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[558b] ¢ÂNÛN’UN KÜTÜB-İ »AMSESİNDEN BEŞİNCİ 
KİTÂB EDVİYE-İ MÜREKKEBENİN ¢ÂNÛNU VE 

A¢RABÂDÎN TERTÎBİ BEYÂNINDADIR

Bismillâhirra√mânirra√îm ve hüve evlâ bi’t-taðdîmi ve a√râ bi’t-ta¡@îmi 
el-◊amdü lillâhi ve selâmun ¡alâ ¡ibâdihille≠îne’§†afâ Allâhu «ayrun ammâ 
yuşrikûne.

Ve ba¡dı biz kütüb-i erba¡a-i müteðaddimede †ıbbın §ı√√ati müfîd olan 
na@arî ve ¡amelî ¡ilminin ek&erini ≠ikrden fâriπ olduk ve √âlâ o vaðt geldi ki 
¢ânûn’u kitâb-ı «âmis ile «atm edip onu ¢ânûn’a kerâbâ≠în gibi kılayuz. Ve 
bu kitâb-ı «âmisi biz bir maðâleye ve iki cümleye taðsîm edip maðâle-i vâ√i-
de-i me≠kûrede ¡ilm-i terkîbin u§ûlüne ve cümle-i ûlâda ðarâbâ≠înde râtibe 
olan mürekkebâtı ve cümle-i &ânîde fî-mara∂in mara∂in mücerreb olan edvi-
yeyi beyân eyleriz. Ve bu vücûh-ı &elâ&enin îrâdı tamâm oldukta √âmiden lil-
lâh ve mu§alliyen ¡alâ resûlillâh kitâb-ı ¢ânûn’u «atm eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.

Evvel ±ikri Mev¡ûd Olan Ma…âle Edviye-i Mürekkebeye 
◊âcet Beyânındadır

Biz cemî¡an emrâ∂a ve «u§û§an emrâ∂-ı mürekkebenin küllîsine muðâbil 
olur devâ-i müfred bulamazız.

Ve ba¡dı mürekkeb mara∂a muðâbil ve ¡ilâc olmağa §âli√ bulduğumuz 
devâ-i mürekkebin cüz™-i vâ√idi ba¡∂ı kerre ðuvvet-i zâideye mu√tâc olur, 
binâen ¡aleyh ona biz cüz™-i â«er ∂ammına mu√tâc oluruz ki ðuvve-i zâi-
deye √âceti olan cüz™e o ðuvve-i zâideyi ifâ∂a eyleye. Me&elâ babadyada 
ta√lîl ve ðab∂ ðuvveleri vardır, ta√lîli ek&er ve ðab∂ı eðalldir, pes babadya 
isti¡mâl eylediğimizde ona ðâbı∂-ı â«er i∂âfe etmekle ðab∂ını taðviye eyle-
meğe biz mu√tâc oluruz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi biz ðadr-i √âcetten ek&er müsa««in devâ buluruz ve 
ona müberrid devâ i∂âfe eylemeğe biz mu√tâc oluruz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi biz dört cüz™ tes«îni olan devâya mu√tâc olup mev-
cûd olan edviyeden kiminin üç cüz™ tes«îni ve kiminin beş cüz™ tes«îni olur, 
o vaðtte o iki devâ biribirine «al† olundukta mecmû¡unun sekiz cüz™ tes«îni 
olur ve o mecmû¡ tan§îf olundukta nı§f-ı mecmû¡da dört cüz™ tes«în bulunur.
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Ve ba¡∂ı kerre bir mara∂ için isti¡mâl olunan murâdımız üzere o mara∂a 
§âli√ devâ olur velâkin vech-i â«erden ∂ârr olur, pes o ma∂arratı def¡ için 
devâ-i â«er i∂âfesine √âcet olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi devâ mara∂a ¡ilâc olmağa §âli√ olur velâkin †a¡mı 
beşi¡ ve kerîh olmakla onu mi¡de ða≠f eder. Onu mi¡de ða≠f eylemesin için 
ona mu†ayyeb devâ «al†ına √âcet olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi devânın ¡u∂v-ı ba¡îdde fi¡li ma†lûb olur ve o ¡u∂v-ı 
ba¡îde vâ§ıl olunca ðadar √a∂m-ı evvel ve √a∂m-ı &ânî devânın ðuvvesini 
taπyîr eder diye «avf olunur, ona binâen o taπayyürden devâyı √âfı@ ve 
≠ikr olunan √a∂mlardan πayr-i münfa¡il devâ-i â«erin devâ-i evvele «al†ına 
√âcet olur tâ ki ¡ilâc olan devâ ðuvveti bâðiye iken sâlimen mev∂i¡-i mara∂a 
vâ§ıl ola; edviye-i tiryâðiyyeye onun için afyûn id«âl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre devâ-i mara∂a devâ-i â«er i∂âfeden πara∂ ¡ilâc olan devâ-
yı mev∂i¡-i mara∂a î§âl olur; aðrâ§-ı kâfûra za¡ferân ilðâsı onun içindir, zîrâ 
za¡ferân o ður§un edviyesini ðalbe î§âl eder lâkin ðalbe bâliπ oldukta ðuv-
ve-i mümeyyize o ður§ta olan edviye-i müberride vü mu†fi™eden za¡ferânı 
temyîz edip za¡ferânın bi-√asebi’l-√arâret olan ¡amelini ib†âl eder, müber-
ridâtın ðalbi tefrî√ine müzâ√im olmasın için. Ve ke≠âlik †ab¡an veyâ«ûd 
bi-√asebi’l-¡amel bir devâda ðuvve-i mu√allile ile ðab∂ ve red¡ ðuvveleri 
cem¡ olsa o devâ isti¡mâl olunduðta ðuvve-i mümeyyize o ðuvveleri tefrîð 
edip ðuvve-i mu√allileyi elemi olan ¡u∂va tevcîh ve mâdde-i elemi o mu√al-
lil ðuvve-i ¡u∂vdan ta√lîl eder ve ðab∂ ve red¡ ðuvvesini mecârî-i mâddeye 
tevcîh edip o ðuvve mecârîyi ðab∂ etmekle mev∂i¡-i veca¡a in§ıbâb §ade-
dinde olan mevâddı in§ıbâbdan men¡ eder.

Ve ba¡∂ı kerre dahi biz devânın memerrinde ðalîlen mek&ini ða§d eyle-
riz, o devânın ¡ameli fâyið ve ke&îr olsun için velâkin o devâ serî¡ü’n-nüfû≠ 
olmakla mek& eylemez ve serî¡an mürûr edip ¡ameli tâmm olmaz, pes o 
devâya mü&ebbı† ve mu¡avvıð devâ i∂âfe eyleriz, onun ¡avðı ile memer-
rinde vech-i me≠kûr üzere mek& etmekle onlara fâidesi tâmme olur. Ed-
viye-i müfetti√anın ek&eri kebidde mek& eylemez ve serî¡an nüfû≠ [559a] 
edip kebidi tecâvüz eder ve kebidde leb&i ða§d olundukta kebidin cihet-i 
«ilâfına câ≠ib devâ ona i∂âfe olunur. Me&elâ müfetti√ devâya bezr-i fücl 
i∂âfe olunur ve müfetti√ devâ kendi ðuvveti √asebiyle kebidden serî¡an 
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nüfû≠a †âlib oldukta bezr-i fücl onu fem-i mi¡de cânibine ce≠b eder ve 
müfetti√ devâ iki ðuvve arasında müte√ayyir olup müddet-i ta√ayyüründe 
mek& ve müddet-i mek&te ¡amel edip kebidi ı§lâ√ eder ve ba¡dehu nüfû≠ 
eder.

Ve ba¡∂ı kerre bizim bulduğumuz devâ iki †arîð beyninde müşterek olur 
ve bizim ma†lûbumuz †arîð-i vâ√ide olur, pes ona biz o devâyı bizim ma†lû-
bumuz olan †arîðe √aml ve †arîð-i â«erden men¡ eder bir devâ i∂âfe eyleriz. 
Me&elâ edviye-i müdirre-i müfetti√a isti¡mâlini murâd eylediğimizde ona 
biz ≠erârî√ i∂âfe eyleriz ve o müfetti√ât-ı müdirreyi ≠erârî√ †arîð-i ¡urûðtan 
§arf edip külâ ve me&âne †arîðine tevcîh eder.

Ve ma¡lûm buyurula ki ek&er-i edviyenin ma√all-i vuðû¡uyla ma√all-i 
¡ameli biribirine muπâyir ve başka başka ma√aller olur. Ve ba¡∂ı kerre 
ma√all-i vuðû¡undan ¡amelinin ma√alli eb¡ad olur, bu §ûrette vâcib olur ki o 
ma√all-i eb¡adda ¡ameli ma†lûb olan devâya onu mu†îr olup ma√all-i eb¡ada 
serî¡an î§âl eden devâ i∂âfe oluna.

Ve ba¡∂ı kerre ¡ameli ma√all-i vuðû¡una ðarîb olur, o mi&illi ma√alde 
isti¡mâl olunan devâya vâcib olur ki onu mü&ebbi† ve mu¡avvıð devâ i∂âfe 
oluna.

Ve ma¡lûm buyurula ki πara∂-ı vâ√id için isti¡mâl olan devâlardan mü-
cerreb olan devâ πayr-i mücerrebden «ayrlı olur. Ve ke≠âlik πara∂-ı vâ√id-
de müsta¡mel devânın ðalîli ke&îrinden «ayrlı olur. Ve mücerreb devânın 
πayr-i mücerrebden «ayrlı olduğunun sebebi budur ki devâ-i mürekkebin 
√ükmü iki vech üzere olur: Bir vechi besâyı†ından a«≠ olunur ve vech-i 
â«eri terkîbi ile √â§ıl olur. Pes vech-i evvel her ne ðadar bilâ-tecribe ðıyâsla 
ma¡lûm olur ise lâkin vech-i &ânî ile devâ-i mürekkebin √ükmünü ta¡ar-
rüf tecribe †arîðine mün√a§ır olur. Pes bilâ-tecribe isti¡mâl olunan devânın 
bi-√asebi’t-terkîb √â§ıl olan mizâc o devâdan ma†lûb olan mizâca muvâ-
fıð veyâ«ûd zâid ve nâfi∂ olmakla mübâyin olduğu ma¡lûm olmaz, ammâ 
mücerrebde iki vechle muvâfaðatı müte√aððað olmakla onun ¡ilâc olduğu 
müte√aððað olur.

Ve ba¡∂ı kerre mürekkeb devânın besâyı†ından mütevaðða¡ olan §ûret-i 
terkîbî ile √â§ıl olan fâide ek&er olur.
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Edviyenin Keyfiyyet-i Terkîbinin Beyânı Budur

Ma¡lûm buyurula ki kaçan sana mu¡âlecede dört √âcet ¡ârı∂ olup bi’†-
†ab¡ o √âcetlere kâfî olur müfred devâ bulunmayıp sen devâ-i ma§nû¡a ya¡nî 
devâ-i mürekkebe mu√tâc olsan, me&elâ istifrâπ ða§d eylediğinde ma†lûbun 
olan istifrâπın √u§ûlü saðmûnyâ ve şa√m-ı √an@al ve §abır ve türbüd mi&illi 
edviyelere mu√tâc olsa o vaðtte sen na@ar eyle ve ma†lûbun olan istifrâπın 
edviye-i erba¡a-i me≠kûreye ve ¡ameline √âceti ¡ale’s-seviyye olup ve ol-
madığını ta¡arrüf eyle. Eger o edviyelere ve ¡ameline √âcet berâber ise o 
dört edviyenin her birinden onların şerbet-i vâ√idelerinin rubu¡larını a«≠ 
edip terkîb eyle. Ve eger onlara √âcet ¡ale’s-seviyye olmayıp belki √âcet 
ba¡∂ısına ek&er ve ba¡∂ı â«ere eðall olur ise sen √ads-i §ınâ¡î ile edviye-i er-
ba¡a-i me≠kûreye √âcetin meblaπını √ads eyle ve her bir devâya √âcetlerin 
birbirine ðıyâs ile nisbetlerini a«≠ edip o nisbeti terkîb-i edviyede ðânûn 
eyle ve o ðânûn üzere edviyeleri ziyâde ve noð§ân eyle ya¡nî o dört edviye-
den birinin şerbet-i vâ√idesinin &ülü&üne ve â«erin südüsüne ve üçüncünün 
üç &ümününe ve dördüncünün &ümün-i vâ√idine √âcet olsa o miðdâr üzere 
edviye-i me≠kûrenin her biri a«≠ olunup terkîb olunur.

Ve ma¡lûm buyurula ki tiryâð mi&illi olan devâ-i münci√in besâyı†ı 
√asebiyle â&ârı ve ðuvâsı vardır. Ve ke≠âlik o devâya mizâc √â§ıl olsun için 
bir müddet ta«mîr olundukta ona gelen §ûretin dahi â&ârı ve ðuvâsı vardır.

Ba¡∂ı kerre §ûretten √âdi& olan â&âr ve ðuvâ besâyı†tan √âdi& olan â&âr 
ve ðuvâdan ef∂al olur. Ve e†ıbbâ derler ki tiryâðın filân mara∂a nef¡i sün-
bül √asebiyle ve mara∂-ı â«ere mürr √asebiyle olur. E†ıbbânın bu ðavline 
iltifât olunmaz belki o edviyelerin e†ıbbânın dedikleri minvâl üzere em-
râ∂a min-vechin fâidesi olur lâkin ¡umde tiryâðın §ûreti olup tiryâð bi-√a-
sebi’§-§ûre celîle ve nâfi¡a oldu lâkin bizim için onun cezâlet-i şânına ve 
ef¡âline işâret-i celiyye ile işâret mümkin olmaz.

Ve ma¡lûm buyurula ki mürekkebât eczâlarında biraz edviye vardır ki 
o terkîbde onlar ¡amûd ve a§l olur, onlar √a≠f olunsa fâide-i ma†lûbe bâ†ıl 
olur, me&elâ tiryâðta la√m-ı ef¡î a§l ve ¡amûddur, tiryâðtan la√m-ı ef¡î i«râc 
olunmakla ma†lûb olan fâide bâ†ıl olur ve ke≠âlik eyâric-i feyðarâda §abır 
ve eyâric-i lûπâziyâda «arbað a§l ve ¡amûd olur; onlar i«râc ve tebdîl olun-
mak câiz olmaz.
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Ve mürekkebâtın eczâsında biraz edviye dahi vardır ki onlar √a≠f ve 
tebdîl olunmak câizdir ve onlar terkîbde ziyâde ve noð§ân kılınmak dahi 
câiz olur.

Ve biraz edviye dahi vardır ki eczâ-i terkîb üzere ziyâde kılınsa mu∂ırr 
olur. Me&elâ tiryâða belâ≠ur ziyâde olunsa edviyesini ifsâd eder «u§û§an 
la√m-ı ef¡îyi ziyâde ifsâd eder.

Ve biraz edviye dahi vardır ki onu ziyâde devâya mu∂ırr olmaz. Me&elâ 
tiryâð eczâsına cevz-i bevvâ ziyâde eylesen cerîme-i ¡a@îme getirmiş ol-
mazsın.

Ve ma¡lûm buyurula ki çok terkîb olur ki mefâside mü™eddî olur ve çok 
terkîb dahi meziyyet-i fi¡l ve meziyyet-i e&ere mü™eddî olur. Ve çok terkîb 
dahi müfredât ve mürekkebâttan olur ya¡nî o mürekkebin ba¡∂ı eczâları 
müfredât ve ba¡∂ı â«erleri mürekkebât olur tiryâð gibi, zîrâ tiryâðın eczâla-
rı ≠ikri âtî müfredât ile her birisi mürekkebe olan aðrâ§-ı &elâ&eden olur ve 
o ður§ların her birinin §ûret-i mizâcı √asebiyle birer mizâc-ı «â§§ı olur ki o 
mizâc besâyı†ında olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi bir devâ-i mürekkeb sâir mürekkebâttan terkîb olu-
nup onun eczâsında müfred devâ olmaz.

