ola ve bir ucı meçik gibi yumrı ola 45a/4

mefācān (A. müfācān) Ansızın 158a/7, 159a/6

mefāṣıl (A.) Eklemler 168b/10, 273a/1

 vec‘-i mefāṣıl, vec‘ü’l-mefāṣıl 

meflūc (A.) Felç olmuş 

 meflūc ol-: Felç olmak 158b/9, 205a/3

meger (F.) Fakat, ancak, yalnız 11a/1, 16b/11, 26a/8

megerki / megerkim (F.) Ancak, yalnız, fakat 24a/2, 25b/8, 32b/5

meḥek (A.) Mihenk taşı, metinde çiçek hastalığı için kullanılmıştır. 102b/6, 

235a/7

Mekke (ö.i.) Mekke şehri

 mürr-i Mekke 

Mekkī (A.) Mekke ile ilgili

 ḥażaż-ı Mekkī, mürr-i Mekkī 

mekẟer (A.) Bir tür gül 210a/10

me’kūl (A.) Yiyecek 152b/1

meletre Rezene (Foeniculum vulgare): Nīm-kūfte dögülmiş on dirhem, ṭoraḳ 
otı bir ḥalḳa, meletre bir ḳabża 266b/8

melhem Merhem kelimesinin halk ağzındaki şekli 16b/10, 17b/11, 29b/7

 melhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ: Bokrat ve Sokrat merhemi 291a/6

 melhem-i isfīdāc: İsfidac merhemi 184a/7

 melhem ur-: Merhem sürmek 13b/1

 jencār melhemi, mecmū‘-ı melhem 

memleket (A.) Memleket, ülke 61b/2, 61b/5, 61b/8

memzūc (A.) Yoğrulmuş 115a/8

 memzūc ol-: Yoğrulmak 15a/6

men‘ (A.) Yasaklama, engelleme

 men‘ eyle-: Yasaklamak, engellemek 275a/7

menāfi‘ (A.) Faydalar, yararlar 202a/8

menba‘ (A.) Herhangi bir şeyin ortaya çıktığı yer 148a/11

menbet (A.) Çayır



380 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

 menbet-i merhem: Bir tür merhem 103b/5

menbet-i zūr: Bir tür merhem 105b/8

-mend (F.) sonuna geldiği kelimelere “-li” anlamı katarak türemiş sıfat 

yapar 

 fā’ide-mend

menekşe (F.) Menekşe (Viola) 193b/6

 menekşe sücüsi: Menekşe şarabı 193b/6

menfa‘at (A.) Fayda, yarar 7b/6, 123a/10, 146b/4

 menfa‘at dut-: Faydalanmak 2a/10

 ẓann-ı menfa‘at

mengene (Yun.) Nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir 

çeşit alet 57a/2, 57b/1

menī (A.) Erkeklik tohumu, sperma 121b/11, 122a/1, 149b/10 

 menī ḳabı: Döl suyunun meydana geldiği testisler 120b/6

 ev‘iye-i menī 

mensūb (A.) Bir kimseyle, bir şeyle ilgisi bulunan, ait, -den olan 120b/1, 

157a/2, 157a/3

 mensūb ol-: Bir yere bağlı, ilişkili olma 114a/11

merā’ir (A.) Merārenin çoğulu, öd keseleri 

 şāf-ı merā’irī

merārāt (A.) Merārenin çoğulu, öd keseleri 236a/4

merārāt şāfı: Ödlerden yapılan fitil 236a/4

merāre (A.) Öd kesesi 219a/5

 merāre-i baḳar: İnek ödü

mercān (A.) Mercan 229a/4, 248a/9, 249b/2

mercimek (F.) Mercimek (Lens culinaris) 71a/7, 82b/11, 84b/2

merdanic (F.) Bir tür tıbbî macun 107a/10

merdümek (F.) Bk. Mercimek 13a/1

merhem (A.) Merhem (Metinde merhemlere işlev ve etkin maddelerine 

göre çeşitli adlar verilmiştir. Arapça ve Farsça usülle kurulan 

tamlamaların geçtiği yerlere bakılarak bu merhemler hakkında 

daha fazla bilgi edinilebilir.) 3a/4, 8a/9, 9b/1

 merhem eyle- 6b/4, 183b/4, 183b/7, 185b/8

 merhem ur-: Merhem sürmek 77b/1, 97a/8

merhem-i asfeliyūn 183b/5
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 merhem-i ḫıyārek 176a/1

 merhem-i bāselīḳ 105a/11

 merhem-i baseliḳun 83a/7, 97b/5, 100b/10

 merhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ 178b/3

 merhem-i dāḫiliyūn 97b/1

 merhem-i esved 180a/3

 merhem-i ḫamīr 188b/3

 merhem-i ḥavāriyyūn 78b/4, 79b/1

 merhem-i ışḳāḳu’l-ḥāmī 182b/8

 merhem-i isfīdāc-ı dīger 186a/7

 merhem-i jencār 98a/9, 105a/8, 106a/9

 merhem-i jengār 186b/2, 189a/3

 merhem-i kāfūr 87b/6, 89a/10, 91a/5 

merhem-i ḳāfūrī 187b/1

 merhem-i kelbaş 176a/10

 merhem-i ḳiruṭi 105a/9, 188a/8

 merhem-i kündüre 185a/2

 merhem-i Mıṣrī 98a/5, 100b/10, 181b/10

 merhem-i Mıṣrī-i dīger 182a/3

 merhem-i muḳl 87a/2, 87b/6, 174b/6, 183a/4

 merhem-i rüsül 98a/5, 175b/6, 243b/2

 merhem-i ṣaru 177a/3

 merhem-i sirke 87b/6, 175b/3

 merhem-i sürḫ 78b/11, 174a/11, 185b/9

 merhem-i sürḥ-i Rūmī 8a/7

 merhem-i şiş 175a/9

 merhem-i ūlā 105b/10

merhem-i zincifre 179b/1, 181b/1

 merhemü’l-ebyaż 183a/10 

 merhemü’l-Mıṣrī 184a/2

 aḳ merhem, isfīdāc merhemi, kāfūr merhemi, kirec merhemi, Mıṣrī 

merhemi, menbet-i merhem, ṣıfat-ı merhem, ṣıfat-ı merhem-i dīger, 

ṣıfat-ı merhem-i rüsül, ṣıfat-ı merhemü’l-ezraḳ, sirke merhemi, 

yeşil merhem       

merī (A.) Yemek borusu 146b/9, 147a/7, 147a/8
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merḳaşīşā (A.) Göz taşı: Altun ḳılīmiyāsı daḫı merḳaşīşāyı ve göyünmiş baḳır 
ve ḥażaż her birinden dört dirhem  229a/7, 231b/4

mersin (Yun.) Mersingillerden, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli, 

güzel kokulu bir ağaç, mersin ağacı, murt (Myrtus communis) 

65b/10, 86a/7, 88b/10

 mersin şarābı: Murt şurubu 216b/6

 mersin şerbeti: Murt şurubu 262a/9

 mersin yapraġı özi: Mersin ağacının yapraklarından elde edilen 

özsu 86a/7

 şarāb-ı mersin 110a/5

mer‘ūf (A.) Burnu kanayan: Eger bu edviyeye birez ḳara boya ḳatup mer‘ūfuñ 
burnına üfüresin 202b/11

mer’ūs (A.) Baş, ana organlar 120a/2, 120b/9

 ġayr-ı mer’ūs 

mer’ūse (A.) Mer’ûs kelimesinin müennesi 

 a‘żā-yı mer’ūse 

merzencūş / merzengūş (F.) Mercanköşk çiçeği, balık otu (Origanum 

majorana): Eger ıssı nesne ḥācet olsa merzengūş ve iklīlü’l-melik ve 
anduz ve servi yapraġı yumşaḳ dögeler 66b/5, 196b/8, 197b/5

meẟāne (A.) Sidik torbası 134b/3, 138a/8

meẟelā (A.) Misal olarak, örnek olarak 5b/4, 17a/7, 37a/6

meẟlūc (A.) Kendisine kar soğuğu dokunmuş kişi 150b/4

meẟruẕiṭus (Yun.) Mesir macunu: Ṭabī‘atı ḥuḳne-i leyyin-ile telyīn ėdeler 
veyāḫūẕ yemişler ṣuyıla meẟruẕiṭus vėreler 65a/1

meşġūl (A.) Bir işle uğraşan, iş görmekte olan 

 meşġūl ol-: Uğraşmak 77a/5

meşhūr (A.) Ünlü, şöhretli 192b/11

meşreb (A.) Huy, yaratılış, tabiat 152b/1

meşvī (A.) Kızarmış, kızartılmış 

 meşvī saḳmūniyā: Kızarmış bingöz otu 270b/6 

 saḳmūniyā-yı meşvī 

mevātet (A.) Parçalanmış kemik: Ol kim ḳatı ḫurdedür aña mevātet dėrler 
10b/5

mevcūd (A.) Var olan, bulunan



383Alâ’im-i Cerrâhîn

 mevcūd ol-: Var olmak 115b/2, 116a/9

mevīz (F. ) Üzüm (Vitis vinifera) 

 mevīz-i munaḳḳā: Arıtılmış kuru üzüm 272b/2

mevīzec / mevīzek (F.) Mevizek, bit otu tohumu (Semen staphysagriae) 

80b/5, 92b/7, 200b/9

mevżi‘ (A.) Yer, alan 149a/8, 150a/3, 151a/1

mevżū‘ (A.) Konu 115b/5, 115b/6

mey (F.) Şarap 264b/11

meyl (A.) Yönelme 

 meyl ėt-: Yönelmek, eğilmek 132b/7, 136a/1, 138a/2

mezbūr (A.) Yukarıda adı geçen, zikredilen 117a/10, 288b/9

mezbūre (A.) Mezbûr kelimesinin aynı manadaki müennesi 

 muġlāb-ı mezbūre 

mezc (A.) İki veya daha fazla şeyi karıştırma 122a/2

mezdekī (A.) Bk. maṣṭakī 70a/11, 71b/10, 174a/2

meẕkūr (A.) Sözü edilen, zikrolunan 77b/4, 174a/4, 191a/9

mıḫla- Çivilemek 60b/6

Mıṣır (ö.i.) Mısır ülkesi

 Mıṣır afyōnı: Mısır afyonu 221b/1, 233a/7

Mıṣrī (A.) Mısır’la ilgili 

 Mısrī merhem: Bir tür merhem 184a/2

 afyōn-ı Mısrī, ānīsūn-ı Mısrī, Gülnār-ı Mısrī, ḥacer-i Mıṣrī, 

merhem-i Mıṣrī, merhem-i Mıṣrī-i dīger, merhemü’l-Mıṣrī

mi‘ā (A.) Bağırsak 135a/10

 mi‘ā-yı iẟnā ‘aşeriyye: On iki parmak bağırsağı 135a/2 

mi‘ā-yı ḳolon: Kalın bağırsak 135b/4

 mi‘ā-yı müstaḳīm: Göden bağırsak, rektum 140b/9

 mi‘ā-yı raḳīḳ: İnce bağırsak 135b/4     

 mi‘ā-yı ṣā’ime: İnce bağırsağın üst yarısı 135b/3

mī‘a (A.) Kara günlük ağacı, karabuhur (Styrax officinale) 255a/4

mī‘a-i yābis: Kara günlük yaprağı 195a/5

miḳdār (A.) Miktar 45a/11, 168b/8, 172a/10

 marażu’l-miḳdār, ziyāde-i miḳdār
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mīl (F.) Çeşitli işlerde kullanılan ince uzun alet 87a/2

 mīl ur-: Mil vurmak 77a/2

milḥ (A.) Tuz 227a/6

 milḥ-i enderānī: Billur gibi saf olan tuz 224b/2, 233a/1, 252a/8

 milḥ-i Hindī: Kırmızı tuz, Hint kaya tuzu 202a/3, 273b/2, 281b/7

min (A.) -den, -den beri, -den ötürü manası veren harf-i cer

min-külli: Hepsinden, bütününden 121a/5, 153b/8

Minhāc-ı Dükkān (ö.i.) Dâvûd b. Ebu’n-Nasr’ın (ö. 658/1260’tan sonra) 

eczacılığa dair eseri 221b/9

minḳāş (A.) Cımbız 85b/6

mirre-i muḥḥī (F.) Ahlâtın bir şekli: İkincisine mirre-i muḥḥī dėrler, ṣarusına 

beñzedüg-içün ve bu nev‘e balġamdan bir ġalīẓ ruṭūbet ḳarışur 117a/7

mirre-i ṣafrā (F.) Ahlâtın bir şekli: Ammā ol ṣafrā kim ṭabī‘īdür, dört nev‘dür: 
Birine mirre-i ṣafrā dėrler ve bu nev‘e ṣuluca raḳīḳ ruṭūbet ḳarışur 
117a/6, 149a/5, 149a/6

mirre-i sevdā (F.) Ahlâtın bir şekli 149a/10

miẟāl (A.) 1. Örnek, numûne: Ammā evveli budur kim ḳanın dutasın ve hem 
üstāẕlar arasında miẟāl böyledür 6a/6

2. Gibi, benzer: Ṣıfat-ı müshil-i laṭīf kim cülāb miẟālinde isti‘māl 
ėdeler 272b/10

misk (A.) Misk, hoş kokulu bir madde 229a/11, 247a/5

 misk-i ḫāliṣ: Halis misk 248a/2

 ḥabbü’l-misk, ṣıfat-ı ḥabbü’l-misk 208a/10

miẟḳāl (A.) 4,810 gram olan bir ağırlık ölçü birimi 65a/5, 82a/5, 191a/7

miẟl (A.) 1. Eş, benzer: Bunuñ gibi ḫūrelere ve ākile yaralara mecmū‘ına bī-
miẟl ve bī-naẓīrdür 237a/11

2. Kat: Bir vaḳıyye ḥicāzī jengār ve miẟlince bal ve ancılayın ‘anzerūt 

ile işleyeler 184b/5

 bī-miẟl

mīve (F.) Meyve 82b/4, 106a/1, 107a/11

 heft mīve

mizāc (A.) Huy, tabiat, bünye özelliği 115a/1, 115a/9, 116a/1

 mizāc bi’l-farż: Mizacın bir şekli 115b/4

 sū’ü’l-mizāc, sū’ü’l-mizāc-ı māddī
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mizāclu Mizacı herhangi bir özellikte olan

 ıssı mizāclu 

Mora (ö.i.) Mora yarımadası 

 Mora seferi: II. Beyazıt zamanında yapılan Mora seferi 2a/2

Moẟon (ö.i.) (Mora Yarımadasında) Methone Kalesi 2a/3

mu’aḫḫar (A.) Geriye bırakılmış, sonraki 

 mu’aḫḫar-ı dimāġ: Beynin arkası 123a/8, 145b/2

mu‘ālece (A.) Bir hastalığa karşı tedavi uygulama 4a/1, 237a/2

 mu‘ālece ėt-: Tedavi uygulamak 283a/10

 mu‘ālece olın-: Tedavi uygulanmak 67b/5

mūcebince Gereğince, gerektiği şekilde 115a/9, 121b/8, 122a/2

muġāẟ (A.) Yaban narı kökü 66a/11, 166a/7, 166b/3

 muḳl-i muġāẟ

muġayyire (A.) Değiştiren, değiştirici 

 ḳuvvetü’l-muġayyireti’l-ūlā 

 ḳuvvetü’l-muġayyireti’ẟ-ẟāniye

muġlāb (A.) Bir tür şurup 72b/10, 205b/8, 269a/8

 muġlāb-ı dīger: Diğer şurup 292a/6

 muġlāb-ı mezbūre: Zikredilen şurup 288b/11

 muġlāb-ı munżıc: Pişirici, hazmettirici şurup  208b/11, 273a/4

 ṣan‘at-ı muġlāb 

muḥabbet (A.) Sevgi 122a/11

muḥāfaẓa (A.) Saklama, koruma 

 ḳuvvet-i muḥāfaẓa 

muḫālefet (A.) Karşı çıkma 123a/5

 muḫālefet ėt-: Karşı çıkmak, karşı koymak 144b/11

muḫālif (A.) Uygun olmayan, uymayan, aykırı, zıt 86b/9, 158a/6, 

237b/6

muḥallil (A.) İltihapları, şişleri dağıtmaya yarayan ilaç: Evet muḥallil yaḳu 
vuralar, tā olınca ḳoyalar kim kendü deşile 83b/6, 100b/3, 102a/1

Muḥammed Muṣṭafā (ö.i.) İslâm peygamberi, Hz. Muhammed 1b/5

muḥarrik (A.) Harekete geçiren 210a/8, 211b/6, 212a/6

 ṣan‘at-ı muḥarrik 
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muḥarrike (A.) Muharrik kelimesinin aynı anlamdaki müennesi 122b/2, 

207b/4

muḥaṣṣal (A.) Üretilen, kazanılan 

 muḥaṣṣal ėt-: Üretmek, kazanmak 38a/9

muḫāṭara (A.) Tehlike, tehlikeli durum 4a/2, 154a/8

 muḫāṭara ol-: Zarar olmak 158a/6

muḥīṭ (A.) Çepeçevre kuşatan 151b/7 

muḥkem (A.) Sağlam, kavi, sağlam duruma getirilmiş 15a/8, 18a/10, 

22b/4

muḥraḳ (A.) Yanmış 

 ḳalḳaṭār-ı muḥraḳ, nuḥās-ı muḥraḳ

muḥrıḳa (A.) Yakan, yakıcı 259a/9 

muḥtāc (A.) İhtiyaç duyan 120a/4, 120a/6, 151b/7

 muḥtāc ol-: İhtiyaç duymak 279a/2

muḫtaṣar (A.) Kısa, öz 114b/3, 143b/8

muḫtelif (A.) Farklı, çeşitli 135a/1, 142a/10, 249b/9

 emrāż-ı muḫtelife 

muḳa‘‘ar (A.) Ortası çukur olan 

 muḳa‘‘ar-ı kebid: Ciğer boşluğu 134b/7

muḳābıż (A.) Peklik veren 75a/1

muḳaddem (A.) Önde olan

 muḳaddem-i dimāġ: Beynin önü 130a/4, 122b/6, 122b/9

muḳaddes (A.) Kutsal 

 rūḥ-ı muḳaddes

muḳāl-ı ḳābsūrek (?) A‘żāda verem çıḳsa çıban dėrler, muḳāl-ı ḳābsūrekdür 
100a/11

muḳaşşer (A.) Kabuğu soyulmuş 

 muḳaşşer bādām: Kabuğu soyulmuş badem 208b/9

 bādām-ı muḳaşşer, māş-ı muḳaşşer

muḳayyed (A.) Bağlı, kayıtlı 

 muḳayyed ol-: Önem verip üstüne düşmek 7b/10

muḳl (A.) Mekke pelesengi, Türkçede geven derler. Mukl-i ezrak, mukl-i 

Arabî, mukl-i Mekkî gibi türleri vardır (Commiphora africanum). 

166b/4, 167a/9, 167b/10
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 muḳl-i ezraḳ: Bk. muḳl 161a/2, 162a/4, 163a/5

 muḳl-i muġāẟ: Bk. muḳl 166a/7

 merhem-i muḳl 

mūm (F.) Mum 7b/2, 82a/9, 85a/10

 sehel mūm 

mūmıyā (F.) Mumya denen bir tür ilaç, osteocolla (Asphaltum 

punjabinum): Eger ki el ayaḳ ve barmaḳları bertişse dögüp vurıcaḳ 
fā’ide ėder, mūmıyā daḫı mu‘tedildür 67b/10, 73a/2, 162a/4

munaḳḳā (A.) Arıtılmış, temizlenmiş

 mevīz-i munaḳḳā 

munżıc (A.) Pişiren, olgunlaştıran, hazmettiren

 muġlāb-ı munżıc

mūr-ı sürḫ (F.) Pas hastalığı 227b/11, 229b/10

murād (A.) Amaç 131b/3, 144a/9, 144b/2

mūrd (F.) Mersin ağacının morumsu siyah renkteki yuvarlak küçük meyvesi 

(Myrtica communis) 191a/5, 240a/4, 245a/4

 mūrd-ı alġar: Yaban mersini 249a/9

 mūrd şarābı: Murt şurubu 245a/10

murdār (F.) Kirli, pis, iğrenç 105a/5, 131b/10 

murdār ilik Omurilik: Üzerine ekşi ḫamīr-ile murdār ilik vuralar dört beş 

gün, tā ki maḫı ḳopa 103b/2 105b/5 

murdārlıḳ Murdar olma durumu, mundarlık 200b/11

musa‘‘ad (A.) Kaynatılıp buharlaştırmak suretiyle arıtılmış  202b/5

Mūsā (ö.i.) Kur’ân’da ismi geçen peygamberlerden, Hz. Musa 

Mūsā devri: Hz. Musa zamanı 286a/2

muṣaffā (A.) Arıtılmış 

 ṣamġ-ı muṣaffā

muṣannif (A.) Yazar, müellif 198a/2

muṣavvire (A.) Hayal gücü 121b/4, 122a/3

mutaṣarrıfe (A.) Zihinsel melekeler 122b/4, 122b/9

mutavassıṭ (A.) Orta halde olan, orta

 ḥuḳne-i mutavassıṭ 

mutavassıṭa (A.) Mutavassıt kelimesinin aynı anlamdaki müennesi 

 ḥādiẟ-i mutavassıṭa 
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mu‘tedil (A.) Orta halde, orta kararda olan 49b/11, 52a/8, 54a/10 

mu‘tedil bi’l-ḥaḳīḳa: Mizacın bir türü: Bil ki ‘aḳl-ı ḥādiẟ mūcebince 
bu mizāc iki ḳısımdur: Biri mu‘tedil bi’l-ḥaḳīḳadur 115a/10 

 mu‘tedil-i nev‘ī: Mizacın bir türü: Birine mu‘tedil-i nev‘ī dėrler, zīrā 
envā‘ından ḫāric olan mizāclara göre bu mu‘tedildür 115a/8

mu‘tedil-i ṣınıfī: Mizacın bir türü: Ve dördüncisine mu‘tedil-i ṣınıfī 
dėrler, zīrā ṣınıfına dāḫil olan mizāclara göre bu mu‘tedildür 116a/3

mu‘tedil-i şaḫṣī: Mizacın bir türü: Bėşincisine mu‘tedil-i şaḫṣī dėrler 

ve bu mizāc eşḫāṣ-ı insānuñ bir şaḫṣına ḥāṣıl olıcaḳ, ḳalan şaḫṣlaruñ 
mizāclarına göre bu mu‘tedildür 116a/6, 116a/9

 mu‘tedil-i ‘użvī: Mizacın bir türü: Ve yedincisine mu‘tedil-i ‘użvī 
dėrler, zīrā her bir ‘użvuñ bir mizācı vardur 116b/2, 116b/4

 devā-yı mu‘tedil 

muṭī‘ (A.) İtaat eden, boyun eğen

 muṭī‘ ḳıl- Tâbi kılmak 123b/3

muṭlaḳ (A.) Kesin, kayıtsız şartsız 114a/11, 129a/6

 devā-yı muṭlaḳ, ġıdā-yı muṭlaḳ, semm-i muṭlaḳ 

muvāfaḳat (A.) Uyma, uygunluk 123a/5

muvāfıḳ (A.) Uygun, münasip 143a/5, 232a/6

mużā‘af (A.) Çoğaltılmış, kat kat 130b/8

mübārek (A.) Uğurlu, kutlu

 dühnü’l-mübārek, ḳurṣ-ı mübārek, ṣıfat-ı dühnü’l-mübārek, yaḳu-

yı mübārek 

müberrid (A.) Soğutan, soğutucu: Bu ḳurṣ aṣṣıdur ol ḳulınca kim ıssıdan ola 
ve ıssı ısıtmalara müberriddür 261a/7

mübtedī (A.) Bir işe yeni başlayan (kimse) 2a/9

mücerreb (A.) Denenmiş, tecrübe edilmiş: Ol kemik tamām bitmeyince 
ḳopmaz ve süñügi tėzcek bitürür, mücerrebdür 67b/9, 160a/5, 160b/2

  müshil-i mücerreb

mücerred (A.) Katıksız, saf 244b/8, 286a/7

mücevvef (A.) İçi boş, oyuk (şey) 126a/2, 130a/4 

 mücevvef ol-: İçi boş olmak 76a/1

 a‘ṣāb-ı mücevvef 
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müdām (A.) Daima, sürekli 74b/8, 80b/4

müdebbir (A.) Tedbirli

 müdebbir-i a‘ẓam: Tedbir sahiplerinin en yücesi olan, her işi 

tedbirli olan yüce Allah 123b/2

müdrike (A.) Anlayan, idrak eden 122b/2

mü’ellif (A.) Yazar, muharrir 2a/10, 283a/8

müferriḥ (A.) Ferahlatıcı, iç açıcı 279a/9

 müferriḥ-i bārid: Soğuk ferahlatıcı 279b/3

 müferriḥ-i ḥār : Sıcak ferahlatıcı 279a/8

 ṣovuḳ müferriḥ 

müfīd (A.) Faydalı, yararlı 108a/7, 109a/11, 155b/8

müfred (A.) Tek, yalnız (şey) 123b/9

 müfred fi‘l: Tek eylem 123b/10

müfrede (A.) Müfred kelimesinin müennes şekli 
 a‘żā-yı müfrede 

müfredāt (A.) Tek olanlar, basit droglar 67b/4

müherrā (A.) İlaçları lif lif yapışık olana kadar kaynatma 268b/9

mühre (F.) Yara kabuğu 79a/1, 79a/3, 79a/8

müḥrike (A.) Hareket ettirtici 207a/5

mükerrer (A.) Tekrarlanmış 276a/1

mülāyim (A.) Uygun 3a/10, 39b/4, 265b/9

mülemma‘ (A.) Bulanmış, sıvanmış 170b/5, 186b/6

 mülemma‘ ėt-: Karıştırmak 178b/7

müleyyin (A.) Kabızlığı önleyen, hafif müshil tesirli ilaç 

 şāf-ı müleyyin

mülkāne (A.) Bir tür helva 225a/5

mülteḥime (A.) Göz akını çeviren tabaka 145b/9

mümkin (A.) Mümkün 114b/4, 115b/2, 143b/8

mümtezic (A.) Uyan, uyuşan 115a/11

münaḳḳaş (A.) Süslü 3b/7

münāsib (A.) Uygun 192b/9, 223b/11, 227b/1

münḥaṣır (A.) Bir şeye mahsus olan, başkasıyla ilgisi bulunmayan 121a/1

mür (A.mürr) 1. Mürrüsafi, mirr (Myrrha): 66b/1, 71b/10, 165b/2

 2. Acı 
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 mürr-i Mekke / mürr-i Mekkī: Mekke mürü 61a/4, 199b/1, 290a/3

 mürr-i ṣāfī: Mirden elde edilen reçine 167a/9, 189b/5, 209a/7

mürdeseng (F.) Doğal kurşun oksit (Oxydum plumbicun) 81b/7, 164a/3, 

169b/6

mürdümük Baklagillerden çiçekleri olan bir yıllık otsu bitki, akburçak 

(Lathyrus sativus): On dirhem mürdümük unı, on beş dirhem çirīş; 
ġubār dögeler ve ince elekden geçüreler 171b/9

mürebbā (A.) Terbiye edilmiş 228a/3, 228a/9

 ‘anzerūt-ı mürebbā

mürekkeb (A.) Birleşik 86b/1, 123b/10, 149b/3

mürekkeb fi‘l: Birleşik eylem 124a/1 

mürekkebe (A.) Mürekkeb kelimesinin aynı anlama gelen müennes şekli 

 a‘żā-yı mürekkebe 

müẟelleẟ (A.) Üç parçadan oluşan 145a/10

müshil (A.) Kabızlığı giderici ilaç 3a/10, 14a/6, 54a/3

 müshīl-i encīr: İncir müshili 271b/9

 müshil-i mücerreb: Denenmiş müshil  271a/5

 ḫuḳne-i müshil, nuḳū‘-ı müshil, ṣıfat-ı çihār-dārū-yı müshil, 

ṣıfat-ı ma‘cūn-ı müshil, ṣıfat-ı müshil, ṣıfat-ı müshil-i ḫafīf, ṣıfat-ı 

müshil-i laṭīf, ṣıfat-ı müshil-i ṣafrā, ṣıfat-ı müshilü’s-sevdā’, ṣıfat-ı 

müshilü’ṣ-ṣafrā

müstaḳır (A.) İstikrarlı, kararlı, sabit 

 müstaḳır ol-: İstikrarlı olmak 140a/8

müstaḳīm (A.) Doğru, düz 

 müstaḳīm ol-: Düz olmak 150a/8 

 mi‘ā-yı müstaḳīm

müstefīd (A.) Yararlanan, faydalanan 

 müstefīd ol-: Yararlanmak 283b/1

müsteḥaḳ (A.) Layık 118b/7, 119a/1

müsteḥīl (A.) Dönme

 müsteḥīl ol-: Dönmek 116b/8

müstevī (A.) Düz 147b/9

müşābehet (A.) Benzerlik 121b/6
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müşāhede (A.) Tespit

 müşāhede ḳıl-: Tespit etmek 219a/11

müşk (F.) Misk 91b/6, 92b/2, 254a/10

 müşk-i ḫāliṣ: Halis misk 208b/3

 ḳurṣ-ı müşk, nār-ı müşk 

müşkil (A.) Zor, güç, çetin 11a/1, 22a/10, 32a/5 

müşterek (A.) Ortak 126b/10, 128a/1

 ḥiss-i müşterek 

müte‘affin (A.) Kokuşmuş, çürümüş 

 müte‘affin ol-: Kokuşmak, çürümek 103b/8, 107b/10

müte’aḫḫirīn (A.) Sonradan gelenler 

 eṭibbā-yı müte’aḫḫirīn

müte’eddī (A.) Eda eden, ödeyen 122b/6

müteferriḳ (A.) Dağılmış 132a/5

müteġayyir (A.) Bozulmuş 152b/7, 152b/9, 153a/2 

müteḥarrik (A.) Hareket eden 139b/10, 146b/7, 147a/3

müteḥarrik ol-: Hareketli olmak 141b/9, 144b/9

 müteḥarrik olun-: Hareketli olunmak 144a/9

 müteḥarrik ṭamar: Atardamar, pulsatif damarlar 122a/8, 139a/1, 

141a/10

 ġayr-ı müteḥarrik, ḳuvvet-i müteḥarrike 

müteḳaddimīn (A.) Eskiler

 eṭibbā-yı müteḳaddimīn, ḥükemā-yı müteḳaddimīn 

mütekeyyif (A.) Keyif veren 150b/2

mütemekkin (A.) Yerleşmiş, yerleşik 171b/1 

mütesāvī (A.) Eşit 115a/11

müteşābih (A.) Benzer 115a/8, 121a/2

 a‘żā-yı müteşābihe 

müteşārik (A.) Ortak 121a/5, 121a/6

müteşebbih (A.) Benzeyen, andıran 152b/6, 152b/10, 152b/11

mütevālid (A.) Birbirinde doğup üreyen 153b/2 

mütevaṣṣıl (A.) Ulaşan, erişen

 mütevaṣṣıl ol-: Ulaşmak, erişmek 1b/6

mütevassıṭ (A.) Orta 123a/3, 123a/6
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mütevātir (A.) Peşpeşe  203b/8, 206a/2

müteveccih (A.) Bir yere gitmeye karar veren 

 müteveccih ol-: Bir yere gitmeye karar vermek 2a/2

mütevellid (A.) Ortaya çıkmış 

 mütevellid ol-: Ortaya çıkmak 117a/10, 118a/7

müteżādde (A.) Zıt, karşıt 

 keyfiyyāt-ı müteżādde

müvellide (A.) Oluşturan, meydana getiren 121b/4, 121b/10

müzevvere (A.) Et suyu katılmaksızın hazırlanan yemekler için kullanılan 

genel ad 67a/6

 ḳoruḳ müzevveresi, māş müzevveresi, rişte müzevveresi, ṣumāḳ 

müzevveresi

müzmin (A.) Ağırlaşma dönemi, kırkıncı günden sonra olan ateşli 

hastalık; müzmin 238b/4

N
nacaḳ Sapı kısa, küçük odun baltası 53b/3

nāfi‘ (A.) Faydalı 165b/11, 166a/7, 166b/3

 nāfi‘ ol-: Faydalı olmak, fayda vermek 82b/11, 85a/2, 153b/9

nāḥiye / nāḥiyyet (A.) Kenar, yan, çevre 152a/5, 152a/6, 152a/10

naḳī‘ (A.) İçinde meyve kaynatılan su 273a/8

naḳl (A.) Anlatma, söyleme, hikaye etme 134b/6

 naḳl olın-: Anlatılmak, söylenmek 130a/2

nām (F.) Ad 2a/3

namāzbur Abdestbozan: Ṣıfat-ı ma‘cūn kim ṣoġulcanı ve namāzburı çıḳarur 
284b/4

nāmiye (A.) Büyüme, gelişme: Ol kim beḳā-yı şaḫṣdan ötüri taṣarruf ėder, 
iki ḳuvvetdür: Biri ġāẕiye ve biri nāmiyedür 121b/2, 121b/7

na‘nā / na‘ne (A. na‘na‘, na‘nā‘) Nane (Mentha sativa) 193b/6, 238b/6, 

275a/8

nānḫuvāh (F.) Anason (Pimpinella anisum) 231b/1, 258b/9, 259a/4 

 ṣıfat-ı ma‘cūn-ı nānḫuvāh 

nār (F.) Nar ağacı ve meyvesi (Punica granatum)

 nār çiçeği: Gülnar, nar çiçeği, yabanî nar çiçeği (Flos granati) 