Kitâb-ı »âmisin Cümle-i Ûlâsı ¢arâbâ≠înde Olan 
Mürekkebât-ı Râtibe Beyânındadır O Dahi 

On İki Ma…âle Üzeredir

Ma…âle-i Ûlâ Tiryâ…ât ve Ma¡âcîn Beyânındadır

Tiryâk-ı Fârûk: Bu tiryâð edviye-i mürekkebenin ecelli ve ef∂ali olur, 
zîrâ onun menâfi¡i ke&îredir «u§û§an √ayyât ve ¡aðârib ve kelb-i kelib nehş 
ve ¡a∂∂larına ve sâir sümûm-ı meşrûbe-i ðattâleye ve emrâ∂-ı balπamiyye 
vü sevdâviyyeye ve o emrâ∂ın √ummâlarına ve riyâ√-ı «abî&eye ve fâlic ve 
sekteye ve §ar¡ ve laðve ve ra¡şe ve vesvâs-ı sevdâvî ve cünûn ve «â§§aten 
cü≠âm ve bara§ bi’l-cümle bu emrâ∂a nef¡i ek&erdir. Ve ke≠âlik ðalbi teşcî¡ 
ve √avâssı tezkiye ve nefsi teshîl ve «afaðânı i≠hâb ve nef&-i demi √abs 
eder, külâ ve me&âne evcâ¡ının ek&erine ve idrâr-ı bevl ve †am&a nâfi¡ olur 
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ve √a§âtı teftît eder, ðurû√-ı em¡âya ve bâ†ında kebid ve †ı√âl ve πayrıların 
§alâbetlerine nâfi¡ olur.

Ve tiryâðın ancak bu menfa¡atleri besâyı†ının mizâcına tâbi¡ §ûretinin 
«â§§ıyeti ile √â§ıl olur, zîrâ tiryâðın §ûreti bi’l-«â§§a rû√u ve √ârr-ı πarîziy-
yeyi taðviye eder ve †abî¡at mü∂âddât-ı bârid ve mü∂âddât-ı √ârreye muðâ-
vemette onları muðavvî olan §ûret-i tiryâðiyyeden isti¡ânet eder.

Ve tiryâð nüs«alarının «ayrlısı [559b] ve a§lı o nüs«adır ki onu En-
derûmâ«us terkîb eylemiştir. Ve Câlînûs ve onun em&âli †abîbler ða§d edip 
terkîb-i a§lî üzere ba¡∂ı edviye ziyâde ve terkîb-i a§lîde mevcûd olan ba¡∂ı 
edviyeyi ref¡ ve tenðî§ eylediler. Ve onların o ta§arrufları ∂arûret îcâb etmek-
le ve dâ¡î-i ðavî ile değildir belki ≠ikrlerinin beðâsını ve Enderûmâ«us’tan 
o e&er bergü≠âr kaldığı gibi kendilerin dahi e&erlerinin beðâsını iltimâs on-
ları nüs«a-i a§liyyeyi taπyîre √aml eyledi. Re™y-i §avâb budur ki tecribe ile 
devâ-i münci√ olduğu &âbit olan a§l terkîb ta√rîk ve taπyîr olunmaya, zîrâ 
câizdir ki tecribe ile &âbit olan tiryâðın menâfi¡-i ke&îresi terkîb-i a§lînin 
§ûreti ve mizâcı √asebiyle ola ve taπyîr olunup o veznden i«râc olunduk-
ta §ûret-i a§liyyeye tâbi¡ olan fevâid §ûret-i muπayyireye tâbi¡ olmaya. Ve 
eger bir müdde¡î da¡vâ ederse ki bir veznde olan terkîbin bi-√asebi’§-§û-
ret olan «â§§ıyetini benim ¡irfânım mu√î† olur, pes o müdde¡î mek≠ûbu ve 
emr-i merdûdu da¡vâ etmiş olur. Ve onun na@îri o kimsedir ki fereste ve 
insânda ve sâir envâ¡-ı ecsâmda mevcûd olan ¡anâ§ır-ı erba¡anın evzânı be-
nim ma¡lûmum olmuştur diye iddi¡â eyledi.

Ve tiryâðın insân gibi a√vâli vardır, †ufûliyyeti ve tera¡ru¡u ve şebâbı ve 
şey«û«atı ve mevti olur, zîrâ tiryâð zamân-ı terkîbinden altı ay veyâ«ûd bir 
sene ðadar müddette †ıfl olur. Ve kaçan bilâd-ı √ârrede altı ayı ve bilâd-ı bâ-
ridede bir seneyi tecâvüz eylese tera¡ru¡ ve tezeyyüdü a«≠ eder. Ve bilâd-ı 
√ârrede on sene ve bilâd-ı bâridede yirmi sene onun tezeyyüdü ve ðuv-
vetinin nemâsı tekmîl olup ðuvvetinin kemâli zamânından bilâd-ı √ârrede 
on sene ve bilâd-ı bâridede yirmi sene dahi bir ðarâr üzere vâðıf olup kâ-
milen bâðî kalır. Ve kaçan zamân-ı terkîbinden bilâd-ı √ârrede yirmi sene 
ve bilâd-ı √ârrede kırk sene mürûr eylese onun ðuvveti in√i†â†a bed™ edip 
tiryâðiyyetin ðalîlen ðalîlen noð§ânı a«≠ eder. Ve zamân-ı in√i†â†ın evve-
linden bilâd-ı √ârrede otuz sene ve bilâd-ı bâridede altmış sene mürûrundan 
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sonra ondan tiryâðiyyet külliyyeten münseli« olup ðuvveti tiryâðiyyet ðuv-
vetinden dûn ve mün√a††a olan me¡âcînin biri gibi olur.

Ve vâcib olur ki melsû¡a tiryâðın †arîsi ve ðavîsi saðy oluna ve πayrılara 
∂a¡îfi saðy oluna. Ve melsû¡ ba¡∂ı kerre tiryâð-ı †arîden nı§f mi&ðâlden bir 
mi&ðâle varınca ðadar saðy olunmağa mutâc olur.

Ve tiryâðın †arî ve ðavîsi ile ¡atîð ve ∂a¡îf ve redîsini farð için imti√ânât 
vardır. Cümle-i imti√ânlardan biri budur ki bir insâna müshil saðy olunup 
ishâline inti@âr olunur ve ishâli @uhûr eyledikte ona tiryâð saðy olunur. 
Eger tiryâð onun ishâlini √abs eder ise onun †arî ve ceyyid olduğuna √ükm 
olunur ve eger ishâli √abs eylemez ise o tiryâðın ¡atîð ve redî olduğuna 
√ükm olunur. Ve imti√ânâttan biri dahi Câlînûs’un ≠ikr eylediği imti√ândır, 
o imti√ân budur ki bir dîk-i berrî §ayd olunur, zîrâ dîk-i berrînin mizâc-ı bü-
yûtta rü™yet olunan dîkten eybes olur ve eybesü’l-mizâc olan dîk ile tecribe 
mu√kem olur. Mu§annif der ki ben @ann ederim ki dîk-i berrîden murâd 
tedrüc-i ≠ekerdir. Pes o §ayd olunan dîk-i berrîye bir hâmme irsâl olunur 
ve ba¡dehu o dîke tiryâð saðy olunur, eger o dîk sağ kalırsa o tiryâð ceyyid 
olduğuna √ükm olunur.1

Ve afyûn ve şevkerân ve o mi&illi nesne saðy olunan kimselere tiryâð 
saðy olunmakla dahi tiryâðın cevdeti veyâ«ûd redâ™eti ta¡arrüf olunur.

Ammâ bîş şürb eden kimseye tiryâðın menfa¡ati ðalîledir, onun ma∂ar-
ratını külliyyen def¡ eylemez; tiryâðın ona menfa¡atinin πâyeti mevtin bir 
müddet imhâli olur. Ve ba¡∂ıların zu¡mu üzere bîş şürb edenlere devâ-i 
misk cümleden enfa¡dır.

Ve her ¡illette tiryâðın miðdâr-ı şürbü vardır. Su¡âl-i ¡atîð ve veca¡-ı §adr 
ve veca¡-ı cenbde tiryâð bir türmüse ðadar mâ-ı ¡asel ile saðy olunur; eger 
√ummâsı var ise cüllâb ile saðy olunur. Ammâ ibtidâ-i edvârda olan nâfi∂-i 
dâir ve berd ve ðay™ için bir türmüse tiryâð mâ ile veyâ«ûd şarâb ile saðy 
olunur ve onların ya¡nî mâ ve şarâbın miðdârı üçer ûðıyyeden noð§ân kılın-
maz ve dört buçuk ûðıyyeden dahi ezyed ve ek&er kılınmaz.

¢ûlınc ve mi¡de nef«i ve maπ§ için bir türmüse tiryâð mâ-ı ¡asel veyâ«ûd 
cüllâb ile senin bildiğin üzere saðy olunur.

ــ 1 ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ وכ ــ כ ا ذכــ ا כــ ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ و א ــ  وف   ــ אئــ  ــאج   د
ه ــ א ــ  س  ــ א م  ف כ ــ ــ و א ل ا ــ ا
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Ve suðû†-ı şehvet §â√ibine dahi mâ ile veyâ«ûd şarâb ile senin bildiğin 
gibi saðy olunur. Ve bir türmüse tiryâð esârûn †abî«i içinde istisðâ için saðy 
olunur ve ðable’†-†a¡âm bir türmüse tiryâk yutulur veyâ«ûd bir buçuk ûðıy-
ye «all-i memzûc içinde saðy olunur.

Ve nef&-i dem §â√ibine eger o ¡illetin ¡ahdi ðarîb ise tiryâð bir mi&ðâle 
varınca ðadar «all-i memzûc içinde saðy olunur ve eger ¡ahdi ðadîm ise o 
miðdâr tiryâðı semðû†ûn2 †abî«i ile πadâten ve ¡aşiyyeten saðy olunur.

Ammâ §avtı munða†ı¡ olanlara bâðılât miðdârı tiryâð mâ-ı ¡asel veyâ«ûd 
rubb-ı ¡ineb ile saðy olunur veyâ«ûd tiryâðı munða†ı¡u’§-§avt olan kimse 
ta√t-ı lisânında imsâk eder.

Ve ðurû√-ı em¡â ve ishâl-i dem için tiryâð mâ-ı summâðtan saðy olunur.
Ve ∂îð-ı nefesten için sikencebîn-i mu¡an§alden bir ûðıyyeden eðall ike 

saðy olunur ve onun ile §ar¡ için πarπara olunur ve ba¡dehu tiryâðtan rubu¡ 
mi&ðâl nı§f mi&ðâle varınca ðadar suda veyâ«ûd sikencebîn-i ¡un§ulda saðy 
olunur.

Ve ke≠âlik §udâ¡ ve şaðîðada dahi o minvâl üzere tiryâð isti¡mâl olunur.
Ve tiryâð kerefs †abî«i içinde saðy olunsa külâda ve me&ânede olan 

√a§âtı teftît eder ve hey∂ayı men¡ ve †abî¡atı √abs eder.
Ve zamân-ı §ı√√atte tiryâð isti¡mâl edenlere sümûm mu∂ırr olmaz ve ona 

âfât ve nikâyesi i§âbet eylemez ve vebâ emrâ∂ından emîn olur ve menâfi¡-i 
sâiresi dahi olur.

A«lât-ı Tiryâðın Nüs«asıdır: İsðîl aðrâ§ından kırk sekiz mi&ðâl ve 
aðrâ§-ı efâ¡îden yirmi dört mi&ðâl ve aðrâ§-ı Enderu«ûrûn ve fülfül-i es-
ved ve afyûn her birinden o mi&illi ya¡nî yirmi dört mi&ðâl ve dâr-ı §înî 
bir rivâyette on iki mi&ðâl ve bir rivâyet-i u«râda o dahi yirmi dört mi&ðâl, 
verd on iki mi&ðâl ve şelcem-i berrî bezri ve isðûrdiyûn ve a§l-ı sûsen ve 
πârîðûn ve rubbu’s-sûs ve dühn-i belesân her birinden o mi&illi ya¡nî dâr-ı 
§înî miðdârı ve mürr ve za¡ferân ve zencebîl ve râvend ve fen†âfîlun ve 
fû≠enec-i cebelî ve ferâsiyûn ve fu†râsâliyûn ve us†û«ûdus ve ðus†-ı mürr 
ve fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı fülfül ve dû†âmân3 ve kündür ve fiðâ√-ı id«ir ve 
§amπ-ı bu†m ve es-selî«atü’s-sevdâ ve sünbül ve ca¡de her birinden altışar 

ن ودواء    و 2 ر א وا .Dâvûd-ı ∞arîr    ا ا
3 “Dû†âmân” ba¡∂ı nüs«ada me≠kûrdur.
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mi&ðâl ve mey¡a-i sâile ve bezr-i kerefs ve sîsâliyûs ve bezr-i &âlesfîs ve 
nân«âh ve kemâ≠eryûs ve kemâfî†ûs ve heyûðâðıs†îdâs ¡u§âresi ve sünbül-i 
Aðlî†î ve sâ≠ec ve mû ve cen†iyânâ ve bezr-i râziyânec ve †în-i ma«tûm ve 
ðulðu†âr-ı mu√rað ve √amâmâ ve vecc ve √abb-ı belesân ve heyûfârîðûn ve 
fû ve §amπ ve ðardemânâ ve enîsûn ve aðâðıyâ her birinden dörder mi&ðâl 
ve dûðû ve bârzed ve ðafru’l-yehûd ve câvşîr ve ðan†ûriyûn-ı daðîð ve zerâ-
vend-i †avîl her birinden ikişer mi&ðâl ve bir rivâyette “zerâvend-i †avîl” 
bedeline “zerâvend-i müda√rec” vâði¡ olmuştur; ammâ cünd-i bîdester bir 
rivâyette iki mi&ðâl ve rivâyet-i u«râda dört mi&ðâldir ve sikencebînde dahi 
kelâm-ı cünd-i bîdesterde olan [560a] kelâm gibidir. Ve ¡asel on rı†l, ¡atîð 
ve √âdd olan şarâb-ı rey√ânî iki ðıs†. Pes bu edviyelerden ≠evebânı ðâbil 
olanlar i≠âbe olunur ve nað¡ olunacaklar nað¡ ve daðð olunacak edviye-
ler daðð olunup elekten geçirilir ve ba¡dehu ¡asel ile ma¡cûn kılınıp πa∂âr 
yâhûd re§â§ veyâ«ûd fı∂∂adan mütte«a≠ bir inâya va∂¡ olunur ve ma¡cûn 
ile inâ mümtelî kılınmaz teneffüs eylesin için; ¡asel ve şarâbdan mâ-¡adâ 
cemî¡an tiryâðın eczâsı altmış dört devâdır.

Nüs«a-i U«râ: Aðrâs-ı işðîl kırk sekiz mi&ðâl, aðrâ§-ı efâ¡î, aðrâ§-ı en-
derû«ûrûn ve fülfül-i esved ve afyûn-ı ceyyid her birinden yirmi dörder 
mi&ðâl ve &ûm-ı berrî ve verd-i a√mer-i yâbis ve bezr-i şelcem-i berrî ve 
iresâ ve πârîðûn ve ¡a§îr-i sûs ya¡nî rubb-ı sûs ve dühn-i belesân ve dâr-ı §înî 
her birinden on ikişer mi&ðâl ve mürr ve ferâsiyûn ve za¡ferân ve dâr-ı fülfül 
ve zencebîl ve √abað-ı cebelî ve fu†râsâliyûn ve fen†âfilyûn ki ≠evi’l-«amse-
ti’l-evrâðın birisidir ve rîvend-i §înî ve ðus†un ebya∂ ve mürr olan §ınıfı ve 
us†u«ûdûs ve fülfül-i ebya∂ ve müşk-†arâmşî¡ ve fiðâ√-ı i≠«îr ve ¡ilkü’l-en-
bâ† ve lübân ve selî«a ve sünbül her birinden altışar mi&ðâl ve cen†iyânâ 
ve &âlâsfîs ya¡nî √urf-ı ebya∂ ve lübnâ ve sîsâliyûs ve sünbül-i Aðlî†î ya¡nî 
nârdîn ve bezr-i nân«âh ve kemâfî†ûs ve kemâ≠eryûs ve heyûðâðıs†îdâs ve 
sâ≠ec ve eftîmûn4 ve fû ve mû ve bezr-i kerefs ve bezr-i râziyânec ve †în-i 
bu√ayre ve ðulðu†âr-ı meşvî ve √amâmâ ve heyûfârîðûn ve vecc ve √abb-ı 
belesân ve aðâðıyâ ve §amπ-ı ¡Arabî ve ðardemânâ her birinden dörder 
mi&ðâl ve zûferâ ve ðınne ve câvşîr ve sekbînec ve ðafru’l-yehûd ve ðan†û-
riyûn ve zerâvend-i müda√rec ve cünd-i bîdester her birinden ikişer mi&ðâl.

4 Enîsûn nüs«a.



16 AKRABÂDÎN  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve nüsa«-ı ¡acemiyyede i&bât olunduğu üzere bu nüs«a-i &âniyenin üze-
rine altı ¡aded devâ ziyâde olunup tiryâðın ¡aselden mâ-¡adâ a«lâ†ı yetmiş 
¡aded edviyeye bâliπ oldu, o ziyâde olunan edviye bunlardır: √abað-ı nehrî 
ve keyye ve ke&îrâ ve ¡ûd-ı †ûniyâ5 ve zerâvend-i †avîl ve bezr-i benc her 
birinden ikişer mi&ðâl. Ve bu edviyenin ¡aseli mecmû¡-ı edviyenin ∂ı¡fı kı-
lınır. Ve cemî¡an tiryâðta olan edviyenin miðdârı bin dört yüz otuz dört 
mi&ðâle bâliπ olur.

Mütercim der ki belki ma¡a’l-¡asel miðdârı bin dört yüz yirmi sekiz 
mi&ðâldir. Pes bu devâlar a«≠ olunup za¡ferân münferiden sa√ð olunur ve 
mürr ve afyûn ve lübân dahi başka başka daðð olunur ve ma†bû« †ılâ içinde 
o edviye-i medðûða bir gece nað¡ olunur ve ¡ilk ve ðınne dühn-i belesân ile 
i≠âbe olunur ve ðulðu†âr va√dehu daðð olunur ve ba¡dehu sâir edviye dahi 
daðð olunup elekten geçirilir ve onlar cemî¡an menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır ve ¡inde’l-¡acn hâven içinde o edviye mu«teli† olunca ðadar 
daðð-ı ceyyid ile daðð olunur ve ba¡dehu ðârûreden veyâ«ûd πa∂âyirden 
ya¡nî †în-i lâzib-i √arrdan mütte«a≠ bir inâ içinde kılınıp ref¡ olunur ve dört 
seneden sonra isti¡mâl olunur. Ve ondan şerbet-i kâmile bir dirhem olur, 
¡ale’r-rîð mâ-ı fâtir ile isti¡mâl olunur.

Tiryâð İçin Nüs«a-i U«râ: İsðîl ður§ları kırk sekiz mi&ðâl ve aðrâ§-ı efâ¡î 
yirmi dört mi&ðâl, dâr-ı fülfül yirmi dört mi&ðâl, aðrâ§-ı Enderu«ûrûn yir-
mi dört mi&ðâl, verd-i a√mer-i yâbis ve menzû¡u’l-aðmâ¡ on iki mi&ðâl ve 
âsmâncûnî sûsen kökü ve a§l-ı sûs ve bezr-i şelcem ve isðûrdiyûn ve dâr-ı 
§înî ve afyûn ve πârîðûn her birinden on ikişer mi&ðâl, ¡îdânu’l-belesân on 
mi&ðâl, dühn-i belesân ın mi&ðâl, fülfül-i ebya∂ ve râvend-i §înî ve mürr-i 
§âfî ve ðus†-ı mürr ve selî«a ve za¡ferân ve sünbül-i Hindî ve dîð†âmâyen 
ya¡nî müşk-†arâmşî¡ ve ferâsiyûn ve fiðâ«-ı i≠«ir ve fû≠enec-i cebelî ve kün-
dür-i ≠eker ve ca¡de ve us†û«ûdûs ve fu†râsâliyûn ya¡nî bezr-i kerefs-i cebelî, 
mâðe≠ûnî ve fî-nüs«atin aðe≠ûnî ve ma§†akî ve §amπu’l-bu†m ve zencebîl 
ve ≠evi’l-«amseti’l-evrâð her birinden altışar mi&ðâl, fülfül-i esved yirmi 
dört mi&ðâl, bezrü’l-kerefs ve kemâfî†ûs ve mey¡a-i sâile ve mû ve √amâmâ 
ve nârdîn ya¡nî sünbül-i Rûmî ve †în-i ma«tûm ve fû ve kemâ≠eryûs ve 
sâ≠ec-i Hindî varaðı ve ðulðu†âr-ı mu√rað ve cen†iyânâ-i Rûmî ve enîsûn ve 

5 [Matbularda “¡ûd-ı fâvâniyâ”]
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ûfâðas†îdâs ¡u§âresi ve √abb-ı belesân ve §amπ-ı ¡Arabî ve bezr-i râziyânec 
ve ðardemânâ ve sîsâliyûs ve aðâðıyâ ve √urf-i ebya∂ ve heyûfârîðûn ve 
nân«âh ve sekbînec her birinden dörder mi&ðâl, cünd-i bîdester ve zerâ-
vend-i †avîl ve dûðû ya¡nî cizr-i berrînin bezri ve ðafru’l-yehûd ve câvşîr 
ve ðan†ûriyûn-ı daðîð ve bârzed ya¡nî ðınne her birinden ikişer mi&ðâl. Bu 
devâlar ≠ikri mürûr eden vech üzere daðð olunur ve elekten geçirilir ve 
¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Aðrâs-ı Efâ¡înin ~ıfâtı Budur: Rebî¡in idbârı ve §ayfın iðbâli katında 
efâ¡î §ayd olunur. Eger rebî¡ şitâî olur ise efâ¡î §aydı evâil-i ðay@ gelince 
ðadar te™«îr olunur. Ve efâ¡î o √ayyâttır ki onun re™si müfer†a√ ve müsta¡-
riz olur «u§û§an boynuna ðarîb olan ma√all ziyâde müfer†a√ ve müsta¡-
ri∂ olur, raðabesi cidden daðîð ve kuyruğu ebter ve keşşâşesinde fecâcet 
olur. “Keşşâşe” ef¡înin meşyi katında derisinden √âdi& olan §avta derler. 
“Fecâce” yürüken iki ayak arasını vâsi¡ eylemeğe derler, Allâhu a¡lem bu 
maðâmda her iki keşşâşe aralarında olan si¡a murâd olunmuştur. Ve her 
efâ¡î ður§ itti«â≠ olunmağa §âli√ olmaz belki ður§ olmağa §âli√ olan ef¡î 
aşðaru’l-levn efâ¡înin inâ&ı olur. Ve ef¡înin ≠ekeri ile ün&âsının farðı ve ¡alâ-
metleri budur ki ≠ekerin her şıdðında fevðânî ve ta√tânî birer nâbı olur, 
ammâ ünâ&ının birer nâbdan ek&er olur. Ve vâcib olur ki efâ¡înin muðar-
renesinden ve erðamından ya¡nî erkeğinden ve reðaş olup ya¡nî dişi olup 
beyâ∂a ∂âribe ve mâile olanlardan ictinâb oluna. Ve efâ¡îyi sibâ«tan ve 
şu†û†-ı evdiye ve enhâr ve bi√ârdan §ayd eylemeyeler ve ke≠â ke&îrü’l-eşcâr 
olan mev∂i¡den dahi §ayd eylemeyeler, zîrâ meşcere efâ¡îsi arasında bel-
lû†iyye-i «abî&e vü mu¡a††ışe bulunur belki efâ¡î nedâvete ve yaşlığa ba¡îd 
olan mevâ∂i¡den §ayd olunmak gerektir. Ve ður§ itti«â≠ı için √areketi ∂a¡îfe 
ef¡î §ayd olunmaz belki o bâbda serî¡ü’l-√areke ve re™si fevðe munta§ıb olan 
ef¡î §ayd olunur.

Ve vâcib olur ki ef¡î §ayd olundukta ihmâl olunmayıp §ayd olunduğu 
gibi re™si cânibinden dört i§ba¡ miðdârı ve ke≠âlik ≠enebi ve dübürü câni-
binden dahi o miðdâr √a≠f ve ða†¡ olunur. Ve eger o iki †arafı √a≠f olunan 
ef¡îden dem-i ke&îr seyelân edip √a≠f katında √areketi ve ı∂†ırâbı dahi ke&î-
re ve mevti ba†î™ olur ise o ef¡î mu«târ olur ve demi ðalîl ve √areketi dahi 
ðalîl ve mevti serî¡ olur ise o ef¡î redî olur. Ve ke≠âlik mu«târe olan ef¡î 
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¡alâmâtındandır onun √areketi serî¡a ve na@arı cür™et ve cesâret na@arı olup 
ma«rec-i &üflü ≠enebinin â«irinde olmak.

Ve kaçan o ef¡î mu«târe olsa a√şâsı ve «u§û§an merâresi i«râc olunur 
ve mâ ve mil√ ile ¡alâ-vechi’l-istið§â πasl olunur ve ba¡dehu mâ ve mil√ ile 
†ab« olunur ve ona şibt dahi katılır, onda be™s olmaz. Ve †ab«ında tehriye 
olup o ef¡înin la√mı ¡a@mından sehlü’l-iltiðâ† olunca ðadar †ab« olunur. Ve 
ba¡dehu la√mı ¡a@mdan tan@îf olunup o la√m-ı muna@@af bir hâvene †ar√ 
ve daðð-ı nâ¡im ile daðð olunur. Ve onu daðða mübâşeret edenlere dühn-i 
belesânı istinşâð ve benân ile o dühnü mes√ eyleye diye emr ve va§iyyet 
olunur. Ve ba¡∂ı [560b] ¢ânûn nüs«asında “ve benân üzere o dühnü mes√ 
eyle diye mübâşere olunur” diye vâði¡ olmuştur. Ve kaçan la√m-ı ef¡î nâ¡i-
men daðð olundukta ona ka¡k «al† olunur ve ka¡kın «al†ının ne vech üze-
re olduğu aðrâ§-ı efâ¡î nüs«alarında mu«teliftir lâkin ta¡vîl Enderûmâ«us 
nüs«asınadır, nüs«a-i sâire onun üzerine tervî√ olunmaz. Ba¡dehu ondan 
daðîð ve la†îf ður§lar itti«â≠ olunup @ıllda tecfîf ve ma«zende √ıf@ olunur. 
Ve vâcib olur ki o aðrâ§ üzere ve aðrâ§ √ıf@ olunan kap üzere elbette şems 
vâði¡ olmaya. O aðrâ§ ðable’l-cefâf ve ba¡dehu şemsten §avn ve tevaððî 
oluna, zîrâ o aðrâ§ta olan la√m-ı efâ¡îde sümûm-ı nehşiyye ve sümûm-ı 
meşrûbeye muðâbele ðuvvesi vardır, şems o ðuvveti taπyîr eder.

~ıfât-ı Aðrâ§-ı İsðîl: İsðîlden ra†b ve rezîn ya¡nî veznde ağır olup lâkin 
√acmi πayr-i ¡a@îm olanlar i«tiyâr olunup ona «amîr ile †ılâ olunur ve onun 
†ılâsı †în ile kılınmaz. Ve o isðîl ðıdrda veyâ«ûd tennûr-ı müsa««anda nu∂c 
bulunca ðadar teşviye olunup veyâ«ûd «ubz in∂âc olunan meðâlî üzere teş-
viye olunup üzerinde olan remâdı tennûrdan ba¡de’l-i«râc izâle dahi olunup 
ve o isðîlin cevf-i leyyini a«≠ olunup o cevf nâ¡imen daðð olunur ve √adî& 
olan kirsenne ya¡nî burçak unu ona «al† olunur. Ammâ Enderûmâ«us bir 
cüz™ isðîle iki cüz™ kirsenne daðîði «al† eder ve Enderûmâ«us’un πayrileri 
isðîl ve kirsennenin veznlerini berâber kılıp «al† ederler. Ve ba¡de’l-«al† 
ondan aðrâ§-ı diðâð itti«â≠ olunur.Ve o aðrâ§ı itti«â≠a mübâşeret edenler, 
yedine dühn-i verd mes√ eder. Ve ba¡dehu o aðrâ§ tecfîf olunup aðrâ§-ı efâ¡î 
√ıf@ı gibi mu√âfa@a olunur.

Enderû«ûrûn Aðrâ§ının ~an¡atı Budur: Dâr-ı şîşe¡ân u§ûlünün ðuşûru ve 
ða§ab-ı ≠erîre ve ¡îd-i belesân ve esârûn ve mürr ve √amâmâ ve ma§†akî ve 
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ðus† ve emârâðun ya¡nî uð√uvân-ı ebya∂ ve fû her birinden altışar mi&ðâl, 
fiðâ√-ı i≠«ir ve râvend ve selî«a ve dâr-ı §înî her birinden yirmişer mi&ðâl, 
mürr yirmi dört mi&ðâl, sünbül-i Hindî ve sâ≠ec-i Hindî her birinden on altı-
şar mi&ðâl, za&herân on iki mi&ðâl. Bu edviyeler a«≠ olunup her birisi başka 
başka daðð olunup elekten geçirildikten sonra rey√ânî ve ¡atîð ve √alâvete 
mâile olan şarâb ile ma¡cûn kılınır ve aðrâ§ itti«â≠ olunup gölgede kurutulur 
ve aðrâ§-ı efâ¡î √ıf@ olunduğu gibi √ıf@ olunur.

Aðrâ§-ı Enderû«ûrûn Nüs«a-i U«râsı Budur: Dâr-ı şîşe¡ânın ¡ûdu ve 
ða§ab-ı ≠erîre ve ðus† ve esârûn ve ¡ûd-ı belesân ve √amâmâ ve mû ve key-
ye ve fû ve uð√uvân her birinden on sekizer mi&ðâl ve za¡ferân ve sünbül-i 
Hindî ve sâ≠ec-i Hindî her birinden on ikişer mi&ðâl ve mürr yirmi dört 
mi&ðâl. Bu devâlar a«≠ olunup küllîsi daðð olunup bundan muðaddem ður§ 
nüsa«ında ≠ikr olunduğu üzere ður§ itti«â≠ olunur.

Bu ¢ur§un Nüs«a-i ¿âli&esi Budur: I§†aflâyûs - س ــ  ya¡nî dâr-ı ا
şîşe¡ân ve ða§abu’≠-≠erîre ve fû ve esârûn ve ¡îdânu’l-belesân ve selî«a ve 
ca¡de ve ma§†akî her birinden altışar mi&ðâl ve dâr-ı §înî ve √amâmâ ve 
mürr her birinden yirmi dörder mi&ðâl ve fiðâ√-ı i≠«ir ve za¡ferân her birin-
den on ikişer mi&ðâl, emârâðun - אرا  ,ya¡nî uð√uvân-ı ebya∂ yirmi mi&ðâl ا
sünbül-i Hindî on altı mi&ðâl. Bu edviyeler a«≠ ve sa√ð elekten geçirilir 
ve cem¡ olunup şarâb-ı §âf ile ma¡cûn kılınır ve ≠ikri mürûr eylediği üzere 
ondan ður§ itti«â≠ olunup √ıf@ olunur.