229b/3

nār-ı müşk: Nâr-müşk, nar çiçeği 281b/7
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 nār rubbı: Nar özü 257a/2, 257a/4

nār ṣuyı: Nardan elde edilen su 288a/7

 ekşi nār 

nār-dān (F.) Nar taneleri 256b/4

nārdeng (F.) Nar, kızılcık, erik vb. meyvelerden yapılan ekşimsi pekmez: 

Oġlaḳ eti-y-ile nārdeng aşın vėreler ve başın ḳazıyalar  82a/3, 245a/8, 

257b/7

nāṣır / nāṣūr (A.) Nasır, derinin tahriş olmasından meydana gelen sertlik 

16a/6, 77a/3, 178a/5, 202a/10

naṭrūn (A.) Boraks, nötron, bûre: Şaḥm-ı ḥanẓal, naṭrūn ve yalama ṭuz, 
dögeler ve eleyeler 220a/10

naẓar (A.) Bakma

 naẓar ḳıl-: İncelemek amacıyla bakmak 121a/4

nażc (A.) Pişme, kıvam bulma, olgunluk 

 nażc bul-: Olgunlaşmak, kıvama gelmek 269b/1

 nażc ol-: Kıvama gelmek 83a/5, 97b/2

 nażc-ı fāżıl: Uygun pişmek 118b/11

nāzile (A.) Nezle 82a/11, 91a/10, 92a/3

naẓīr (A.) Benzer, eş

 bī-naẓīr 

nāzük (F.) İnce yapılı, narin 160b/10

ne 1. zam. Hangi şey: Bunlar daḫı ancılayın bilünür ve ikisinden bile ne 
ḳalursa ḳafanuñ içine girür 98a/9, 139b/8

2. sıf. Nasıl, ne şekilde: Ve teşḫīṣ ėdesin, zīrā ki boyun üstād aldar, 
ne-y-ile, çatırdı-y-ıla aldar 39b/1 

3. sıf. Ne kadar: Şöyle bilesin kim barmaḳ çıḳuġın zūr-ıla çekmek 
olmaz, zīrā kim barmaġun ne ḳudreti vardur 50b/1

4. sıf. Hangi: Ve daḫı şol edviyeler kim çekicidür, ne-y-ile ve ne ṭabī‘at-
ıla çeker 4a/10, 131b/11 

 ne denlü: Ne kadar 72a/11, 242b/7

 ne dürlü: Ne türlü 154b/1

 ne ḳadar: Hangi miktarda, ne ölçüde 14a/10, 20b/4, 22a/8

 ne…ne: Bağlaç olarak ve tekrar edilerek çeşitli görevlerde kullanılır 

16a/1, 55a/6, 114b/1
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ne vaḳt: Ne zaman 76b/4, 83b/10, 240a/7

nebāt (A.) Bitki 84b/7, 96a/3, 102b/1

nebāt şekker Nöbet şekeri 102b/2, 205b/6, 212b/6

necāḥ (A.) Kurtuluşa erme

 mā‘cūn-ı necāḥ

neden Ne sebepten, niçin 59a/5

nef‘ (A.) Fayda, çıkar 150a/5

nefes (A.) Nefes, soluk 28b/7, 143a/1, 158b/2

 nefes al-: Soluk almak 167a/7

 nefesi açıl-: Rahat nefes almak 255a/3

 nefesi dutul-: Nefes alamamak 51a/8, 255a/3

 nefesi ḳuvvetlü ėt-: Soluk almayı güçlendirmek 277a/1

 nefesin gökcek eyle-: Nefesi güzelleştirmek 254a/8

 żīḳ-i nefes

nefs (A.) Can, ruh 

 nefs-i ‘użv Organın ruhu 116b/4, 116b/5

nefsānī (A.) Bedene ait, maddi arzulara ait 121a/9, 124a/8

nefsāniyye (A.) Nefsânî kelimesinin aynı manadaki müennes şekli  

 ḳuvā-yı nefsāniyye 

nefsī (A.) Nefisle ilgili 116a/10

neft (F.) Neft yağı 193a/7, 193b/3

nerdübān (F.) Merdiven 36a/10, 45a/1, 45b/10

nergis (F.) Nergis, zeren (Narcissus poeticus) 66a/1, 191b/10, 196b/7

 nergis yaġı: Nergisten elde edilen yağ 66a/1 

nesā / nisā ( A.) Siyatik 

 ‘ırḳu’n-nisā, ẕāt-ı ‘ırḳu’n-nisā  

nesne 1. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, obje: 

Topdan, tüfekden ve atdan düşmeden ve aġaçdan düşmeden ve nesne 
doḳunmadan 9b/7, 15a/10, 19b/6

2. Şey: Bu cerrāḥlıḳ dėdükleri nesne münaḳḳaş evlere beñzer 3b/7, 

5a/3, 11a/5

3. Bir şey, hiçbir şey: Eger kim göresin ḳatı ḫurd ola, pes gerekdür kim 
yarasın, ol ḫurdeyi çıḳarasın, tā ki nesne ḳalmaya 27b/4, 185a/7
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neşter (F.) Cerrahların kesmek ve yarmak için kullandıkları ufak bıçak: 

Eger açılmazsa neşter-ile azacuḳ deleler ve çoḳ aḳıtmayalar 83b/7, 

84b/1, 85a/8

nev‘ (A.) Cins, tür 66a/10, 71b/2, 75a/11

 nev‘-i dīger: Diğer tür 181b/1, 288a/11, 289a/8

 nev‘-i insān: İnsan türü 115b/11 

 beḳā-yı nev‘ 

nev‘ī (A.) Türle ilgili 115b/9

 mu‘tedil-i nev‘ī

nevre ḫalistiḳu (Yun.) (Metinden anlaşıldığına göre) Sinirler yumuşatıcı: 

Urum dilince nevre ḫalistiḳu dėrler ve Türk dilince siñirler yumşadıcı 
dėrler 194a/8

nezle (A.) Nezle, zükam 93a/6, 273a/1

nıṣf (A.) Yarı, yarım 172b/8

nışādır (F.) (nışādūr) Amonyak tuzu, amonyum klorür (Ammoni 

chloridum) 95a/3, 97a/7, 100a/5

nice / niçe 1. Nasıl: Her cerrāḥa vācibdür kim bahār ‘ilācı ve yay ve güz ve ḳış 
‘ilācları nice gerekdür, anları teşḫīṣ ėdüp bileler 4b/5, 12b/10, 22b/2 

2. Çok, birçok, hayli: Tāze yaralar bir niçe dürlü nesneden vāḳi‘ olur 
5b/6, 16a/1, 71a/2

 nice kim: Nasıl ki 42b/7

 bir nice

niḳāb (A.) Yüz örtüsü, peçe 146b/2

niḳrīs (A.) Gut, damla hastalığı: On dördünci güninde niḳrīs rencin ḥāṣıl 
ėdici ola 158b/4, 166a/7, 166b/3

nīl (F.) Çivit otuna denir, usaresine nile derler, Türçede çivit denir, yanmış 

üzerlik tohumuna da denir ki çocuklardaki hatalıkları defetmek 

için kullanılır (İsatis) 

 ḥabbü’n-nīl 

nīlūfer (F.) Göl süseni, nilüfer (Nymphea alba) 82a/2, 89b/2, 165a/2

 nīlūfer yaġı: Nilüfer çiçeğinden elde edilen yağ 188a/9

 şarāb-ı nīlūfer

nīm (F.) Yarım 



396 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

 nīm-birişt: (Yumurta için) Yarı haşlanmış  64b/6, 83a/10

 nīm-kūfte: Yarı dövülmüş 172b/7, 192a/6, 195a/7

ni‘met (A.) Lütuf, ihsan 1b/4

nirede Nerede 170b/6, 190b/2

nişān (F.) İşaret, iz, belirti, alamet 19b/9, 20a/1, 28a/7

 nişān-ı ‘alāmet: Belirtisinin işareti 19a/2, 51b/4

 ‘alāmet-i nişān, sebeb-i nişān 

nişāsta (F.) Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya 

patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una 

benzer bir madde 94b/9, 95a/11, 99a/9

niteki / nitekim Gibi, benzeri, nasıl ki, nitekim 67b/7, 119b/8, 126a/1, 

192b/10 

noḫūd (F.) Nohut (Cicer arietinum) 80b/4, 84a/7, 89b/2

noḫūdlu İçine nohut katılmış (yiyecek) 198b/11

noḳṣān (A.) Eksiklik, kusur 124b/9

Nūḥ (ö.i.) Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden, Hz. Nuh 286a/1 

nuḫā‘ (A.) Omurilik, murdar ilik: Ammā ol ḳısm ki nuḫā‘dan biter, yigirmi 
ciftdür 131b/7

nuḥās (A.) Bakır 222a/6

 nuḥās-ı muḥraḳ: Yanmış bakır 225a/8, 229a/5

 tūbālü’n-nuḥās 

nuḳre (A.) Ense, ensedeki kafa çukuru 

 ‘aẓmü’n-nuḳre 

nuḳū‘ (A.) Değişik bitkilerin suyundan yapılan şurup 293b/2

 nuḳū‘-ı mushil: Müshil şurubu 106b/9

nūr (A.) Işık 232b/11

 göz nūrı, rūḥ-ı nūr-ı bāṣır

nūrlandur- Aydınlatmak, parlak ve tertemiz bir duruma getirmek 277a/4

nūrlu Aydınlık, parlak, ışıklı 146a/6

nuşādır / nuşādūr Bk. nışādır
nużc (A.) Pişmek 

 ifrāṭ-ı nużc, taḳṣīr-i nużc 

nüfūẕ (A.) İçine geçme, içe işleme 
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 nüfūẕ ėt-: İçine işlemek, içine geçmek 124a/5, 124a/7

nümüv (A.) Büyüme, gelişme, artma 124a/11

 sinnü’n-nümüv

nüsḫa (A.) Yazılı bir şeyin benzeri 223a/4, 228b/11, 229a/6

 nüsḫa-i ayaric: Bir tür terkip 279b/10

nüzūl (A.) İnme

 nüzūl-i mā’: Suyun inmesi 236a/1 

O
o 1. zam. İşaret zamiri olarak yerini tuttuğu şeyi ve kimseyi gösterir: Erkān 

dėdükleri dört şeydür, biri odur kim ṭabī‘atı ḥār u yābisdür 114b/9

2. sıf. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten 

bir söz: Üzerine gül yaġı-y-ıla yumurda ṣarusın vuralar, o gėce dura 

97b/5 

ocaḳ Ateş yakılan yer 69a/8, 87b/11, 166a/4

 ocaġa dut-: Ateşe tutmak 241b/4

 ocaġa ḳoy-: Ateşe koymak 165a/5, 186a/4, 191a/1 

od Ateş 66a/6, 69a/7, 98b/8

 oda dut-: Ateşe göstermek 192a/10

 oda ḳoy-: Ateşe koymak 164a/7

 oda vur-: Yakmak 164a/5, 288b/7

odun Odun 258b/10

oġlaḳ Keçi yavrusu 21a/4, 82a/3 

oġlan (Erkek olsun, kız olsun) Evlat 11b/4, 42b/8, 45b/6

 oġlan burusı: Doğum sancısı: Oġlan burusına ve ısıtmalu kişilere 
dürtseler ısıtmanuñ ditremesin keser 195b/11

oġlana ḳal-: Hamile kalmak: Oġlı ve ḳızı olmayan ‘avratlara vėrdüm, 

ḥayż açılup oġlana ḳaldılar 219a/10

 oġlan eşi: Çocuk doğduktan sonra gelen son döl eşi, meşime: Anası 
ḳarnındaġı oġlanı düşürür gerek-ise ölü olsun, gerek-ise diri olsun ve 
oġlan eşini daḫı düşürür 219a/3

 ana ḳarnındaġı oġlan, ḳız oġlan südi 

oġlan aşı Cavşir ağacı ve bundan elde edilen usare, macun (Ferula 

alaeochytris): Ve daḫı aḳ günlük ve mūrd ve oġlan aşı ve maṣṭakī her 
birinden birer dirhem 191a/5, 221a/3, 250b/11 
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oġlancık / oġlancuḳ Çocuk, küçük çocuk 11b/7, 44b/1, 68b/10

 emer oġlancuḳ 

oġşa- / oḫşa- Elini bir şey üzerinde hafif hafif gezdirmek 11b/3, 15a/4, 

19b/5

oġul Erkek evlat 219a/9

oḳ Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk 

5b/8, 10a/7, 23a/2

 oḳ demiri: Okun ucundaki sivri demir 2b/4

oḳu- Çağırmak, davet etmek: Adına Ya‘ḳūb dėrler-idi, otuz sekiz yıl aña 
ḫiẕmet ėtmiş-idi, anı yanına oḳudı 110b/7

ol sıf. ve zam. Üçüncü tekil şahıs zamiri ve işaret sıfatı 5a/11, 6b/10, 7a/5

 ol arada: O arada 131a/4

 ol ḳadar:  O kadar 14a/10, 22a/8, 32a/4

 ol vaḳt: O zaman 223a/5

ol bir Öbür, diğer, öteki 43a/1, 52b/10, 125b/10

ol- 1. Meydana gelmek: Ba‘żısı yürürken olur, ba‘żısında derletme 
ḫastalıġından da olur 10b/9, 13b/5, 20a/2

2. Gerçekleşmek: Çoḳ kez olur kim cerrāḥ yarayı yėrine ḳodum dėr 
15b/4, 19b/7, 22a7

3. Bulunmak: Eger açmalu yėrde olursa ḳaranlıḳ yėrde mūm-ıla 
açasın 7b/2, 8a/10, 9a/6

4. Bildirme ifade eder: Bu ümīẕe kim anlaruñ kemigi ter olur 2a/6, 

5b/4, 11b/8

5. (Zaman bildiren kelimelerle) Gelip çatmak, yaklaşmak: Cüllāb-
ıla yudasın, ṣabāḥ olıcaḳ lisānü’ẟ-ẟevr, persiyāvşān, ‘ırḳu’s-sūs 206b/7, 

207b/4, 269b/5

6. (Hastalık bildiren kelimelerle) Yakalanmak, tutulmak: Nāzile ve 
zükkām olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Bir ḫılṭdur ki dimāġdan buruna 
inerse zükkām, boġazdan öykene inerse nāzile olur 91a/10

7. Uymak: Bir ṭar ṭāḳıye bulasın kim başına güc-ile ola 22b/4

8. (İsimlerden sonra geldiğinde)… haline gelmek: Cerrāḥ olan 
kimsenüñ eli uz ve göñli düz gerekdür 3b/10, 4a/6, 4b/8 

9. (Sıfatlardan sonra geldiğinde)… vasfını taşımak: Şöyle kim altun 
yā gümiş yāḫūẕ ḳal‘aylı ola kim andan yaraya żarar olmaya 4b/9, 6a/1
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10. (İsim-fiillerden sonra) Anlamı kuvvetlendirmek için üslup 

özelliği olarak kullanılır: Gözi görmez olur, ikinci nişānı budur kim 
eli dutmaz olur yāḫūẕ bir ayaġı yāḫūẕ hem bir eli hem ayaġı dutmaz 
olur 19b/10

 ‘ābid ol-, ‘āciz ol-, ‘ārıż ol- , āsān ol-, āşikāre ol-, āvāzı boġuḳ ol-, ‘ayān 

ol-, ayru ol-, bāliġ ol- bāṭıl ol-, bedel ol-, bellü ol-, bilmiş ol ki, bilmiş 

ol kim, bir ol-, cārī ol-, cem‘ ol-, dāḫil ol-, def‘ ol-, düş ol-, emīn ol-, 

eyle ol-, eyü ol-, fā’ide ol-, fāsid ol-, geñez ol-, ġāfil ol-, ġālib ol-, ġā’ib 

ol-, ġayr-ı ṭabī‘ī ol-, ḫaberi ol-, ḫaberi olma-, ḫabīr ol-, ḥācet ol-, 

ḥallol-, ḫalāṣ ol-, ḥāṣıl ol-, ḫasta ol-, ḥażır ol-, helāk ol-, ḥissol-, ḫurd 

ol-, iki pāre ol-, imkān ol-, ishāl ol-, ḳābil ol-, ḳabż ol-, ḳā’im ol-, 

ḳasḳatı ol-, maḥsūs ol-, mā’il ol-, māl-ā-māl ol-, ma‘lūm ol-, memzūc 

ol-, mensūb ol-, meşġūl ol-, muḫāṭara ol-, muḥtāc ol-, mücevvef ol-, 

müstaḳīm ol-, müstefīd ol-, müsteḥīl ol-, müteġayyir ol-, müteḥarrik 

ol-, mütevaṣṣıl ol-, müteveccih ol-, mütevellid ol-, nāfi‘ ol-, nażc ol-, 

peydā ol-, sākin ol-, şübhesüz ol-, tamām ol-, vācib ol-, vāḳi‘ ol-, 

vārid ol-, vāṣıl ol-, yarar ol-, yeyni ol-, yüzi aḳ ol-, zaḥmet ol-, zā’id 

ol-, ża‘īf ol-, żarar ol-, ẕikr ol-    

olaġan Olması tabii olan 10a/3, 61a/5, 76b/2

oldur- Olmasını sağlamak 87a/11, 180a/8, 289b/4 

olın- Bk. olun-
 binā olın-, mu‘ālece olın-, naḳl olın-, terkīb olın-, tīmār olın-, ẕikr 

olın-

olma Olmak işi 8b/9, 19a/2, 126a/2

olmış Olgunlaşmış 294b/2

olta Ucuna çengelli iğne takılı balık avlama aracı 61b/8

oluḳlu Oluğu olan 33a/10

olun- Olmak fiiline konu olmak 289a/8

 ‘amel olun-, beyān olun-, binā olun-, ḥallolun-, ḫarc olun-, ıṣlāḥ 

olun-, isti‘māl olun-, merhem olun-, müteḥarrik olun-, tecribe 

olun-, terbiyet olun-, terkīb olun-, tīmār olun-, ẕikr olun-

omaç İçine ekmek, peynir, soğan ve bazen yağ, pekmez konup yoğurularak 

yapılan bir yemek 167b/5, 169a/9, 197b/7
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omuz Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm 17a/8, 

27b/10, 31a/1

 omuz başı: Kol ile omzun birleştiği yer 31b/3, 43b/5, 45b/5 

on On sayısı 12b/11, 13a/1, 22a/7

on beş On beş sayısı 13a/2, 59b/2, 75a/9

onar On sayının üleştirme sayı sıfatı 65a/10, 66b/1, 81b/8

oñar- 1. Düzeltmek: Bu aġacı anuñ ḳoltuġı altından geçüresin ve birḳaç kişi 
anı duta ve sen aġacı oñarup ol ṭopı ḳoltuġına ḳoyup 45b/2

2. Ondurmak, tedavi etmek, iyileştirmek: Ben bir kişi buldum ki 
on sekiz yıl ṣol ḳolı çıḳmış-ıla yürümiş, tīmār ėtdüm, oñardum 15a/9, 

37b/3, 46a/4

oñat Doğru, uygun, iyi, mükemmel, lâyıkıyla, tamam, muvafık: Bunları 
gerekdür kim oñat bilüp teşḫīṣ ėdesin ve aña göre işleyesin 4b/2, 

17b/1, 54b/4

oñul- Şifa bulmak, iyileşmek, yara kapanmak, iltiyam bulmak: Ve daḫı çoḳ 
olur kim ḫunāma döner, hīç oñulmaz 8b/8, 191b/4, 203b/10

oñult- Hastalığı, yarayı sağaltmak, iyileştirmek: Anuñ tīmārı hemān 
oñultmaḳdur ve sarmaḳdur 21b/9, 78b/5

onuncı On sayısının sıra sıfatı 155b/2, 158a/11

oñurġa Bel kemiği, omurga: Eger ṣaġına ve eger ṣolına ve ba‘żı kez oñurġadan 
yaña ṣınur 29a/2, 29b/11, 30a/1

oransuz Hadsiz, hesapsız, ölçüsüz 41b/7, 62a/5

orta 1. i. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı 

uzaklıkta olan yer: Ya ḳamış bulursañ ortadan yarasın barmaḳ 
üzerine göre ve yaḳı vurasın 33a/11, 58b/8 

2. i. (İsim tamlamasının ikinci ögesi olarak) Ara, iç: Ve eger ṣınuḳ 
kemiginüñ ortasında olursa ve yuḳaru yanbaşına yaḳın olursa gerekdür 
kim 35a/3, 45a/11, 128a/1

3. sıf. Ne çok fazla ne çok az olan, mutedil: Bir ṭop ḥāżır ėdesin ki 

büyüklügi orta şalġam deñlü ola 44a/5, 45b/1, 276a/7 

 orta ḥuḳne: Bir tür lavman 266a/4

orta barmaḳ El parmaklarının sağdan ve soldan üçüncü olanı 44b/3, 54b/9

ot (I) İlaç: Lādānı ḫaṭmī yaġı-y-ıla ḥallėdeler yāḫūẕ yāsemīn yaġı-y-ıla otları 
bile ḳarışduralar 65b/6, 66a/11, 67b/5
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ot (II) İlkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler: 

Çevresinden ḳılı dökülür ve ot yanuġı gibi olur ve bunları şundan 
bilesin ki oḫşamaġ-ıla ve aramaġ-ıla 11b/2

otur- 1. Vücudun belden yukarısı dik duracak biçimde ağırlığı kaba etlere 

vererek bir yere yerleşmek: Eger ziyāde ḳatı çıḳdı-y-ısa ol kişi bir 
ṣuffenüñ yanında yėre otura 39a/9, 41a/8, 56b/4

2. Durmak, beklemek: Gerek kim anuñ-ıla olmaz-ısa ḥammāma 
iltesin, ḳatlanıbildügi ḳadar otura 53a/3, 107b/2, 107b/5

oturt- Oturmasını sağlamak 27a/5, 33a/7, 52b/6

otuz Otuz 69b/4, 75a/8, 79b/6

otuzıncı Otuz sayısının sıra sıfatı 156b/6, 159a/7

ov- 1. Elini bir şeyin üzerinde bastıra bastıra gezdirmek: Avadan ol ṣu-y-ıla 
ovasın, tā ki yumşana, andan dėdügümüz gibi yerine itivėresin 40b/8, 

41a/6, 46a/7

 2. (Bir yeri) Sıkı sıkı sürterek temizlemek: Ol yüzde olanı ıssı ṣu-y-
ıla yuyalar, ṣābūn-ıla ovalar, tā ki ḳatı ḳızara 91a/4

ovul- Ovma işine konu olmak 207a/2

oy- Keskin, sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur 

oluşturmak 32b/6, 78b/4

oyna- 1. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle 

uğraşmak: Sebebi, ḥammāmda ṣu girmekden yā ṣuya oynamaḳdan ya 
ṣoñra yel ḳapmaḳdan olur 241b/2

2. Hareket etmek, kımıldamak: Zīrā bilürsin kim köprücek oynamaz 
ġayrı beden gibi, bėl yāḫūẕ ayaḳ gibi 20b/10, 22b/1, 41b/8

3. Sevişmek, aşıktaşlık etmek: Bir nice dürlü nesneden olur, ammā 
birisi maḥbūb görmekden veyā maḥbūb-ıla oynamaḳdan olur 71a/4

 yürek oyna-

oynat- Hareket etmesini sağlamak 13b/10, 22b/1, 25a/10

oyul- Oyma işi yapılmak 52b/4, 52b/5

Ö
öd Safra 51b/6, 77a/8, 85b/6

ög- Övmek 31a/9, 57b/11

ökçe Topuğun arka bölümü, ökçe 5a/11, 37b/9, 44a/10
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öksür- Akciğerlerdeki havayı birdenbire ve gürültülü bir sesle dışarı vermek 

63a/8

öksürük Öksürük 208a/1, 212b/2, 215b/7

 öksürük dut-: Öksürmeye başlamak 28b/7

öl-  1. Hayatı sona ermek, can vermek 9a/4, 11a/8, 19a/2

2. Erimek, çalkalanarak karıştırılmak 202b/4

ölç- Ölçmek 21a/6

öldür- Ölmesine sebep olmak: Anuñ gibiler öldürür, daḫı bunuñ ‘ilācında 
cemī‘ ḥükemā ‘ācizlerdür 243b/5, 286b/4

öldürüci Öldüren, ölüme yol açan 286b/3

ölü Ölü, yaşamayan 219a/2

ölüm Hayatın sona ermesi, mevt, vefat 47b/7, 51a/4, 52a/2

ölüt-  Islatmak 66a/2, 66a/4

‘ömr (A.) Ömür, hayat 111a/10, 112a/1, 113a/1

öñ Ön, arka karşıtı: Şöyle bilesin kim her ḳafa öñünde ve ṣoluḳ yerinde berk 
olur ve ḳalıñ olur 23b/4, 31b/6, 34b/3

öñdin Önce, ilk önce, önceden, önden, daha evvel: Ebū ‘Alī buyurur kim bu 
işi otuz günden yā ḳırḳ günden öñdin bitürmeyeler 69b/4, 113a/10, 

134a/2

önegülik İnat, inatçılık

 önegülik ėt-: İnatçılık etmek: Ve eger ki önegülik ėdüp yerine ḳoyasın, 
evvel gerekdür kim ḥammāma iledesin 47b/7

ördek Evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas) 190b/7, 193a/11, 

194b/4

ört- 1. Korumak, görünmez duruma getirmek veya gizlemek için üstüne 

bir şey koymak: Yaġlanıcaḳ kendüyi örteler, baṣduralar, der içinde 
yata 287b/3, 289b/9

2. Kapamak: Andan ol tomruḳ üzerine ḳoyasın ve ol kişinüñ gözlerini 
örtesin 18a/9, 85a/5

örteko- Örtmek, örtüvermek, örtülü vaziyette bırakmak 57b/6, 241b/9

örtün- Kendi üzerine bir şey örtmek 288a/2

örümcek Örümcek (Aranea) 84b/4

 örümcek avı: Örümcek ağı: Örümcek avın şāf ėdeler, mürekkebe 
bulayalar, bu unı maṣra-y-ıla burnına üfüreler 86a/11, 146a/4, 

218a/3
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öte Öbür taraf 157b/7

ötüri/ ötürü Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı 120a/10, 121a/11, 

151b/7

 bundan ötürü

öyken Akciğer 62a/11, 63a/4, 120b/8

öyle O şekilde, o biçimde 13b/10, 26a/6 

öyle Öğle 

 ėrteden öyleye 

öz Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü 86a/8

 mersin yapraġı özi, un özi

P
pāçe (F.) 1. Kasaplık hayvanların kesilmiş ayağı: Birḳaç günde gitmez-ise 

ḳaz yaġı, bādām yaġı, tavuḳ yaġı, pāçe yaġı, bunları aḳ mūm-ıla 
ḳarışduralar 99b/1, 107a/11

2. Bu ayaktan yapılan çorba: Ṣoñra kim bitmege başlaya, bitürici 
ġıdālar yėdüreler, baş gibi pāçe gibi 67b/1

pādişeh (F.) Padişah, hükümdar 281b/4

pāk (F.) Temiz 18a/1, 87b/5

  pāk ėt-: Temizlemek 48b/6, 80b/4, 180b/9

pālūde (F.) Bir tür tatlı 84a/7

 bal pālūdesi 

panbucaḳ Pamuk parçası: Ṣuyı gitdügin andan bileler ki bir pāre aġaca 
panbucaḳ ṣaralar daḫı ol yaġa banduralar 192a/9

panbuḳ Pamuk (Gossypium) 52b/5, 80a/8, 83a/6

pancar (Erm.) Pancar (Beta vulgaris) 112b/5, 171a/10

paralan- Parçalanmak 30a/2, 33a/1

pāre (F.) Parça 5b/11, 6a/2, 20b/10

 pāre pāre: Parça parça 237a/7

 pāre pāre eyle-: Parçalamak 163b/2

 pāre pāre ėt-: Parçalamak 164a/9

Pārsīce Farsça 78a/2

pasçuġaz Pas parçaları: Baḳır ṭulısın ya‘nī ḳazancı baḳır işlerken andan 
sıçrayan pasçuġazları dėvşüreler 71b/6
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pāzū (F.) Pazı, yaban pancarı (Beta vulgaris varcicla) 106b/11, 265b/11, 