Ma¡cûn-ı Me&rûdî†ûs: Bu ma¡cûnu Me&rûdî†ûsu’l-Celîl nâmında bir 
kimse §an¡at eyledi ve §âni¡inin ismi ile o ma¡cûn tesmiye olundu. Ve onun 
terkîbi sümûm üzere isti¡mâli mücerreb olan edviye ve «u§û§an emrâ∂-ı 
u«râda dahi mücerrebe olan edviyeden olur onun menâfi¡i sümûm-ı mu«te-
life ve emrâ∂-ı mu«telife menfa¡atlerini câmi¡ olsun için ve onu terkîb eden 
†abîbin zamânında o ma¡cûn tiryâð idi. Ammâ Enderûmâ«us lu√ûm-ı efâ¡î 
ve sâir edviye menâfi¡ine mütenebbih olmakla o ma¡cûnun edviyesi üzere 
lu√ûm-ı efâ¡îyi ve sâir edviyeyi ve aðrâ§-ı efâ¡îden ve πayrilerden şey™-i 
yesîri ziyâde ve o ma¡cûnda olan ba¡∂ı edviyeyi dahi noð§ân edip o ta§arruf 
ile tiryâð-ı kebîr √â§ıl oldu. Ve tiryâð-ı kebîrin menâfi¡i menfa¡at-i vâ√ide 
ile Me&rûdî†ûs menâfi¡inden ek&erdir, o menfa¡at semm-i efâ¡îye tiryâð-ı 
kebîrin menfa¡atidir, ammâ menâfi¡-i sâirede tiryâðın Me&rûdî†ûs üzere 
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mebfa¡at-i zâide-i mu¡teberesi yoktur belki o ma¡cûnun tiryâðtan ek&er-i 
emrde fâidesi evfer ve ¡âidesi erca√tır. Ve mevâ∂i¡-i rüc√ânını beyân ile biz 
kelâmı ta†vîl eylemeziz, zîrâ tiryâðta me≠kûr olan menfa¡atler Me&rûdî†ûsta 
mevcûddur. Ve o ma¡cûnun şerbet-i vâ√idesi tiryâðın şerbet-i vâ√idesinden 
yesîren evfer ve ek&er kılınır.

Me&rûdî†ûs Terkîbinde Cumhûrun Nüs«ası Budur: Za¡ferân ve mürr ve 
πârîðûn ve zencebîl ve dâr-ı §înî ve ke&îrâ her birinden onar dirhem ve 
sünbül ve kündür ve &âlesfîs ve id«ir ve ¡îdânu’l-belesân ve us†u«ûdûs ve 
sîsâliyûs ve ðus† ve kemâfî†ûs ve ðınne ve yinâsb - ــ א  ya¡nî ¡ilk-i bu†m 
ve dâr-ı fülfül ve li√yetü’t-teys ¡u§âresi ve cünd-i bîdester ve mâlâfiyûn - 
ن ــ א  ya¡nî sâ≠ec-i Hindî ve mey¡a ve câvşîr her birinden sekizer dirhem, 
selî«a ve fülfül-i ebya∂ ve fülfül-i esved ve sûrincân ve ca¡de ve seðûrdiyûn 
ve dûðû ve iklîlü’l-melik ve cen†iyânâ ve dühn-i belesân ve √abb-ı belesân 
ve aðrâ§-ı ðûniyûn ve muðl her birinden yedişer dirhem, se≠âb iki dirhem, 
uşşað ve sünbül-i Rûmî ve ma§†akî ve §amπ ve fu†râsâliyûn ve ðardemânâ 
ve bezr-i râziyânec ve afyûn ve verd-i a√mer ve dîð†âmânen - ــ א א  د
her birinden beşer dirhem ve enîsûn ve vecc ve mû ve sekbînec ve esârûn 
her birinden üçer dirhem ve fû ve aðâðıyâ ve sürre-i isðanðûr ve bezr-i 
heyûfârîðûn her birinden dörder buçuk dirhem ve şarâb-ı rey√ânî ve men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel miðdâr-ı kifâye. Bu edviyeler a«≠ olunup nað¡a mu√tâc 
olanlar şarâbda nað¡ olunur ve ¡asel ile «al† olunup √ıf@ olunur ve altı aydan 
sonra isti¡mâl olunur ve şerbet-i vâ√idesini bunduða miðdârı kılıp eşribe-i 
§âli√a ile şürb olunur.

Ve bu nüs«ada me≠kûr olan on üç ¡aded edviye Câlînûs’un nüs«asında 
me≠kûr değildir ve o edviye-i metrûke: πârîðûn ve sûrincân ve se≠âb-ı yâbis 
ve uşşað ve dîð†âmânen ve esârûn ve ke&îrâ ve us†u«ûdûs ve kemâfî†ûs 
ve iklîlü’l-melik ve ¡îdânu’l-belesân ve fülfül-i esved ve muðldür. Ve 
Câlînûs’un nüs«asında dahi iki devâ vardır ki onlar nüs«a-i müteðaddime-
de mevcûd değildir, o iki devâ a§l-ı sûsen ve mil√tir. Ve nüs«a-i u«râda 
dahi bu nüs«ada mevcûd olmayan bezr-i se≠âb me≠kûrdur.

Me&rûdî†ûs Nüs«asında Me≠kûr ve Müsta¡mel ¢ûniyûnun ~an¡atı Bu-
dur: Menzû¡u’l-¡acem zebîb dört dirhem, ¡ilkü’l-bu†m yirmi dört dirhem, 
i≠«ir ve mürr her birinden on ikişer dirhem ve dâr-ı §înî ve muðl-i azrað 
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ve a@fâru’†-†îb ve sünbül-i Rûmî ve selî«a ve iklîlü’l-melik ve su¡d ve √ab-
bu’l-πâr her birinden üçer dirhem, ða§abu’≠-≠erîre dokuz dirhem ve za¡-
ferân bir dirhem ve ðafru’l-yehûd iki buçuk dirhem. Ve bu nüs«a Şâbûr b. 
Sehl’in nüs«asıdır, bu nüs«ada sâirler üzerine ðafru’l-yehûd ziyâdedir. Ve 
İbn Rı∂vân nüs«asında iki buçuk dirhem dâr-ı şîşe¡ân ziyâde olunmuştur; 
bir â«er nüs«ada iki buçuk dirhem esârûn ziyâde olunmuştur.

Tiryâð-ı ¡Azre: ◊amâmâ ve mürr ve sünbül-i Hindî ve münaððâ lükk 
ve mâmî&â ve ðaranfül ve râvend-i §înî ve ðaymûliyâ ve ðus†-ı mürr [561a] 
ve cen†iyânâ-i Rûmî ve id«ir her birinden on ikişer mi&ðâl, fiðâ√-ı id«ir 
ve ¡u§âre-i heyûfâðıs†îdâs ve muðl-i azrað her birinden sekizer mi&ðâl ve 
¡âðırðar√â ve dâr-ı §înî ve bezr-i râziyânec ve kibrît ve bezrü’ş-şibt ve ke-
bid-i mâlikî ya¡nî o kuşun kebidi ki mâlik-i √azîn denmekle ma¡rûftur ve 
deyildi ki Fârsî lisânında ona bûtîmâr derler ve esârûn ve ðardemânâ ve 
ûferbiyûn [ve afyûn] ve nârdîn ve Aðlî†î ya¡nî sünbül-i Rûmî ve eyâheş 
ya¡nî fiðâ√-ı kerm ve verd-i diflâ ve fû ve enîsûn her birinden altışar mi&ðâl 
ve za¡ferân otuz altı mi&ðâl ve fu†râsâliyûn ya¡nî cebelî kerefs to«umu ve 
dûðû ya¡nî cebelî ve Aðlî†î havuç to«umu ve sünbül-i Rûmînin fiðâ√ı her 
birinden üçer mi&ðâl, ke&îrâ, √abb-ı «aş«âş-ı ebya∂ ve fülfül-i esved her 
birinden otuzar mi&ðâl, sûsen-i âsmâncûnînin a§lı on beş mi&ðâl, lübân-ı 
ebya∂ yirmi sekiz mi&ðâl, bezrü’l-benc o mi&illi ya¡nî yirmi sekizer mi&ðâl, 
selî«a ve menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer-i yâbis ve aðrâ§-ı Enderû«ûrûn her 
birinden dokuzar mi&ðâl, bezr-i se≠âb bir mi&ðâl, √abb-ı ütrücc-i maðşûr 
ve summâð-ı Şâmî her birinden ikişer mi&ðâl, dühn-i belesân yirmi dört 
mi&ðâl, fiðâ√-ı mû dört buçuk mi&ðâl ve ar†amîstiyâ ¡u§âresi ya¡nî iblencâ-
seb fiðâ√ı ki ona ðay§ûm-ı berrî dahi denir. Ve u§ûl-i hindebâ her birinden 
yirmişer mi&ðâl, varað-ı ütrücc on üç mi&ðâl. Bu edviyeler a«≠ ve sa√ð 
olunup elekten geçirilir ve ba¡dehu o edviyeden nað¡ olunacaklar nað¡ olu-
nur. Ve a§l olan onun nað¡ı şarâb-ı §âf u ceyyid içinde kılınmaktır veyâ«ûd 
cumhûrî içinde veyâ«ûd mü&elle& veyâ«ûd nebî≠-i zebîb ve nebî≠-i ¡asel 
içinde nað¡ olunur ve rıπvesi menzû¡a olan ðadr-i √âcet ¡asel ile ma¡cûn kılı-
nıp bir kap içinde √ıf@ olunur ve tiryâð-ı kebîri isti¡mâl gibi isti¡mâl olunur. 
Ve ba¡∂ı e†ıbbâ o terkîbin a«lâ†ına uşşaðtan bir şey™ katarlar ve ba¡∂ılar ona 
uşşað id«âlini uşşaðın mi¡deyi i∂mârı √asebiyle re™y eylemezler.
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Tiryâð-ı ¡Azre Nüs«a-i U«râsı Budur: ◊amâmâ ve mürr ve lükk ve ða-
ranfül her birinden beşer ûðıyye, ¡âðırðar√â ve îresâ ve ûferbiyûn ve belâ≠ur 
her birinden ikişer buçuk ûðıyye ve id«ir ve enîsûn ve esârûn ve ðardemânâ 
ve verd ve dâr-ı §înî ve kibrît her birinden dörder ûðıyye ve selî«a on iki 
buçuk ûðıyye, lübnâ altı buçuk ûðıyye ve dûðû ve fülfül her birinden bi-
rer buçuk ûðıyye, za¡ferân on iki ûðıyye ve fu†râsâliyûn ve se≠âb-ı yâbis 
her birinden birer ûðıyye ve ikişer dirhem ve bezr-i râziyânec ve muðl 
her birinden dörder buçuk dirhem ve lübân ve sünbül-i Aðrî†î her birin-
den dokuzar evâðî, ke&îrâ on ûðıyye, heyâfâðas†îdâs ¡u§âresi üç ûðıyye, 
√abbu’l-ütrüccü’l-muðaşşer bir mi&ðâl ve bezrü’ş-şibt ve kebidü’l-mâlikî 
ve ¡îdânu’§-§ufr her birinden ikişer mi&ðâl, bezrü’l-benc bir rı†l ve bezr-i 
«aş«âş iki rı†l ve sünbül dokuz ûðıyye bir dirhem, sâ≠ec ve summâð ve 
√abbu’l-belesân her birinden üçer ûðıyye ve afyûn iki ûðıyye ve bir buçuk 
dirhem, mû iki ûðıyye ve mâmî&â ve rîvend ve ðus† her birinden dörder 
mi&ðâl ve varað-ı ütrücc beş mi&ðâl, aðrâ§-ı Enderû«ûrûn üç mi&ðâl, dü-
hn-i belesân yedi mi&ðâl ve ¡u§âre-i ðay§ûm bir rı†l, √avlencân yedi ûðıyye, 
√u∂a∂ altı evâðî, ¡asel √âcet miðdârı.

Tiryâð-ı ¡Azrede Olan Aðrâ§-ı Enderû«ûn ¢ur§unun ~an¡atıdır: Bâbû-
nec-i a√mer ve bâbûnec-i ebya∂ ve summâð ve enîsûn ve fû ve esârûn ve 
üşne ve ða§abu’≠-≠erîre ve ¡îdânu’l-belesân her birisinden birer cüz™. Bun-
lar mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ olunup sa√ð olunur ve elekten geçirilir ve cem¡ 
olunup ceyyidü’l-cevher ve §âf olan şarâb ile cem¡ olunur. Ve a§l olan o ed-
viyeler şarâb-ı mev§ûf-ı me≠kûr ile cem¡ olunmaktır veyâ«ûd cumhû[r]î tes-
miye olunan şarâb ile veyâ«ûd mü&elle& veyâ«ûd nebî≠-i zebîb ile veyâ«ûd 
¡asel ile cem¡ olunur ve ba¡de’l-cem¡ üç gün mütevâliyen terk olunur ve kül-
lü yevmin merreten ta√rîk olunur. Ve eger √âcet olur ise ≠ikri mürûr eden 
eşribeden ona ziyâde olunur ve ondan birer mi&ðâl vezninde aðrâ§ itti«â≠ 
olunup @ıllda tecfîf olunur. Ve bu tiryâðı ¡Azre nâm †abîb §an¡at eylemiştir, 
her emrde tiryâð-ı fârûðun «alîfesi gibidir.

~an¡atu’t-Tiryâðı’l-Erba¡ati: Cen†iyâna’r-Rûmî ve √abbu’l-πâr ve zerâ-
vend-i †avîl ve mürr veznleri berâber a«≠ ve daðð olunur ve menzû¡u’r-rıπ-
ve ðadr-i kifâye ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi mi&ðâl-i vâ√id-
dir, mâ-ı fâtir ile saðy olunur. Ve deyildi ki işbu tiryâð-ı erba¡ada “mürr” 
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bedeline ba¡∂ı e†ıbbâ “ðus†-ı mürr” va∂¡ ederler. Ve Çehârba«t √ikâye edip 
der ki ba¡∂ı nüs«a gördüm ki onda bir cüz™ za¡ferân dahi tiryâð-ı erba¡a 
a«lâ†ına id«âl olunmuştur. Ve ba¡∂ı nüsa«-ı ¢ânûn’da ــ ج و ــ ــ  ــ   و
د ى وا -diye mes†ûrdur. Bu me≠kûr o tiryâð-ı erba¡adır ki ¡aðârib ve ¡anâ ا
kib les¡lerine ve emrâ∂-ı bârideye ve «u§û§an baπteten vâði¡ olan §ar¡a ve 
«afaðân-ı fu™âda nâfi¡dir.

Sû†ayrâ Ya¡nî Mu«alla§a-i Ekber ~an¡atı Budur: Bu devâ menâfi¡i câ-
mi¡dir, §ar¡ ve düvâr ve §udâ¡-ı ¡atîð ve ra¡şeye nâfi¡dir ve mevâddı ¡ayna 
ta√allübden meb¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre ðad√ ¡aðıbında ya¡nî âlet ile ¡ayna 
nüzûl eden mâı a«≠ ¡aðıbında bu devâ ikti√âl olunup o su ¡ayna ¡avdetten 
men¡ olunur. Ve bu devâ ¡ayna √udû& eden âfete ve inðı†â-ı §avta ve fâlice 
ve vesvâsa ve veca¡-ı esnâna ve veca¡-ı ¡ayna ve riye ve §adr ve cenb ve 
şerâsîf ağrılarına mâ-ı ¡aselde saðy olunmakla nâfi¡ olur. Ve ða≠f-i dem 
edenlere ¡a§a’r-râ¡î ve lisân-ı √amel suyu saðy olunup onlara nâfi¡ olur. Ve 
mi¡desinde evcâ¡ ve riyâ√ olanlara ve yereðâna dahi nâfi¡dir; levni ta§fiye 
eder, fikri i≠hâb ve cüşâyı izâle eder. Ve ðurû√-ı me&âne ve emrâ∂-ı em¡â ve 
maπ§ a§√âbına saðy olunur, o a¡∂âların ve †ı√âlin ðurû√u için i√tiðân olunur 
ve onunla külâ ve me&âne fu∂ûlü idrâr olunur ve me≠âkîri taðviye eder ve 
me≠âkîr üzere †ılâ olunsa şehveti inhâ∂ eder. Ve mefâ§ıl ve niðris ve teşen-
nüc evcâ¡ına nâfi¡ olur. Ve ≠âtü’n-nehş √ayvânın sümûmuna ve sümûm-ı 
meşrûbeye nâfi¡ olur.

Ve Onun A«lâ†ı Budur: Selî«a ve id«ir her birinden birer buçuk ûðıyye 
ve cünd-i bîdester ve fu†râsâliyûn ya¡nî kerefs-i cebelî bezri her birinden 
on beşer mi&ðâl, bezr-i kerefs iki ûðıyye, sîsâliyûs bir mi&ðâl ve ðus† ve 
dâr-ı §înî ve aðrâ§-ı A≠rûmaπamâ ve mey¡a-i sâile ve esârûn her birinden 
altışar me&âðîl ve enîsûn ve afyûn her birinden onar mi&ðâl, fülfül-i ebya∂ 
on iki mi&ðâl, dâr-ı fülfül ve sünbül ve √amâmâ ve za¡ferân her birinden 
dörder mi&ðâl. Bu edviyeler a«≠ olunup sa√ð olunur ve elekten geçirilip 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile cem¡ olunur ve bir kaba konulup √ıf@ olunur ve 
vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur ve onun isti¡mâli altı ay mek&inden sonra olur.

Mu«alla§a-i Kübrâ A«lâ†ından Olan A≠rûmaπamâ Aðrâ§ının ~an¡atı 
Budur: ◊amâmâ, dâr-ı şîşe¡ân, ðus†, ða§ab-ı ≠erîre, fülfül-i ebya∂, ðaran-
fül, nân«âh her birinden üçer mi&ðâl, dâr-ı §înî, ma§†akî, za¡ferân, mürr her 
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birinden altışar mi&ðâl, fû bir mi&ðâl, sünbülü’†-†îb, sâ≠ec-i Hindî her bi-
rinden yedişer mi&ðâl. Bu edviyeler mes√ûðan ve mun«ûlen cem¡ olunup 
şarâb-ı §âf ile veyâ«ûd πayri ile ma¡cûn kılınıp birer mi&ðâl vezninde ondan 
aðrâ§ itti«â≠ olunur ve @ıllda tecfîf olunup isti¡mâl olunur.

Büzürg-dârû Tesmiye Olunan Ehl-i Fârs’ın Mu«târı Ma¡cûn-ı Kebîrdir: 
Bu ma¡cûn felûniyâ me≠hebine ≠âhib ve ke≠âlik tiryâð ve şelî&â fevâidini 
câmi¡dir ve ðûlınca onun menfa¡ati ¡a@îmedir. [561b] 

Ve A«lâ†ı Budur: Za¡ferân, bezrü’l-benc her birinden birer istâr, afyûn 
ve ûferbiyûn her birinden yirmişer dirhem, sünbül ve lübnâ her birinden 
ikişer istâr, sâ≠ec-i Hindî ve ðaranfül ve bezr-i √armel ve ¡âðırðar√â ve dâr-ı 
fülfül her birinden dörder dirhem ve fülfül-i ebya∂ ve sekbînec ve cünd-i 
bîdester ve câvşîr her birinden ikişer dirhem ve lü™lü™-i πayr-i me&ðûb ya¡nî 
deliksiz inci ve nûşâdur ve se≠âb-ı berrînin bezri ve misk ve kâfûr ve ðâðule 
ve dâr-ı §înî ve selî«a her birinden birer dirhem ve ðus† ve zürünbâ† ve derû-
nec ve dühn-i belesân her birinden sekizer dirhem. Ve nüs«a-i Süryâniyye 
vü a¡cemiyyede mürr dört dirhem ve kâfûr dört dirhem diye vâði¡ olmuş-
tur. Bu edviyelerin yâbisi daðð olunup elekten geçirilir ve nediyyesi †ılâ-i 
ma†bû«ta nað¡ olunup küllîsi cem¡ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve altı ay 
miðdârı tevaððuf olunup ona ¡ıtð geldikten sonra isti¡mâl olunur ve şerbeti 
vâ√idesi bir cillevze kılınıp mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Mâddetü’l-◊ayât Tesmiye Olunan Ma¡cûnu’l-Felâsife ~an¡atıdır: Bu 
ma¡cûn fu∂ûl-i balπama nâfi¡ ve nefesi muðavvî ve müferri√ ve ha∂∂âm 
ve müceşşî ve müşehhî olup şebâbı istirdâd eder gibi olur, √ıf@ı ve ≠ikr ve 
≠ekâyı ve ¡aðlı ziyâde eder ve lisânı mün†alıð eder ve ebrideyi izâle eder 
ve selisü’l-bevli ða†¡ eder ve riyâ√ı teskîn eder ve menîyi ziyâde ve ≠ekeri 
taðviye eder ve ¡umûru ya¡nî her iki diş arasında olan la√miyyeti i∂mâr edip 
esnânı şedd eder ve @ahr ve mefâ§ıl ve «â§ıre ve √âlibân ağrılarını teskîn 
ve izâle eder.

Onun A«lâ†ı Budur: Fülfül ve dâr-ı fülfül ve zencebîl ve dâr-ı §înî ve 
emlec ve belîlec ve şey†arec ve zerâvend-i müdevver-i Şâmî ve ¡urûð-ı 
bâbûnec ve §anevber √abb-ı kebîrinin cevfi ve cevz-i Hindî ve bir nüs«a-
da cevz-i Hindînin dühnü vâði¡ olmuştur ve sâ†ûriyûn - ن ر ــא  ya¡nî 
«u§a’&-&a¡leb her birinden birer ûðıyye ve √abb-ı ¡inebin nebâtı üç ûðıyye. 
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Bu me≠kûrlar a«≠ olunur ve zebîb-i a√merin ¡acemi nez¡ olunduktan sonra 
la√mı daðð olunur ve mecmû¡-ı edviye mi&illi ¡asel a«≠ olunup ¡aðd olunur 
ve onunla ¡aðâðîr-i me≠kûre ma¡cûn kılınır ve her √âlde ondan cevze-i §aπî-
re miðdârı a«≠ olunur.

Şelî&â ~an¡atı Budur: Bu bir nev¡ devâdır ki her nef¡in ondan √u§ûlü-
ne e†ıbbâ ∂âmin olurlar ve onun terkîbinde cemî¡an ¡acâyib vardır. ~â√ib-i 
¢ânûn der ki o devâda ben â&âr-ı ke&îre görmedim velâkin benim gördü-
ğüm e&er ancak budur ki lisânın emrâ∂ ve istir«âsı √asebiyle lisâna ¡ârı∂ 
olan √abs ve i¡tiðâli o devâ izâle eder. Ammâ e†ıbbâ derler ki şelî&â-i ke-
bîr cünûna ve emrâ∂-ı bâride-i sevdâviyyeye ve balπamiyye[ye] ve fâlice 
ve §ar¡a ve sekteye ve laðveye ve vesvâsa ve √adî&ü’n-nefse ve §udâ¡a ve 
şaðîðaya ve nisyâna ve mâlî«ûlyâya ve berd-i dimâπa ve ra¡şeye ve «afaðâ-
na nâfi¡ olur ve cenîni √ıf@ eder ve isðâ†ına nâfi¡ olur ve ke≠âlik tað†îr-i 
bevle ve evcâ¡-ı ra√ime ve ra√imin riyâ√ına ve istir«â-i lisâna ve düvâra 
ve ∂arar-ı fu†rdan olan πamma ve ke≠âlik sümûm ve mi¡dede câmide olan 
elbân ve πayri ma∂arratlara nâfi¡ olur ve veca¡-ı mefâ§ıla ve evcâ¡-ı müz-
mine-i bâridenin küllîsine dahi nâfi¡ olur. Ve bu devâ her ¡illet için o ¡illete 
münâsib biraz şey™le saðy olunur ve berd-i şedîd için «ıyâr-şenber suyu ile 
saðy olunur ve deyildi ki berd-i şedîd için onu «amrda saðy evlâ olur. Ve 
süded-i bâ†ıne için mâ-ı u§ûl ile ve evcâ¡-ı ra√im için mâ-ı enîsûn ile ve 
a¡∂â-ı ¡âliyede olan evcâ¡ için mâ-ı merzencûş veyâ«ûd u§ûl-i sılð ile saðy 
olunur ve §ıbyân için dühn-i benefşec ile saðy olunur. Bu ¡abd-i faðîr der ki 
§ıbyândan murâd ümmü’§-§ıbyân dedikleri ¡illettir Allâhı a¡lem. Mu§annif 
der ki:

Bu menâfi¡-i ke&îre e†ıbbânın ≠ikr eyledikleri şelî&â menâfi¡idir, ammâ 
benim katımda şelî&â bir devâdır ki onun terkîbi müşevveş ve πayr-i mü-
retteb ve demi ve a«lâ†-ı sâireyi mu√rið ve onları iðrâ§ ve i«lâ§tan ðâ§ırdır.

A«lâ†-ı Şelî&â Budur: Misk ve kâfûr ve ¡anber ve √amâmâ ve bezr-i √ar-
mel ve ûferbiyûn ve üşnân-ı Neba†î ve üşne ve bezr-i kerefs ve bezr-i se≠âb 
ve a«&â-i baðar-ı cebelî ve kibrît-i a√mer ve kibrîr-i a§fer ve «arbað-ı ebya∂ 
ve lübnâ ve su¡d ve mârşûye ya¡nî ¡îdânu’l-hilyevn ve ¡urûðu’l-isfend ya¡nî 
√armel-i ebya∂ın kökü ve mâmîrân ve √abbu’l-ma√leb ve ¡ûdu’l-belesân ve 
hezâr-ceşân ve şeş-bendân ve cillevz-i Hindî ve şa¡ru’l-πûl ve engüşt-i zerd 
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ve keşt-ber-keşt ve √ıltît-i †ayyib ve sekbînec ve câvşîr ve fiðâ√-ı √ınnâ ve 
râvend-i §înî ve √abb-ı belesân ve ¡îdânu’l-belesân ve √abbu’l-âsı’l-Mı§rî 
ve ma«tûmu’l-melik ve √acer-i Dâvûd ve √ıltît-i müntin ve küşû& ve keh-
rübâ ve mûrd-isferem ve cüft-âfrîd ve cevz-i übhül ve muπâ& ve mermâ√ûz 
ve iki behmenler ya¡nî behmen-i a√mer ve behmen-i ebya∂. Bu me≠kûrların 
her birinden ikişer dirhem lü™lü™-i πayr-i me&ðûb, za¡ferân, fiðâ√u’l-i≠«ir, 
sâ≠ec ve cevz-i bevvâ ve cünd-i bîdester ve bezr-i circîr ve bezrü’l-cizr ve 
bezr-i râziyânec ve zûfâ-i yâbis her birinden onar dirhem, ≠eheb-i mes√ûð, 
fı∂∂a-i mes√ûð ve zerneb, keyye, zâcü’l-esâkife, şûnîz, «ur™u’&-&a¡leb, a§l-ı 
keber, selî«a, ¡îdân-ı selî«a her birinden nı§f dirhem, ibrîsem-i «âm, şib-
tin bezri ve u§ûlü, zürünbâd, derûnec, zencebîl, cen†iyânâ ve lisân-ı ¡a§âfîr 
ve mil√-i Hindî ve ¡âðırðar√â ve büssed ve ðafru’l-yehûd ve fû ve bezr-i 
ða†ûnâ ve sa¡ter-i Fârsî ve sa¡ter-i ◊ûzî ve murabba¡a olan erba¡a-i †uruðun 
türâbı ve «îrî-i a√merin u§ûlü ve ferencmüşkün ya¡nî ðaranfül-i bostânî ve 
bânın √abb-ı muðaşşeri ve ütrüccün ðuşûr-ı yâbisi ve ¡îdân-ı fâvâniyâ her 
birinden dörder dirhem ve ðaranfül ve sünbül ve esârûn ve ðus† ve ðâðule 
ve bersiyâvşân her birinden sekizer dirhem ve besbâse ve îresâ ve fiðâ√-ı 
«ilâf ve hindebânın ¡urûð-ı yâbisi ve hevmü’l-mecûs ve ca¡de ve îresâ ¡u§â-
resi ve dâr-ı şîşe¡ân ve ðay§ûm ve ðardemânâ ve †abâşîr her birinden birer 
dirhem ve lüffâ√-ı yâbis ve fülfül-i ebya∂ ve fülfül-i esved ve dâr-ı fülfül 
ve afyûn ve zerâvend ve √abbu’l-benci’l-ebya∂ her birinden yirmi beşer 
dirhem ve bâ≠âverd ve √î†ânda balı olan ku¡ûb-ı tîn6 ve râvend-i §înî ve 
«ıl¡atân ya¡nî √abað-ı cebelî ve levz-i mürr her birinden yedişer dirhem ve 
encudân-ı esved dört dirhem ve rubu¡ dirhem ve iklîlü’l-melik dört dirhem 
ve dört dânıð ve «îr-i bevvâ ve enîsûn ve şî√ ve mil√-i †aberzed ve mil√-i 
«ubz ya¡nî mil√-i ¡acîn ve fu†râsâliyûn ve ¡u§âretü’s-sûs ve ¡u§âretü’l-πâfe& 
her birinden üçer dirhem, kûrdân beş dirhem, mıπnâ†îs altı dirhem. Bu edvi-
yenin yâbisi daðð olunup elekten geçirilir ve nedîsi ya¡nî yaş olanları †ılâ-i 
ceyyid içinde nað¡ olunur ve mecmû¡-ı edviyenin üç katı ¡asel ile ma¡cûn 
kılınıp inâ-i [ðârûre-i] zücâc içinde ref¡ olunur ve altı ayda idrâk edip ¡atîð 
olur. Ve şerbet-i vâ√idesi √ımma§a miðdârıdır, mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

6 Nüs«a-i âtiyede ¡aðdu’t-tîn vâði¡ olmuştur, pes ma¡nâ dîvârın çamurunda olan 
girift olmuş saman çöplerinin çürükleri demek olur.
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Nüs«a-i U«râda Olan A«lâ†ı Budur: Misk-i ceyyid, √amâmâ, ûfer-
biyûn, üşnân-ı Neba†î, bezr-i kerefs, bezr-i se≠âb, üşne, kibrît-i a§fer, 
a«&â-i baðar-ı cebeliyye, kâfûr ve ebya∂ ve esved iki «arbað ve su¡d ve 
mey¡a-i sâile ve mâmîrân-ı §înî ve bezr-i hilyevn ve bedâşeπân ya¡nî kef-
fü’l-kelb tesmiye olunan nebât ve e§âbi¡u’§-§ufr ve şa¡ru’l-πûl ve bez-
rü’l-hindebâ ve keşt-ber-keşt ve ¡îdânu’l-belesân ve isfend-i isfîd u§ûlü 
her birinden ikişer dirhem, lü™lü™-i πayr-i me&ðûb ve za¡ferân ve sâ≠ec-i 
Hindî ve cevz-i bevvâ ve cünd-i bîdester ve fiðâ√-ı i≠«ir ve bezr-i circîr 
ve bezr-i zûferâ her birinden onar dirhem, ¡anber ve ibrîsem-i mu√rað 
veyâ«ûd ibrîsem-i πayr-i mu√rað ve ðaranfül ve sünbül-i †îb ve zürünbâd 
ve derûnec ve fülfül-i ebya∂ ve zencebîl ve u§ûlü’ş-şibt ve bezrü’ş-şibt 
ve cen†iyâna’r-Rûmî ve lisânu’l-¡a§âfîr fiðâ√ı ve mil√-i Hindî ve sa¡ter-i 
Fârsî ve übhül ve ¡âðırðar√â ve zerâvend-i müda√rec ve bunduð-ı Hindî 
ve bezr-i encudân ve büssed ve bezr-i ða†ûnâ ve ðafru’l-yehûd ve hezâr-
ceşân [562a] ve şeş-bendân her birinden dörder dirhem, zerneb ve ma§†akî 
ve √abbu’l-belesân ve şûnîz ve zâcu’l-esâkife ve «ur™u’&-&a¡leb ve ðuşûr-ı 
a§lu’l-keber her birinden nı§f dirhem, sûsen-i âsmâncûnînin a§lı ve besbâ-
se ve murabba¡ât-ı †uruðun türâbı ya¡nî dört yol ağzından a«≠ olunan türâb 
ve mâu’s-sûs ve mâu’ş-şevk ve √abbu’l-ma√leb her birinden birer dirhem, 
lüffâ√ on ¡aded, selî«anın kendi ve ¡îdânı her birinden beşer dirhem, ðus†-ı 
mürr, ðâðule, bezr-i √armel, ¡îdân-ı bersiyâvşân her birinden sekizer dir-
hem, bezr-i râziyânec, fû, râvend her birinden altışar dirhem, bâ≠âverd, 
¡aðdu’t-tibn ki dîvârlarda olur her birinden yedişer dirhem, fülfül-i esved, 
dâr-ı fülfül, bezr-i benc, afyûn, zerâvend-i †avîl her birinden yirmişer dir-
hem, iklîlü’l-melik dört buçuk dirhem, ðı&&ânın √abb-ı muðaşşeri dört 
dirhem bir dânıð. Bu edviyeler mes√ûðan ve men«ûlen cem¡ olunur, nað¡a 
mu√tâc olanlar şarâb-ı rey√ânî ile nað¡ olunur ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
bir inâ içinde ref¡ olunur ve altı ay mürûrundan sonra isti¡mâl olunur. Ve 
şerbet-i vâ√idesi √ımma§a miðdârı olur, a§l-ı râziyânec ve kerefs ðuşûru-
nun suyu ile saðy olunur ve o devâdan √an@al √abbesi miðdârı şehdânec 
veyâ«ûd merzencûş suyu ile isti¡â† olunur.