266a/7

 pāzū yapraġı suyı: Pazıdan elde edilen öz su 266a/7 

pelin (Bul.) Yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı ve ıtırlı bir madde 

bulunan ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Artemisia absinthium) 

75a/9   

pence (F.) Pençe 49b/9

penc engüşt (F.) Beşparmak otu, beş yapraklı yonca (Vitex agnus castus): 

Kebere dibinüñ ḳabı ve toḫmı, penc engüşt degmesinden otuz dirhem 

260b/3

perde (F.) İki yeri birbirinden ayıran şey, bölme, ara zarı: Eger kim ol yaruḳ 
tā beyniye degin olursa ve ḫurdesi perde üzerinde ḳalmaya 20b/1, 

22b/6, 23a/3

 ṣaġlıḳ perdesi 

perhīz (F.) Diyet, rejim 70a/1, 171a/4

 perhīz eyle-: Kısıtlamalı bir beslenme düzeni takip etmek 108a/3, 

263b/6

 perhīz ėtdür-: Kısıtlamalı bir beslenme düzenini uygulatmak 

14a/1, 54a/2, 99a/2 

 perhīz ėt- Kısıtlamalı bir beslenme düzeni takip etmek 70b/7, 

86b/9, 106b/10

perīşānlıḳ Perişan olma durumu 

 göñül perīşānlıġı

persiyāvşān (F.) Baldırıkara, venüs saçı, bersiyavuşan (Adiantum capillus 

veneris): Lisānü’ẟ-ẟevr, ve persiyāvşān ve ‘ırḳ-ı sūs her birinden bir 
dirhem 210a/9, 211a/9, 254b/5

perverde (F.) Çeşitli meyve ve sebzelerin özünün terbiyesinden elde edilen 

yiyecek 94a/9, 182b/11, 192a/4

 perverde ėt-: Terbiye etmek 202a/4

 mürdeseng-i perverde, zencebīl perverdesi 

pes (F.) Şu halde, öyleyse 27b/3, 29b/2, 30a/11

pesfāyic (F.) Bk. besfāyic 67b/9

pey (F.) Art, arka, iz 

pey-ā-pey: Yavaş yavaş, tedricen 268a/11, 293b/7, 294a/1

peydā (F.) Açıkta ve meydanda olan, zahir 
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 peydā ėt-: Meydana getirmek 23a/10

 peydā ol-: Ortaya çıkmak, belirmek, görünmek 77b/4

peynir Peynir 75b/11

pīrezed (F.) Firuze taşı: Demü’l-aḫaveyn ve uşaḳ ve pīrezed onar dirhem 
188a/6

piş- (Yiyecekler) Isı etkisiyle çiğliği ve hamlığı giderek yenilebilir duruma 

gelmek 71a/9, 281a/6

porsuḳ Porsuk (Meles) 290a/4

pufḳurı pufḳurı Pofur pofur, sürekli bir biçimde 63b/2

pul Küçük ve ince tabakacıklar 102a/7, 106b/6, 108a/11

pus 1. Bazı meyvelerin üzerinde oluşan sakız veya zamka benzer madde: 

Alalar altı dirhem erük pusı, üç dirhem erük pusını ṣuda ıṣladasın 
283b/3, 283b/4

2. Ağaçların dal ve gövdelerinde oluşan yosun 179b/9, 181b/6, 

190b/8

 beneviş pusı

 
R
rādi‘ (A.) Revülsif: Andan rādi‘ ṭılālar vuralar, ṭaġıla 104b/3

rāḥat (A.) Sıkıntısız olma durumu 16b/11, 41a/7

raḥm (A.) Rahim 138a/8, 149b/2, 150a/2

 ana raḥmi, edviyetü’l-maḳ‘ad ve’r-raḥm, raḥm ṣovuḳluġı 

raḥmet (A.) Allah’ın yarattıklarına olan merhameti, acıma ve esirgemesi 

raḫşīn (?) 171a/7

raḳīḳ (A.) İnce, nazik 117a/7, 153b/2

 raḳīḳ ḳıl-: İnceltmek 119a/6

 mi‘ā-yı raḳīḳ 

ramek (Yun.) Bir tür terkip adıdır. Yunanca olup Calinos’un 

terkiplerindendir. Hurma kabuğu suyu mazı ile pişirilip kurslar 

yapılır, buna kurs-ı ramek denir; zaman zaman bazı büzücü 

maddeler de eklenerek kullanılır, sük ve sükkü’l-misk de denir 

245a/3

raṣāṣ (A.) Kurşun, kalay

 isfīdācü’r-raṣāṣ 
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rāsen (F.) Andız otu (Juniperus drupacea): Rāsen, ‘ūd-ı belesān her birinden 

beşer dirhem; nīm-kūfte ėdesin 195a/6

rāst (F.) Doğru, düzgün 3b/3

 rāst gel-: İstediği gibi olmak 4b/4, 77b/11

rastıḫ / rastuḫ Bk. rastuḳ
rāstla- İsabet etmek 60a/1

rastuḳ / rastuḳ ṭaşı Rastık taşına denir ki yanmış bakırdan yapılır 185b/11, 

190a/11, 204a/2

raṭb (A.) Yaş, ıslak 116b/18, 119a/8

 bārid ü raṭb, ḥār u raṭb 

rāvend (F.) Bk. revend 

 rāvend-i çīnī: Bk. revend-i çīnī 65a/1, 206b/2, 210a/1

 ḫıyārşenber rāvendi 

rāziyāne (F.) Rezene denen bitki (Foeniculum vulgare) 84b/8, 162b/8, 

210a/10

 rāziyāne ṣuyı: Rezeneden elde edilen öz su 226b/1

recā (A.) Rahimde meydana gelen bir hastalık türü: Bu bir marażdur kim 
bu maraża recā dėrler, raḥm içinde balġamdan ḥāṣıl olur 219b/9

rehīc (A.) Arsenik, sıçanotu: Rehīc ya‘nī sıçan otı ve zernīḫ ve zāc-ı Ḳıbrızī 
ve nuşādır; bu cümleyi berāber ėdüp 203a/5

re’īs (A.) Baş, lider 119b/11, 120a/1, 120b/7

re’īs ‘użv: Ana organ 120a/4, 120a/9, 120b/1

 a‘żā-yı re’īse, ġayr-ı re’īs

remed (A.) Göz ağrısı, göz iltihabı 230a/1, 234b/1, 235a/1

 ıssı remed

renc (F.) Ağrı, sızı, hastalık 80b/11, 99b/7, 103a/6

renclü Hastalıklı, sızılı 36a/6

reng (F.) Renk 88b/2, 117a/11, 148a/1

resm (A.) Âdet, usûl: Gerek incik gerek-ise ḳol olsun, anuñ-ıla baġlayalar, 
niteki resmdür 67b/8, 68a/8, 144a/9

 bu resme

revā (F.) Layık, uygun 

 revā gör-: Layık görmek 7a/2, 10a/6, 12b/4
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revāḳ (A.) Süzülmüş nesne, petek 177b/8

 revāḳ eyle-: Süzmek 259b/4

revān (F.) Akan 

 dili revān ėt- 

revend (F.) Karabuğdaygillerden, büyük yapraklı, çok yıllık bir bitki, 

râvend, râvend-i çînî, râvend-i Rûmî, râvendiye (Rheum 

officinale) 241a/5

 revend-i çīnī: Bk. revend 174b/11, 197a/10, 211a/3

 revend-i Rūmī: Bk. revend 161a/1

reyḥān (A.) Fesleğen: Sirke-y-ile çalḳayalar, siñirlü yapraġı toḫmı, reyḥān 
toḫmı ile çalḳayalar 104b/4, 242a/6, 244b/8

 şarāb-ı reyḥān

rıṭl (A.) 130 dirhem ağırlığında bir ölçü birimi 66a/7, 181a/5, 181a/5

ribāṭısı (?) Ṣıfat-ı ḳurṣī kim ribāṭısı bir marażdur kim ol ‘alīlüñ içdügi ṣu bevl 
yolından çıḳar 237b/11

rişte (F.) Erişte, ev makarnası: Ṣu yerine şarāb-ı benefşe içe ve bādām südi-y-
ile rişte yėdüreler 90a/5

 rişte aşı: Erişte 71a/7

 rişte müzevveresi: Erişte çorbası 91b/6

rivāyet (A.) Bir haberi, söz veya olayı nakletme, anlatma 

 rivāyet ėt-: Anlatmak, söylemek 286a/1

rīvend (F.) Bk. revend 261a/4

 ḳurṣ-ı rīvend 

riyāḥ (A.) Rüzgarlar 

 riyāḥ-ı erba‘a: Dört yönden esen rüzgarlar 151b/10

ru‘āf (A.) Burun kanaması: Burun ṭomursa kim aña ru‘āf dėrler 86a/3

rub‘ (A.) Dörtte bir, çeyrek 210a/2, 211a/5, 285b/6

rub (A. rubb) Meyve ve sebzelerden çıkarılan özsuyun güneşte terbiye 

edilerek koyulaştırılmış şekli 223b/4

rubb-ı sūs: Meyan balı 254b/4, 256a/7, 257b/2

 rubb-ı ḥaṣrım: Koruk suyu 232b/5

 rubbü’r-rummān: Nar özü 257a/4

 rubbü’s-sūs: Meyan balı 213a/2, 237b/3, 255a/9

 nār rubbı 
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rufedan / rufidan (Yun.) Rafadan 82b/2, 84a/4, 97b/7

rūġan (F.) Yağ 

 rūġan-ı bābūnec: Papatya yağı  288b/1, 291b/2

 rūġan-ı gül: Gül yağı 288b/1

 rūġan-ı zeyt: Zeytin yağı 288b/2, 292a/5

rūḥ (A.) Ruh, can 148b/2, 148b/5

 rūḥ-ı muḳaddes: Mukaddes ruh (Metinde Hz. Peygamber’in ruhu 

için kullanılmıştır.) 1b/6 

 rūḥ-ı nūr-ı bāṣır: Göz nuru 130a/5

 ta‘dīl-i rūḥ 

Rūmī (A.) Rumlara veya Anadolu’ya ait 

 merhem-i sürḥ-i Rūmī, revend-i Rūmī 

rummān (A.) Nar 

 ḳışr-ı rummān, rubbü’r-rummān

rusġ / rusġa (A.) (İnsan ve hayvanda) Bilek 128b/6, 129b/8

rūşen (F.) Parlak, aydın 

 gözi rūşen ėt-

ruṭūbet (A.) Yaşlık, nemlilik. Eski tıp anlayışına göre maddelerin taşıdıkları 

varsayılan dört özellikten biri 82b/1, 115a/4, 117a/7

 ruṭūbet-i beyżiyye: Ak rutubet 146a/2, 146a/4

 ruṭūbet-i celīdiyye: Buza benzeyen rutubet 146a/7

 ruṭūbet-i ziyāde: Fazla rutubet 83a/2

 ruṭūbet-i zücāciyye: Erimiş cama benzeyen rutubet 146a/8

rūzī (A.) Rızık 

 rūzī ḳıl-: Rızıklandırmak 1b/5

rüsül (A.) Peygamberler, nebîler

 merhem-i rüsül, ṣıfat-ı merhem-i rüsül

S
sā‘at (A.) Saat, vakit, zaman 51a/7, 51b/2

ṣabā (A.) Sabaha doğru kuzeydoğudan hafif esen bahar rüzgarı 152a/5

ṣabāḥ (A.) Sabah 89b/4, 94b/1, 107b/6

 ṣabāḥ ol-: Güneş doğup ortalık aydınlanmak 206b/7, 207a/4, 

269b/5
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sābinec (F.) Adam otu, kankurutan (Mandrogora oficinarium) 162b/7

ṣabr (A.) Zambakgiller familyasından, tropikal bölgelerde yetişen, küçüklü 

büyüklü birçok türü bulunan, özellikle sarı sabır denen türü tıpta 

kullanılan bir bitki (Aloe vera) 66b/1, 105a/6, 107a/10 

 ṣabr-ı maġsūl: Yıkanmış sabr 201a/9 

 ṣabr-ı suḳuṭurī: Yemen sahilindeki Sukuter adasında yetişen sabr 

84a/4, 85b/7, 88a/3

 ṣabr-ı usḳuṭurī: Bk. ṣabr-ı suḳuṭurī 166b/4, 168a/1, 205a/9

 ṣabrü’s-suḳuṭurī: Bk. ṣabr-ı suḳuṭurī 213a/7

 ḥabb-ı ṣabr , ḥabbü’ṣ-ṣabr, ṣıfat-ı ḥabbü’ṣ-ṣabr 

ṣābūn / ṣabūn (A.) Sabun 91a/3, 98b/11, 109a/9

 ‘Irāḳī ṣabūn

ṣabur Bk. ṣabr, saru ṣabur 174b/3, 181b/11, 200a/11

ṣac  İnce demir levha: Ammā dimāġuñ şekli müẟelleẟdür, ṣac ayaġuñ üç 
ayaġına beñzer 145a/10

saç  Saç, başı kaplayan kıllar: İki kesük siñirlerüñ başları berāber geldükden 
ṣoñra ‘avrat saçı-y-ıla dikdüm 5b/3, 23a/6, 80a/2

saç- Etrafa serpmek, dökmek 7a/5, 65b/11, 190b/2

saçanaḳ Kas: Kimi daḫı iki şaḳaḳuñ saçanaḳlarına yayılur ve andan geçer 
130a/11, 131a/1, 132a/5

ṣadāḳat (A.) Sadakat, vefakârlık gösterme 123a/5

sāde (F.) İçine bir şey katılmamış 65a/4, 150b/1

sādec (A.) Bk. sāẕenc 
 sādec-i Hindī: Bk. sāẕenc-i Hindī 195a/5

 sikencübīn-i sādec

ṣādır (A.) Ortaya çıkan 

 ṣādır ol-: Ortaya çıkmak, meydana gelmek 122a/4, 123b/6

ṣadrī (A.) Göğüse ait, göğüsle ilgili 

 ḥicāb-ı ṣadrī 

ṣāf (A.) Arı, halis, berrak 278b/6

ṣāfī (A.) Katışıksız 40b/2, 171a/6, 184b/10

 ṣāfī eyle-: Katışıksız hale getirmek 216a/1

 ṣāfī ḳıl-: Katışıksız hale getirmek 250a/8

 mürr-i ṣāfī
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ṣāfin / ṣāfine (A.) İç aşık kemiğinden topuğa kadar giden büyük damar: 

Şuña degin yürür kim iç ṭopuḳ ḳatında āşikāre olur ve buña ṣāfin 
dėrler 138b/6, 138b/10, 156b/7

ṣāfīraḳ Daha saf 118b/7

ṣafrā (A.) Öd, merare, dört vücut sıvısından biri 40b/2, 63b/5, 73a/9

 ṣafrā-yı ġayr-ı ṭabī‘ī: Doğal olmayan safra 119a/2

 ṣafrā-yı ṭabī‘ī: Doğal safra 118b/1, 119a/2

 mirre-i ṣafrā, ṣıfat-ı müshil-i ṣafrā, ṣıfat-ı müshilü’ṣ-ṣafrā 

ṣafrāvī (A.) Karaciğerin diğer organlardan fazla çalışmasından dolayı, hırçın, 

zayıf bir bünye ve mizaca sahip (kimse) 12a/8, 77b/5, 249b/9

 ṣafrāvī ısıtma: Safralı humma hastalığı 249b/9

ṣaġ (I) 1. Sağlam, sağlıklı, sıhhatli: Derletme ḫastalıġından vāḳi‘ olur ve daḫı 
ṣaġ yürürken ādeme çoḳ vāḳi‘ olur 9a/8, 16a/7, 36a/3 

2. Temiz, saf, halis: Eger ki gitmez-ise būre, saġ ṭuz, şayṭarac, bābūnec, 
ḫardal, kirec üçer dirhem dögeler 90b/4, 92b/11, 93a/11

ṣaġ (II) Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan: Ol saġ yanına 
yata dā’imā, tā ki ḥāṣıl ola, ṣıḥḥat bula 24a/6, 28b/1, 29a/1

ṣaġal- Hastalıktan kurtulmak, şifa bulmak 11a/8, 26a/3, 30a/10

ṣaġalma Sağalmak işi 38a/6

saġalt- İyileştirmek, sağlığa kavuşturmak 62a/9, 78b/8

ṣaġıl- Bk. ṣaġal- 7b/11, 8a/1, 25b/11

saġış Sayı, adet, miktar: Ve saġışda altı baġarsuḳdur: Birine ṣā’im dėrler ve 
birine iẟnā ‘aşerī dėrler 147b/5

ṣaġīr (A.) Küçük

 ıṭrīfīl-i ṣaġīr 

ṣaġlıḳ Hasta halde olmama, sıhhat, esenlik 

 ṣaġlıḳ bul-: Sağlığına kavuşmak  251b/5

 ṣaġlıḳ perdesi: Sağlık örtüsü 1b/3

ṣaġraḳ Kadeh, bardak: Alasın yaġı gitmiş ayranı ḳoyasın, lorı dibine çöke, 
üzerinden durıca ṣuyın alasın, bir ṣaġraḳ miḳdārı ola 270b/5

saḥc (A.) Bağırsak enfeksiyonu: Ṣıfat-ı ḥab, ishāle ve saḥca fā’ide ėder 
209a/10, 267b/5

saḥfe (A.) Semizlik ve arıklık yönünden beden 125a/3
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ṣāḥib (A.) Sahip 171b/1

ṣaḥīḥ (A.) Gerçekten, hakikaten 79a/5

saḥḳ (A.) Döverek ezme, dövme 215b/5

 saḥḳ eyle-: Dövmek, döverek ezmek 182b/1

 saḥḳ ėt-: Dövmek, döverek ezmek 82b/9, 84b/7, 87b/1

saḫt (F.) Sert, şiddetli 14a2

ṣaḫtiyān (F.) Tabaklanarak cilalanmş ve boyanmış deri, özellikle dana ve 

keçi derisi 160a/10

ṣā’im (A.) İnce bağırsağın üst yarısı 147b/6

ṣaḳad (A.) Engelli, özürlü 

 ṣaḳad ḳo-: Sakat bırakmak 43a/1

saḳal Sakal 88b/2, 155b/11, 216b/9

ṣaḳın- 1. Uzak durmak, çekinmek, kaçınmak: Bunuñ gibi yaraları üç gün 
yaḫūẕ beş gün geçmeyince açmayasın ve daḫı muḫālif ṭa‘āmlardan 
ṣaḳınasın 6b/6, 8a/11, 20b/2

2. Korumak, gözetmek: Ol cerāḥat çıḳa ve ammā iligi ṣaḳınsun kim 
aña matḳāb degmeye 16a/10, 20b/4 

3. Tedbirli olmak, tedbir almak: Eger kim şübheñ var-ısa ol omuz 
başı egri ḳala dėyü, ṣaḳına, ḳımıldamaya 31b/3 

sāḳıṭ (A.) Düşen, düşmüş 

 sāḳıṭ ol-: Düşmek 246b/8

ṣaḳız Sakız 163a/5, 211a/5, 241a/7

 maṣṭakī ṣaḳız, ṣarmaşıḳ ṣaḳızı

ṣākin (A.) Sakin, hareketsiz 

 sākin eyle-: Sakin duruma getirmek 164b/7, 195a/11, 240b/10

 sākin ėt-: Sakin duruma getirmek 93a/9, 235b/6

 sākin ol-: Sakinleşmek 67a/10, 82b/10, 84b/2

 yėli sākin eyle- 

ṣaḳla- 1. (Bir şeyi) Kaybolmaması, zarar görmemesi için belli ve emin bir 

yere koymak: İmdi saña bir yādigārum vardur, gerek kim anı saña 
vėrem ve sen anı key ṣaḳlayasın, dėdi 110b/10

2. Sakınmak, korumak, esirgemek: Ḥammām vāḳi‘ olursa yarayı 
şöyle ṣaḳlayalar kim bir eski kettān bezini zeytūn yāġı-y-ıla ıṣladup 

8a/11, 21b/7, 23a/4 
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3. Gizlemek: Ḫayāl oldur kim ḥiss-i müşterek ṣuver-i maḥsūseden 
ḳabūl ėtdügi ġā’ib olduġından ṣoñra anı ṣaḳlar 122b/8

4. Bozulmasını önlemek, olduğu gibi kalmasını sağlamak: Eger 

vācib olursa ince bėzden süzeler ve ṣaḳlayalar 160a/3, 164a/9, 165a/4

ṣaḳlan- Korunmak, muhafaza olunmak 22a/10

ṣaḳlanıbil- Koruyabilmek: Saḫt olmaya ve cimā‘ ėtmeye ve ḳımıldanmaya 
ṣaḳlanıbildügi ḳadar 14a2

saḳmūniyā (A.) Müshil olarak kullanılan bir bitki, mahmude, bingöz otu 

(Convulvulus scammonia) 213b/8, 214b/10, 218b/10

saḳmūniyā-yı meşvī: Kavrulmuş bingöz otu  271a/4, 273b/5, 

274a/10

 saḳmūniyā-yı Anṭākī: Bingöz otunun bir türü 213a/2 

 meşvī saḳmūniyā 

ṣal- 1. Sallamak: İkinci nişānı budur kim başını bir yėrde dutamaz, ẕikr ėder 
gibi ṣalar 63a/1 

2. Koymak, bırakmak, atmak: Andan ṣoñra bu edviyeler ol seksen 
dirhem yaġuñ içine ṣalalar ve havān desti-y-ile ḳarışduralar 289b/6

 furuna ṣal

ṣalın- Sallanmak, sarkmak 36b/11, 95b/11

ṣalībe (A.) Gözün tabakalarından biri: Yedinci ṭabaḳasına ṣalībe dėrler ve bu 
ṭabaḳa gözüñ süñügine ḳarışur 146b/3

ṣāliḥ (A.) Elverişli, uygun 118b/10

ẟālil (A.) Siğil: ẞālil renci kim aña sigil dėrler 109b/1

ṣalla- Sallamak, hareket ettirmek 39b/2

salṭanat (A.) Hükümdarlık, sultanlık 2a/2

ẟamāḳī (A.) Bk. maṣṭakī 174a/1, 174a/7, 174b/2

ṣamġ (A.) Zamk 82a/7, 208b/2, 233a/3

 ṣamġ-ı ‘Arabī: Arap zamkı, karaz denilen ağacın pusu 85b/2, 

99a/9, 167b/9

 ṣamġ-ı muṣaffā: Arıtılmış zamk 178b/1

sāmi‘a (A.) İşitme gücü 

 ḳuvvet-i sāmi‘a 

ṣan- Sanmak, zannetmek 28b/6, 49b/4, 50b/3 

 eyle ṣan-
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saña Sen zamirinin yönelme durumu 17a/11, 30b/10, 57b/4

ṣan‘at (A.) (Metinde) Bir ilaç veya terkibin yapılması, bir edviyenin 

hazırlanması yahut imal edilmesi 43a/2, 72a/4, 114a/11 

 ṣan‘at-ı ḥab: Hap yapımı 269b/2

 ṣan‘at-ı muġlāb: Şurup yapımı  269a/8

 ṣan‘at-ı muḥarrik: Harekete geçiren (şeyin) yapımı 269b/6

sanca- Sancımak, sancı vermek: Evvel nişānı oldur kim ḳasuḳdan ḫāyeye 
yumurda bigi iner ve sancar 70a/7, 82a/1, 82b/1

sancu Sancı 29a/4, 70a/4, 84b/3

sanç- Saplamak, batmak: Ḫāye şişmek ve aġrımaḳ ve sançmaḳ, bir nice dürlü 
nesneden olur 71a/2

ṣandal (A.) Sandal ağacı, çeşitli türleri olan bir ağaç, ak sandal (Sanatalum 

album): Ṣandal, leben ikişer dirhem; bu cümlesin dögüp elekden 
geçüreler 166b/6, 248b/6, 259b/1

 ṣandal şarābı: Sandal bitkisinden yapılan bir tür şurup 245a/9

 ṣandal şerbeti: Sandal bitkisinden yapılan bir tür şerbet 262a/5

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ṣandal 

ṣāni‘ (A.) Yaratan, halkeden anlamında Allah’ın sıfatı 1b/3

ẟānī (A.) İkinci

 el-Bābü’ẟ-ẟānī

ẟāniye (A.) Sânî kelimesinin aynı anlamdaki müennesi 

 ḳuvvetü’l-muġayyireti’ẟ-ẟāniye

ṣap Elle kullanılan alet veya eşyanın tutacak yeri 45a/10, 53b/3

ṣapṣaru Çol solgun, çok sararmış 64a/1

ṣar‘a (A.) Sara, epilepsi 273a/1

ṣar Zar 229b/4

ṣar- 1. (Yara, kırık vb) Tedavi için sargı ile bağlamak: Kettān bezini zeytūn 
yaġı-y-ıla ıṣladup ve ısıdup ol yaraya ṣarasın 8b/2, 12b/2, 13b/1 

2. Bir şeyi üzerine başka bir şey dolayarak onunla kaplamak, 

örtmek: Bir çalma-y-ıla muḥkem ṣarasın çalma ṣarar gibi 22b/5, 

192a/10 

ṣaraḳo- Sarmaya başlamak 46a/10

ṣarar- 1. Rengi sarı olmak, sarıya dönüşmek: Şol ḫastanuñ kim alnında ḳızıl 
ḳabarcuġı ola ve dırnaḳları ṣarara 19a/6, 111b/11
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2. (Yüzünün rengi) Solmak: Evvel nişānı budur kim beñzi ziyāde 

ṣarara 63b/7

ṣarılıḳ Bk. ṣarulıḳ 158b/10

ṣarılu Sarılı, sarılmış 219b/4

sarımsaḳ Sarmısak (Allium sativum) 91b/8, 100a/6, 105a/5

ṣarḳ- Yukarıdan aşağıya doğru eğilmek 6a/2, 43b/7, 222b/9

ṣarḳı Sargı: Üstād elinde yarayı ḥāṣıl ėden ṣarḳıdur, ṣarḳısı aṣlı-y-ıla olmayan 
üstāduñ işi yañlış olur 7b/4, 7b/6

ṣarḳın- Sarkmak 6a/8

ṣarḳu Bk. ṣarḳı 7b/7, 8b/3

ṣarma Sarmak işi 12a/10, 17a/1, 22a/10

ṣarmaşıḳ / ṣarmaşuḳ Sarmaşık (Hedera) 75a/8

 ṣarmaşıḳ ṣaḳızı: Sarmaşıktan elde edilen reçine 159b/4

ṣarp Sert, keskin 77a/11, 96b/2, 103b/9

ṣaru Sarı 81b/2, 91b/1, 94a/6

 merhem-i ṣaru

ṣaru aġaç Zerdeçal 70b/7, 93b/3, 253b/8

ṣaru helīle Bk. helīle 92b/10, 169b/4, 205a/8

ṣaru kükürd Sarı kükürt 171a/1

ṣaru mūm Sarı mum 169b/9, 173b/11, 179b/8

ṣaru ṣandal Sarı sandal (Fringilla spinus) 238a/6

ṣaru ṣu İrin 242a/5, 242b/10

ṣaru zernīḫ Bk. zernīḫ 169b/6, 176a/8, 199b/9

ṣaru ṣabur Bk. ṣabr 161a/3, 200b/5, 201a/1   

ṣaruḳ Sargı, örtü: Ṣaruḳlarını ve yaṣduḳlarını aşaġada dėyevüz 7a/10, 14b/4, 

15a/1

ṣarulıḳ Sarı renklik 125a/2, 264a/11

ṣarulıḳ otı Hilaliye, kırlangıç out (Glauchium): Māmīẟā ya‘nī hilāliyye kim 
ṣarulıḳ otıdur, ḳaynadalar, ḳıvāma gele 217a/9

sa‘ter (A.) Kekik cinsinden güzel kokulu bir ot, güveyi otu (Herba serpyll): 

Merzencūş ve afsentin ve şīḥ, sa‘ter ḳaynadalar 251a/9, 253a/3

ṣayaġ / ṣayaġı / sayaġı Sadeyağ, tereyağı: Yumşaḳ dögeler ve ṣayaġ-ıla 
ḳarışduralar ve içireler 68a/1, 85a/6, 100b/5
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ṣayıḳlat- Sayıklamasına sebep olmak 76a/8

ṣayru Hasta: Boġaz ṣayrulıġına şöyle kim ṣovuḳdan ola ve beñzi ṣayrunuñ aḳ 

ola 258a/7, 258a/8, 260b/11 

ṣayrulıḳ Hastalık 153b/9, 154a/1, 255a/8

sāẕenc (F.) Sazec, hekimler arasında sâdec-i Hindî olarak bilinen yapraktır. 

Hindî ve Rûmî olur. Ceviz yaprağı şeklinde su yüzünde zahir olur. 