Enûş-dârû: Devâ-i Hindîdir, ðalbi tervî√ ve taðviye eder ve bedeni dahi 
taðviye eder, levn-i beşereyi ta√sîn, §ufâreti i≠hâb ve izâle ve nükheyi ve 
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¡araðı ta†yîb eder ve kebide nef¡i ¡a@îm olur ve onun ma∂arrat-ı @âhitesi 
yoktur ve ðable’†-†a¡âm ve ba¡dehu tenâvül olunur.

A«lâ†ı Budur: Verd-i a√mer-i Fârsî altı dirhem, su¡d beş dirhem, ða-
ranfül, ma§†akî, sünbül, esârûn her birinden üçer dirhem, ðırfe, zerneb, 
za¡ferân, besbâse, ðâðule, dâr-ı çînî, hâl, cevz-i bevvâ her birinden ikişer 
dirhem. Bu edviyeler a«≠ ve daðð olunup √arîrden geçirilir ve sa√ð olunup 
mu√kem «al† olunur ve ba¡dehu münaððâ ve ceyyid ve √adî& emlecden bir 
rı†l a«≠ olunup dokuz rı†l mâ-ı ¡a≠b ile &ülü&ü bâðî kalınca ðadar †ab« olunur 
ve ba¡dehu ta§fiye olunup mâ-ı mu§affâsı yine ðıdra i¡âde olunur ve üzerine 
fânî≠-i Siczîden iki rı†l ilðâ olunup rıfð üzere πıl@at ve ðıvâm √â§ıl olunca 
iπlâ olunur ve o iπlâ ile le¡ûð-ı πalî@ ðıvâmında olur ve sonra nârdan o 
ðıdr inzâl olunup edviye-i sâbıða-i me≠kûre üzerine saçılır ve ¡ûd-ı «ilâf ile 
ta√rîk olunur müsteviyen i«tilâ† edince ðadar. Ve kaçan √arâret-i nâriyyesi 
zâile olup teberrüd eylese bir a«∂ar kap içinde √ıf@ olunur. Ve onun şerbet-i 
vâ√idesi bir mi&ðâl ve iki mi&ðâl arasında kılınır.

Ma¡cûn-ı Â«er-i Hindî: Bunun ef¡âli ma¡cûn-ı evvelin ef¡âline ðarîb olur, 
levni ta§fiye eder ve mi¡deyi tenðıye eder ve ba§arı raðviye ve †abî¡atı telyîn 
ve bâsûra nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Fülfül, dâr-ı fülfül, ihlîlec-i esved ve emlec-i menzû¡a-
tu’-nevât ve ðan†ûriyûn her birinden dörder istâr, ¡asel, semn-i baðar ed-
viyeyi ma¡cûn kılacak miðdâr; şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâl veyâ«ûd ek&er 
olur, her insâna ðuvveti miðdâr saðy olunur.

◊arî Denmekle Ma¡rûf Ma¡cûn Budur: İki mirreye ya¡nî mirre-i §afrâ ve 
mirre-i sevdâya nâfi¡ olur ve melîleye ve √ikkeye ve ebrideye nâfi¡dir ve 
mi¡deyi muðavvîdir ve ðûlınca ve riyâ√a nâfi¡ ve †a¡âmı müşehhî ve cimâ¡ı 
muðavvî olur.

Ve A«lâ†ı Budur: Saðmûnyâ ve türbüd lübâbı ve dâr-ı fülfül her birinden 
altışar dirhem, ¡âðırðar√â, bezr-i kerefs, nân«âh, zencebîl, mil√-i Hindî her 
birinden birer dirhem, ðaranfül, zerneb her birinden nı§f dirhem, iflünce 
bir mi&ðâl, ma√leb-i muðaşşer iki dirhem, sükker-i †aberzed ve za¡ferân 
her birinden üçer dirhem. Bu edviyeler elekten geçirilir lâkin saðmûnyâ ve 
za¡ferân ve sükker bu üç edviye daðð olunmakla iktifâ olunup cemî¡an daðð 
olunur ve ba¡dehu «al†-ı mu√kem ile «al† olunur ve «al†ı menzû¡u’r-rıπve 
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iki buçuk mi&li ¡asel ile kılınır. Ve şerbet-i vâ√idesi iki buçuk dirhem ile üç 
dirhem arası kılınır.

Ma¡cûn-ı Â«er: Nefse neşâ† ve ðuvvet verir, müferri√tir ve bedeni 
muðavvî, levni mu√assin olur, §ufârı izâle ve nükheyi ve ¡araðı ta†yîb eder, 
mi¡deye ve kebide nâfi¡ olur ve onda bir ma∂arrat yoktur, ðable’†-†a¡âm ve 
ba¡dehu tenâvül olunur.

Onun A«lâ†ı Budur: Verd-i a√mer altı cüz™, su¡d sekiz cüz™, ðaranfül, 
ma§†akî, sünbül, esârûn her birinden üçer cüz™, ðırfe, zerneb, za¡ferân her 
birinden ikişer cüz™, besbâse, ðâðule, hîl-i bevvâ, cevz-i bevvâ her birin-
den birer cüz™. Bu edviyeler daðð olunur ve elekten geçirilir. Bu devânın 
mecmû¡undan her otuz üç dirhem için birer rı†l emlec-i √adî& a«≠ olunup 
onun her bir rı†lı i≠âsında me™«û≠ olan yedi rı†l su ile kaynatılır o suyun 
üç rı†lı bâðî kalınca ðadar ve ba¡dehu ta§fiye olunup o suyun üzerine em-
lecden her bir rı†l mu√â≠îsinde bir rı†l fânî≠-i Siczî ilðâ olunur ve le¡ûð-ı 
πalî@a ðıvâmında olunca ðadar †ab« olunur ve üzerine müheyyâ kılınan 
edviye ≠err olunur ve «al†ı mu√kem kılınır ve bir yeşil destîde √ıf@ olu-
nur. Ve şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâlden bir buçuk mi&ðâle varınca ðadar 
olur.

Ma¡cûn-ı Tiryâðî-i Kebîr Min ~an¡atınâ: Bu ma¡cûn mu§annifin 
ma§nû¡âtından mücerrebü’l-menâfi¡ ve bundan aðdem me≠kûr olan ma¡âcî-
nin menâfi¡ini câmi¡ bir ma¡cûndur.

Onun A«lâ†ı Budur: ¢uşûr-ı ütrücc, cen†iyânâ, mürr, √abbu’l-belesân, 
oğul otu varaðı ve bezr-i felencmüşk ve zürünbâd ve derûnec her birinden 
dörder dirhem, misk, ¡anber her birinden birer mi&ðâl, ðus†, dâr-ı §înî, vecc, 
za¡ferân, nârdîn, efsentîn, afyûn her birinden üçer dirhem, ¡ûd-ı Hindî iki 
mi&ðâl, kâfûr nı§f mi&ðâl, fû, mû, fu†râsâliyûn her birinden iki buçuk dir-
hem, bezr-i circîr, bezr-i lift, bezr-i kürrâ&, lisân-ı ¡a§âfîr ve √abbu’l-ðılðıl 
her birinden ikişer dirhem. Bu edviyeler resm üzerema¡cûn kılınıp altı ay 
ta«mîr olunur ve ba¡dehu şürb olunur.

Ma¡cûn-ı Tiryâðî-i ~aπîr Min ~an¡ati’l-Mu§annif: ◊abbu’l-belesân ve 
ðus† ve mürr ve cen†iyânâ ve dâr-ı §înî ve fülfül-i ebya∂ ve ¡ûd-ı Hindî ve 
fu†râsâliyûn her birinden birer cüz™ ve misk &ülü& cüz™ ve cünd-i bîdester 
rubu¡ cüz™. Bu edviyeler ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.
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Ma¡cûn-ı ¢ay§ar: Bu ma¡cûn «afaðâna ve §ar¡a ve evcâ¡-ı mi¡de-i bâri-
deye ve em¡âya ve südede ve demde olan ¡ufûnet-i †avîleye ve ¡usr-i ha∂ma 
ve ¡usr-i nefese ve füvâð-ı şedîde nâfi¡ olur.

Onun A«lâ†ı Budur: Cünd-i bîdester, rubb-ı sûs, selî«a, ðus†-ı mürr, fül-
fül-i esved, dâr-ı fülfül, mey¡a, afyûn, za¡ferân, sünbülü’†-†îb her birinden 
üçer dirhem, câvşîr bir dirhem, misk bir dânıð, zürünbâd, derûnec, lü™lü™-i 
πayr-i me&ðûb her birinden nı§f dirhem, mürr dokuz dirhem. Bu edviye 
sa√ð olunup elekten geçirilir ve ba¡dehu menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn 
kılınır ve ¡inde’l-√âcet √ımma§a miðdârı isti¡mâl olunur.

I†rîfil-i Kebîr: Sû™-i ha∂ma ve mi¡de ve em¡â berdlerine nâfi¡ ve «u§û§an 
em¡âya enfa¡dır ve mi¡de ve me&âne istir«âsına dahi nef¡i vardır ve cidden 
bâhı ziyâde eder.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i esved-i muðaşşer altı dirhem, belîlec, emlec, ke-
refs-i cebelînin bezri, şey†arec-i Hindî, nân«âh, sa¡ter-i Fârsî her birinden 
birer ûðıyye, sünbül, √amâmâ, hâl, vecc her birinden üçer dirhem, dâr-ı §înî 
dört dirhem, fülfül-i ebya∂, fülfül-i esved, nâr-müşk, mil√-i Hindî her birin-
den nı§f ûðıyye, «abe&-i √adîd üç ûðıyye, «ardal bir buçuk ûðıyye, nûşâdur 
nı§f dirhem. Bu edviyeler daðð olunup elekten geçirilir ve dühn-i levz ile 
lett olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve her cüz™ muðâbi-
linde ¡asel üç cüz™ kılınır ve √âcet katında isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i U«râ: Helîlec-i Kâbülî, belîlec, şîr-i emlec, kerefs-i cebelî bezri, 
[562b] bûzîdân, besbâse, şey†arec-i Hindî, şeşðâðul her birinden birer cüz™, 
tûderîc-i a√mer, tûderîc-i ebya∂, lisânu’l-¡a§âfîr, behmen-i ebya∂, behmen-i 
a√mer her birinden yarımşar cüz™. Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten 
cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ve semn ile ma¡cûn kılınıp ¡in-
de’l-√âcet isti¡mâl olunur.

~an¡at-ı Zâmehrân-ı Kebîr: Devâ-i Hindîdir, sû™-i mizâc-ı bâride ve 
∂a¡f-ı mi¡deye nâfi¡dir, bâhı ziyâde eder, vesvâsa ve sevdâya nâfi¡ olur ve 
√arekât-ı bedeni ı§lâ√ ve cenîni √ıf@ eder ve külâ ve me&âneyi dahi ı§lâ√ 
eder ve √a§âtı teftît eder.

Onun A«lâ†ı Budur: Vecc, ðus†-ı mürr, zerâvend-i †avîl, zerâvend-i 
müda√rec, ðaranfül, üşne, ða§abu’≠-≠erîre üçer dirhem, ¡îdânu’l-belesân, 
ðı&&â-i berrînin a§lı, bezr-i fencengüşt her birinden üçer istâr, afyûn, efer-
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biyûn, cünd-i bîdester her birinden üçer dirhem, dâr-ı fülfül, zencebîl her 
birinden beşer istâr, bezr-i kerefs, nân«âh, kerevyâ, râziyânec, bezr-i ra†-
be, bezr-i baðlatu’l-√amðâ, bezr-i circîr, tûderîc-i a√mer, tûderîc-i ebya∂, 
â≠ânu’l-fâr, kemmûn-ı Kirmânî, bezrü’ş-şibt her birinden altışar istâr, iklî-
lü’l-melik, şî√, zerneb, √abbu’l-belesân, selî«a, besbâse, ðâðule, ðırfe her 
birinden dörder istâr, helîlec-i a§fer, belîlec ve menzû¡u’n-nevâ şîr-i emlec 
her birinden sekiz istâr, luffâ√-ı yâbis, «arbað-ı ebya∂, âs, mermâ√ûz, mûr-
disferem, bezrü’l-benci’l-berrî, bezrü’l-benci’l-bostânî ve √asek-i bostânî, 
şey†arec-i Hindî, zirişk, ütrüccün √abb-ı muðaşşeri, zu¡rûr, senber, âs-ı Hin-
dî, behmen-i ebya∂, lisân-ı ¡a§âfîr her birinden dörder mi&ðâl, cevz-i bevvâ 
otuz ¡aded, bezrü’l-cizr, √amâmâ, sâ≠ec-i Hindî, √ulbe, mû, fu†râsâliyûn, 
dûðû, râvend-i §înî her birinden altışar dirhem, ihlîlec-i ebya∂.

Ve yine o o edviye ile fânî≠in mecmû¡u miðdârı semn-i baðar ve edviye 
ve fânî≠ ve semnin mecmû¡u miðdârı menzû¡u’r-rıπve ¡asel a«≠ olunup bu 
§ıfat üzere ma¡cûn kılınır. Ve o §ıfatın nüs«ası budur ki fânî≠ a«≠ ve ða†¡ 
olunur ve üzerine üç rı†l su ilðâ olunur ve fânî@ @evebân edip ¡asel gibi πalî@ 
olunca †ab« olunur ve ba¡dehu üzerine ¡asel ilðâ olunur ve semn-i baðar 
teftîr olunup o müfetter semn ile edviye-i mes√ûða vü men«ûle lett olunur 
ve ba¡dehu ma†bû« olan fânî≠ ve ¡asel bir hâven-i kebîr içre ilðâ olunur ve 
üzerine semn ile meltûte olan edviye ≠err olunur ve eczâlar müsteviye ve 
müşâbihe olunca ðadar ma¡cûn kılınıp √abb olunur ve onun şerbet-i vâ√ide-
si ¡af§a miðdârı olur, şehrin evvelinde ve â«irinde mâ-ı √ârr veyâ«ûd ba¡∂ı 
enbi≠e ile üçer gün isti¡mâl olunur.