222b/10, 226a/10, 232a/8

sāẕenc-i ‘adesī Kan taşı: Sāẕenc-i ‘adesī kim aña ḳan ṭaşı dėrler 
mercimek gibi ḳızıl ṭaş olur 249b/4

sāẕenc-i ‘Adnī: Aden sâzeci 226b/7

 sāẕenc-i Hindī: Hint sâzeci 233b/4

 şāf-ı sāẕenc 

sebeb (A.) Sebep, neden 2a/8, 40a/10, 59a/7

 sebeb-i fā‘ilī: Yapan sebep 118b/8, 119a/11, 119b/1

 sebeb-i ġāyī: Amaca yönelik sebep 119a/1, 119a/9, 119b/5

 sebeb-i māddī: Maddi sebep 118b/10, 118b/9, 119a/8, 119b/1

 sebeb-i nişān: Belirtisinin sebebi 75b/6, 80a/1, 81a/1

 sebeb-i ṣūrī: Biçimle ilgili (formel) sebep 118b/9, 119a/3, 119a/9

sebel (A.) Göze inen, görüşü dumanlı ve bulanık hale getiren perde, 

dumanlı ve bulanık görme hastalığı 205a/4, 221b/5, 222a/1

 ıssı sebel

sebīl (A.) Yol 179b/4

secene (Metinden anlaşıldığına göre) Kuvvetden ortaya çıkan işler: Bilgil 
ki umūr-ı ṭabī‘iyye baḳıyyesinüñ biri ḳuvādan ṣādır olan fi‘llerdür ve 
biri ervāḥdur ve biri esnāndur ya‘nī ādem yaşları ve biri elvān ve biri 

secene ve biri ẕeker-ile ünẟā arasında farḳ ėtmekdür 123b/8

seç- Fark etmek: Ve bunuñ gibileri birbirinden seçe 19b/3, 37a/6 
sed (A. sedd) Tıkama, tıkanma, kapanma 253b/5

ṣedef (A.) Sedefotu (Ruta graveolens) 162b/7, 193a/5, 262b/4

sefer (A.) Savaş için yapılan yolculuk 

 Mora seferi

sefercel (A.) Ayva meyvesi (Fructus cydonia) 

 ḥabbü’s-sefercel

sefūf  (A.) Toz haline getirilerek tüketilen ilaç 272a/10
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sehel Az, azıcık, pek basit 82a/9, 126a/4

seḥer (A.) Şafağın sökmek üzere olduğu vakit 210a/7, 240a/7, 249a/11

sek / sekbīnec (F.) Hıyara benzer bir bitkidir (Ferula scowitziana); bazıları 

bu bitkinin zamkıdır der, iyisinin dışı kırmızı içi beyaz olur, keskin 

kokulu olup Isfahan’da yetişeni makbuldür, at kasnisi de derler, 

Arapça sagbîn derler: Ezilmiş uşaḳ-ıla daḫı sekbīnec ile yoġuralar, 
şāflar ėdeler 233b/7, 236a/10, 262b/6

 şāf-ı sekbīnec

sekirden Uca kemiği: Ve onurġa boġunlarında ve ucada ve e‘ālī şercde ya‘nī 
baracda ve sekirdende otuz pāre 127a/3, 129b/2, 134a/11

sekiz Sekiz 42b/9, 111a/8, 112a/1

sekizinci Sekiz sayısının sıra sayı sıfatı 116b/13, 133a/4, 146b/11

seksen Seksen 8a/3, 66a/8, 174a/9

sel‘a (A.) Şişkinlik, ur: Eñsede yā ayruḳ yerde sel‘a olsa kim aña ur dėrler 
97b/10, 105a/1

selāḳ / selāḳa (A.) 1. Dil ya da diş etleri üzerinde oluşan şişlik 253b/4, 

253b/8

 2. Bir grup ilaca verilen genel ad 253b/6

selāmiyyāt (A.) El ve ayak parmaklarının kemikleri: Ve on beş pāresi 
barmaḳlardadur, her barmaḳda üç pāredür ki selāmiyyāt dėrler 
128b/8

selāṭīn (A.) Sultanlar, padişahlar 

 sulṭānü’s-selāṭīn 

selīḫe (A.) Tarçın ağacı, kurfa ağacı, yalancı tarçın ağacı, burçak 

(Cinnamomum zeylanicum): Selīḫe üç dirhem, misk-i ḫāliṣ buçuḳ 
miẟḳāl; bu cümlesin ayru ayru dögeler 248a/2, 264b/7, 280a/1

sem (A. semm) Zehir, ağu 

 semm-i muṭlaḳ: Zehir olduğu kesinlikle bilinen 152b/5, 153a/2

semmī (A.) Zehirle ilgili, zehirli 

 devā-yı semmī

sem‘ (A.) Duyma, işitme 122b/3

 ‘aṣabu’s-sem‘ 

semīne-i ‘acībe: (Metinden anlaşıldığına göre) Bir tür macun: Semīne-i 
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‘acībe: Bu daḫı bir semizlikdür. Otları budur 285a/8 

 ḥuḳne-i semīne 

semirt- Besleyip semiz duruma getirmek 268a/4

semiz Besili, etli, yağlı 268a/5

semizlik / semüzlik Semiz olma durumu 125a/3, 285a/8, 285b/4

sen Tekil ikinci şahsı göserir 14b/5, 18a/11, 21b/1

senbūse (F.) Üç köşeli  70b/2, 72a/1

senderūs (F.) Tropikal bölgelerde yetişen bazı ağaçlardan çıkarılan ve cila 

yapmakta kullanılan bir çeşit reçine 206a/8, 264a/3

seng (F.) Taş 264a/7, 265a/9, 265b/1

ser-cümle Bütün, hep 3a/2, 153b/6

serbān (?) İşbu şāf göze inmiş süddeyi giderür ve serbān sancuların giderür 
217a/7

sereṭān (A.) Yenirce denen hastalık, kanser: Bu merheme ḥavāriyyūn dėrler, 

nāfi‘dür veremlere ve ḫanāzīre ve nāṣıra ve ṭā‘ūna ve sereṭāna  2b/10, 

79b/11, 180b/8

sereṭān-ı baḥr Deniz yengeci, istakoz 228b/8

sergülüc otı Sergüle, seylan, kurşun kökü (Plumbago zeylanica): Bu ẕikr 

olınan edviyeyi dögeler, sergülüc otı ṣuyıla yaḫūẕ gülāb-ıla ḳurṣlar 
ėdeler 249b/6

serḫes (F.) Kuzgun otu (Driopteris filixmas): Alalar serḫes üç dirhem, 
bereng-i kābilī ve türmüs ve türbüd-i ebyaż her birinden ikişer dirhem 

284b/4

sersām (F.) Menenjit hastalığı: Sersām rencine ve ḳulaḳ aġrısına ve saçı saḳalı 
dökülene ve başda ne ḳadar ‘illetler var-ısa ve marażlar olursa def‘ 
ėderler 155b/10, 267b/1

 ḳurṣ-ı sersām 

servi (F.) Selvi ağacı (Cupressus) 66b/6

servi ḳōzı: Selvi kozalağı 39b/5

sev- Sevmek, hoşuna gitmek 168b/7, 243b/10, 244a/7

sevdā (A.) İnsan vücudunda var olduğu kabul edilen dört hıltan biri: Biri 
daḫı sevdādur ve sevdānuñ ṭabī‘atı bārid ü yābisdür 117a/1, 118a/5, 

119b/4

 sevdā-yı ġayr-ı ṭabī‘ī: Doğal olmayan sevda 118b/5
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 sevdā-yı ṭabī‘ī: Doğal sevda 118a/4, 118b/4, 119a/11

  mirre-i sevdā, ṣıfat-ı ḥabbü’s-sevdā, ṣıfat-ı müshil-i sevdā 

sevdālu Sevdalı 294a/6

sevdāvī (A.) Sevdadan kaynaklanan, hüzünlü, melankolik 77b/5, 286b/6

seyek Kırık çıkık tahtası: Bunlaruñ üzerine seyek ėde, niteki ‘ādetdür, 
baġlayalar 67a/4

seyelān (A.) Akma, akıntı 119b/3

seyrek 1 sıf. Parçaları veya benzerleri arasında fazla mesafe bulunan, aralıklı: 

Evvelī bir legene ṣu ḳoyasın ve ol eriyen otları bir seyrek bezden süzesin 
163a/9

2. zf. Ara sıra: Zīrā anuñ siñirleri ḳıṣadur ve öñi deriñdür, anuñ içün 
seyrek vāḳi‘ olur 47a/2

seyyāl (A.) Akan, akıcı 116b/8

seẕāb (A.) Sedef otu (Herba rutea) 82b/3, 85b/2, 94b/4

 seẕāb ṣuyı: Sedef otundan elde edilen su 85b/2

 dühnü’s-seẕāb, şāf-ı seẕāb

ṣıbyān (A.) Küçük çocuklar 

 zurūr-ı ṣıbyān 

sıçan Sıçan (Rattus) 
 sıçan boḳı: Sıçan pisliği 94b/2, 220b/3

sıçan otı Arsenik, fare otu, trioksit: Rehīc ya‘nī sıçan otı ve zernīḫ ve zāc-ı 
Ḳıbrızī ve nuşādır; bu cümleyi berāber ėdüp 203a/5

sıçra- 1. Ayaklarını hızla yere vurarak ileriye veya yukarıya doğru atılmak: 

Sancusı daḫı olsa yā aġır yükden veya çaġırmaḳdan veya yüksek yėrden 
sıçramaḳdan 70a/5

2. Yerinden koparak parçalar halinde savrulmak: Ya‘nī ḳazancı 
baḳır işlerken andan sıçrayan pasçuġazları dėvşüreler, daḫı un ėdeler 
71b/5

ṣıfat (A.) Nitelik, hal, vasıf (Aşağıda bu sözcükle kurulan ve genellikle bir 

ilacın yapılışı hakkında bilgi veren Farsça tamlamalar verilmiştir. 

İlaçların nitelikleri ve nasıl yapıldıkları için metne bakılmalıdır.) 

144b/4, 164b/6, 178a/6
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 ṣıfat-ı çihār-dārū-yı müshil 270a/5

 ṣıfat-ı dühnü’l-mübārek 194b/9

 ṣıfat-ı ferzece 219a/1

 ṣıfat-ı fetīle 218b/4

 ṣıfat-ı ġarġara 239b/10

 ṣıfat-ı ḥab 206a/2, 207b/1, 208b/7

 ṣıfat-ı ḥabb-ı ayaric 215a/6

 ṣıfat-ı ḥabb-ı dīger 216b/2

 ṣıfat-ı ḥabb-ı ‘işā 215a/11 

 ṣıfat-ı ḥabb-ı şebyār 214a/8

 ṣıfat-ı ḥabbü’l-misk 208a/10

 ṣıfat-ı ḥabbü’ṣ-ṣabr  209b/8, 213a/5

 ṣıfat-ı ḥabbü’s-sevdā 214b/3

 ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl 207b/11, 212b/2, 215b/7

 ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl-ı dīger 216a/2

 ṣıfat-ı ḥabbü’ẕ-ẕeheb 214b/8

 ṣıfat-ı ıṭrīfīl ma‘cūnı 278b/3

 ṣıfat-ı ḳurṣ 237b/11, 244a/7, 244b/7

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı āḫar 249a/7

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı encübārī ve kehrübā 246a/8

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ḳābıż 246b/1

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı kehrebā 248a/7

 ṣıfat-ı ḳurṣ-ı ṭebāşīr 245b/10

 ṣıfat-ı ma‘cūn 284b/3

 ṣıfat-ı ma‘cūn-ı müshil 283a/2

 ṣıfat-ı ma‘cūn-ı nānḫuvāh 283b/7

 ṣıfat-ı ma‘cūnü’l-bāh 282a/8

 ṣıfat-ı mā’ü’l-cübn 276a/8

 ṣıfat-ı mażmaża 239a/2, 239a/7

 ṣıfat-ı merhem 177b/5, 177b/9, 191b/1

 ṣıfat-ı merhemü’l- ezraḳ 178a/5 

 ṣıfat-ı merhem-i dīger 190a/6, 190b/6

 ṣıfat-ı merhem-i rüsül 189b/2, 191a/3

 ṣıfat-ı müshil 271b/3, 272a/4, 272a/9
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 ṣıfat-ı müshil-i ḫafīf 273a/11, 274a/3

 ṣıfat-ı müshil-i laṭīf 269a/8, 272b/10

 ṣıfat-ı müshil-i ṣafrā 270b/2

 ṣıfat-ı müshil-i sevdā 271a/8, 272a/11

 ṣıfat-ı müshilü’ṣ-ṣafrā 272b/4

 ṣıfat-ı sikencübīn 274a/11

 ṣıfat-ı sınūn 239a/10, 239b/2

 ṣıfat-ı sınūn-ı dīger 239b/5

 ṣıfat-ı şāf 221a/7

 ṣıfat-ı şāf-ı aḥmer ü ḥār 221a/7

ṣıfat-ı şāf-ı dāric 221b/11

 ṣıfat-ı şāf-ı zaḥīr 220a/2

 ṣıfat-ı yaġ 197b/8

 ṣıfat-ı yaḳu 164b/10, 165a/9, 166a/6

 ṣıfat-ı zurūr 201a/5, 201b/7, 202b/7

ṣıfdā‘ (A.) Dilin altında çıkan bir tür yara: Aġızda ḳalā‘ yā ṣıfdā‘ olsa 
sebeb-i nişānı, ‘ilācı 94b/7, 95a/2

ṣıġa- Sıvamak: Bėline yaṣduḳ ḳoyalar ve ḫāyesini bezir ile ṣıġayalar 42a/4, 

42a/6, 70a/9  
sıġır Gevişgetirenlerden manda, öküz, inek vb. evcil büyükbaş 

hayvanların ortak adı 92a/9, 102b/8

 sıġır ḳarnı: İşkembe 67b/1

ṣıġır ḳuyruġı İki çenekliler sınıfının sıracagiller familyasından çok çabuk 

dökülen yüksek boylu bitki (Verbascum) 91b/3, 173a/3

ṣıḥḥat (A.) Sağlık, esenlik 114b/2, 116a/9, 150a/7 

 ṣıḥḥata gel-: İyileşmek 81b/2

 ṣıḥḥat bul-: İyileşmek 28b/1, 268a/3, 293a/9

ṣıḳ Aralıksız, bitişik, seyrek karşıtı 7a/9, 175a/2, 275b/2

ṣıḳ- 1. Sımsıkı kavramak, üzerine basınç uygulamak: Ben anı tīmār eyledüm, 
şol ṭarīḳ-ile kim, iki ṭarafdan ṣıḳup iki kesük siñirlerüñ 5b/1, 26a/2, 

27b/2 

 2. Sıkıştırıp suyunu veya yağını çıkarmak: Zeyt yaġı-y-ıla ḳaynadalar 
ve ḳara ṭurb daḫı dögeler, bile ḳaynaya, ṣıḳalar 88a/3, 92a/5, 101a/8

ṣıḳıl- Sıkmak işine konu olmak 57a/3, 231b/10
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ṣıla- Islatmak 223b/3, 234b/6

ṣın- Kırılmak, parçalanmak 11a/1, 12a/11, 17b/2

ṣına- Denemek, tecrübe etmek 62b/8

ṣındu Makas 85b/11, 96a/1, 207b/6

ṣınıf (A.) Sınıf 115b/11, 116a/1, 116a/4

ṣınıfī (A.) Sınıfla ilgili 

 mu‘tedil-i ṣınıfī

ṣınıḳ Bk. ṣınuḳ 2b/2

ṣınma Kırılma 2b/5, 64a/6, 67b/4

ṣınuḳ Kırık  5b/9, 9a/10, 10b/1 

 ṣınuġ-ı ḥicāb: (Metinden anlaşıldığına göre) Küçük kemiklerde 

oluşan kırık: Ba‘żısı uvaḳ kemiklerde olur ve ṣınuġ-ı ḥicāb dėrler 
10b/10

sınūn (A.) Ağıza ait preparatların genel ismi, dişe sürülen deva 3a/9, 

237a/1, 252b/2

 sınūn-ı baḫalü’l-esnān  264a/10

 li-vec‘i sınūnü’l-esnān, ṣıfat-ı sınūn, ṣıfat-ı sınūn-ı dīger, sınūn-ı 

baḫalü’l-esnān

ṣır- Koparmak 115a/6, 115a/7

sır (A. sırr) Gizli tutulan şey 

 ‘ilm-i sır 

sırça Cam, billur  83b/7, 100b/4, 146a/9

sırça barmaḳ Serçeparmak, küçük parmak: Eger kim altındaġı kemik 
ṣınursa, gerekdür kim ṣırça barmaġuñ-ıla ḳaldurasın 30b/8, 137b/9, 

138b/9

sırçalu Sırçalı 187a/5, 198b/3, 198b/8

ṣırf (A.) Yalnız, ancak, sadece 111a/3, 203b/9

ṣırt Sırt 63b/9, 69b/7

ṣıva- Sıvamak, kaplamak 107b/3

ṣıvıcaḳ Sıvıca: Bu cümleyi dögesin ve eleyesin ve bu terkīb birez ṣıvıcaḳ ola 

238b/11

ṣıvıḳ / sıvuḳ / ṣıvuḳ Sıvı, sulu, cıvık 172a/11, 244a/5

ṣıyır- Sıyırmak 16a/8, 33a/9
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ṣıyrıl- Sıyırmak işine konu olmak 36a/10

sız- Azar azar süzülüp çıkmak 196b/10, 289a/9

ṣızı İnce ve hafif ağrı 101a/10, 160a/4, 162b/5

ṣızır- Sızdırmak, eritmek, eritip akıtmak: Ḳaz yaġın, ördek yaġın ṣızıralar ve 
bezden süzeler 190b/10

ṣızırıl- Sızdırılmış, eritilmiş: Ṣaru mūm ve gül yaġı ve yaş zūfā ve ḳaz yaġı kim 
ṣızırılmış ola  182a/9

ṣızla- Hafiften ve derinden ağrımak, sancımak 75b/7, 95a/8, 101a/9

sibistān (F.) Sibistan ağacı ve meyvesi (Cordia) 205b/1, 254b/8, 266a/8

sicim İplikten daha kalınca ip 12b/4, 12b/9

sidük Sidik 55b/7, 84a/9, 109b/9

 sidük yolı: İdrar yolu 156a/7, 262b/8

ẟifl (A.) Tortu 118b/4, 143a/2, 147b/9

sigil Basur memesi, siğil 86b/5, 86b/7, 109b/2

sikencibīn / sikencübīn (F.) Balla sirkenin karışımı olan, harareti kesen, 

safrayı söndüren ekşi şerbet 65a/4, 184a/6, 256b/5

 sikencübīn-i buzūrī: Bir tür şerbet 274b/6, 274b/8

 sikencübīn-i buzūrī ve uṣūlī: Bir tür şerbet 274b/11, 274b/8

sikencübīn-i sādec: Sazençle yapılan bir tür şerbet 274b/5

 sikencübīn-i ‘unṣulī: Adasoğanıyla yapılan bir tür şerbet 274b/11

 sikencübīn şerbeti: Sikencübin şerbeti 259b/5

 bal sikencübīni, ṣıfat-ı sikencübīn 

sil- Silmek, kuru duruma getirmek 48b/7, 84b/10, 89a/9

sil (A. sill) Verem 240b/2

silgi Silecek şey, bez, yemeni: Böyle aranur kim añul añul perde üzerindeki 
silgi-y-ile kendüñden yaña çekmek-ile 20b/8

silk- Silkmek, sallamak 93b/9

siltele- Silkelemek 39a/10

sin (A.) Yaş, çağ 124a/11, 124b/3, 124b/9

sinnü’l-kühūle: Olgunluk dönemi 124b/6

 sinnü’ş-şuyūḫe: İhtiyarlık dönemi 124b/9

 sinnü’l-vuḳūf: Olgunluk dönemi 124b/2

 sinnü’n-nümüv: Gençlik dönemi 124a/10
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siñ- Hazmolunmak 246b/7

sināmekī (A.) İyisi Mekke’den geldiği için senâ-yi Mekkî (Mekke senası) 

denir (Folium sennae), tıpta yaprağı kullanılır 207b/8, 208b/8, 

212a/10  

siñdür- (İçine, özüne) işlemesini sinmesini sağlamak 163b/2

sīne (F.) Göğüs, bağır, sadr 

 sīne arılıġı: Ferahlık 255a/7

siñir Sinir, nervus 5a/11, 9a/3, 22b/11

 siñir atıl-: Bk. temeddüd 8b/11

siñir- Hazmetmek 147b/3, 247b/2, 257b/4

siñirlice / siñirlü (I) Sinir otu, sinirli yaprak, tıpta ve eczacılıkta kullanılan 

bir bitki (Plantago major): İt üzümi ṣuyın sükker-ile içüreler ve 
siñirlice yapraġı ṣuyın sükker-ile içüreler 64b/5, 65a/8, 90a/11, 

100b/7

siñirlü (II) Sinirli, sinir bulunan: Ol başlara kim ıssıdan ola ve göyine ve bir 
başa aṣṣıdur kim siñirlü ‘użvlarda ola 183a/11

siñirlüce Bk. siñirlice / siñirlü 161b/1

siñirsek Sert, sinirli: Baġarsuḳlar hem siñirsek ḥassās cismlerdür ve hem ikişer 
ḳatdur 147b/3, 149b/6

sipās (F.) (Allah için yapılan) Şükür 

 sipās-ı bī-‘ad: Sayısız şükür 1b/1

sipendān (F.) Üzerlik tohumu: Sipendān otuz dāne, şekker elli dirhem, 
ḫıyārşenber yigirmi dirhem, şem‘-i ‘asel otuz dirhem 292a/3, 292a/8

sirke Sirke 31a/7, 67a/11, 70b/1

 sirke merhemi: Sirkeden hazırlanan bir tür merhem 90b/7, 99a/2, 

188b/9

  merhem-i sirke

sirkengübīn (F.) Bk. sikencibīn 108a/4, 184a/1

sirun (Fr.) (Metinden anlaşıldığına göre) Bir tür merhem: Ṣıfat-ı merhem 
kim Firenkce sirun dėrler, ıssı yaraya ve ıssı günlerde isti‘māl ėdesin 
177b/10

sivilci Sivilce: Ma‘īde ḥarāretinden yaḫūẕ ṭuzlu yemekden aġız içinde ṭolu yā 
ḳızıl yā aḳ sivilciler olur 94b/8, 100b/1, 101a/2
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sivri 1. Ucu keskin: Çift-ile anuñ çiftesi sivri gerekmez. Şöyle gerekdür kim 
birez yaṣṣı ola 23b/10

2. Uca doğru daralarak incelen: Birisinüñ başı alçaḳdur ve süñük var 
kim başı sivridür, degirmi degildür 126a/5

siyeh (F.) Siyah 21b/5

ṣofra (A. ṣufre) Kıç, makat 51b/5, 54b/10, 99a/6

soġan Soğan (Alium cepa) 107b/2, 109a/9, 251b/8

soġulcan Solucan 94a/7, 216a/6, 273b/9

ṣoḳ- 1. (İçine veya arasına) Girmesini sağlamak: Yumurda aġı-y-ıla ol zurūrı 
ḳarışdurasın ve bir fetīl eyleyüp burunuñ iki delügine ṣoḳasın 26b/1, 

40b/5, 54b/10 

2. (İğne, bıçak vb.) Batırmak, saplamak: Şaḳīḳa ṭamarların eger 
sancarsa ol ṭamara igne ṣoḳalar, neşter-ile çizeler 84b/1, 87a/2

Soḳraṭ (ö.i.) Yunanlı filozof Sokrat 160a/5

 melhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ 

ṣoḳulda- Zonklamak: Anuñ nişānı budur kim ṣoḳuldaya ve ṣoluġını güc-ile 
ala 28a/7, 220b/10

ṣol Sol, sağ karşıtı 24a/7, 29a/2, 39a/7 

ṣol- Cildi sarı-beyaz arası bir renk almak 22b/7

ṣolıḳ / ṣoluḳ Nefes 28a/8 

ṣoñ 1. sıf. Son, ilk karşıtı: Ya‘nī gözüñ ṭonuḳluġına ve ṣoñ evvellerine key 
nāfi‘dür ve muvāfıḳdur 232a/5 

2. i. Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, âkıbet: 

Ḳoca ol kişidür kim işbu zamānda altmış yaşamış ola, daḫı andan 
gėrü ‘ömri ṣoñına degin ḳocadur 154a/4, 258a/9 

ṣoñucı Sonunda, sonra 253a/3

ṣoñra 1. Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: Zīrā ki bunlaruñ 
birisi vāḳi‘ olursa ṣoñra yerine ḳoması müşkil olur 31a/6, 47b/5, 

56a/7

2. …nin ardından, arkasından: Şol ṭarīḳ-ile kim, iki ṭarafdan ṣıḳup 

iki kesük siñirlerüñ başları berāber geldükden ṣoñra ‘avrat saçı-y-ıla 
dikdüm 5b/2, 9a/5

3. Zaman bildiren kelimelere eklenerek belirtilen kadar zamanın 

geçtiğini veya geçeceğini anlatır: Buyururlar kim: Bir yara ḳırḳ 
günden ṣoñra eskidür 6a/11, 8a/2, 21a/11
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4. Aksi halde: Eger yaġ degürürlerse kemik ḳararur veyā gögerür, ṣoñra 
et üzerine yapışmaz 8b/6

 andan ṣoñra, bundan ṣoñra 

ṣoñraġı Sonraki, gelecek 115b/2 

ṣor- Sormak, sual etmek 19b/5

ṣovu- Soğumak 56a/1, 187b/8, 194b/1

ṣovuducı Soğutucu 15a/3, 21b/10, 74b/11 

ṣovuḳ Soğuk 4a/9, 6b/7, 82a/11 

 ṣovuḳ aġrılar: Soğuk ağrılar 196a/6

 ṣovuḳ marażlar: Soğuk hastalıklar 274b/11

 ṣovuḳ müferriḥ: Soğuk ferahlatıcı 279b/3

 ṣovuḳ verem: Soğuk çıban 160b/3

ṣovuḳluḳ Soğukluk, soğuk olma durumu 217b/4, 281b/6 

 bögrek ṣovuḳluġı, raḥm ṣovuḳluġı

ṣovut- Soğutmak 175a/5, 179a/6, 188b/10 

ṣoy- Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar vb.ni çıkarmak 89a/10, 98a/2, 

192b/7

ṣoyul- Üzerindeki kabuk, deri, zar vb. çıkarılmak 206b/8, 207a/6, 208a/4

sögüt Söğüt (Salix) 100a/1, 101b/9, 231b/6

 sögüt kömüri: Söğüt kömürü 176b/8, 191b/3

sök- (Balgam, idrar vb.) Çıkmak, çıkması kolaylaşmak 91b/8

sökül- Yarılmak, parçalanmak 18a/3

söyle- 1. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: Nişānın ve 

‘alāmetin söyleyevüz, biribirinden farḳ ėdesin 62b/9

2. Konuşmak: Ve ḥüccet ėdesin kim yürümeye ve söylemeye, tā ki 
çeñeler oynamaya 22b/5, 25a/10, 63a/7

 yalan söyle- 

söylet- Konuşturmak 6b/8, 7a/11, 70b/6

söyün- Sönmek, parlaklığı gitmek 100a/4, 176b/7, 186b/8

söyündür- Söndürmek 78b/3, 79a/11, 79b/4

söyündürüci Söndürücü 79b/4

söz Söz, laf, kelam 130a/1, 165a/1, 171b/7

ṣu 1. Su: Muḫālif ṭa‘āmlardan ṣaḳınasın ve yelden ve ṣovuḳdan ve ṣovuḳ ṣu 
içmeden ṣaḳınalar 6b/7, 8a/11, 9a/4 
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2. (İsim tamlamalarının ikinci ögesi olarak) Bazı meyve ve 

sebzelerden sıkılmak suretiyle elde edilen sıvı: Şarāb-ı aṣl-ı Hindī ve 
cüllāb ve lisānü’ẟ-ẟevr ṣuyıla içeler ve it üzümi ṣuyın sükker-ile içüreler 
64b/4, 194a/1, 258a/4 

3. (İsim tamlamalarının ikinci ögesi olarak) Bazı bitkilerin çiçek 

ve yapraklarının damıtılması suretiyle elde edilen sıvı: Ammā çoġı 
boġazda olur, büyük olur, yayılursa kil-i İrmenī, kāfūr, gül ṣuyı, sögüt 
yapraġı vuralar 99b/11, 290a/6, 291a/3 

 ṣuyı durmış: Bir çeşit idrar yolları hastalığı: Boġaz seddesine ve 
idrārü’l-bevl ya‘nī kim ṣuyı durmışa fā’ide ėder 258b/8

 ṣu yolı: İdrar yolu 262b/8, 263a/4, 263a/10 

 aġız ṣuyı, alma ṣuyı, amberbaris ṣuyı, baġa yapraġı ṣuyı, deñiz 

ṣuyı, durı ṣu, erük ṣuyı, evren yavşanı ṣuyı, ġāfit ṣuyı, gāvzubān 

ṣuyı, göze ṣu in-, ‘inebü’z-zebīb ṣuyı, it üzümi ṣuyı, kerdeme ṣuyı, 

kerefüs ṣuyı, kerevüz ṣuyı, kişnīc ṣuyı, līmūn ṣuyı, nār ṣuyı, pāzū 

yapraġı suyı, rāziyāne ṣuyı, ṣaru ṣu, seẕāb ṣuyı, ṣumāḳ ṣuyı, ṭurı ṣu, 

teke saḳalı ṣuyı, toḫmekān ṣuyı, üzüm ṣuyı, yaġmur ṣuyı, yarpuz 

ṣuyı, zerdālū çekirdegi ṣuyı 

sū’ (A.) Kötü, fena, yanlış 

 sū’ü’l-mizāc: Kötü huy, kötü mizaç 150a/10, 150a/11

 sū’ü’l-mizāc-ı māddī: Maddî sebeplerden kaynaklanan hastalık: 

Ammā marażuñ ol bir ḳısmı kim mürekkebdür, ol ayruḳsı marażlardan 
ḥāṣıl olur, şişler ve sivilciler gibi, zīrā bu marażlar hem sū’ü’l-mizāc-ı 
māddīdür 151a/6

su samarı Su samuru  

 su samarı tersi: Su samuru dışkısı 228b/9

su‘āl (A.) Öksürük 206a/3

 ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl, ṣıfat-ı ḥabbü’s-su‘āl-ı dīger 

su‘d (A.) Topalak otu (Cyperus longus): Māzū ve su‘d ve sünbül; ḳamusından 
berāber dögeler, milḥ-i enderānī bularuñ rub‘ınca ḳatalar 252a/7, 

254a/10, 264a/4

ṣudā‘ (A.) Baş ağrısı 81b/10

ṣuffe (A.) Sofa 39a/9

ṣulan-  Sulu duruma gelmek 80b/8, 81a/2, 90a/8 
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ṣulb (A.) Bel kemiği, omurga

 ġışa-yı ṣulb 

sulṭān (A.) Hükümdar 2a/1

 sulṭānü’s-selāṭīn: Sultanların sultanı 1b/7

sulṭānī mercimek Bir tür mercimek 208b/4

ṣulu Suyu olan, içinde su bulunan 117a/6, 178b/1

ṣumāḳ (A.) Sumak ağacı, somak (Rhus coriaria) 85a/5, 92a/5, 93a/1

 ṣumāḳ müzevveresi: Sumak çorbası 263b/5

 ṣumāḳ ṣuyı: Sumaktan elde edilen öz su 85a/5

sūrıncān (F.) Surincan adıyla bilinen darı olup, bazı yerlerde ucu eğri 

kestane derler. Çiğdem dahi bu türdendir, mahrut (Colchicum 

autumnale) 270a/7

ṣūrī (A.) Görünür olan 

 sebeb-i ṣūrī

sūs (A.) Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra) 

 ‘ırḳ-ı sūs, ‘ırḳu’s-sūs, rubb-ı sūs, rubbü’s-sūs 

ṣuṣa- Su içme gereksinimi duymak 111a/11, 113a/11, 210b/2

ṣuṣalıḳ Susama, susuzluk 238a/2, 241a/6, 274b/2 

 ṣuṣalıġı ḳanma-: Susuzluğu geçmemek 257b/10

sūsen (F.) Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor 

renkli, güzel kokulu, çok yıllık süs bitkisi (İris germanica) 66a/7, 

165a/10, 167a/10

ṣusuz Susamış olan 9a/4

ṣuṣuzluḳ Susamış olma durumu 275a/6

suvar- Sulamak, su vermek: Ol ḳılları kere-y-ile ḳazıyalar, iri bez-ile 
suvaralar, andan ṣoñra dürteler 89a/2, 98b/5, 135b/10