Ve Onun Nüs«a-i U«râsının A«lâ†ı Budur: Vecc ve ðus† ve mürr ve 
zerâvend-i †avîl ve zerâvend-i müda√rec ve ða§abu’≠-≠erîre ve ðaranfül ve 
¡îdânu’l-belesân ve ðunâberâ u§ûlü ve bezr-i fencengüşt her birinden üçer 
istâr, dâr-ı fülfül, zencebîl her birinden beşer istâr ve bir â«er nüs«ada 
“«amse-i istâr” bedeline “istâreyn” vâði¡ olmuştur, bezr-i râziyânec ve 
bezr-i ra†be ve bezr-i ferfa« ve bezr-i circîr ve bezr-i kerefs ve nân«âh ve 
kerâvyâ ve bezrü’l-merzencûş ve fû≠enec-i ebya∂ u a√mer ve kemmûn-ı 
Kirmânî ve bezrü’ş-şibt her birinden altışar istâr, iklîlü’l-melik ve şî√ ve 
zerneb ve √abbu’l-belesân ve selî«a ve besbâse ve ðâðule ve ðırfe her bi-
rinden dörder istâr, helîlec-i a§fer, belîlec, emlec her birinden sekizer istâr, 
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luffâ√-ı yâbis ve âs-ı yâbis ve «arbað-ı ebya∂ ve mermâ√ûz ve bezr-i benc-i 
berrî ve bezr-i benc-i bostânî ve √asek ve şey†arec-i Hindî ve zirişk ve √ab-
bu’l-ütrüccü’l-muðaşşer ve zu¡rûr ve senber, âs-ı Hindî ve behmenek-i a√-
merî vü ebya∂î ve lisân-ı ¡a§âfîr her birinden yirmi dörder mi&ðâl, cevz-i 
bevvâ otuz ¡aded, bezr-i cizr, √amâmâ, sâ≠ec-i Hindî, √ulbe, fu†râsâliyûn, 
duðû, rîvend-i §înî her birinden altışar dirhem, afyûn, cünd-i bîdester her 
birinden üçer dirhem, ihlîlec-i âs dört dirhem. Bu edviyeler elekten geçi-
rildikten sonra cem¡ olunur ve mecmû¡-ı edviye miðdârı ona fânî≠ katılıp 
semn ile lett olunur ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp bir inâ içinde ref¡ ve √ıf@ olu-
nur. Ve şerbet-i vâ√idesi ðavîlere iki dirhem ve ∂a¡îflere ondan dûn kılınır.

Zâmehrân-ı ~aπîr: Bu devâ zâmehrân-ı kebîre nef¡de ðarîbdir: Vecc, 
ðus†, zerâvend-i müda√rec ve zerâvend-i †avîl ve helîlec-i esved ü Kâbülî 
ve belîlec ve emlec ve şey†arec-i Hindî ve √asek ve zürünbâd ve behmen-i 
a√mer ve behmen-i ebya∂ ve rîvend-i §înî, bezr-i benc, √avlencân, mey¡a 
her birinden üçer istâr, √abb-ı reşâd, bezr-i √armel her birinden ikişer istâr, 
fülfül, dâr-ı fülfül, zencebîl her birinden beşer istâr, bezr-i kerefs, kerevyâ, 
su¡d, bezr-i lift, bezr-i ra†be, bezr-i ba§al, bezr-i circîr, zu¡rûr, tû≠erî-i ebya∂ 
u a√mer, bezr-i kürrâ&, bezr-i kettân, bezr-i √andeðûðâ, bezt-i râziyânec, 
nân«âh, bezr-i ütrücc-i muðaşşer, bezr-i baðlatu’l-√amðâ, fû≠enec, nâr-
keyû7, √ulbe, bezr-i merzencûş, kemmûn-ı Kirmânî, bezr-i şibt, bezr-i cizr 
her birinden onar dirhem, ðaranfül, hîl, üşne, sâ≠ec-i Hindî, ðâðule, râsen, 
su¡d, cevz-i bevvâ, ða§ab-ı ≠erîre, zerneb, iklîlü’l-melik, mermâ√ûz, √abb-ı 
belesân her birinden yirmişer dirhem, selî«a, besbâse, √abbu’l-âs, zirişk, 
lisân-ı ¡a§âfîr, sünbül her birinden yirmi dirhem, verd-i yâbis beş dirhem, 
helîlec-i esved-i Kâbülî, belîlec, emlec her birinden sekizer istâr, bezr-i 
benc-i ebya∂, afyûn, eferbiyûn her birinden üçer dirhem, cünd-i bîdester bir 
istâr ve mecmû¡-ı edviye-i me≠kûre vezninde fânî≠. Bu mecmû¡ «al† olunur 
ve semn-i baðar ile lett olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır. Ve 
şerbet-i vâ√idesi mi&ðâl-i vâ√id olup mâ-ı fâtir ile nâfi¡ olur.

Câlînûs Tertîbi Üzere Olup Mücerrebü’l-Menfa¡at Olan Ma¡cûn ~an¡atı 
Budur: Bu ma¡cûn âlât-ı bevlden külâ ve me&âne gibi ¡u∂vları tes«în eder, 
südedi fet√ ve bedeni ı§lâ√ ve taðviye eder.

7 İbn Kütbî müfredâtında “nârkeyvâ” yazmıştır.
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A«lâ†ı Budur: Fülfül-i ebya∂, fülfül-i esved, √amâmâ, ðus†-ı mürr, 
sünbül-i †îb, ða§ab-ı ≠erîre, sâ≠ec-i Hindî, za¡ferân, bezr-i kerefs, enîsûn, 
¡âðırðar√â, bezr-i encüre, bezr-i se≠âb-ı cebelî veznleri berâber a«≠ olunup 
sa√ð olunduktan sonra cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kı-
lınıp isti¡mâl olunur. Ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhem kılınıp râziyânec ve 
kerefs köklerinin ðışrları suyu ile saðy olunur.

Ma¡cûn-ı Â«er: Veca¡-ı kebide ve su¡âle ve ða≠f-ı deme nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: Za¡ferân, dâr-ı §înî her birinden birer dirhem, muðl-i 

azrað dört dirhem, isfilâ&ûs dört dânıð, id«ir üç dirhem, ða§abu’≠-≠erîre, 
selî«a, nârdîn, mürr her birinden ikişer dirhem, §amπu’s-serv üç istâr, ¡asel 
üç ûðıyye, menzû¡u’l-acem zebîb altmış dirhem, †ılâ-i ceyyid ðadr-i kifâye 
edviye daðð olunup elekten geçirilir ve ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Ma¡cûn-ı Hürmüs: Nüs«a-i sul†âniyyede “Ve hüve nebiyyün mine’l-en-
biyâ ¡aleyhime’s-selâm” diye mes†ûrdur. Ve o ma¡cûn niðrîse cidden nâ-
fi¡dir, evcâ¡-ı mefâ§ıla ve külye ve mi¡de veca¡larına ve riyâ√a ve ðurû√-ı 
em¡âya ve istisðâya ve yereðâna ve düvâra dahi nâfi¡dir ve mefâ§ıl ve nið-
rise nef¡-i «â§§ı olur. Şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâl veyâ«ûd iki dirhem olur.

Ve A«lâ†ı Budur: ∏ârîðûn, esârûn, vecc, ðardemânâ, bezr-i se≠âb, ûfer-
biyûn, fû, zûfâ-i yâbis her birinden birer ûðıyye, zerâvend-i †avîl, u§ûl-i 
¡ar†anî&â, nân«âh, ðaranfül, √âşâ, bezrü’l-kerefs, sünbülü’†-†îb, fû≠enec-i 
cebelî, fu†râsâliyûn her birinden ikişer ûðıyye, cen†iyâna’r-Rûmî altı ûðıy-
ye, ðan†ûriyûn-ı daðîð ya¡nî el-¡azîz sekiz ûðıyye, selî«a, ðus† ve mürr ve 
ca¡de [563a] ve ferâsiyûn her birinden üçer ûðıyye, kemâfî†ûs, kemâderyûs, 
isðûrdiyûn her birinden sekiz ûðıyye. Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«û-
leten cem¡ olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve bir kap içinde 
ref¡ olunup eyyâm-ı rebî¡de şürb olunur.

O Ma¡cûnun Nüs«a-i U«râsının A«lâ†ı Budur: ∏ârîðûn, vecc, esârûn, ðar-
demânâ, bezr-i se≠âb, ûferbiyûn, fû, ≠ûfâ-i yâbis her birinden birer ûðıyye, 
nân«âh, ðaranfül, √âşâ, bezr-i kerefs, mû, sünbül, fûtenec-i cebelî, fu†râsâ-
liyûn her birinden ikişer ûðıyye, cen†iyânâ altı ûðıyye, ðan†ûriyûn-ı daðîð, 
kemâderyûs, kemâfî†ûs her birinden sekizer ûðıyye, ðus†, selî«a, zerâvend-i 
†avîl, ferâsiyûn, cu¡de her birinden üçer ûðıyye, ¡asel ðadr-i kifâye. Şerbet-i 
vâ√idesi iki dirhem veyâ«ûd mi&ðâl-i vâ√iddir, vaðt-i rebî¡de şürb olunur.
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Ma¡cûn-ı Â«er Li-Hürmüsi’n-Nebiyyi ¡Aleyhi’s-Selâm: Bu ma¡cûndan 
bir dirhemin iki &ülü&ü ðadar mâ-ı bârid ile saðy olunsa za√îre nâfi¡ olur; 
veca¡-ı kebid için mâ-ı cülencebîn ile ve √ummâ için mâ-ı fâtir ile, veca¡-ı 
mi¡de için «all-i memzûc ile ve veca¡-ı külâ için «amr-ı memzûc ile ve ev-
câ¡-ı sâire ve «unâð için mâ-ı fâtir ile saðy olunur ve eger √ummâsı yok ise 
†ılâ-i memzûc ile saðy olunur. Ve nezf-i dem için bu ma¡cûndan miðdâr-ı 
bâðılât «all-i memzûc ile saðy olunur, ke≠âlik veca¡-ı «â§ıre için ya¡nî bö-
ğür ağrısı için dahi o mi&illi saðy olunur. Ve em¡ânın i¡tiðâli ve riyâ√ı için 
†ılâ-i ¡atîð-i memzûc ile saðy olunur. Ve bu ma¡cûn veca¡-ı re™se ve vesvâsa 
ve cünûna §âli√ olur leylen saðy olunur ise. Ve su¡âl-i yâbis için evvel-i 
leylde şarâb-ı memzûcla saðy olunur. Ve les¡-i √ayyâta mâ-ı terencebîn ile 
saðy olunur ve mev∂i¡-i les¡aya dahi †ılâ olunur. Ve sümûm-ı ðâtileye mâ-ı 
cen†iyânâ ile saðy olunsa nâfi¡ olur. Ve ¡a∂∂a-i kelb-i kelibe leben-i dîvdâr 
ile saðy olunur ise nâfi¡dir ve bu menfa¡ati var idüğin va§f edenler zu¡m 
eylediler ki tecribe ile onun menfa¡at-i me≠kûresi &âbit ve müte√aððıðtır.

Ve Onun A«lâ†ı Budur: Fülfül-i ebya∂, bezr-i benc her birinden be-
şer istâr, za¡ferân, afyûn her birinden onar istâr, ûferbiyûn, uşşað, sâ≠ec, 
¡âðırðar√â, u§ûl-i luffâ√, feycen, selî«a, sünbül, bezr-i kerefs her birinden 
altışar istâr ve ¡îdân-ı belesân üç istâr, menzû¡u’r-rıπve ¡asel ðadr-i kifâye. 
Bu me≠kûrlar a«≠ olunup ma¡cûn kılınır ve ≠ikri mürûr eylediği vech üzere 
isti¡mâl olunur, bi-i≠nillâhi ta¡âlâ nâfi¡dir.

Kâsekbînec Ma¡cûnunun ~an¡atıdır: Bu ma¡cûn ke&îrü’l-menâfi¡ olup 
emrâ∂-ı e†fâle ve §ıbyâna ve onların §ar¡larına ve laðvelerine ve küzâz ve 
ðûlınclarına nâfi¡ olur ve er√âma ve i«tinâð-ı ra√ime nef¡i olur ve √ay∂ın 
tezâyüdünü ta¡dîl eder ve riyâ√-ı ra√imi teskîn eder.

Ve A«lâ†ı Budur: Selî«a, cüft-âfrîd, a§l-ı yebrû√, bezr-i √armel, bezr-i 
râziyânec, √abbu’l-belesân, zerâvend-i †avîl, zerâvend-i müda√rec, misk, 
¡anber her birinden dörder dirhem, hâl on dört dirhem, afyûn, ðus†, cevz-i 
bevvâ, ihlîlec-i a§fer her birinden on ikişer dirhem, ðaranfül yirmi dört dir-
hem, ðırfe, ma¡cûn-ı küşû&â, zernî«-i a§fer, bezr-i sûsen her birinden iki-
şer dirhem, vecc, mûrd-isferem, varað-ı âs, cevzü’s-serv, bezr-i ebhel her 
birinden sekiz dirhem, sekbînec, derûnec, mürr, dühn-i dester«ân her bi-
rinden altışar dirhem, nâπbeşt ya¡nî nâr-müşk, besbâse, su¡d, za¡ferân her 
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birinden onar dirhem, muπâ& on beş dirhem, mey¡a-i sâile on beş dirhem. 
Bu eczâlar medðûðan ve men«ûlen menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
isti¡mâl olunur.

Ma¡cûn-ı Küşû&â ~an¡atıdır ki Ma¡cûn-ı Müteðaddimden Cüz™ Olmuştu: 
¢a§ab-ı ≠erîre, a@fâr-ı †îb, kündür, mey¡a her birinden dörder dirhem, üşne, 
ðırfe, za¡ferân her birinden birer dirhem, misk, ¡ûd her birinden nı§f dirhem, 
şarâb-ı ¡atîð-i rey√ânî ile ma¡cûn kılınıp ta√ammür edince ðadar terk olunur.

~an¡at-ı Ma¡cûnu’l-Misk: »afaðâna ve cemî¡an emrâ∂-ı sevdâya ve 
¡usr-i nefese nâfi¡dir ve nefese devâ olur.

A«lâ†ı Budur: Zürünbâd, derûnec, lü™lü™-i πayr-i me&ðûb, kehrübâ, büs-
sed her birinden birer dirhem, ibrîsem-i niyy, behmen-i ebya∂ u a√mer ve 
sâ≠ec-i Hindî ve sünbül ve ðâðule ve ðaranfül ve cünd-i bîdester her birin-
den birer buçuk dirhem, zencebîl, dâr-ı fülfül her birinden iki dânıð, misk 
&ümün dirhem. Edviye cemî¡an daðð olunup ¡asel-i niyy ile ma¡cûn kılınır 
ve onun şerbet-i vâ√idesi √ımma§a miðdârı kılınır, şarâb-ı rey√ânî ile şürb 
olunur.

Ma¡cûn-ı Misk-i Â«er: Veca¡-ı kebide ve mi¡deye ve o ¡u∂vların ∂a¡fla-
rına nâfi¡ olur ve riyâ√ı ve nef«i ta√lîl eder.

Ve Onun A«lâ†ı Budur: Misk, sünbül-i †îb, selî«a, sâ≠ec-i Hindî, lükk-i 
münaððâ, râvend-i §înî, cen†iyânâ-i Rûmî her birinden ikişer dirhem, za¡-
ferân, nân«âh, bezr-i kerefs, ma§†akî her birinden dörder dirhem, dâr-ı §înî, 
zerâvend-i müda√rec her birinden üçer dirhem, ¡ûd-ı Hindî, ðaranfül, mürr 
her birinden birer buçuk dirhem. Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve bir kap içine va∂¡ olunup kaldırı-
lıp isti¡mâl olunur ve şerbet-i vâ√idesi miðdâr-ı bâðılâ kılınıp mâ-ı √ârr ile 
saðy olunur.