ṣuver (A.) Suretler, şekiller 

 ṣuver-i maḥsūse: Hissedilen suretler 122b/5, 122b/7, 122b/10

süci / sücü Şarap 66a/2, 88b/5, 88b/9

 süciden dönmiş sirke: Şaraptan dönmüş sirke 185b/10

 süci tortı: Şarap tortusu 287a/4

 menekşe sücüsi

süd 1. Süt: Kettān toḫmın, boy toḫmın ve daḫı ḳara ḫaşḫāşı süd-ile bal-ıla 
ḳaynadalar 70a/9, 88a/5, 88a/9



428 SÖZLÜK - Cerrâh-nâme

2. Sütü andıran, süte benzeyen sıvı: Ḳabaḳ çekirdegin dögeler, südin 
alalar 101b/8

3. Bazı bitkilerde bulunan beyaz renki öz su: Māzeriyyūn toḫmı 
südlügen südi birle yoġuralar ve ḳaṭrāna ḳatalar 253a/11

 süd çürügi: Kesilmiş süt  294a/10

 ḳız emzüren ‘avrat südi, ḳız oġlan südi

südde (A.) Tıkanma, tıkanıklık, engel. Klasik tıp anlayışına göre 

hıltların, salgıların sıvıların beden içindeki normal akışlarının 

engellenmesinin belirli doku, organ veya vücut bölümünde bu 

maddelerin birikimine neden olduğu ve bu durumun da hastalıklara 

yol açtığı kabul edilirdi 217a/7, 273a/2, 274b/1

 boġaz süddesi

südlügen Sütleğen otu (Euphorbia): Ḳalye ıṣladalar, südlügen-ile kesīre birez 
ṭencere içinde ḳaynadalar 91a/7, 91a/8

südük Bk. sidük 

 südük yolı: Bk. sidük yolı  248a/8

 yarasa südügi 

sükker (F.) Şeker 64b/5, 91b/5, 95a/2

 sükker ma‘cūnı: Şeker macunu 73a/5

süksür Tilki taşağı otu (Orcis hircina): Aġız ḳoḳısın gidermege; turınc ḳabı, 
süksür, sünbül, dārçīnī, ḳāḳule  92a/11

sülāḳ (A.) Gözyaşı kanalı şişliği 201b/11, 221a/8, 222b/2

sülimen (A. suleymānī) Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz 

bir toz, süblime, ak sülümen: On dirhem sülimen, yüz otuz dirhem 
bal; mecmū‘ın üstādlar ḳavlince terkīb ėdüp 176b/9, 200a/8, 287a/7

sülük Sülük (Hirudo medicinalis)

 sülük vur-: Bazı hastalıklarda kan emmesi için vücudun belirli 

yerlerine sülük yapıştırmak 89b/1, 252b/10

ẟülüẟ (A.) Üçte bir 254b/9, 255b/10, 256a/1

 gėcenüñ āḫir ẟülüẟi 

ẟülüẟān (A.) Üçte iki 227b/10

sümülcül- Sokulmak, ileri gitmek: Ayaḳ ilerüye sümülcülür ve incik ṣınsa 
ayaḳ gėriye bükülür 36b/10
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sünbül (F.) Sümbül (Hyacinthus) 65b/5, 92a/11, 165b/2

 sünbül-i duḫānī: Boz renkli sümbül 201a/6 

sünbül-i Hindī: Hint sümbülü 208a/10, 237b/3, 247b/2

 sünbül ḳurṣı: Sünbülden yapılan hap, sünbül tableti 264b/6

 sünbülü’ṭ-ṭīb: Bir tür sünbül 222a/7, 223b/5, 227a/8

  ḳurṣ-ı sünbül

sünger (Yun.) Çok hücreli bir hayvan ve bu hayvanın temizlik işlerinde 

kullanılan, suyu fazlaca çeken esnek iskeleti 78a/10, 103b/4

 sünger ur- / sünger vur-:  Sünger sürmek 87a/1, 98a/9

süñük Kemik: Ve her vaḳt ki süñük sınsa yāḫūẕ dökülse yā yerinden bendleri 
çıḳsa 5a/6, 64b/8, 65b/7

süpteri (?) Ṣınuḳ müşkildür kim ḳılıc-ıla ṭoġrar, ḳatı sınmış olmaz, meger 

birez süpteri ola ve üstād eline düşe 11a/2

sür- 1. (Bir şeyi bir yüzey üzerine) Tabaka halinde yaymak, sıvamak: 

Gerekdür kim niçe gün ḥammāma iltesin ve yaġlar süresin 45a/3, 

57a/11, 91a/4 

2. Devam etmek: Anı ayırtlayup çıḳarasın, zīrā kim beş günlik işi bir 
ay sürersin ve hīç ḥāṣıl daḫı olmaz 14b/7 

3. Kovmak, uzaklaştırmak, gidermek: Bu yaġ ıssıdur, endāmlar 
ditremegine fā’ide ėder ve tenden yėlleri sürer 66a/6, 267a/4 

 işe sür-

sürḫ (F.) Kırmızı, kızıl 

 merhem-i sürḫ, merhem-i sürḥ-i Rūmī, mūr-ı sürḫ, zurūr-ı sürḫ 

sürme (F.) Sürme 182b/2, 182b/6, 185b/1

 sürme çek-: Sürme ile boyamak 102b/10

 sürme-i İṣfahānī: İsfahan sürmesi, Türkçe Kâbe sürmesi de denir 

102b/9, 202a/6 

 İṣfahānī sürme, ḳara sürme 

Süryān (A.) Sâmîlerin Aramî kolunun doğu bölümünde olan bir Hristiyan 

topluluğu ve bu topluluktan olan kimse

 Süryān dili: Süryânîce 2a/4, 2a/7

süst (F.) Gevşek, zayıf, güçsüz 51b/5, 158a/9, 258a/8

süt Bk. süd 263a/2
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 süt çürügi: Bk. süd çürügi 259b/8

süvār-ı Hindī: Geşt ber geşt, manâsı ekin üzerinde demektir. İplik gibi 

birbiri üzerine dolanan bir tür ot 228b/9

süz- Bir sıvıyı, içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir 

kaptan geçirmek 66a/10, 70b/8, 79b/7 

süzil- Süzme işine konu olmak 118a/11

Ş
şāb (F.) Şap 79b/6, 95a/5, 105b/7

şādenc (F.) Daha çok göz hastalıkları için hazırlanan edviyelerde kullanılan 

ve Hindistan’dan getirilen bir çeşit taş, kan taşı 221a/10 

şa‘f (A.) Bir tür çıban: Başda ve eñsede şa‘f olsa sebeb-i nişānı, ‘ilācı: Göyünmiş 
ḫılṭdan olur, baş bart olur 90a/7

şāf (F.) Fitil, çeşitli hastalıklarda rektal yoldan kullanılmak üzere hazırlanmış 

ilaçların genel adı (Aşağıda çeşitli fitil adları, geçtiği yerlerle birlikte 

sıralanmıştır. Muhteviyatı ve terkip edilişi için metinde geçtiği 

yerlere bakılabilir.) 3a/8, 80a/10, 85b/3

 şāf düz-: Fitil hazırlamak 225b/8, 231a/4, 232a/1

 şāf eyle-: Fitil hazırlamak 218a/8, 221a/4, 225a/4

 şāf ėt- 86a/11, 88a/10, 217b/1

şāf-ı aḥżar 221b/4, 228b/6, 228b/7

 şāf-ı aḥżar-ı memāsik 228b/6

 şāf-ı aḳāḳiyā 234a/10

 şāf-ı ayar 227b/11

 şāf-ı būre-i būmī 225a/6

 şāf-ı dīger 235a/7

 şāf-ı dühn-i belesān 232b/3

 şāf-ı ebyaż 224b/11, 228a/6

 şāf-ı esved 227a/11, 233a/5

 şāf-ı ḫalvetī 227a/5

 şāf-ı ḫarbaḳ 230b/6

 şāf-ı ḥaṣrım 223a/6

 şāf-ı ḥevelān 234b/11
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 şāf-ı ısṭafīṭīḳān 232a/4

 şāf-ı ḳalīmiyā 225b/10

 şāf-ı ḳalḳanat 230b/9

 şāf-ı ḳayṣer 226a/7, 226b/10, 226b/5

 şāf-ı keleb 223b/1

 şāf-ı māmīẟā 166a/8, 251b/5

 şāf-ı menḥec 223b/1

 şāf-ı merā’irī 235b/11

 şāf-ı merārāt 236b/1

 şāf-ı müleyyin 6b/11

 şāf-ı sāẕenc 234a/2

 şāf-ı sekbīnec 232b/10

 şāf-ı seẕāb 231a/7

 şāf-ı ṭarṭaḳan 222b/7

 şāf-ı verd 229b/8

 şāf-ı zācü’l-cū 86a/10

 şāf-ı zaḥīr 221a/2

 şāf-ı zernīḫ 233b/9

 şāf-ı yezc 233b/1

 ak şāf, būre-i yevmī şāfı, gül şāfı, māmīẟā şāfı, merārāt şāfı, ṣıfat-ı 

şāf-ı aḥmer ü ḥār, ṣıfat-ı şāf-ı zaḥīr, ṣıfat-ı şāf-ı dāric, yeşil şāf  

şāh ṭamarı Boynun iki yanında, kanı başa taşıyan aort damarlarından her 

biri, gazel damarı 74a/6, 139b/1

şaḥm (A.) Yağ, iç yağı 

 şaḥm-ı ḥanẓal: Ebucehil karpuzu yağı, kudret narı yağı 207a/2, 

211b/4, 213b/8

şaḫṣ (A.) Şahıs 115b/10, 116a/7, 116a/10

 beḳā-yı şaḫṣ

şaḫṣī (A.) Kişiye özgü 

 mu‘tedil-i şaḫṣī

şahtere / şāhterec (F.) Bey börkü, sultan börkü, şahtere (Fumaria 

officinalis): Benefşe her birinden üçer dirhem, şāhtere bir ḳabża; bu 
cümleyi ṣu-y-ıla ḳaynadalar 207b/9, 212a/11
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şaḳ Parça 98a/2, 98a/7

şaḳaḳ Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan 

çukurumsu bölge 79b/9, 86a/9, 94a/1

şaḳāḳul (A.) Yabani havuç, karakök (Pastinaca sativa): Keşür toḫmı ve tere 
toḫmı ve ḳuru şaḳāḳul ve turb toḫmı ve şalgam toḫmı ve ṣoġan toḫmı 
282b/2

şaḳırda- “Şakır” diye ses çıkarmak 28b/4

şaḳırdı Şakırdayan bir şeyin çıkardığı sesin adı 15b/7, 28a/8, 34a/6

şaḳīḳa (A.) Yarım baş ağrısı, migren

 şaḳīḳa ṭamarı: Baş damarı: Şaḳīḳa ṭamarların eger sancarsa, ol 
ṭamara igne ṣoḳalar, neşter-ile çizeler 84b/1

şākird (F.) Öğrenci, talebe 110b/5, 110b/8

şalġam (F.) Şalgam (Brassica napus) 44a/5, 45b/1, 56a/7

Şām ṣābūnı Şam sabunu 100b/9, 104b/8

Şām ṣaḳızı Bir tür sakız 178b/4, 180a/11, 180b/10

Şām sırçası  Şam camı 264b/1

şamaḳī (A.) Bk. maṣṭakī 159b/11, 160a/8, 161b/11

Şāmī (A.) Şam’a ait, Şam’a özgü 

 ḳurṣ-ı Şāmī, zücāc-ı Şāmī

şāne (F.) Tarak 126a/9

şār (F.) Şehir 48b/11

şarāb (A.) Şurup, şerbet, içilecek şey 

 şarāb-ı aṣl-ı Hindī: Bir tür şurup 64b/3

 şarāb-ı benefşe: Menekşe şerbeti 82a/2, 90a/4, 95a/9

 şarāb-ı ḫummāż: Kuzukulağı şerbeti 100a/2, 270a/4

 şarāb-ı mersin: Mersin bitkisinden yapılan şerbet 110a/5

 şarāb-ı nīlūfer: Nilüfer şerbeti 212a/4, 244b/5

 şarāb-ı reyḥān: Reyhan şerbeti 232a/11

 şarāb-ı rummāneyn-i muna‘na‘: Naneli nar şurubu 275a/5

 şarāb-ı tuffāḥ: Elma şurubu 64b/3, 210b/6

 şarāb-ı ‘unnāb: Hunnap şurubu 103a/8, 106b/11

 şarāb-ı uṣūl: Adasoğanı şurubu 210a/3, 216a/11, 259a/3, 259a/3 

 şarāb-ı verd-i ṭarī: Taze gül şurubu 210b/7
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 alma şarābı, ayva şarābı, benefşe şarābı, gül şarābı, ḫaşḫāş şarābı, 

ḫummāż şarābı, mersin şarābı, murd şarābı, ṣandal şarābı, temirhindī 

şarābı, tūt şarābı

şarṭ (A.) Şart, koşul 45b/10

şaşır- Ne yapmak gerektiğini bilememek 19b/3

şāvşīr (F.) Bk. cāvşīr 230a/11

şāyed (F.) Şayet 98a/10, 142a/4

şayṭarac (A.) Serkile otu ve kökünden elde edilen bir ilaç (Plumbago 

zeylanica) 97a/7, 98b/6, 107a/10

şeb (A.) Şap 92a/5, 93a/1, 173a/5 

şeb-i Yemenī: Meşhur olan ismi göztaşıdır, göktaşı da denir. Beyaz 

ve berrak olan iyi şapa bu isim verilmiştir 224b/7

şebkiyye (A.) Retina: Beşinci ṭabaḳaya şebkiyye dėrler, çoḳ ṭamarlar ḳarışur 
146a/9

şefeteyn (A.) İki dudak 

 ‘ırḳu’ş-şefeteyn 

şefḳatlü Şefkatli 3b/4

şeftālū (F.) Şeftali (Persica vulgaris) 88a/7, 216a/9, 218b/2

şehr (A.) Şehir 152a/7, 152a/8, 152a/9

şehvet (A.) Cinsel istek 278b/9

 ādem şehveti

şeker / şekker (F.) Şeker 84b/7, 87a/1, 95a/10 

 şekker cülābı: Bir tür şekerli şerbet 255a/11, 261a/9

şekker-i ḳaṭūr: Damlatılmak için sıvı hale getirilmiş şeker 80a/7

 şekker-i ṭeberzed: Halis ve sağlam şeker 273a/9

 gāvzubān şekker, ḳand şekkeri, nebāt şeker, ṭeberzed şekker

şekl (A.) Şekil 112a/7, 113a/6, 113a/9

 marażu’ş-şekl

şem (A. şemm) Koku alma 122b/3

şem‘ (A.) Mum  

şem‘-i ‘asel: Bal mumu 288b/4, 289a/5, 291b/4

şerā (A.) Kurdeşenin hafif şekli: Şerā renci kim aña ḳaraşın dėrler, sebeb-i 
nişānı, ‘ilācı: Ḳan göyünmekden olur 106b/5
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şerāḳā  (?) 163a/4

şerāyīn (A.) Atardamarlar, şiryanlar 97a/9, 139a/1, 145a/8

 şerāyīn ṭamarı: Atardamar 98a/10

şerbet (A.) Tatlandırılmış içecek 6b/10, 64b/2, 65a/11

 şerbet-i berşa‘īşā: Bir tür şerbet adı 271b/8

 alma şerbeti, ayva şerbeti, bal şerbeti, benefşe şerbeti, ḫaşḫāş şerbeti, 

mersin şerbeti, ṣandal şerbeti, sikencübīn şerbeti, zūfā şerbeti 

Şerefeddīn (ö.i.) 15. asırda yaşamış meşhur Osmanlı cerrahı, Şerefeddîn 

Sabuncuoğlu 219a/7, 283a/8, 285a/6

şerḥ (A.) Açma, yarma 134b/5, 237a/11 

 şerḥ eylen-: Açıklanmak 273a/10

şeş- Çözmek: Ol sınuġı ṣaruḳ altında şişe ve ḳızara, gerekdür kim ṣaruġını 
şeşesin 15a/2, 66b/5, 67a/7

şeşük Bağlı olmayan, çözük: Her kişiden kim ḳan alsalar elbetde ṭamarını 
baġlayalar, şeşük ḳomayalar 154a/10

şey (A.) Şey 3b/11, 114b/9

şebyār (F.) Sarısabır diye de bilinen acı müshil (Aloe socotrina)

 ḥabb-ı şebyār, ṣıfat-ı ḥabb-ı şebyār 

şıblıḳ Açık mavi-yeşil renkte ve kristal yapıda bulunan inorganik gübre, 

demir sülfat (Sulfate de fer). Karaboya, saçıkara, saçıkıvrız da denir 

84a/10, 85a/5, 169b/2

şıḳaḳ Şakak 29b/4

şifā (A.) Hastalıktan kurtulma, onma 64a/3, 80a/11, 198a/6

 şifā bul-: Eski sağlığına tekrar kavuşmak, iyi olmak, onmak 23a/6, 

72a/2, 77a/9

 Şifā Kitābı: Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ adlı eseri 198a/1, 

198b/5

 Amāsiyye Dārü’ş-şifāsı

şīḥ (A.) Hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı 

pelin, akpelin (Artemisia absinthium): Şīḥ ve merzencūş ve birez 
oġlan aşı ve ferfiyūn içi, bādām yaġına ḥallėdeler 250b/10, 251a/9

şiḳāḳ (A.) Çatlak, yarık, herhangi bir doku ya da organ üzerindeki uzun 

açıklık: Elde, ayaḳda şiḳāḳ olsa ve ṣofrada daḫı, sebeb-i nişānı, ‘ilācı: 
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Ḳan fesādından ve sevdādan olur 99a/6, 183a/5

şikāyet (A.) Şikayet 264b/11

şimāl (A.) Kuzey 152a/5, 152a/10, 152a/8

şīmiyye (A.) Gözün bir tabakası: Altıncı ṭabaḳasına şīmiyye dėrler, zīrā 

ṭoġmış oġlan yüzindeki niḳāba beñzer 146b/1

şinḫıyār (F.) Acur (Cucumis flexuosus) 240b/5, 256b/1

şīre (F.) Şıra 164b/8, 167a/3

şīrec (F.) Susam yağı, haşhaş yağı, şirugan 195a/8

şīrḫışt  (F.) Cavşir otu ve bundan elde edilen tıbbî bir zamk (Ferula 

alaeochytris) 269b/10, 274a/9

şīrūġan (F.) Susam yağı: Eve gelicek tamām gevdeye ıssı ıssı şīrūġan dürteler 
170b/9, 174a/9, 175a/11

 şīrūġan yaġı: Susam yağı 194a/2

Şirvānī (ö.i.) Hekim Şirvânî 164a/11

şiryān (A.) Atardamar 155a/5, 204a/10

 şiryān-ı verīdī: Ana atardamar 139a/4

şīrzeḳ (F.) Yarasa sidiği derler, yarasanın yuvasında bulunan yarım parmak 

kadar müncemid bulunur, kalya taşına benzer, fakat beyaz olur. 

Gözdeki zafraya faydalıdır. Bazılarına göre yarasa sütü ve yarasa 

başıdır: Merḳaşīşā ve şīrzeḳ ve ol ḫaṭāṭīfüñ başıdur veyā yarasanuñ 
südügidür her birinden buçuḳ dirhem 229a/7

şiş Şiş, şişmiş olan yer 28a/10, 29a/8, 47b/6

 merhem-i şiş

şiş- Şişmek, şişkin bir durum almak 15a/2, 25a/7, 28b/8

şīşe (F.) Şişe 28a/10, 66a/8, 192a/1

 şīşe çek-: Tedavi maksadıyla, içindeki ispirtolu pamuğu yakmak 

suretiyle havasını azaltarak bu iş için yapılmış bir şişeyi sırta 

yapıştırmak, vantuz çekmek 28a/9, 29a/7

şişir- Şişmesine sebep olmak, şişmesini sağlamak 29a/8

şiyāf (A.) Hastalıklarda genellikle makaddan kullanılan fitiller 

 şiyāf-ı māmīẟā: Kırmızı çiçekli kırlangıç otu fitili (Glaucium 

corniculatum) 201b/4, 225a/9

şol Şu, o 4a/10, 4b/1, 5a/9
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 şol deñlü: O denli 81b/1

 şol ḳadar: O kadar 13a/10, 39a/4, 41a/2

şorba / şorva Çorba 244b/3

 māş şorbası

şöyle 1. sıf. Şuna benzer, şunun gibi: Ammā yara şöyle yerde gerekdür kim yā 
düz ola yā ṭoġrı ola 5b/10, 23b/10

2. zf. Şu şekilde: Andan ṣoñra Eflāṭūn ḥekīm şöyle buyurur kim 
4b/11, 5a/2, 6a/7

 şöyle ki / şöyle kim: Bir fikri, bir iddiayı açıklamak amacıyla 

söylenecek sözlerin başına getirilir. 4b/9, 27a/6, 38a/5

şu Şu 11b/3, 37b/10, 45b/10

şu‘be (A.) Kol, dal 155a/5

şuncılayun Şunun gibi 126b/2

şūnīz (F.) Çörek otu (Semen nigellae) 260b/5, 267a/9

şübhe (A.) Şüphe 20a/7, 31b/2, 75a/11

 şübheñ göñlüñden gitmeyince: Emin olmayınca 75a/4

 göñlüñden şübhe git- 

şübhelü Şüpheli 22a/3

şübhesüz Şüphesiz 51a/9, 61a/4

 şübhesüz ol-: Emin olmak 21a/9, 59b/3

şükr (A.) Şükür 

 şükr-i bī-ḥad: Sonsuz şükür 1b/1

T
tā (F.) Bir şeyin bulunduğu, başladığı veya sona erdiği yeri yahut zamanı 

anlatırken söze mübalağa katar 14b/8, 15b/3, 20b/1

  tā ki / tā kim: Yeter ki, öyle ki  2a/9, 3b/3, 8b/2

ta‘alluḳ (A.) İlişik, ilgi, bağ 51b/6, 123a/4

ṭa‘ām (A.) Yemek, aş 6b/6, 12a/7, 25a/8

ṭabābet (A.) Hekimlik, doktorluk 

  ṭabābet ėt-: Hekimlik yapmak 283a/9

ṭabaḳ Bk. ḳalā‘  94b/9

ṭabaḳa (A.) Kat, katman 77b/8, 145b/7, 145b/11

ṭaban Ayağın alt yüzü 111b/8
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ṭabġa Büyük 139a/3

tābi‘ (A.) Birine veya bir şeye uyan 73b/8

ṭabī‘at (A.) 1. Bir varlığın tabii özelliklerinin bütünü: Şol edviyeler kim 
çekicidür ne-y-ile ve ne ṭabī‘at-ıla çeker 4a/10, 4b/1

2. Huy, yaratılış, mizaç: Ve daḫı gerekdür ki evvel kişinüñ ṭabī‘atını 
teşḫīṣ ėdesin, aña göre ‘ilāc ve tīmār ėdesin 13b/7, 17a/3, 38b/10 

 ṭabī‘atı baġla-: Kabız yapmak 249b/10

ṭabī‘atlu Herhangi bir yaradılışta, huyda olan

 ḳalıñ ṭabī‘atlu

ṭabī‘ī (A.) Doğal 117a/3, 117a/5, 121a/8

 ġayr-ı ṭabī‘ī, ġayr-ı ṭabī‘ī ol-, ḳuvā-yı ṭabī‘ī, ṣafrā-yı ġayr-ı ṭabī‘ī, 

ṣafrā-yı ṭabī‘ī, sevdā-yı ġayr-ı ṭabī‘ī, sevdā-yı ṭabī‘ī, tenāsüb-i ṭabī‘ī 

ṭabī‘iyye (A.) Tabii kelimesinin aynı manadaki müennes şekli 

 umūr-ı ṭabī‘iyye, ḳuvā-yı ṭabī‘iyyet 

ṭablī (A.) Siroz hastalığının karnın şişmesi ile ortaya çıkan biçimi 

 istisḳā-yı ṭablī

ta‘cīl (A.) Hızlandırma 56a/1

ta‘dīl (A.) Değiştirme, değişiklik 

 ta‘dīl-i rūḥ: Ruh değişmesi 151b/8

tafṣīl (A.) Bir şeyi ayrıntılı açıklama 122b/11

 tafṣīl ėt-: Bir şeyi ayrıntılı açıklamak 122a/1

ṭaġ (I) Yara: Ṣabr-ı suḳuṭurī ezeler, panbuġ-ıla ol ṭaġ yerine dürteler 85b/7

 ṭaġ ur-: Dağlamak, koterizasyon 82b/11, 84b/2, 155a/5

ṭaġ (II) Dağ: Üçünci riyāḥ-ı erba‘a iḫtilāfından ve dördünci ṭaġlar iḫtilāfından 

151b/11, 152a/6, 152a/7

ṭaġıl- Dağılmak 102a/1, 104b/3, 104b/7

ṭaġla- Dağlamak: Söyündürdüm ve oydum, tā ki ṣaġ yėre vardı, andan 
ṭaġladum 78b/4, 85b/6, 93a/10

ṭaġlaġu Dağlama aleti: Kişi anda ḥāżır ola, oda ṭaġlaġu ḳoya, kelbeten ile ol 
ocaḳdaġı demür ḥāżır ola 6a/11, 69a/7

taġyīr (A.) Değiştirme

 taġyīr ėt-: Değiştirmek 121b/6, 151b/5, 152b/10

taḥammül (A.) Dayanma, katlanma 

 taḥammül ėt-: Dayanmak, katlanmak 170a/8, 171b/2
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taḫayyül (A.) Hayalde canlandırma 123a/1

taḥḳīḳ (A.) Araştırma, soruşturma 123b/1 

taḥlīl (A.) Çözümleme 119b/3

 taḥlīl eyle-: Çözümlemek, analiz etmek 266b/3, 275a/5

 taḥlīl ėt-: Çözümlemek, analiz etmek 231a/8

tāḫliyūn (A.) Bir tür merhem adı 57a/11

taḥrīk (A.) Harekete geçirme

 taḥrīk eyle-: Harekete geçirmek 210a/8, 211b/6

 taḥrīk ėt-: Harekete geçirmek 207a/5, 207b/4, 212a/6

taḫta (F.) Tahta 12b/11, 13a/6, 14b/4

taḫtacuḳ Tahta parçası 32b/3

taḫṭīṭ (A.) Çizme, çizgi ile sınırlama 122a/4

taḳdīr (A.) Kıymet biçme, değerini belirleme 226b/4, 277a/10

ṭāḳıye (F.) Takye, başlık: Bir ṭar ṭāḳıye bulasın kim başına güc-ile ola, 
geydüresin 22b/3

taḳsīm (A.) Bölme, bölüştürme, pay etme

 taḳsīm ėt-: Bölmek, pay etmek 118a/6

taḳṣīr (A.) Yetersizlik 117b/10

 taḳṣīr-i ḥarāret: Sıcaklığın azlığı 119a/7

 taḳṣīr-i nużc: Az pişmek 119a/9

taḳṣīrlıḳ Kusurluluk 36a/6

ṭalaḳ Dalak: A‘żā-yı re’īseden aña cāri olur, iki bögrek ve ṭalaḳ ve öyken gibi 
120b/8, 135a/10, 140b/4 

ṭaleb (A.) İsteme, dileme

 ṭaleb ėt-: İstemek, dilemek 9b/1

ṭālib (A.) İsteyen, dileyen 283a/11

ta‘m (A.)Tat, lezzet 117a/3, 117a/5, 117b/6

ṭamaḳ Damak 95b/8, 128a/4, 255a/1

tamām (A.) Tamam 4a/1, 34b/2, 59b/10

 tamām ol-: Tamamlanmak 83b/3, 123b/10, 124a/1

tamāmet (A.) Tamamen 74a/9

ṭamar Damar 3a/2, 73b/3, 84b/1
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 bāselīḳ ṭamarı, baş ṭamarı, cellü’ẕ-ẕirā‘ ṭamarı, dadın ṭamarı, 

deprenmez ṭamar, ekḥel ṭamarı, gevde ṭamarı, ḥareketsüz ṭamar, 

ḥareketlü ṭamar, ḳifal ṭamarı, müteḥarrik ṭamar, şaḳīḳa ṭamarı, 

şerāyīn ṭamarı

ṭamla Damla 277a/4

ṭamẟ (A.) Adet görme, aybaşı 263b/11, 294a/8

ṭamzur- Damlatmak: Yalama ṭuzı kendü sidügi-y-ile ezeler, ısıcaḳ-ıla 
ṭamzuralar, ḳanın ve yaşın keser 84a/9, 88a/6, 88a/8

ṭañla / ṭañlacak Sabahleyin, sabah vakti, sabah olur olmaz 211a/8, 254b/1, 

294b/4

Tañrı Tanrı, Allah 293a/8, 293b/8

Tañrı te‘ālā: Yüce Allah 

ṭanuḳ Tanık: Ṭanuḳlar yanında ḳavl eyleyesin, tā ki saña töhmet gelmeye 
57b/3

ṭar Bk. dar 6a/1, 22b/3, 119a/6

ṭaraf (A.) Cihet, yön 5b/1

ṭaraḳ Bk. daraḳ 38b/2, 156b/10

ṭarfe (A.) (Herhangi bir darbeden) Gözün kenarında beliren kırmızılık 

224a/11, 225b/10, 233b/10

tār (F.) Hindistan’a mahsus bir ağaçtır, hurma ağacına benzer, ondan bir 

nevi su elde edilir. 

tār-ı ḫuşk: Kuru tar 279a/11

ṭarī (A.) Taze 

 şarāb-ı verd-i ṭarī

ta‘rīf (A.) Tarif 

 ta‘rīf ėt-: Tarifini yapmak, tanımlamak 237b/1

ṭarīḳ (A.) Takip edilen yol, usûl 5a/9, 5b/1, 12b/11

ṭarlıḳ Darlık 230a/8

ṭaru Darı (Andropogon sorghum)101a/3, 245a/8, 250b/9

ṭās (A.) Tas, kap 4a/5, 84b/9, 169b/9

taṣarruf (A.) Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım

 taṣarruf ėt-: Artırmak, biriktirmek 121a/11, 121b/1, 121b/10

taṣfet-i mīve (F.) Bk. heft mīve 104b/2
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taṣ‘īd (A.) Buharlaştırma 

 taṣ‘īd ėt-: Buharlaştırmak 202b/5

ṭaş Taş 10a/7, 19b/7, 41b/5

 ṭaş ḳınası: Kaya kınası, ciğer otu 287a/6

ṭaş Dış 68b/9, 93b/9

ṭaşıra / ṭaşra Dışarı 50b/2, 54b/11, 136b/4

ṭatlu Tatlı 101a/4, 106b/10, 117a/3

ṭatlu bādem: Tatlı badem 64b/1

ṭā‘ūn (A.) Taun, veba veya yumurcak da denilen salgın hastalık 99b/7, 

103a/7, 180b/8

ṭavīl (A.) Uzun 

 zerāvend-i ṭavīl, zirāvend-i ṭavīl 

ṭavşan Tavşan (Lepus europeus) 180a/5, 193b/10, 194b/7

tavuḳ Tavuk (Gallus) 87a/11, 99a/11, 188a/10

tāze (F.) 1. Yeni: Çürümiş cerāḥatı pāk ėder, fāsid etlerin arıdup pāk ėdüp tāze 
et bitürür 2b/1, 6a/9, 180b/10

2. (Çiçek, sebze vb. için) Toplanmasının üzerinden fazla zaman 

geçmemiş: Tāze gül bulunursa yigirmi dirhem ḳaynadalar, yigirmi 
beş dirhem şekker üzerine süzeler 66a/7, 210a/11, 230a/2

tażīc (?)157b/5

te‘ālā (A.) “Şanı yüce olsun” anlamında Hak, Allah, Tanrı kelimelerinden 

sonra kullanılır. 9b/2, 199a/8

 Ḥaḳ te‘ālā, inşā’allāhu te‘ālā, Tañrı te‘ālā 293a/8, 293b/8

ṭebāşīr (F.) Bambu şekeri, Hintkamışı şekeri 94b/10, 95a/11, 203a/9

 ṭebāşīr-i Hindī: Hint şekeri 244b/10, 247a/5, 247b/10

 ḳurṣ-ı ṭebāşīr, ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i dīger, ḳurṣ-ı ṭebāşīr-i kāfūrī, ṣıfat-ı 

ḳurṣ-ı ṭebāşīr 

ṭeberzed (F.) Halis şeker 224a/5, 235b/8

ṭeberzed şekker: Halis ve sağlam şeker 226a/5

 şekker-i ṭeberzed

tecennüb (A.) Sakınma, kaçınma 

 tecennüb-i mażarrat: Zarardan kaçınma 123a/11

tecerru‘ (A.) Yudumlama 

 tecerru‘ ėt-: Yudumlamak, yudum yudum içmek 209a/3
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tecribe (A.) Tecrübe, deneme 57b/11, 62b/6, 193a/10

 tecribe ėt-: Denemek 62b/6, 63a/3, 288a/10

 tecribe olun-: Denenmek 230a/10, 290a/1

tecvīf (A.) 1. Oyuk veya çukur yerler: Bu ḳuvvetüñ maḥalli muḳaddem-i 
dimāġ tecvīfinüñ āḫiridür 122b/9, 123a/3, 123a/6

2. Kalbin boş gözleri: Bir büyük ḳısm yüregüñ saġ tecvīfine varur ve 
bir ḳısm yüregi ṭaşıradan çevirür 136a/8, 139a/3, 139a/8

tedbīr (A.) Önlem, tedavi 80b/2, 81a/2, 82a/1

 ‘ilāc-ı tedbīr 

tefā‘ül  (A.) Eylem 115a/3

tefdiye (A.) Kendini feda etme 119b/4, 120a/8, 120b/4

teferruḳ (A.) Ayrılma, dağılma 

 teferruḳu’l-ittiṣāl: Herhangi bir sebep veya hastalıkla cildin 

yarılması 150a/11, 151a/2, 151a/7

teftīş (A.) İnceleme, araştırma

 teftīş ėt-: İncelemek, araştırmak 19b/7, 20a/5, 61b/1, 76b/4

tegelti Binek hayvanlarında eğerin altına konulan kaba keçe, eyer keçesi: 

Ol taḫtanuñ üzerine bir incerek tegelti ḳoyasın 57a/4 

teke saḳalı Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki 

(Tragopogon porrifolius) 186a/11, 263b/1

 teke saḳalı ṣuyı: Tekesakalından elde edilen öz su 263b/1

tekne Uzun ve geniş kap 280a/11, 280b/3

tekrār (A.) Yeniden 198b/4

 tekrār-be-tekrār: Birçok defa 35b/4

tekrār ėt-: Yeniden yapmak 242b/9

tekrār tekrār: Birçok defa, üst üste 199a/5, 199a/6

tel / tėl Tel 69b/10

 tėl tėl ol-: Tel tel olmak 139b/8

te’līf (A.) Oluşturmak 129b/3

telyīn (A.) Kabızlığı giderme

 telyīn eyle-: Kabızlığı gidermek 65b/10, 266a/4

 telyīn ėt-: Kabızlığı gidermek 64b/11, 95a/9, 105a/11

temeddüd (A.) Sünüp yayılmak, sinirlerin atılması  9a/1
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temirhindī (F.) Baklagillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç ve bu 

ağacın meyvesi, demirhindi, Hint hurması (Tamarindus indica) 

102a/10, 104b/2

 temirhindī şarābı: Demirhindiden yapılan şerbet 6b/8

temiz Temiz 16b/9, 20b/3, 175a/7

 temiz eyle-: Temizlemek 187b/11

 temiz ėt-: Temizlemek 21a/5, 21a/6

temürhindī (F.) Bk. temirhindī 82a/2

 maṭbūḫ-ı temürhindī 

temzīc (A.) Karıştırma 122a/1

ten (F.) 1. Vücudun dış yüzü: Ḥācet vaḳtında ısıcaḳ ėdeler ve teni daḫı od 
yanında ḳızdurup anuñ-ıla tekrār ovalar 73b/2, 111b/5, 198b/4

2. Vücut, beden: Ve bu yaġ ıssıdur, endāmlar ditremegine fā’ide ėder 
ve tenden yėlleri sürer 66a/6, 121b/9

tenāsüb (A.) Birbirine uyma, yakışma

 tenāsüb-i ṭabī‘ī: Doğal uyum 121b/8

tencere Tencere 91a/7, 175a/7

tencere boḳı: Tencere dibinde toplanan madde 81a/11

ten-dürüst (F.) Sağlıklı, sıhhatli, dinç: Ṭıb bir ṣan‘atdur ki ten-dürüst 
bedenüñ ṣıḥḥatını nice ṣaḳlamaḳ gerek 114a/8

tenḳıye (A.) Lavman 

 tenḳıye-i beden ḳıl-: Temizlemek, boşaltmak 109b/4

tenḳıye-i dimāġ: (Eski tıp anlayışına göre) Dimağdaki hılt 

dengesizliğini gidermek için kullanılan boşaltıcı ilaçlar 156a/5

tenḳıye-i dimāġ ėt-: Dimağdaki hılt dengesizliğini gidermek 

84b/4, 86b/8, 88b/3

 tenḳıye ėt-: Temizlemek, boşaltmak 89b/5, 204b/11

tennūr (A.) Ekmek pişirilen ocak ve fırın 268b/9, 271a/2

ter (F.) Taze 11a/9, 25a/8, 25b/4 

ṭerāniẟīt (A.) Hint ayvası (Aegle marmelos) 245a/2

terāzīle- Dengelemek 59b/9

terbiyet (A.) Terbiye, bir şeyi kıvama getirmek için türlü işlemlerden 

geçirme 
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 terbiyet eyle-: Kıvama getirmek 192a/1, 192a/4

 terbiyet ėt-: Kıvama getirmek 24a/5

 terbiyet olun-: Kıvama getirilmek 66a/9

tercüme (A.) Çeviri, çevirme 

 tercüme ėt-: Bir dilden başka bir dile çevirmek 2a/9

tere Tere (Lepidium) 282b/2

tereyaġı Tereyağı, sadeyağ 87a/11

terengübīn (F.) Terencübin, kudret helvası: Terengübīn üzerine yigirmi beş 
dirhem şekker üzerine süzeler, içe 211a/11, 241a/9, 254b/10

terkīb (A.) Birleşim, birleştirme, bir araya getirme 14b/1, 66a/4, 81a/3

 terkīb-i ḫˇāce-i Ebū ‘Alī Sīnā: İbn-i Sînâ’nın terkibi 209a/8

 terkīb ėt-: Bir araya getirmek 176b/10, 193a/8, 193b/10

 terkīb olun-: Bir araya getirilmek 117a/10, 193b/7, 194a/3

 marażu’t-terkīb 

terḳova Köprücük kemiği: İkisi terḳovada ya‘nī köprücekde ve biri yedi 
ḳaṣṣuñ ya‘nī döşüñ süñükleridür 128b/10, 136a/10, 136b/1

terle- Terlemek 111a/8, 287b/4

terlik Tazelik 11a/9

ters Hayvan pisliği

 aḳ it tersi, su samarı tersi

tertīb (A.) Düzenleme 82a/9, 119a/1

 tertīb ėt-: Düzenlemek 119a/10

tervīḥ (A.) Rahatlatma

 tervīḥ-i ḳalb: Kalbi rahatlatma 151b/8

teşennüc (A.) Kasılma, spazm 8b/9, 13b/4, 38a/4

teşḫīṣ (A.) Bir hastalığın ne olduğunu belirleme, tanı 50b/4, 77b/10

teşḫīṣ ėt-: Bir hastalığın ne olduğunu belirlemek 4a/2, 10a/10, 

11b/6

teşkiyye (?) 122a/4

teşmīr (A.) Sıvama

 teşmīr ėt-: Sıvamak 85b/11

teşrīḥ (A.) 1. Anatomi bilgisi: Bu faṣl teşrīḥ beyān ėder 125a/11, 130a/1, 

141b/3
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2. Otopsi: Zīrā kim bir ucı kemirdek gibidür. Ol ḫōẕ teşrīḥde 
görülmişdür 29a/3 

 teşrīḥ ėt-: Açmak, izah etmek 140a/2

teşvīş (A.) Karışıklık

 göñül teşvīşi

tevellüd (A.) Meydana gelme 119b/8, 119b/9, 235b/5

tėz Çabuk, seri, tez 11b/9, 14b/5, 19a/2

 tėz dut-: Acele etmek 51b/2

tezāyüd (A.) Artma, çoğalma 

 vaḳtü’t-tezāyüd 

tėzcek Çabucak 38a/1, 67b/8, 68a/9

teze Taze 22a/10, 52b/2, 60a/10

tezek Kurutulmuş sığır dışkısı 203b/3

 ḳızıl inek tezegi

ṭıb (A. ṭıbb) Tıp 114a/6, 114a/7, 114a/10 

ṭılā (A.) Sürülecek sıvı veya merhem, ilaç 292b/8

 ṭılā eyle-: Merhem veya ilaç hazırlamak 258b/5, 259b/7

 ṭılā ėt-: Bir ilacı deri, hastalıklı doku ya da bir lezyonun üzerine 

sürmek 288b/10, 291b/9

 ṭılā vur-: Bk. ṭılā ėt 83a/4, 104b/3, 104b/9

ṭırnaḳ Tırnak 50a/10, 63b/4

ṭīb (A.) Güzel koku 

 sünbülü’ṭ-ṭīb 

tīmār (F.) Hastaya veya yaraya bakma, tedavi etme 11b/7, 16a/5, 21b/9

 tīmār eyle-: Tedavi etmek 5b/1, 7a/9, 290b/8

 tīmār ėdebil-: Tedavi edebilmek 23a/6

 tīmār ėt-: Tedavi etmek 5b/3, 6a/9, 6b/1

 tīmār olun-: Tedavi olunmak 56a/1, 12b/9, 38b/2

ṭīn (A.) Kil, çamur

 ṭīn-i Ḫorāsānī: Horasan kili, tîn-i Isfahan, tîn-i Nişâbûrî de derler. 

257a/1

 ṭīn-i İrmenī: Kelermeni, bir tür tıbbî kil (Terra Armenica) 225b/6, 

245a/2
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 ṭīn-i kīmūlyā: Gurgurum kili, gelincik toprağı 229a/4

 ṭīn-i maḫṭūm: Limni adasından getirilen ve leke sabunu, aşı 

toprağı da denen tıbbî bir kil 79b/8, 200b/1, 247a/4

tirementine (F.) Terment, butum ağacı ve bundan elde edilen reçine: Tāze 
yaranuñ üzerine tirementine ve yumurda ṣarusını ve birez ṭuz birle 
ḳarışdurup 7a/2, 39b/7, 75a/2

tiryāḳ / tiryāk (A.) Terkibinde birçok madde olan ve panzehir olarak 

kullanılan bir tür ilaç 86b/10, 96b/11, 98a/11

tiryāḳulı Tiryaklı 201a/2

tīz (F.) Keskin 83a/5, 119a/3, 165b/5

ṭoġ- 1. Doğmak, dünyaya gelmek: Zīrā ṭoġmış oġlan yüzindeki niḳāba 
beñzer 146b/2

2. Güneş, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek: Anuñ ‘ömri iki 
gün yā on ṭoḳuz gündür, gün ṭoġacaġından öñdin ölür 113a/10

3. Ortaya çıkmak: Oġlancuḳlaruñ ḳulaġı ardında beyż bile ṭoġsa 
83b/2 

ṭoġra- Doğramak, keserek parçalamak 11a/1, 165a/11

ṭoġran- Doğranmak 207b/6, 212a/8

ṭoġrı / ṭoġru 1. sıf. Doğru, müstakim: Ol oldur kim ṭoġru ‘użvı egri yā egri 
‘użvı ṭoġrı ola 34a/10, 34b/9, 150b/8

2. zf. Yönünü değiştirmeden: Gögüsden terḳovaya ya‘nī köprücege 
degin ṭoġru varur 136a/11, 142b/3, 142b/6

3. takı. –e karşı: Üçünci nişānı budur ki ḳarşusına ṭoġrı baḳamaya 
63a/2

 ṭoġrı eyle-: Doğrultmak 65b/8

 ṭoġru baġarsuḳ: Doğru bağırsak 140b/9, 150a/3

ṭoġrul- Bk. doġrul- 34a/10

ṭoġrult- Bk. doġrult- 34b/11, 66b/10

ṭoġur- Doğurmak, doğum yapmak 55a/8

toḫm (F.) Tohum 66a/8, 68a/3, 75a/8

 toḫm-ı kāsnī: Yaban marulu tohumu 269a/9

 kettān toḫmı lu‘ābı

toḫmekān (F.) Semizotu (Portulaca oleracea) 94b/10, 170b/2, 203a/9
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 toḫmekān ṣuyı: Semizotundan elde edilen öz su 262a/5

ṭoḳın- Dokunmak, değmek 37b/7, 165b/10

ṭoḳmaḳ Ağaçtan yapılmış iri çekiç: Bir ṭoḳmaḳ alasın, bir kez urasın, ammā 
evvel başını örteḳoyasın 57b/5, 57b/9, 60a/1

ṭoḳuz Dokuz 112a/4, 143a/8, 143a/11 

ṭoḳuzıncı / ṭoḳuzuncı Dokuz sayısının sıra sıfatı 147b/10, 155b/2, 

158a/10

ṭol- 1. Dolu duruma gelmek: Göze ḳan ṭolar, ḳapaḳları şişer ve sancar, yaş 
aḳar 84a/2, 260a/6

2. Patlayacak hale gelmek: Ilıcaḳ ṣu-y-ıla yuyalar, tā ki ṭola, neşter-ile 
açalar, ḳuru fetīl ṣoḳalar 100b/3, 102a/1, 104a/4

ṭolaş- Dolaşmak, birbirine geçip karışmak 133a/5, 139b/9

ṭolaşuḳ Dolaşık 133a/6

ṭolayı Bk. dolayı 74a/6

ṭoldur- Bk. doldur- 35a/5, 80a/4, 80a/7

ṭolu Dolu 25b/5, 94b/8, 126a/1

ṭomal- Bk. domal- 31a/2, 34b/10, 43b/4

tomruḳ Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi 18a/6, 18a/7, 

18a/8

ṭomur- Şişip kabarmak 86a/3, 86a/4, 102a/9

ṭoñ- Donmak 165a/6, 169b/10, 191a/1

ṭonuḳ Donuk 

 göz ṭonuġı 

ṭonuḳluḳ Donukluk 
 gözüñ ṭonuḳluġı

ṭoñuz Domuz 88a/2, 236a/8, 241b/6

ṭoñuz başı Bir tür çıban: Boġazda ḫanāzīr olsa kim aña ṭoñuz başı dėrler 
96b/8

top / ṭop 1. Yuvarlak nesne, küre: Eger kim ḳatı çekmege ḥācet olursa gerekdür 
kim bir büyük ṭop düzesin yāḫūẕ bir yapaġı ḳoyasın 27a/9, 27b/2, 

33b/8 

2. Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silah: Kimi ḳılıçdan ve 
kimi bıçaḳdan ve kimi topdan ve kimi tüfekden ve kimi oḳdan ve kimi 
çomaḳdan 5b/7, 9b/6, 10a/8



447Alâ’im-i Cerrâhîn

ṭopalaḳ / topalaḳ Hünnapgillerden, yapraklarından yeşil boya çıkarılan 

bir bitki (Rhamnus clorophorus globosus) 70a/10, 71b/9, 92b/10

ṭopraḳ Toprak 114b/11

ṭopṭolu Dopdolu 76a/5

ṭopuḳ Topuk 18a/10, 37b/4, 38a/1

 ṭopuḳ alması: Topuk kemiği 37b/7

ṭoraḳ / ṭoraḳ otı Dereotu, rezene (Anethum): Ṭoraḳ otı yaġı ve şarāb yaġı 
ve bābūnec yaġı, bu yaġlar-ıla ḳarşu ölüdüp yaġlayalar 66a/3, 66a/4, 

165b/1 

 ṭoraḳ otı yaġı: Dereotundan yapılan yağ 66a/3 

toz Çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde 163a/8, 

163b/2, 175a/5

 degirmen tozı

töhmet (A.) Suçlama

 töhmet gel- Suçlanmak 57b/4

ṭöz Kök, dip 

  ḳulaḳ ṭözi

tūbāl (F.) Bakır, gümüş, altın gibi çeşitli madenler işlenirken ortaya çıkan 

parçacıklar 222a/6, 229a/1

tūbālü’n-nuḥās: Bakır pası 230a/4

 baḳır tūbālı

tūderī (A.) Bezr-i humhum diye bilinir, bitkisine kuş ekmeği ve karahasan 

otu dahi derler (Capsella bursapastoris): Rāziyāne toḫmı, tūderī ve 
helyūn toḫmı her birinden yedi dirhem 282b/8

tuffāḥ (A.) Elma (Pirus malus)

 şarāb-ı tuffāḥ

ṭulum Torba biçiminde deri kap 46a/6, 46a/8

ṭuluñ Şakak: İç yanında olan ḫūre ‘ilāca ḳābildür, ṭuluñda olan ḳābil 
degüldür 78b/9, 155a/2, 248b/10

ṭumanlan- Bulanmak: Evveli budur kim beynide olıcaḳ, evvel nişānı budur 
ki gözleri ṭumanlanur 62b/11

ṭur- Bk. dur- 109a/10, 165a/7, 167a/3

ṭuraç (A.) Sülüngillerden bir kuş türü, dürrac (Tetrao francolinus) 236a/7

ṭurb (F.) Turp (Raphanus sativus) 90b/11, 96b/4, 108b/4
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 ṭurb yaġı: Turp yağı 193b/8

ṭurı Duru 215a/1

 ṭurı ṣu: Duru su 215a/1

turınc Bk. turunc 89b/2, 92a/11

turunc (A.) Turunç, narenç (Citrus aurantium amara) 93a/1, 99a/4, 222a/11

tūẟe (A.) Göğüs boşluğunda bir salgı bezi 136a/6

tūt (F.) Dut (Morus)

 tūt şarābı: Duttan yapılan bir tür şerbet 95b/10

ṭut- Bk. dut- 199a/6, 251a/9

tūtiyā (A.) Göz hastalıklarında kullaılan, çinkodan yapılan bir ilaç 84b/7, 

84b/11

 tūtiyā çek-: Göze ilaç uygulamak  84b/10

 tūtiyā-yı Hindī: Hint sürmesi 231b/8

tūtiyā-yı Kirmānī: Kirman sürmesi 202a/1

 Hindistān tūtiyāsı, Kirmānī tūtiyā, maḥmūdī tūtiyā 

tuvāl (F.) Bk. tūbāl 
 baḳır tuvālı 

ṭuy- Bk. duy- 77a/3, 147b/1

ṭuz Tuz 7a/3, 80a/4, 80b/2

 Eflāḳ ṭuzı, Hindūsitān ṭuzı, ḳara ṭuz, ḳazıma ṭuz, ṣaġ ṭuz, yalama ṭuz 

ṭuzlan- Tuzlama işi yapılmak 183a/6

ṭuzlu Tuzlu olan 89a/8, 94b/8, 170a/3

ṭuzsuz Tuzu olmayan 182b/5

tüfek Tüfek 2b/4, 5b/8, 9b/6

tükür- Tükürmek 112a/9, 210b/5

türbüd (F.) Hint kınası (Ipomoea turpethum) 206b/11, 214b/5, 215b/1

türbüd-i ebyāż: Beyaz türbit 284b/5

Türk Türk 

 Türk dili: Türkçe 194a/8, 285b/11

Türkce Türkçe: Bu daḫı bir rencdür ki gevdede ḳara ḳara belürür, aña Türkce 
cıġıt dėrler 294a/4

Türkī Türkçe 2a/9

Türkīce Türkçe 94b/9, 129b/2
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türmüs (A.) Acı bakla, yaban baklası (Lupinus termis): Bereng-i kābilī 
ve türmüs ve türbüd-i ebyaż her birinden ikişer dirhem 109a/5, 

284b/5

tütün Duman 148a/4

U
uca Oturacak yeri, kıç, sağrı: Oñurġa boġunlarında ve ucada ve e‘ālī şercdeki 

ya‘nī baracda 127a/2

uç (I) 1. Bir nesnenin genellikle sivri olan bitim noktası: Şöyle bilesin kim her 
kemigüñ kim uçları ḳalıñ olur ve yumrı olur 34b/5, 52b/3, 52b/10

2. Son: Bir ma‘nāda deryā-yı ‘ummāndur, ucı ve ḳıyāsı yoḳdur 3b/8 

3. Kenar: Yā uzun ola yahūẕ bir ucı ṭar ve bir ucı geñ ola yaḫūẕ bir 
pāre eti ṣarḳmış ola 6a/1, 10b/3, 27b/10 

 uç vėr-: Kabarmak: Çoḳ olur kim bir yėrde derilür, uç vėrür, aḳar 
90a/3

uç (II) Sebep, vesile

 ucından: İçin, -den dolayı: Zīrā kim ġāyetde terdür ve ol terligi 
ucından her yėrde üzülmez 11a/9, 14b/8, 49a/1

uçḳur Şalvarı bele bağlamak veya torba, kese vb. şeylerin ağzını büzmek 

için bunlara geçirilen bağ 43b/3

‘ūd (A.) Öd ağacı, koku ağacı (Aquilaria agallocha) 195a/6, 254a/10, 

256b/7

 ‘ūd-ı belesān: Öd ağacının bir türü 196b/4, 280a/1

 ‘ūd-ı Hindī: Hindistan’da yetişen öd ağacının bir türü 282a/11

 ‘ūd-ı Ḳımārī: Suya teressüp etmeyen ve anavatanı Hindistan’ın 

Kamar şehri olan öd ağacı 208a/11

‘ūdü’ṣ-ṣalīb (A.) Şakayık diye tabir edilen bitkinin köküdür: Buyan dibi ve 
gök sūsen dibi ve egir ve ‘ūdü’ṣ-ṣalīb her birinden bir miẟḳāl 207a/7, 

211b/8

ud Utanma duygusu, haya

  ud yeri: Avret yeri, edep yeri 56b/2

‘ufūnet (A.) İltihap, yangı, pis kokma 81a/1
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 ‘ufūnet-i hevā: Hava kirliliği, havanın kötü kokması 286a/3

‘ufūniyyet (A.) İltihap 103a/6, 103a/7

uġra- 1. Yaklaşmak: Anı boynuña alup buña tīmār ėdesin dėmeyesin, degme 
gez yöresine uġramayasın 30a/7

2. Değmek: Od göyündürmekligine ve ne tīz nesne kim maḳ‘ada veyā 
raḥma uġraya 182b/9

uġrı Hırsız: Dicle ırmaġı kenārında bir ḳāfile yatur-ıdı, gėce-y-ile bir uġrı 
5a/10, 5a/11

uġun- Soluğu tıkanmak: Ḳımıldanmaya ṣaḳlanıbildügi ḳadar ve daḫı 
ḳaḳımaya ve uġunacaḳ iş işlemeye 14a/3

uġurla- Çalmak 5a/10

‘uḳāb (A.) Kartal, tavşancıl kuşu (Aquila) 236a/6

ūlā (A.) Birinci, ilk

 ḳuvvetü’l-muġayyireti’l-ūlā, merhem-i ūlā 

ulaş- Varmak, ulaşmak 130b/7, 131a/2, 132a/8

ulaşdur- Ulaşmasını sağlamak 158a/7

ulaşıḳ / ulaşuḳ Bitişik 127a/10, 127b/1, 129a/2

ulu Ulu, büyük 136b/4, 139b/4, 140a/4

um- Beklemek, temenni etmek 38a/7

umma Ummak işi 38a/7

‘ummān (A.) Büyük deniz

 deryā-yı ‘ummān 

umūr (A.) İşler 

 umūr-ı ṭabī‘iyye: Doğal işler 114a/6, 114b/5, 119b/6

un Un 13a/2, 71a/7, 80b/5

 un ėt-: Un haline getirmek 71b/6

 un özi: Nişasta 83b/8, 86a/7, 97b/8

‘unnāb (A.) Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney 

Anadolu’da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde ve bu ağacın meyvesi 

(Zizyphus jujuba) 95b/9, 101a/5, 102a/9

 şarāb-ı ‘unnāb 

‘unṣul (A.) Adasoğanı (Sicilla maritima)

 baṣal-ı ‘unṣul 
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‘unṣulī (A.) Adasoğanıyla ilgili 
 sikencübīn-i ‘unṣulī

unut- Unutmak 37a/2

unutsaḳlıḳ / unutsaḳluḳ Unutkanlık, nisyân: Menfa‘atı ḳulaḳ içinde baş 
bart olsa giderür ve unutsaḳluġı daḫı giderür 155a/8, 205a/3

ur Yumru, tümör, neoplazma 2b/9, 9a/10, 74a/1

ur- 1. Vurmak, çarpmak: Ṣoḳuldaya ve ṣoluġını güc-ile ala ve eli-y-ile ura, 
anuñ şaḳırdısını duyar 28a/8, 56a/4, 57b/6 

2. Sürmek: Ol çıḳuḳ kim domalmışdur, anuñ ‘ilācı budur kim 
mu‘tedil yaġ-ıla urasın, tā yumşanınca 52a/9, 62b/7, 68a/8

 el ur-, fetīl ur-, melhem ur-, merhem ur-, mīl ur-, sünger ur-, ṭaġ 

ur-, yaḳu ur-

urġan Kalın ip 17a/4

‘urūḳ (A.) Damarlar 224a/9

 ‘urūḳ-ı ġayr-ı żavārib: Hareketsiz damarlar 124a/4

‘urūḳ-ı ṣabbāġīn: Bk. zerde-çūb 

‘urūḳ-ı żavārib: Hareketli damarlar 124a/6

‘urūḳ-ı ṣufur (F.) Sarı ağaç, zerde-çâv  kökü 277a/7 

urul- Vurulmak 27a/2, 64a/9

Urum Rum 

 Urum dili: Rumca 177a/4, 194a/8

‘uṣāre (A.) Özsu, sıkılan şeylerden çıkan su 213b/8, 214a/4

 afsentin ‘uṣāresi

usḳūf  (A.) Bir tür ilaç terkibine verilen ad 14a/11

usḳulofenderyūn Kebere dibi 260b/4

usḳuṭurī (Yun.) Sabır otunun bir türü 

 ṣabr-ı usḳuṭurī 

uṣlu Akıllı, zeki 17a/3

‘usr (A.) Güçlük, zorluk 

 ‘usru’l-bevl: İdrar zorluğu 272a/5

ustuḫudus (Yun.) Karabaş çiçeği (Lavandula stoechas) 82a/4, 207a/9, 

211b/11
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 ma‘cūn-ı ustuḫudus

uṣūl (A.) Kökler, ilaç yapımında kullanılan çeşitli bitki kökleri 

 şarāb-ı uṣūl

uṣūlī (A.) Köklerle ilgili

 sikencübīn-i buzūrī ve uṣūlī 

‘uṣ‘ūṣ (A.) Kuyruk sokumu, kuyruk: Üç pāre süñükden te’līf olupdur ve üç 
‘uṣ‘ūṣdur 129b/3

uşacuḳ Ufacık 137a/4, 137b/2, 168b/6

uşaḳ (F.) Çadıruşağı diye tabir edilen zamk adıdır, istiska hastalığına 

faydalıdır 189b/8, 218b/6, 219a/4

uşaḳ Ufak, küçük 68b/10, 141a/1 

uşne (A.) Ağaç yosunu, ketencik (Mescus aboreus) 195a/5, 279a/11

‘Uşşāb-nāme (ö.i.) Eser adı  8a/9

uvacuḳ Ufacık 68a/5, 126b/6, 217b/1

uvaḳ Ufak, küçük, kırıntı 10b/10, 14b/6, 15b/5

 uvaḳ uvaḳ: Ufak ufak 280a/7

uvan- Kırılmak, parçalanmak: Yanbaşı uvanduġı vaḳt şaḳırdısı ola, çaḳ 
omuzuñ gibi ve ḳıṣa olur 34a/6, 94a/4, 167b/2

uvanuḳ Kırık: İkinci baġarsuḳ deşügidür, üçinci bel uvanuġıdur, dördünci 
ḳavuḳ deşügidür 5a/2

uvat- Ufaltmak, ufalamak, kırmak, parçalamak 17b/6, 18a/4, 237b/10

uyan- Uyku durumundan çıkmak 209a/2

uyḳu Uyku 

  uyḳu getür-: Uyku getirmek 220a/7

 uyḳusı gel-: Uykusu gelmek 210b/2

uyḳusuz Uykusuz 265a/2

uyḳusuzluḳ Uykusuzluk 248b/10

uyluḳ Kalçadan dize kadar olan bacak 143a/2, 156b/4

uyu- Uyumak 112a/11, 113b/3, 209a/2

uyuc Kuyruk sokumu: Ammā oñurġadaġı ve uyucdaġı ve e‘ālī şercdeki otuz 
pāre süñüklerüñ yedisi 129a/7
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uyuş- Uyuşmak, uyuşuk duruma gelmek 32b/7, 38a/2, 149a/1

uyuşma Uyuşmak işi 233b/9

uyuşuḳ Uyuşuk 38a/4, 74b/6

uyuz Uyuz hastalığı 81a/2, 107a/6, 107b/11

 baş uyuzı, Firenk uyuzı, ‘ilāc-ı Firenk uyuzı, ḳuru uyuz

uz 1. Ustaca, münasip, uygun, muvafık, doğru: Cerrāḥ olan kimsenüñ 
avadanlıġı uz ve arı gerekdür 4b/9, 23a/11, 34b/8 

2. Usta, mahir, hazık, tecrübeli, dikkatli, uyanık: Cerrāḥlıġa ‘ilm-i 
ẓāhir dėrler ve daḫı cerrāḥ olan kimsenüñ eli uz ve göñli düz gerekdür 
3b/10, 17a/3 

uza- Uzun duruma gelmek, boyu büyümek 85b/10, 85b/8

uzadı Uzunlamasına 10b/1

uzadıya Uzunluğuna, uzunlamasına 74b/1

uzan- 1. Uzamak: Anı yerine ḳomaḳ ḳolaydur ve teşḫīṣ ėtmesi daḫı, zīrā kim 
eñleri uzanur 50a/6, 162b/1

2. Bir şeye erişmek için vücudunu o şeye doğru yöneltmek: Hīç 

dėvşüribilmez ve dėvşürülürse hīç uzanmaz 55b/9

3. Yayılmak: Omuz üstinden gelen ṭamaruñ bir ḳısmı ḳoluñ ṭaşıra 

yüzinden uzanur 137b/5, 140a/9, 141a/7

uzanma Uzanmak işi 41b/9

uzat- 1. Uzamasını sağlamak: Bir yaḳı daḫı kim cemī‘ siñirleri ve eñleri ve 
kemikleri yumşadur ve uzadur 162a/9 

2. İleriye doğru yöneltmek: Sınuġı yėrleşdüresin, şol ṭarīḳ-ile kim 
evvel ayaġını uzadasın 36b/3, 48a/3, 48a/11

3. Gereğinden fazla sürdürmek: Anuñ gibide gerekdür kim 
uzatmayasın, becit dutasın 55b/11 

uzluḳ Ustalık, maharet: Ve daḫı çeke uzluġ-ıla, zīrā kim uzluġ-ıla 
çekmemekden teşennüc ḥāṣıl olur 13b/3, 23b/9, 27b/6

uzun 1. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı: Yā bir pāre eti 
alınmış ola yā uzun ola yahūẕ bir ucı ṭar ve bir ucı geñ ola 6a/1, 

35a/7, 53a/9

2. Uzunluk: Ol kim üzük olur, ba‘żı kez uzunına olur ve ba‘żı kez 
uzunına olmaz 10a/1, 10a/3, 218b/11 
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3. (İnsan için) Boy: Bir tīmārı daḫı oldur kim anuñ gibi bolıcaḳ, bir 
uzun kişi ki ol ḫastadan ḫaylī uzun ola 44b/4, 44b/6

uzunluḳ Uzunluk 13a/8, 17a/9, 34a/3

‘użv / ‘użuv (A.) Uzuv, organ 65b/9, 114b/8, 116b/12

 nefs-i ‘użv, re’īs ‘użv

‘użvī (A.) Uzuvla ilgili 

 mu‘tedil-i ‘użvī 

Ü
üç Üç sayısı 6b/5, 12a/6, 13a/6 

üç yüz Üç yüz 163a/6, 164a/3, 166a/2 

üçer Üç sayısının üleştirme sayı sıfatı 71b/9, 90a/11, 90b/5

üçinci / üçünci / üçüncü Üç sayısının sıra sıfatı 5a/2, 19b/11, 51a/2

üfür- Üflemek 46a/8, 86b/1, 200a/2

ügrü- Sallamak: Küçücük oġlancıḳlarda beşigin ügrüdüklerinden beşik içinde 
az nesneden omuzı çıḳar 44b/2

ümīẕ (F.) Ümit 11b/8, 51b/1, 102b/4

  ümīẕin kes-: Olmasını ummaktan vazgeçmek 57b/2, 64a/3

ümm-i cāfiye (F.) Beyin bölgesindeki zar 130b/5 

ümmü’d-dimāġ (A.) Beyin bölgesindeki sinirler 145a/8

ün Ses 

 ün vėr-: Seslenmek 250b/8, 251a/7

ünẟā (A.) Dişi, kadın 123b/8, 125a/7

ünẟeyeyn (A.) Yumurtalıklar, testisler 120a/11, 120b/6, 121b/11 

üñük Hançere 

 ḳızıl üñük

üseylim (A.) Serçe parmak ile yüzük parmağı arasındaki damar 137b/10, 

156a/11

üst 1. i. Bir şeyin yukarıya bakan yüzeyi, alt karşıtı: Şöyle bilesin kim burun 
kemirdegi üstindeki berkdür ve muḥkemdür 25b/6, 31b/5, 44a/10

2. i. Bir şeyin aşağı sayılan yerine göre yukarı tarafı: Andan ölen çoġı 
ṣusuz ölür ve öldüginden ṣoñra yüreginüñ üsti ḳararur 9a/5, 21b/9, 

32a/3 
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3. i. Bir şeyin dış yüzü: Balġamdan ve a‘żā ve beden azmaḳdan olur 
ve yumrıcaḳ olur, azar, üsti yarılur 58a/4, 66b/11, 109b/3 

4. sıf. Yukarıda bulunan: Omuz üstinden gelen ṭamaruñ bir ḳısmı 
ḳoluñ ṭaşıra yüzinden uzanur ve üstün ḳoluñ üstine çıḳar 137b/5

 baş üstine

üstād / üstāẕ (F.) Üstat, herhangi bir bilimde yetkin kimse 3b/5, 6a/6, 

7b/4

üstin Bk. üstün 61a/3, 140a/6

üstübü (Yun.) Üstüpü  6b/4

üstün Üst, üstteki 69a/10, 128b/11, 132a/4

 üstün çeñe: Üst çene 126b/9, 127b/9, 128a/5

 üstün dudaḳ: Üst dudak 130b/1

üşen- Çekinmek, korkmak 85a/8

üşendür- Tâciz etmek, tedirgin etmek, rahatsız etmek 95a/6, 96a/10, 

105a/8

üvengülen- Kaşınmak 190a/7

üzere Gibi, olduğu biçimde 5a/4, 61a/9, 73a/6

 ‘ādet üzere 

üzerine 1. Üstüne: Tāze yaranuñ üzerine tirementine ve yumurda ṣarusını ve 
birez ṭuz birle ḳarışdurup 7a/2, 7b/6, 8b/6

2. -den sonra: Süd gibi ola, andan birbirine ḳaralar, ḳulaġa ısıcaḳla 
ṭamzuralar, üzerine yatalar 88a/6

 depesi üzerine

üzerlik Üzerlik otu, harmal, harmel (Peganum harmala) 84a/8

üzil- Bk. üzül- 68b/5

üẕn (A.) Kulak 

 ḫalefü’l-üẕn 

üzük Kopuk, ayrık: Ol kim üzük ola ba‘żı kez dibelik üzük olur ve ba‘żı kez 
dibelik üzük olmaz 10a/2

üzül- 1. Kopmak, koparılmak, kırılmak: Ba‘żısınuñ iligi üzülür ve andan 
çoġı ölür, ṣaġalmaz, zīrā kim ġāyetde terdür ve ol terligi ucından her 
yėrde üzülmez 11a/10, 11a/8, 68b/9

2. İyileşmeğe yüz tuttuğu halde yeniden hastalanmak: Bu yaġ-ıla 
ben çoḳ ḥasta tīmār eyledüm ammā ġalīẓ ġıdālardan yine üzülür 
290b/9
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üzüm Üzüm (Vitis vinifera) 57a/3, 95b/8, 95b/11

 üzüm ṣuyı: Üzümden elde edilen su 246a/10

 ḳara üzüm, ḳaraca üzüm, ḳızıl üzüm, ḳuru üzüm

V
vācib (A.) Yapılması gerekli olan 4b/4, 16b/4, 16b/8

 vācib ol-: Yapılması gerekli olmak 3b/2, 14a/8, 15b/9

va‘de (A.) Süre, mühlet 12b/2

vaḥşirek-i Ḫorāsānī: Bk. Ḫorasānī 216a/8

vaḳıyye (A.) Okka, vukıye 165b/7, 167a/11, 172b/8

vāḳi‘ (A.) Olan, vuku bulan 

 vāḳi‘ ol-: Meydana gelmek 5b/7, 7a/11, 7b/11 

vakt (A.) Vakit, zaman 14a/5, 16a/1, 17a/10

vaḳt-ı ḥācet: İhtiyaç zamanı 186b/6

 vaḳtü’l-ibtidā: Başlangıç zamanı 151a/9

 vaḳtü’l-inḥiṭāṭ: İniş, düşüş, gerileyiş zamanı 151b/2

 vaḳtü’l-intihā: Bitiş zamanı 151a/11

 vaḳtü’t-tezāyüd: Çoğalma zamanı 151a/10

 ḥācet vaḳtında, her vaḳt, ne vaḳt, ol vaḳt, seḥer vaḳtı

vaḳtı ki Ne zaman 245b/10

vallāhu a‘lem (A.) Allah bilir 145a/2, 150a/5, 200b/10

vallāhu a‘lem bi’ṣ-ṣavāb (A.) Doğrusunu Allah bilir 9b/3

var Mevcut olan (şey) 5b/10, 6a/3, 11b/11

var- 1. Ulaşmak: Bir pāresin aşaġaya çekesin, tā ki yerine vara. 25a/1, 27a/7, 

27b/2

2. Gitmek: Zeyt yaġın ḳatalar, tā ki süci gide, andan ḥammāma vara, 
ṣu-y-ıla yuya 88b/6, 99a/4, 107a/3

 varduḳça: Gittikçe 98b/3, 286b/1

 fesāda var-, ḳarın var-, yabana var-

varaḳ (A.) 1. Yaprak 

2. Çekiçle dövülerek ince duruma getirilmiş altın, gümüş vb. 

madeni levha: Tedbīri, ḳurşunı varaḳ gibi dögeler, üzerine vuralar, 
baġlayalar 105a/3, 234b/9
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 varaḳ-ı ās: Mersin ağacının yaprağı  204a/3, 204a/7, 239a/4

varaḳu’l-ġār: Defne yaprağı 194b/10

vārid (A.) Gelen, vasıl olan 

  vārid ol-: Gelmek, erişmek 152b/2

varsama Yaprakları nane gibi güzel kokulu olup bazı yemeklere konan bir 

bitki, barsama: Nīlūfer ve daḫı benefşe ve varsama üçer dirhem alalar 
165a/2

vaṣaliḳun (Yun.) Bir tür merhem: Urum dilince vaṣaliḳun dėrler, bu merhem 
Cālinūsuñ terkībidür 177a/5

vaṣf (A.) Nitelik 

 zā’idü’l-vaṣf 

vāṣıl (A.) Ulaşan, erişen 

 vāṣıl ol-: Ulaşmak, erişmek 1b/6

vāsıṭa (A.) Aracı, iki şeyi birleştiren şey 122a/10, 145b/5, 145b/6

vaşaḳ Çadıruşağı otu ve bundan elde edilen zamk 174a/3, 174b/2, 174b/7

vaż‘ (A.) Koyma, konulma 143a/4, 144a/8, 144b/2

 marażu’l-vaż‘ 

vazgel- Vazgeçmek: Eger kim itivėrmek-ile yerine varımaz-ısa vazgelesin 

40b/7

ve (A.) Ve 1b/3, 2a/2, 2a/10

 melhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ, merhem-i Boḳraṭ ve Soḳraṭ 

vebā (A.) Öldürücü bir hastalık, taun

 vebā günleri: Vebanın yaygın olduğu zamanlar 99b/9, 209a/5

vec‘ (A.) Ağrı, sızı 

 vec‘-i mefāṣıl: Eklem sızısı 197b/9, 209b/10

 vec‘ü’l-mefāṣıl: Eklem sızısı 195a/3, 268b/2

vech (A.) Tarz, biçim, yol 115b/8, 144a/4

vedec (A.) Şahdamarı 

 vedec-i ġā’ir: Boynun iç tarafındaki damar: Boyunuñ iç yüzindeki 

a‘żāyı ṣuvara ve buña vedec-i gā’ir dėrler 137a/5

 vedec-i ẓāhir: Boynun dış yüzündeki damar: Gözde ve burunda 
yayılur, tā ki bu a‘żāları ṣuvara ve buña vedec-i ẓāhir dėrler 137a/9

velī (F.) Ama, fakat, lakin 99a/2, 153b/10

velīkin (F.) Ama, fakat, lakin 148a/3, 269a/4
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ver- Bk. vėr- 101b/6, 108a/2, 148b/4

vėr- 1. (Bir şeyi bir kimseye) İletmek, eriştirmek: Eger kim ḥarāreti olur-
ısa līmūn ve temirhindī şarābı vėreler ammā çig ṣu ḳatmayalar 6b/9, 

14a/6, 14b/1 

2. Bırakmak, bağışlamak: İmdi saña bir yādigārum vardur, gerek kim 
anı saña vėrem ve sen anı key ṣaḳlayasın 110b/10

3. Katmak: Kimi dil üstündeki perdeye yayılur ve dile ẕevḳ ḥissin 
vėrür 130b/2, 130b/7, 132a/8 

4. Kazandırmak: Ma‘deye ḳuvvet vėrür ve ṭa‘āmı hażm ėder
283b/10

5. Koymak: Diledi ki bu kitābı ‘Alā’im-i Cerrāḥīn dėyü ad vėrüp 
Türkīye tercüme ėde 2a/9, 198a/3

 aman vėrme-, āvāz vėr, bedeni fesāda vėr-, cān vėr-, fā’ide vėr-, göze 

cilā vėr-, ḫalel vėr-, ḫarāba vėr-, uç vėr-, ün vėr-, zaḥmet vėr

verd (A.) Gül 

 verd-i aḥmer: Kırmızı gül 205a/9

verd-i yanca: Yonca gülü 225a/4

 şāf-ı verd, şarāb-ı verd-i ṭarī, zerr-i verd

verem (A.) Apse, tümör, ödem sebebiyle oluşan şişlik: A‘żāda verem çıḳsa 

çıban derler 100a/10, 101b/4, 103b/7

 bişmez verem, ṣovuḳ verem

vėribi- Göndermek: Ġıdāyı taġyīr ėder ve her bir ‘użva ġıdāyı müşābehet-ile 
vėribir 121b/6

verīdī (A.) Toplardamarla ilgili 

 şiryān-ı verīdī 

ves Huy, davranış 150b/4

vesenc (F.) Dağ kişnişi, dağlarda taş üzerinde biten, limon gibi kokan bir 

bitki 227a/3

veter (A.) Kasları hareket ettiren kiriş: Velīkin aşaġa ucından bir cism biter 
kim aña veter dėrler 141b/8

veyā (F.) Veya, ya da 8b/6, 19a/8, 69b/2

veyāḫūẕ (F.) Veyahut 20b/5, 21a/5, 21b/2

vezn (A.) Tartma, tartı 277a/9
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vidāceyn (A.) Boyun kara damarları: Onüçünci ve ondördünci ṭamarlar 
boġaz altında iki ṭamarlardur ki anlara vidāceyn dėrler 155b/10

vuḳūf (A.) Bir durumda olduğu gibi kalma

 sinnü’l-vuḳūf

vur- 1. Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak: Ol tomruġa 
baṣalar ve daḫı sen ol çaġşır-ıla iki elüñ-ile muḥkem vurasın 18a/11

2. Sürmek: Bu dört eczāyı yumurda aġına ḳatasın, yoġurasın ve 
merhem eyleyesin, kettān üstübüsi-y-ile vurasın 6b/4, 7a/4, 7b/6

3. Dayamak: Ol iskemliye oturdasın ki ol iskemlinüñ iki delügi ola 
arḳasından yaña ve ol taḫtayı ol çıḳıḳ üzerine vurasın 52b/7

4. Takmak: Tedbīri: Evvel ḥammāmda ḫırızma vuralar ve kere-y-ile 
saçın ḳazıyalar 81a/3 

5. Yapıştırmak: Eger ki gitmezse her yañaġına dörder sülük vuralar, 
ḳanın çekeler 89b/1, 97a/2 

6. Darbe yemek: Eger ki vurmaḳdan ya düşmekden aşaġa çeñe 
ayrılursa tėzcek yaḳu ėdeler 93b/11

 dügün vur-, edviye vur-, fetīl vur-, oda vur-, sülük vur-, sünger 

vur-, ṭılā vur-, yaḳı vur-, yaḳu vur-, yumruḳ vur-

vuşāḳ (F.) Bk. vaşak 160a/7, 183b/9

vücūd (A.) Vücut 168a/4, 180b/2, 244b/1

 vücūda getür-: Yaratmak 1b/2

Y
ya / yā (A.) Ya, veya 4b/9, 6a/10, 22b/11

 yā…. yā (yahūẕ): İki kelimeyi, iki kelime öbeğini veya iki cümleyi 

birbirine bağlar 5b/11, 13a/6, 64b/9

yaban 1. Issız, kır  

2. Kendiliğinden yetişen, yabanî: Alalar yabanda veya būstānda 
biten seẕāb ve būre-i İrmenī ve turb toḫmın 231a/9 

yaban yėr: Çöl, kır: Ve ammā yaban yėrler iḫtilāfı budur kim 
152a/1, 152a/11

 yabana var-: Aptese çıkmak, dışarı çıkmak 110a/2

yaban soġanı: Adasoğanı 274b/9, 280a/6, 280b/11

yābis (A.) Kuru, eski mizaç teorilerinde kuru tabiatlı karakter 
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 bārid ü yābis, ḥār u yābis, mī‘a-i yābis 

yābise (A.) Yābis kelimesinin aynı anlamdaki müennesi

 kesīre-i yābise

yād (F.) Anma, hatırlama 

 yād ėt-: Anmak, hatırlamak 2a/10

yādigār (F.) Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne 110b/9

yāfūḫ (A.) Bıngıldak, başın en üst ve orta kısmında bulunan hassas yer 

127a/4

yaġ Yağ 3a/5, 8b/4, 9b/1

 acı bādām yaġı, bādām yaġı, belesān yaġı, benefşe yaġı, defne yaġı, 

ferfiyūn yaġı, ḳōz yaġı, ḳurbaġa yaġı, kirpi yaġı, nergis yaġı, nīlūfer 

yaġı, ṣıfat-ı yaġ, şīrūġan yaġı, ṭoraḳ otı yaġı, ṭurb yaġı

yaġla- Yağ sürmek 25b/3, 41a/6, 47b/9

yaġlan- Yağlama işi yapılmak, yağ sürülmek 289b/9

yaġlı / yaġlu İçinde veya üzerinde yağ bulunan 8b/4, 24a/2, 119a/3

yaġmur Yağmur 

 yaġmur suyı: Yağmur yağarken bir kapta toplanan su 227a/9, 

228a/10, 228b/5

yaġrın Sırt, sırtın yukarı kürek kısmı: Ve eger kim göresin bu çıḳıġı iki yaġrın 
arasında ola yāḫūẕ eñseye yaḳın, anuñ tīmārı böyledür 54a/11, 

157a/2

yāḫūd / yāḫūẕ (F.) Yahut 4b/9, 6a/1, 25b/8, 237b/8

yaḳ- (I) 1. Yanmasını sağlamak: Bir kene başını kesesin ve bir baḳır paresi 
üzerinde yakasın 75b/1, 87b/4, 89a/1 

2. Tedavi etmek amacıyla doku, damar vb. dağlamak: Eger 
söyünmezse üzerine şekker ḳoyalar ve demürcük-ile ḳatıraḳ yaḳalar 
100a/5, 100a/7, 202b/1

yaḳ- (II) (Yakı, kına vb.) Uygulamak: Ḳarışduralar, yoġuralar, bir pāre beze 
yayup başa yaḳalar 165a/7, 179a/5, 260b/1

yaḳı Bk. yaḳu 13a/5, 17b/9, 21b/10

 yaḳı vur-: Bk. yaḳu vur- 12b/1, 31b/1, 33a/11

yaḳın 1. Arada az mesafe bulunan: Bir ṭop öñinden ḳoyasın ve ṣarasın, 
ḳasıġına yaḳın ola 34b/3, 35a/4, 35a/8

2. Benzeyen, andıran: Ol üç nev‘den bunuñ ḥarāreti artuḳdur ve 
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ṭabī‘atı aġu ṭabī‘atına yaḳındur 117b/2, 152a/6

3. Zaman bakımından uzak olmayan: Bu sinnüñ intihāsı yigirmi 
yaşuñ yaḳınına degindür 124b/1, 124b/5, 154a/9

 yaḳın ol-: Arada az mesafe olmak 22b/10, 58b/8, 136b/1

yaḳışdur- Yakıştırmak 69b/11

yaḳu Yakı, bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp 

deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa 

3a/3, 12b/11, 14b/4

 yaḳu eyle-: Yakı hazırlamak 166a/5

 yaḳu ėt-: Yakı hazırlamak 65a/9, 65b/3, 66a/1

 yaḳu ur- / yaḳu vur-: Yakı yapıştırmak 15a/7, 18a/2, 28a/11, 

31b/9

 yaḳu-yı kebīr: Bir tür yakı 162b/5

 yaḳu-yı mübārek: Bir tür yakı 161b/3

 ıssı yaḳu, ṣıfat-ı yaḳu 

Ya‘ḳūb (ö.i.) Hipokrat’ın bir talebesinin adı 110b/6, 110b/7, 110b/11

yala- Yalamak 212b/11

yalama (I) Güneşten ya da hastalıktan dudakta beliren yara, dudak yarığı: 

Oñulmaz yaralara ekeler ve yalamaya ve diş diblerinüñ etleri yense ve 
aġız aġrısına 237a/9

 zurūr-ı yalama

yalama (II) Yalamak işi 

 yalama ṭuzı: Kayatuzu: Yaşı çoḳ aḳarsa yalama ṭuzı kendü sidügi-y-
ile ezeler 84a/9, 220a/10, 220b/3

yalan Yalan 

 yalan söyle-: Gerçeğe uymayan şeyler söylemek 5a/3, 62b/1

yalıñuz / yaluñuz Yalnız 33a/1, 40b/1, 49a/5

yan 1. Yan, taraf, yön 6a/7, 11b/11 

2. Görüş, fikir: Ebū ‘Alī Sīnā ve Cālinūs yanlarında kemikler 
ḫurdelerini çıḳarmaḳ vācibdür 16b/3

yan- 1. Yanmak, kavrulmak: Beş dirhem yanmış şāb, beş dirhem zeytūn yaġı, 
bir dirhem jengār 199b/4, 202a/6, 226a/10

2. Vücutta aşırı sıcaklık hissetmek: Öldüginden ṣoñra yüreginüñ üsti 
ḳararur, yanḳunı ve ḥarāreti çoḳ olduġından yanar 8a/5, 9a/6, 11b/1 
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3. (Isı sebebiyle) Vücutta bir yeri kızarmak, yara olmak: Issı oda 
yanmış gibi ḳabarcuḳ olsa, anuñ ‘ömri yedi gün ya on altı gündür 
2b/10, 113a/1

4. Bir yerinde yanığa benzer acı duymak: Diş diblerinüñ etleri yense 
ve aġız aġrısına ve bunuñ gibi ḫūrelere ve ākile yaralara 237a/10, 

239a/3, 254a/1 

yaña Taraf, yön, cihet 20b/9, 29a/2, 39a/11

yañaḳ Yanak 89b/1, 128a/2, 132a/9

yanbaşı Kalça kemiğinin üst başı, uca: Yanbaşındaġı yaṣṣı kemigüñ ṣınuġın 
beyān ėder 33b/11, 105a/3, 129a/11

yanġun Yangın, yanmış 221b/11, 224a/2, 225b/11

ya‘nī (A.) Yani 9a/2, 22a/6, 43b/8

yanḳun Bk. yanġun 9a/5

yañlış Yanılgı, hata 7b/5, 10b/1

yanuḳ Yanık 11b/2

yap- Hazırlamak 270a/10

yapaġı Kırkılmış koyun yünü: Gerekdür kim bir büyük ṭop düzesin yāḫūẕ 
bir yapaġı ḳoyasın ḳoltuġı altına 27a/9

yapıl- Kapanmak: Şöyle bilesin kim çeñe çıḳugınuñ nişānı oldur kim aġır 
açılur, yapılmaz 39b/11

yapış- 1. (Bir şey bir yere) Ayrılmayacak şekilde tutunup kalmak: Boġazda 
süñük yapışsa yā yılan yā keler gitse 96a/8

2. Aralık bırakmayacak şekilde bitişmek: Süñük süñüge yapışur ve et 

ete yapışur ammā siñir siñire yapışmaz 5a/7, 8b/6 

3. Sıkı sıkı tutmak, sarılmak: Ṣoñra iki elüñ-ile ol ṣınuġa yapışasın ve 
ḳımıldadasın 15b/7, 28b/4, 39a/6 

yapışabil- Yapışma olasılığı bulunmak 28b/5

yapışdur- Yapıştırmak 21a/8, 81a/8, 83b/9

yapışuḳ Yapışık 149a/2

yapraḳ Yaprak 64b/5, 65a/7, 65b/10

 mersin yapraġı özi

yapuş- Bk. yapış- 5a/8

yar- 1. Kesip açmak, delik açmak: Yarasın ve ol ḳatı ḫurdeyi arıdasın ve 
ḳalanını yėrlü yėrine ḳoyasın 15b/10, 19a/4, 19a/8
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2. Ortadan ayırmak, bölmek: Ya ḳamış bulursañ ortadan yarasın 
barmaḳ üzerine göre ve yaḳı vurasın 33a/11

yara Vücutta meydana gelen yarık, kesik veya çıban 2b/1, 3a/10, 3b/1

yara- Yarar sağlamak, faydalı olmak 169b/1, 183b/5, 190a/1 

yaradıl- Yaratılmak 142a/5

yaramaz Uygunsuz, zararlı, fena, kötü 83b/5, 102b/5, 158b/4

 yaramaz ol-: Kötü olmak 158a/4

yaramazlıḳ Fenalık, kötülük 215a/6

yarar Faydalı 4a/1

 yarar ol-: Faydalı olmak 158b/6, 180b/5

yarasa Yarasa (Vespertilio) 84b/11

yarasa südügi: Bk. şīrzeḳ 229a/8

yarat- (Allah) Yoktan var etmek, halketmek 28a/2, 41b/10, 42a/1

yardım Yardım, muavenet 

 yardım ėt-: Destek olmak 146b/10

yardımlaş- Karşılıklı yardımda bulunmak 145a/2

yarı Yarı, yarım 87a/11, 99a/4, 242b/3

yarıḳ Bk. yaruḳ 10b/2, 21a/2

yarıl- Üzerinde yarık veya yara açılmak 26b/3, 87a/8, 99a/7 

yarım Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri 166a/11, 166b/8, 

173a/10 

 yarım baş aġrısı: Başın bir tarafında ve genellikle şakak ve göz 

çukuru bölgelerinde hissedilen şiddetli ağrı, migren 205a/1, 220b/9

yarındası Ertesi, ertesi gün: Bir kez yėyeler, ol gėce ve yarındası gelicek hemān 
şerbetler içeler 210b/11

yarpuz Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, 

nane türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitki 

(Mentha pulegium) 162b/6, 164b/7, 167a/2

yarpuz ṣuyı: Yarpuzdan elde dilen öz su 251b/2

yaru Bk. yarı 224a/4, 272a/1

 dün yarusı 

yaruḳ 1. Yarılarak açılmış veya aralık durumuna gelmiş yer, çatlak, rahne 

20a/11, 23b/6, 24a/10
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 2. (Metinden anlaşıldığına göre) Bir tür kırık: Ve şol ṣınuḳ kim 
uzadı ola, aña yarıḳ dėrler 10b/2

yaṣducaḳ Yastık 31b/5, 57b/5

yaṣduḳ Yastık 7a/10, 12b/1, 13a/5

yaṣduḳla- Yastık koymak 27b/9

yāsemīn (F.) Yasemin (Jasminum) 65b/6

yaṣṣı Yayvan ve düz 10a/7, 17a/2, 28a/11

yaṣṣılan- Yassılaşmak 25b/8, 26a/8

yaṣṣılıḳ Yassı olma durumu 17a/8, 52b/3, 58b/1

yaş (I) 1. Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin: Bu 
sinnüñ intihāsı otuz altı yaşuñ yaḳınına degindür 44a/2, 124b/5, 

171a/3

2. Hayatın çeşitli dönemlerinden her biri: Ammā esnān ya‘nī 

insānuñ yaşı dört baḫşdur 124a/10

yaş (II) 1. Islak, nemli: Ṣıfat-ı yaḳu, uyuz içün, gerek yaş olsun gerek ḳuru 
olsun 170a/11, 280a/5 

2. Göz yaşı: Baş aġrır ve sancar ve başın götüremez ve gözinden yaş 
aḳar 82b/2, 84a/10, 229b/9

3. Taze: Noḫūd unı, benefşe, ḳızıl gül, nīlūfer, arpa unı, yaş turınç 

ḳabı; bunları dögeler 89b/2, 102b/10, 106b/10

 göz yaşı

yaşa- Sağ olmak, hayatta bulunmak 154a/1, 154a/3

yaşar- (Göz için) Yaşla dolmak 84a/1, 84b/11

yaşlıḳ Yaş olma durumu, ıslaklık 224b/1, 233b/9

yaşlu Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar 4a/3, 38b/5, 76a/8

yat- 1. Boylu boyunca uzanmak: Beşinci nişānı oldur ki ṣırtın çalḳoyun yata, 
bir yaña dönmeye 63b/10, 69b/7, 86b/2

2. Uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek: Bu merhemi ḳına 
gibi dürteler ve gözini ṣaḳınalar, gėce yata, ol cildi ḳoparur 48a/11, 

89a/10, 91b/9

3. Hastalık sebebiyle yatakta kalmak: Yürütmeyesin, tā yaşı olduġı 
ḳadar gün yata, yürümeye 15b/3, 28b/1, 36b/5

4. Geceyi geçirmek için bir yerde kalmak: Dicle ırmaġı kenārında 
bir ḳāfile yatur-ıdı, gėce-y-ile bir uġrı geldi 5a/9 
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yatırt- Yatırma işini yaptırmak 7b/1

yatur- Yatırmak, yatmasını sağlamak 12a/7, 27b/1, 34a/10

yavlaḳ Pek, çok, gayet: Beḳā-yı nev‘den ötürü mebādī-i ḳuvā, aña yavlaḳ 
muḥtācdur 120a/4, 120a/6, 139b/4

yavru Yavru 231b/6

yavşan Yavşanotu (Artemisia): On dihem yavşan küli, on dirhem ṭurb yaġı, 
‘ādet üzere merhem ėdeler 177a/1

yavu Kayıp, yitik 

 ‘aḳlın yavuḳul-

yavuz Fena, kötü 8b/10

yay (I) Zemberek: Ve daḫı anlaruñ yayı nicedür ve nice atarlar 62a/5

yay (II) Yaz: Bahār ‘ilācı ve yay ve güz ve ḳış ‘ilācları nice gerekdür, anları 

teşḫīṣ ėdüp bileler 4b/5, 76b/5, 152a/2

yay- Sınırı genişletmek 48b/7, 71a/11, 160b/6

yayıl- Sınırı genişlemek 78a/6, 98b/3, 99b/11

yayın balıġu Yayın balığı (Silurus glanis) 236a/2

yayḳan- Yıkanmak: Andan ḥammāma vara, ṣu-y-ıla yuya ve bu yaġdan 
dürte, otura, derleye ve yayḳana 88b/7, 170b/9, 171b/6

yaz İlkbahar: Ve bunuñ gibi iş vāḳi‘ olıcaḳ ve yaz olsa ya‘nī hevā mu‘tedil olsa 
22a/6, 76b/5, 152a/2

yaz- Yazmak 283a/11

yazıl- Yazma işi yapılmak 2a/4

ye- Ağızda çiğneyerek yutmak 64b/8, 83a/10, 89b/5

 ḍarb ye-, ġuṣṣa ye-, yemek ye-

yė- Bk. ye- 29b/10, 82a/5, 83b/9

 yėmek yė-

yebrūḥ (A.) Adamotu (Mandragora autumnalis): Kimnūn ve bāng toḫmı ve 
yebrūḥ degmesinden otuz dirhem 267a/10

yedi Yedi sayısı 6a/10, 22a7, 29a/1

yedinci Yedi sayısının sıra sıfatı 103a/2, 116b/12, 131a/5

yedişer Yedi sayısının üleştirme sayı sıfatı 143a/11, 285a/10

yedür- 1. Yemesini sağlamak: İriñ dėvşürmedin çekesin ve şol ṭa‘ām ve 
edviyeler yedüresin kim ḳarnını şişire 29a/8, 70b/6, 82b/2
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2. Bir şeyi başka bir şeyin içinde belli olmayacak duruma getirmek: 
Anuñ gibünüñ tīmārı ve ‘ilācı budur kim ol nāṣırın yeyici edviye 
yedüresin 16a/6

yėdür- Bk. yedür- 67b/1, 71a/6, 79b/10 

yeg  Daha iyi, yeğ 70a/2

yegrek Bk. yėgrek 71b/4 

yėgrek Daha iyi, müreccah, efdal, elyak, üstün 1b/4, 9a/9, 237b/9

yel 1. Rüzgar: Muḫālif ṭa‘āmlardan ṣaḳınalar ve yelden ve ṣovuḳdan ve ṣovuḳ 
ṣu içmeden ṣaḳınalar 6b/7, 20b/1, 21b/7 

2. Bağırsaklardaki gaz: Birḳaç meclis süreler ve aṣṣıdur istisḳāya kim 
yeldendür 259b/10, 260b/2, 278b/10

yėl Bk. yel 66a/6, 195b/2

 yėl eyle-: Gaz yapmak 69b/5

yėli sākin eyle-: Bağırsak gazının giderilmesi 277a/2

yelim Tutkal, yapışkan nesne, çiriş: Şol ḳadar ḳaynadalar kim ṣuyı yelim gibi 
ola 68a/7, 70b/1, 86a/9

 balıḳ yelimi

yelimşik Yapışkan, lüzucetli 213b/4

yemek Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam 100a/1, 289b/10

 yemek ye-: Karnını doyurmak 24a/8, 288a/8

yėmek Bk. yemek
 yėmek yė-: Bk. yemek ye- 96a/9

Yemenī (A.) Yemen’e özgü 

 şeb-i Yemenī 

yemiş Meyve 65a/1, 92b/11, 192b/3

yeñi Yeni, taze 177b/4, 178b/9, 279a/9

yeñil- (I) Yenilmek 267b/5

yeñil- (II) mec. Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğramak 74b/8

yenür baş Bir tür çıban 103a/6, 186b/7

yer- Kötülemek, zemmetmek 3b/6

yer 1. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, 

mekân: Her cerrāḥa gerek olan evvel budur kim sınuġı evvel yerine 
yėrleşdüre ve daḫı çeke 13b/3, 18b/8, 21a/3
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2. Vücudun herhangi bir bölümü: Ammā bunlaruñ her birinüñ 

ayru ayru yerleri vardur, ammā yara şöyle yerde gerekdür kim 5b/10, 

16b/8, 17a/1

3. İz, nişan: Ol ‘alāmet gitdükden ṣoñra daġlaġu ḳızdurasın, ol mühre 
yerini birez daġlayasın, tā ki şübheñ gide 79a/8, 85b/6, 103a/3

4. Ülke, diyar: Ve daḫı ol memleketüñ ṭabī‘atın bile, teşḫīṣ ėde, zīrā 
kim yėr vardur oḳı ḳamışdandur 61b/6

5. Zemin: Dördünci nişānı budur kim yėre baḳamaya 63b/9

6. Durum, vaziyet: Ve daḫı yaṣduḳları dürlü dürlü olur, ba‘żı yėrde 
üç kūşelü gerekdür ve ba‘żı yėrde iki kūşelü gerekdür 72a/7

 ud yeri 

yėr Bk. yer 61b/6, 63b/9, 72a/7

yėr yėr: Zaman zaman 286b/2

 yaban yėr

yėr baġarsuġu / yėr baġırsaġı Yer solucanı 48b/4, 157b/7, 162b/3

yerine Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere 69b/10, 70b/9, 

82a/2 

 yüz aḳluġı yerine yüz ḳaralıġın ḥāṣıl ėt- 

yėrine Bk. yerine 102a/11

yėr ṣaḳızı Yer sakızı, kökünden kara renkli sakız çıkarılan bir ot 70b/11, 

71b/8

yėr soġulcanı Bk. yėr baġarsuġu 59b/2

yėrlen- Yerleşmek 68b/7, 224b/1

yėrleş- Yerleşmek 34b/2

yerleşdür- Yerleştirmek 18b/2, 27a/11, 29b/4

yėrleşdür- Bk. yerleşdür- 6a/8, 11a/2, 13a/5 

yerlü yerine / yerlü yėrine Olması gereken yere 12b/7, 16b/7, 18b/2

yėrlü yerine / yėrlü yėrine Bk. yerlü yerine 15b/10, 29b/6, 32a/7

yėrlü yerinde Olması gereken yerde 154b/3

yeẟūr (A.) Uyuz 228a/1

yeşil Yeşil 235a/3, 235a/7

yeşil bilegi: Yeşil bileyi taşı 229a/2

yeşil māzū: Bk. māzū 244b/10
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 yeşil merhem: Bir tür merhem 184b/2, 187b/10

 yeşil şāf: Bir tür lavman 221b/4

yet- Yetişecek miktarda veya derecede olmak 172a/10, 173a/6, 197a/5

yėtiş- Değmek, uzanıp dokunabilmek 32b/2

yėtmiş Yetmiş sayısı 174b/10, 188a/6

yevmī (A.) Günlük, gündelik 

 būre-i yevmī şāfı 

yeyecek Bk. yėyecek 213b/11

yėyecek Yiyecek 25a/8, 91b/5

yeyici Yiyici 16a/6

yeyni Hafif, ağır olmayan 27b/4, 29b/10

 yeyni ol-: Hafif olmak 44b/11

yıḳıl- Devrilmek 9b/8

yıl Yıl, sene 4b/6, 30a/8, 45b/9

yılan Yılan 96a/11, 96a/8, 194a/2

yılan başı boncuġı Bir deniz böceği kabuğu (Arum) 202b/9

yılan bıçaġı Yumrulu, çok yıllık ve otsu bir bitki, yılan yastığı 

(Dracunculus vulgaris) 80b/8

yılġun Ilgın ağacı (Tamarix gallica) 92b/10

yıllıḳ Üzerinden … yıl geçmiş 48b/10, 77a/10 

yigirmi Yirmi sayısı 12a/3, 17b/10, 48b/4

yigirminci Yirmi sayısının sıra sayı sıfatı 158b/10

yigirmişer Yirmi sayısının üleştirme sayı sıfatı 181a/10, 188b/7, 196b/10

yigit Yiğit, genç, delikanlı 4a/3

yine Gene, tekrar 25a/7, 53a/6, 62a/4

yiv Birbirine bitişik olan iki şey arasındaki çizgi, derz 125b/7, 127a/6, 

131a/3

yoġsa Bk. yoḫsa 19b/6, 43a/9

yoġun Çapta kalın 135b/9, 142a/2

yoġur- Yoğurmak 6b/3, 70b/1, 82b/5

yoġurd / yoġurt Yoğurt 107b/6, 171a/2, 290b/6

yoḫsa Yoksa 76b/4

yoḳ 1. i. Bulunmayan, mevcut olmayan şey: Ṣaġ yürürken ādeme çoḳ vāḳi‘ 
olur, ammā ṣaḳınmaḳdan yėgregi yoḳdur 9a/9, 11a/11, 17a/5  
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2. bağ. Hayır: Aña muḫtelif olan saçanaġuñ fi‘li bāṭıl olur, yoḳ eger 
ikisi bile çekerse ol ‘użv ṭoġru durur 142b/2, 142b/5

yoḳat- Yoklatmak, el dokundurtmak: Ḫavāce bir veremdür ki büyük ve 
yumrı ve ıssı olur, el yoḳatmaz 103b/7, 111a/3 

yol 1. Yürümeye uygun yer, tarik: Eger kim ol ḫasta yeyni olursa bir kişi daḫı 
anı aşaġa çeke, ardından duruban ol yol-ıla nerdübānda daḫı olur 
45a/1

2. İçinden bir sıvı akan kanal: Baġarsuġuñ çevresindeki ṭamarlaruñ 

yollarında bulunur 135b/3, 136a/11, 136b/13

3. Usul, tarz: Elli dirhem mūm; mecmū‘ın birikdürüp üstād yolınca 
merhem ėdeler 176a/9, 176b/5

 bevl yolı, sidük yolı, ṣu yolı, südük yolı

yolun- Yolma işi yapılmak, çekilip koparılmak 195b/4

yon- Yontmak 16a/7, 32b/6, 58b/5

yonca Yonca (Trifolium) 282b/3

yonul- Yontulmak 210b/3

yorġunluḳ Yorgunluk 195b/1

yosun Yosun 258b/11

yönel- Belli bir yön tutmak 135a/6

yöre Etraf, çevre, civar 30a/6, 155b/4

yu- Yıkamak 18a/1, 48b/6, 75a/11

yubūset (A.) Kuruluk, eski tıp anlayışına göre maddelerin taşıdıkları 

varsayılan dört özellikten biri 85b/4, 115a/5, 124b/5

yud- Bk. yut- 25a/10, 146b/10

yufḳa Zayıf, ince, dayanıksız 79b/1, 126b/1, 161b/8

yufḳacuḳ Kalınlığı az, ince 165a/11

yuḥnek (A.) Tecrübe edilir, anlaşılır, öğrenilmiş olur: Eger on def‘a böyle 
eylerlerse ishāli ḳavī ola, fe-yuḥnek 276a/4

yuḳaru Yukarı 24a/11, 35a/4, 42b/5

yuḳaruraḳ Daha yukarı, daha yüksek 5a/11

yum- Kapamak 39b/11, 43b/6, 49a/8

yumabil- Yumma olasılığı bulunmak 40b/11

yumaḳ Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. şey 53b/8
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yumrı 1. Yuvarlak, şişkin şey: Līkin yeri yumrı ḳaldı, meẟelā bir aġaç aşlaması 
gibi 5b/4, 34b/5, 45a/4 

2. Ur, vücuttaki şiş: Panbuġ-ıla ol yumrı üzerine vuralar, bir gėce 
dura; ḳabardur 97a/6

yumrıcaḳ Yuvarlak, yumru olan 80a/1, 89a/4, 109b/3

yumru Bk. yumrı 46b/5

yumruḳ Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim 45a/7, 46b/3, 47a/10

 yumruḳ vur-: Elini yumruk yaparak karşısındakine vurmak 59b/9

yumrulan- Yuvarlak hâle getirilmek 78a/10, 286b/2

yumşadıcı / yumşaducı Yumuşatıcı 4a/11, 18b/6, 41a/5 

yumşaḳ Yumuşak 26a/4, 29b/10, 41a/11

yumşaḳlıḳ Yumuşaklık 144b/8

yumşan- Yumuşak duruma getirilmek 18a/4, 40b/8, 52a/9

yumşat- Yumuşak duruma getirmek 17b/8, 25b/2, 59b/10

yumurda 1. Yumurta: On beş dirhem çiriş, yumurda-y-ıla ḳarışduralar ve 
geregi gibi yaḳu ėdeler 13a/2, 67b/2, 70a/7

2. Erbezi, husye, testis: Bėline yaṣduḳ ḳoyalar ve ḫāyesini bezir ile 
ṣıġayalar ve yumurdayı ayırtlayalar 70a/9

 yumurda aġı / yumurda aḳı:  Yumurta sarısının etrafındaki 

albümince zengin saydam madde 6b/3, 26a/11, 86a/8

 rufedan yumurda, rufidan yumurda 

yumurda ṣarusı Yumurtanın ortasındaki sarı kısım 7a/2, 64b/6, 80b/9

yun- Yıkanmak 29a/10, 35a/5, 92a/1

Yūnān (A.) Yunan 281b/4, 285b/9

 Yūnān dili: Yunanca 2a/4, 2a/7, 67b/5

yut- Yutmak 167a/6, 206a/1, 206b/6

yuvala-Yuvarlamak 20b/4

yuvalan- Yuvarlanmak 63b/3

yuvalat- Yuvarlatmak 34a/9

yük Yük 70a/5

yüklü Gebe, hamile: Esirgemeyesin hīç; megerki genç oġlan ola yāḫūẕ yüklü 
‘avrat ola 45b/6, 294a/8

yüklülük Gebelik, hamilelik 150a/5
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yüksek 1. Belli bir yere göre daha yukarıda bulunan: Anuñ ṣınuġı şundan 
vāḳi‘ olur kim yüksek yėrden düşmekden olur 27a/1, 37b/11, 40a/1

2. Nomal kabul edilen seviyenin üstünde: Bunlaruñ üzerine ṣara, 
evet düz ṣara, kimi alçaḳ kimi yüksek ṣarmaya 67a/3

yüksekrek Daha yüksek 69b/8

yüñ / yün Yün 29a/10, 35a/5, 56b/2

yürek 1. Yürek, kalp: Andan ölen çoġı ṣusuz ölür ve öldüginden ṣoñra yüreginüñ 
üsti ḳararur 9a/5, 62a/10, 86a/5

2. Mide, karın: Yürek aġrısına ve yürek ditremesine ve yürek 
yanmaġına ve ma‘de yanup ṭa‘ām göyünmegine 279b/5

 yürek oynaması: Çarpıntı 158b/11, 240b/2, 279a/9

yüri- / yürü- 1. Adım atarak ilerlemek: Meẟelā bir aġaç aşlaması gibi oldı, 
ammā yürüdi, aḳsamadı 5b/4, 22b/5, 55b/5 

2. (Bir kimse veya nesne) Bir yöne doğru yer değiştirmek, ilerlemek: 

Anuñ aṣlı et-ile deri arasında yürür ve çıḳduġı vaḳtın 72b/5, 76a/4, 

269a/4

3. Gezmek, dolaşmak: Ben bir kişi buldum, on iki yıl ḳolı çıḳmış-ıla 
yürümiş 45b/9, 46a/4, 48b/11

4. Gereği gibi yapılmak: Cerrāḥ olan kimesne şefḳatlü ve güler yüzlü 
gerekdür ve daḫı üstād ḳavlince yüriye 3b/5 

yürüt- Yürümesini sağlamak 36b/4, 38b/6, 38b/8

 ḳarnın yürüt-

yüz (I) 1. Surat, çehre: Eger anuñ gibi yerinde olmayıcaḳ, yüzi egri olur 
25b/1, 77a/1, 88b/2

2. Cihet, yön, taraf: Gögsüñ iç yüzindeki ḥicāba ya‘nī perdeye yayılur 
131b/2, 132b/10, 133a/1

 yüz aḳluġı yerine yüz ḳaralıġın ḥāṣıl ėt-: Bir durumdan şerefiyle 

çıkamamak, rezil olmak 62b/2

 yüzi aḳlıġından yüzi ḳarası artuḳ-: Yüzü kara olmak, haysiyeti 

kırılmak, rezil olmak 5a/5

 yüzi aḳ ol-: Bir durumdan şerefiyle çıkmak 

yüz (II) Yüz sayısı 79b/5, 163a/4, 174a/7

yüzerlik Üzerlik (Peganum harmala) 94b/4, 196b/4, 217b/6

yüzinḳoyu / yüzünḳoyu Yüzü yere gelecek şekilde 51b/3, 54a/6, 54b/9
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Z
zāc (A.) Sülfatlar, genel olarak sülfürük asidin bütün türlerine verilen ad 

81b/3, 87a/4, 95a/5

 zāc-ı Ḳıbrızī: Yeşil zac, Kıbrıs sülfatı   6b/1, 169b/3, 199b/8

 şāf-ı zācü’l-cū

ża‘f (A.) Zayıflık  

ża‘f-ı baṣar: Görme zayıflığı 236b/2

za‘firān (A.) Safran (Crocus sativus) 161a/4, 166a/8, 166b/5

  za‘firān-ı ḫalīṭa: Safran karışımı 230a/9

 za‘firān-ı sel 230a/10

 za‘firān-ı suḳūṭī: Baş ağrısı için hazırlanan bir tür terkip 236b/5

ẓafre (A.) Bir çeşit göz hastalığı: Dimāġ yubūsetinden olur, gicir, ẓafre göz 
bıñarından artar 85a/4, 85a/7, 224a/2 

ẓāhir (A.) Meydanda olan, görünen (şey) 42b/3, 75b/9, 122b/3 

 ‘ilm-i ẓāhir, vedec-i ẓāhir 

zaḥīr (A.) Bağırsak iltihaplanması, karın bükülmesi, kanlı ishal, dizanteri 

206a/3, 226b/10, 240a/8

 ḳurṣ-ı zaḥīr, ṣıfat-ı şāf-ı zaḥīr, şāf-ı zaḥīr

Ẓāhire (ö.i.) Mü’min bin Mukbil’in II. Murad adına yazdığı tıp eseri 

             235b/4

zaḫm (F.) Yara 65a/4, 263a/10

 ġayr-ı zaḫm 

zaḥmet (A.) Sıkıntı, eziyet 38b/8, 81a/1, 112b/5

 zaḥmet duy-: Sıkıntı duymak 57b/2

 zaḥmet ėt-: Sıkıntı veya yorgunluk verecek bir iş yapmak 28b/6, 

88a/6, 95b/10

zaḥmet ol-: Sıkıntı veya yorgunluk duymak 104a/9

 zaḥmet vėr-: Sıkıntıya sokmak, yormak 90a/4, 110a/1, 157a/5

zā’id (A.) Artan, çoğalan 

 zā’id ol-: Artmak, çoğalmak 237a/8

 zā’idü’l-vaṣf: Niteliğin artması 217b/3

ża‘īf (A.) Güçsüz, kuvvetsiz 157a/8, 232b/10 

 ża‘īf ol-: Güçsüz olmak 64b/7

ża‘īflıḳ Zayıflık, güçsüzlük 110a/2
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zā’il (A.) Sona eren, yok olan 

 zā’il ol-: Yok olmak 14a/9

żamād (A.) Yara için hazırlanan lapa: Sikencübīn şerbeti birle vėreler kim içe 
ve boġazına bu żamādı eyleyeler 259b/5

zamān (A.) 1. Zaman, vakit: Niçe zamān yüzünḳoyu ve yaḳı vurasın 53a/1, 

75b/6, 171b/5 

2. İçinde bulunulan devir: Ḳoca ol kişidür kim işbu zamānda altmış 
yıl yaşamış ola 154a/3

3. Devir, dönem, çağ: Rivāyet ėderler ki bu maraż tā Nūḥ 
zamānındandur 286a/1

 bir zamān

zamāne (A.) Devir, zaman 285a/6

 zamāne ḳavmi: Şimdiki insanlar 219a/7

ẓan (A. ẓann) Düşünce, görüş, fikir 

 ẓann-ı menfa‘at: Menfaat düşüncesi 123a/10

żarar (A.) Zarar 40a/10

 żarar getür-: Zarar vermek 16a/11

 żarar ėrür-: Zarar vermek 153a/8, 153a/9

 żarar ėt-: Zarar etmek 30b/2, 203a/4

 żarar ol-: Zarar olmak 4b/10, 23b/8, 76b/9

ẓarf (A.) Kap, kılıf, mahfaza 173b/9, 174a/5, 281b/1

żarūrī (A.) Mecburi, zorunlu 151b/4

żarūriyyāt (A.) Mecburi olan şeyler 151b/4

ẕātü’l-cenb (A.) Akciğer veya göğüs zarı iltihabı 255a/7

ẕāt (A.) Bir şeyin ta kendisi 148b/10, 149a/7

ẕāt-ı ‘ırḳu’n-nisā: Siyatik hastalığı 268b/2

żavārib (A.) Nabız damarları 

 ‘urūḳ-ı ġayr-ı żavārib, ‘urūḳ-ı żavārib 

zebed (A.) Köpük 

 zebed-i baḥr: Deniz köpüğü 235b/9

 zebedü’l-baḥr: Deniz köpüğü 227a/2, 228b/9, 231b/3

zebedü’l-ḳavārīr: Sırça köpüğü 229a/8

zebīb (A.) Kuru üzüm 

 ‘inebü’z-zebīb, ‘inebü’z-zebīb ṣuyı
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zecneyn (?) 218b/10

ẕeheb (A.) Altın 

 ḥabb-ı ẕeheb, ṣıfat-ı ḥabbü’ẕ-ẕeheb 

zehr (F.) Zehir 

 zehr-i ḥayvānī: Hayvanî zehir 102a/11 

ẕeker (A.) 1. Erkek: Ammā ẕeker-ile ünẟā arasında farḳ ėtmek oldur kim erüñ 
ḥarāreti ve yubūseti artuḳdur 123b/8, 125a/7

2. Erkeklik organı: Ya‘nī ṣofradaġı saçanaḳlara ve ẕekerdeki ve 
meẟānedeki ve ol yėre maḫṣūṣ 121b/11, 134b/3, 143b/4

zamḫ (A.) Bk. ṣamġ
 zamḫ-ı ‘Arabī: Bk. ṣamġ-ı ‘Arabī 70a/10, 71b/9

zenberek (F.) Ayakla kurulan, kolları çelikten savaş yayı: Ba‘żısı ḳalıñdur 
barmaḳ gibi yaṣṣı ve oransuz ve ba‘żısı zenberek gibi olur 62a/5, 63a/5

zencār (A.) Jengâr, bakır pası: Zencār ve rastuḫ ṭaşı on ikişer dirhem, isfīdāc 
yigirmi beş dirhem; cümlesi beş otdur 235b/2, 243a/11, 254a/2

 zencār-ı ‘Irāḳī: Irak jengarı 235a/9

zencebīl (A.) Zencefil (Zingiber officinale) 82b/4, 91b/10, 92b/1

 zencebīl perverdesi: Zencefilin terbiye edilmiş şekli 94a/9

zend (A.) Dirsek, kolun ön kısmı 

 zendü’l-a‘lā: Kolun üst kemiği: İki pāresi ḳoldadur, zendü’l-a‘lā 
dėrler ve ḳoluñ üstün süñügidür 128b/4

 zendü’l-esfel: Kolun alt kemiği: Birisine zendü’l-esfel dėrler ve ḳoluñ 
çubuġıdur 128b/5

ẕerārīḥ (A.) Tahıl başlarına konan alaca böcektir, kuduz böcekleri, bambul 

kurdu da denir (Cantharides): Cırcır toḫmı, turb toḫmı, ḫardal, 
ẕerārīḥ, kündüs, ḳusṭ; bunları dögeler 90b/11, 108b/4

zerāvend (F.) İlaç yapımında kullanılan bir bitki, lohusa otu, kara asma, 

kabakulak otu (Aristolochia rotunda) 255a/4, 258b/11 

 zerāvend-i müdaḥrac: Dişi ziravend 264b/4, 277a/6

 zerāvend-i ṭavīl: Ziravendin erkek cinsi, uzun lohusa otu 162b/10, 

172b/3, 260b/4

zerd (F.) Sarı 

 helīle-i zerd

zerdālū (F.) Zerdâli (Armeniaca vulgaris) 88b/10, 101b/1, 107a/1

 zerdālū çekirdegi ṣuyı: Zerdali çekirdeğinden elde edilen su 

251b/2
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zerde-çāv / zerde-çūb (F.) Zerdeçöp kökü, zerdeçal kökü (Rihizoma 

curcumae) 81b/7, 107a/10, 177a/9 

zernīḫ  (F.) Arsenik ve kükürt karışımı, zırnık, sıçanotu: Zernīḫ, sirke 

ḳarışduralar, merhem gibi ola, dürteler birḳaç kez 81b/3, 89a/7, 

203a/5

 ḳurṣ-ı zernīḫ, şāf-ı zernīḫ 

ẕerre (A.) Çok küçük parçacık 250b/2

zerr-i verd Gül tomurcuğu: Alasın nebāt toḫmekān, ṭebāşīr, cülnār, zerr-i 
verd, benefşe 203a/9, 279a/5

zerşek (F.) Bk. zirişk 257b/11, 257b/9, 259a/10

zevācīl meydūn (?) 146a/11

ẕevḳ (A.) Tatma, tat, lezzet 122b/3

 ẕevḳ-i ḥis: His zevki 130b/2, 130b/7

ẕevḳī (A.) Zevkle ilgili 130a/8

zevraḳ (A.) Sandal, kayık 129b/7, 129b/8

zeyt (A.) Zeytin (Olca europaea) 88b/9, 178a/1, 178a/3

 rūġan-ı zeyt 

zeyt yaġı / zeytūn yaġı Zeytin yağı 8b/1, 71a/8, 88a/2

zībaḳ (F.) Cıva: Gül, mīve beşer dirhem, kibrīt, zībaḳ ile saḥḳ ėdeler 107b/1, 

107b/2, 202b/2

zic (A.) Şakaktaki kemiğe verilen ad 127b/5

zicī (A.) Şakaktaki kemikle ilgili 

 derz-i zicī 127a/6

zift (A.) Kara sakız (Poix) 81a/6, 106a/8, 159b/11

żīḳ (A.) Darlık 281b/2

 żīḳ-i nefes: Nefes darlığı, astım 281b/2

ẕikr (A.) Söyleme, anma 

 ẕikr ėt-: 1. Söylemek, anmak: Ol evvelki otlar ki ẕikr ėtdük, bu otları 
daḫı ḳarışduralar 66b/7, 198a/2 

2. Dervişlerin başlarını sallayarak zikir yahut âyin icra etmeleri: 

Başını bir yėrde dutamaz, ẕikr ėder gibi ṣalar 63a/1 

 ẕikr ol-: Söylenmek, anılmak 180a/6, 247a/8, 290a/10

 ẕikr olın-: Söylenmek, anılmak 161a/11, 198a/7, 237a/3

 ẕikr olun-: Bk. ẕikr olın- 237a/6, 248b/2
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zincifre (A.) Kırmızı renkli tabii cıva sülfür, sülüğenin eski adı, sincerf 

179b/10, 181b/6, 189a/9

 merhem-i zincifre

zīrā (F.) Çünkü, şundan dolayı 3b/8, 4a/2, 7b/5

zirāvend (F.) Bk. zerāvend
 zirāvend-i ṭavīl: Bk. zerāvend-i ṭavīl  162a/3, 181a/1, 189b/6

 dişi zirāvend

zīrek (F.) Anlayışlı, zeki 

 zīrek ėt-: Zeki hale getirmek 277a/2

zīreklik Zirek olma durumu 

 zīreklik getür-: Zeki duruma getirmek 159a/5

zirişk (F.) Kadın tuzluğu dedikleri tanedir, Arapça enber-baris derler 

(Berberis crataegina): Ekẟerī hevīc birle nār-dān zirişk gibi ola ve 
sikencübīn şerbeti eyüdür 256b/5

zīrnāb (F.) Çekirgeayağı otu 193b/6

ziyāde (A.) Fazla, çok 12a/5, 14a/1, 21a/2

 ziyāde ḳıl-: Çoğaltmak 121b/8

 ziyāde-i miḳdār: Çok miktarda 151a/7

 ruṭūbet-i ziyāde 

ziyalitiye (Fr.) (Metinden anlaşıldığına göre) Sinirler yumuşatıcı: Ġāyet 
mücerrebdür ve buña Firenk dilince ziyalitiye dėnilür 194a/7

ziyān (F.) Zarar 24b/3, 31a/5

 ziyān ėt-: Telef etmek 22a/8, 214a/1

zīrenc (?) 91a/1

zūfā (A.) Zübra, zulfa, çürdük otu 182a/9

 zūfā şerbeti: Çürdük otundan yapılan bir tür şerbet 254b/6

ẓulmet (A.) Karanlık 

 ẓulmet-i baṣar: Gözdeki donukluk 232a/5

zūr (I) (F.) Kuvvet, güç, zor 50a/11, 60a/6, 60a/11

 zūr ėt-: Zorlamak 68b/4 

 menbet-i zūr

zūr (II) (F.) Karın ağrısı 220a/2

zurunbād (F.) Yabanî zencefil (Zingibar zerumbet) 282a/10, 285a/9

zurūr (A.) Bir preparat 26b/5, 199a/10, 200a/10 
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 zurūr-ı kebīrī: Bir tür preparat 78b/11, 78b/3, 79a/11 

zurūr-ı ṣıbyān: Bir tür preparat 201b/3

zurūr-ı sürḫ: Bir tür preparat 199a/11

zurūr-ı yalama: Bir tür preparat 199b/3

 zurūr ėt-: Preparat hazırlamak 203a/10, 203b/11, 204a/3

 ṣıfat-ı zurūr 

zücāc (A.) Sırça, cam 

 zücāc-ı Şāmī: Şam sırçası 252a/10, 265a/9

zücāciyye (A.) Camdan yapılmış 

 ruṭūbet-i zücāciyye 

zükkām (A. zükām) Nezle 91a/10, 279b/6
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