Efsentîn İle İtti«â≠ Olunan Devâü’l-Misk ~an¡atı Beyânındadır: »afaðâ-
na ve vesvâsa ve evrâm-ı √ancereye nâfi¡dir ve belle-i mi¡deyi tecfîf eder.

A«lâ†ı Budur: Efsentîn, §abır, râvend-i §înî her birinden sekizer dirhem, 
nân«âh, za¡ferân, bezrü’l-kerefs her birinden dörder dirhem, misk, nârdîn, 
mürr, sâ≠ec her birinden ikişer dirhem, cünd-i bîdester bir buçuk dirhem. 
Bu edviyeler cem¡ ve «al† olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Devâ-i Misk-i Â«er: Sevdâ-i §afrâviyyeye nâfi¡ olur.
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A«lâ†ı Budur: Ma§†akî, za¡ferân, ¡ûd, misk her birinden birer buçuk 
dirhem, fiðâ√-ı efsentîn, bâdrencbûye, eftîmûn her birinden birer dir-
hem, sükk nı§f dirhem, zürünbâd, derûnec her birinden ikişer dirhem, 
lü™lü™, kehrübâ, büssed, ibrîsem her birinden üçer dirhem, §abır yirmi 
dört dirhem, ¡asel ðadr-i kifâye, şerbet-i tâmmesi iki dirhemdir, mâ-ı 
fâtir ile saðy olunur.

Devâ-i Miskü’l-◊ulv: »afaðâna ve emrâ∂-ı sevdâya ve ¡usr-i nefese ve 
§ar¡ ve fâlice ve laðveye ve rib¡e nâfi¡dir.

Onun A«lâ†ı Budur: Zürünbâd, derûnec her birinden birer dirhem, lü™lü™, 
kehrübâ, büssed, √arîr-i «âm-ı mu√rað her birinden birer buçuk dirhem, 
behmen-i a√mer ve behmen-i ebya∂ ve sâ≠ec-i Hindî ve sünbül ve ðâðule 
ve ðaranfül ve cünd-i bîdester ve üşne her birinden yarımşar dirhem ve 
zencebîl ve dâr-ı fülfül her birinden dörder dânıð, misk bir buçuk dânıð. 
Edviye-i me≠kûre daðð olunup elekten geçirilir ve ¡asel-i şehd-i «âm ki ona 
nâr i§âbet etmiş olmaya bir cüz™ edviye √i≠âsında o ¡aselden üç cüz™ kılınıp 
onunla cemî¡an edviye ma¡cûn kılınıp bir inâ içinde √ıf@ olunup iki aydan 
sonra isti¡mâl oluna.

Devâ-i Misk-i Â«er: ±ikri mürûr eden menfa¡atler bunda dahi vardır.
A«lâ†ı Budur: Zürünbâd, derûnec, lü™lü™-i §ıπâr u kibâr ve büssed her 

birinden üçer dirhem ve ikişer dânıð, ibrîsem-i «âm iki dirhem, behmen-i 
ebya∂ u a√mer ve sünbül ve sâ≠ec ve ðâðule ve ðaranfül her birinden dörder 
dirhem ve dörder dânıð, fülfül, zencebîl her birinden bir dirhem ve ikişer 
dânıð, cünd-i bîdester iki dânıð, misk-i ceyyid bir mi&ðâl, ibrîsem miðrâ∂ 
ile §ıπâren mi&lü’l-πubâr olunca ðadar ðar∂ ve ða†¡ olunur ve ba¡dehu o 
ibrîsem lü™lü™ ve büssed ve kehrübâ ile bir hâven içine cem¡ olunup sa√ð-ı 
nâ¡im ile sa√ð olunur ve edviye-i sâire daðð olunup şehd ile ma¡cûn kılınır. 
[563b] Şerbet-i vâ√idesi nı§f mi&ðâl olur ve mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Devâ-i Misk-i Â«er: Menâfi¡-i sâbıða bunda dahi mevcûd olur.
A«lâ†ı Budur: Efsentîn, §abır her birinden sekizer dirhem, sünbül, misk, 

sâ≠ec, mürr-i §âfî her birinden ikişer dirhem, rîvend-i §înî alt dirhem, 
nân«âh, bezr-i kerefs, za¡ferân her birinden dörder dirhem, cünd-i bîdester 
iki buçuk dirhem. Bu edviyeler daðð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbet-i 
tâmmesi bir mi&ðâl olur.
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Sencerînâ’l-Kebîr: Bu devânın cemî¡an emrâ∂-ı bârideye ve riyâ√-ı πalî@
aya ve esnânın veca¡ına ve te™ekkülüne ve berd-i mi¡deye ve bu†™-ı istimrâya 
ve ðûlınca ve berd ve balπamdan √âdi& ¡usr-i bevle ve bevlin mu«â†iyyeti 
√asebiyle √âdi& olan ¡usr-i bevle menfa¡at-i mücerrebesi vardır.

A«lâ†ı Budur: Cünd-i bîdester, afyûn, dâr-ı §înî, esârûn, fû, mû, dûðû her 
birinden birer dirhem, dâr-ı fülfül, ðınne, ðus† her birinden altışar dirhem, 
za¡ferân nı§f dirhem. Bu edviyenin te≠vîb olunacakları mâ-ı ¡asel ile te≠vîb 
olunur ve yâbisleri daðð olunur ve ðınne ¡asel ile √all olunup cemî¡an edvi-
ye ma¡cûn kılınıp altı ay terk olunduktan sonra isti¡mâl olunur.

Ve Nüs«a-i U«râsının A«lâ†ı Budur: Cünd-i bîdester ve fülfül-i esved ve 
za¡ferân ve mû ve fû ve dûðû ve esârûn ve afyûn ve fülfül-i ebya∂ ve bârzed 
her birinden ikişer dirhem, ðus† vezn-i dirhem, dâr-ı §înî iki dirhem. Bu 
edviyeler daðð olunup elekten geçirilir ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn 
kılınır.

Sencerînâ’§-~aπîr: Bu dahi kebîr ma¡nâsınadır.
A«lâ†ı Budur: Cünd-i bîdester, afyûn, dâr-ı §înî, mû, fû, dûðû, esârûn 

her birinden onar dirhem, fülfül, dâr-ı fülfül, ðınne, mürr, ðus† her birinden 
altmışar dirhem, za¡ferân rubu¡ ûðıyye. 

Ve Nüs«a-i U«râda: Zencebîl bir ûðıyye, mey¡a-i sâile üç ûðıyye.
Ve Nüs«a-i U«râda: Cünd-i bîdester, fülfül-i esved, za¡ferân, fû, mû, 

dûðû, esârûn, afyûn, dâr-ı §înî, fülfül-i ebya∂, ðus† her birinden ikişer dirhem. 
Bu edviyeler a«≠ ve daðð olunur ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp altı ay miðdârı 
terk olunur ve ¡atîð oldukta isti¡mâl olunur ve şerbet-i vâ√idesi nı§f mi&ðâldir, 
¡ale’r-rîð mâ-ı fâtir ile saðy olunur. Ve bir u«râ nüs«ada “şerbet-i vâ√idesi iki 
dânıð arasıdır” ve bir u«râ nüs«ada dahi şerbeti “mi&l-i fülfül” diye ≠ikr olun-
muştur. Ve deyildi ki bu ma¡cûndan bir ðîrâ† sa√ð olunup sümûma †ılâ olunur 
ve o er√âma dahi †ılâ olunur ki onda riyâ√ ola ve ðıllet-i veled ve ðıllet-i √ay∂ 
ola. Ve ba¡∂ı kerre o ma¡cûndan miðdâr-ı fülfül a«≠ olunup dühn-i sûsen ile 
i≠âbe olunup bir §ûfe ile i√timâl olunur veyâ«ûd ondan bir miðdâr ma¡cûn 
dühn-i zanbaðta i≠âbe olunup o âfeti olan hatunlara koklatılır ve ke≠âlik te-
b«îr olunur. Ve veca¡-ı §adr ve su¡âl ve külyeler için ve ebrideden √âdi& ¡usr-i 
bevl için ondan miðdâr-ı √ımma§a †ılâ-i §ırf ile şürb olunur. Ve to«me için o 
ma¡cûndan bir mi&ðâl †ılâ-i §ırfla isti¡mâl olunur.
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Emrûsiyâ ~an¡atı Budur: Bu ma¡cûn kebid ve †ı√âlin ∂a¡flarına ve §alâbet-
lerine nâfi¡dir, südedlerini teftî√ eder ve bevli idrâr eder ve külâda olan √a§âtı 
teftît eder ve istisðânın zamân-ı ibtidâsında ona menfa¡at-i ¡a@îme olur.

A«lâ†ı Budur: Dûðû ya¡nî yaban havucunun to«umu, kemmûn-ı Kir-
mânî, ¡îdân-ı belesân, ðardemânâ, fiðâ√u’l-i≠«ir, bezrü’l-kerefs her birin-
den birer dirhem, dâr-ı fülfül ve ðus†-ı mürr ve fülfül-i ebya∂ her birinden 
yarımşar dirhem, mürr üç dirhem, √abbu’l-πâr on ¡aded, vecc, za¡ferân her 
birinden ikişer dirhem. Edviye-i me≠kûre mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ 
olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi bun-
duða miðdârıdır, mâ-ı √ârr ile saðy olunur.

Enðardiyâ Ya¡nî Belâ≠urî Ma¡cûnu Budur: Bu devâ zemâne emrâ∂ına 
ya¡nî muð¡ad olanlara nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i esved, belîlec, emlec her birinden otuz altı dir-
hem, şûnîz yirmi dört dirhem, †abâşîr, su¡d, belâ≠ur her birinden altışar dir-
hem, hâl yedi dirhem, fülfül, dâr-ı fülfül, zencebîl, fülfül-mûye, enîsûn her 
birinden on ikişer dirhem. Edviye daðð olunup elekten geçirilir ve ona altı 
yüz dirhem miðdâr mâ-ı √ârr ile ma√lûl olan fânî≠ «al† olunur ve mâ-ı √ârr 
ðadr-i kifâye olur ve onunla edviye ma¡cûn kılınıp bir inâ ile arpa içine altı 
ay miðdârı defn olunur ve ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Ma¡cûn-ı Belâ≠ur: Cemî¡an evcâ¡-ı mi¡deye ve §udâ¡-ı ¡atîðaya, düvâr-ı 
mi¡deye ve cünûna ve he≠eyâna ve §adr ve kebid ve †ı√âl ve külâ veca¡larına 
ve mizâc-ı bâride ve evcâ¡-ı er√âma ve niðris ve cü≠âm ve emrâ∂-ı sevdâya 
nâfi¡ olur.

Onun A«lâtı Budur: Sünbül, mürr, za¡ferân, selî«a, sâ≠ec, eftîmûn, i≠«ir, 
√abb-ı belesân, râvend, ðaranfül, √abbu’l-bân, zencebîl, §abır, muðl-i mürr, 
dühn-i belesân her birinden birer ûðıyye, ma§†akî, ¡asel, belâ≠ur, πârîðûn her 
birinden sekizer πarâmiyât, sûsen-i âsmâncûnînin a§lı iki ûðıyye, a§l-ı râziyâ-
nec ðuşûru üç rı†l, «all üç ðıs†. Bu eczâlar a«≠ olunup a§l-ı râziyânec ðuşûru 
«all içinde üç gün miðdârı nað¡ olunur ve ba¡dehu bir ðıdra ilðâ olunup πal-
ye-i «afîfe ile kaynatılır ve ta§fiye olunup u§ûl-i me≠kûre dahi ¡a§r olunur ve 
o «alle bir buçuk rı†l ¡asel i∂âfe olunup nâr-ı leyyine ile fa√m üzere ðalîlen 
ona πıl@at gelince ðadar kaynatılır ve ba¡dehu ona edviye «al† olunur ve şer-
bet-i vâ√idesi bir dirhem vezninde olur ve ona muvâfıð eşribe ile şürb olunur.
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Ma¡cûn-ı Belâ≠urî-i Â«er: Fâlice ve fâlic mi&illi olan laðve ve istir«âya 
nâfi¡ olur ve dimâπa cilâ verir ve tezkiye eder.

A«lâtı Budur: Sünbül, selî«a, sâ≠ec-i Hindî, mevz, za¡ferân, şî«-i Er-
menî, eftîmûn, fiðâ√, i≠«ir, râvend-i §înî, √abb-ı belesân, ðaranfül her bi-
rinden ikişer dirhem, bânın √abb-ı muðaşşeri, zencebîl, §abır-ı İsðû†arî her 
birinden birer ûðıyye ve keyye ve ¡asel-i belâ≠ur ve fûfel her birinden üçer 
dirhem, πârîðûn iki dirhem ve bir nüs«ada şâbûr sekiz dirhem, îresâ iki 
ûðıyye, râziyânec ¡urûðunun ðuşûru üç rı†l, «all-i &iððîf dokuz rı†l. ¢uşûr-ı 
me≠kûre «all-i me≠kûr içinde mütevâliyen üç gün nað¡ olunur ve üç gün 
tamâmında ðıdra †ar√ olunup nâr-ı vus†ada üç πalye ile kaynatılır ve ba¡-
dehu o muπlâ ta§fiye olunup ðuşûr †ar√ olunur ve «all-i mu§affâ yine ðıdra 
i¡âde olunur ve üzerine on buçuk rı†l ¡asel §abb olunup nâr-ı leyyine ile 
taπallu@ edince ðadar †ab« olunur ve taπallu@ katında edviye-i medðûða-i 
mer∂û∂a üzerine ≠err olunup «al† olunur ve altı ay mürûrunda isti¡mâl olu-
nur, şerbet-i tâmmesi bir dirhemdir, mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Aris†ûn-ı Kebîr ~an¡atı Budur: Bunun te™vîli fâ∂ol-ı nâfi¡ ma¡nâsıdır, 
berd-i cisme ve sille ve veca¡-ı ba†na ve mu«telif √ummâlara ve rib¡e ve 
ðûlınca ve veca¡-ı ra√ime nâfi¡dir.

Ve A«lâtı Budur: Eferbiyûn, za¡ferân, selî«a, √amâmâ, afyûn, aðâðıyâ, 
ðus†-ı mürr, sünbül, §amπ-ı ¡Arabî, bezr-i «ırva¡, bezr-i √andeðûðâ, bezr-i 
circîr, bezr-i encüre, muðl-i kündür, dıbð, summâð, kibrît-i a§fer, mey¡a-i 
sâile, fülfül-i ebya∂ her birinden beşer dirhem, ¡âðırðar√â, bezr-i ¡ar†anî&â 
ya¡nî â≠eryûn on dirhem, ðaranfül, zencebîl her birinden ikişer dirhem. 
Ve ba¡∂ı e†ıbbâ ona fülfül †ar√ eylemez. Ve edviye-i me≠kûre cemî¡an a«≠ 
olunup yâbisi daðð ve nedîsi nað¡ olunup üç gün miðdârı o edviye-i ne-
diyye «amr-ı rey√ânî içinde mek& kılınır ve o müddette edviye-i me≠kûre 
√all olup ¡asel gibi oldukta üzerine dühn-i belesân-ı fâyiðten bir ûðıyye 
§abb olunur ve √ıcâreden [564a] ma§nû¡ bir ðıdr içine va∂¡ olunup nâra 
konulur ve ðıdrın ta√tı bir veyâ«ûd iki πalye ile kaynayınca ðadar tevðîd 
olunur ve ba¡dehu inzâl olunup altı ay miðdârı ¡alâ-√âlihi terk olunur, o 
müddette idrâk edip ¡atîð olduktan sonra isti¡mâl olunur ve şerbet-i kâ-
milesi bir mi&ðâl olur. Ve her ne ðadar bu ma¡cûnun zamânı ¡atîð olsa 
cevdeti ek&er olur.
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Aris†ûn-ı ~aπîr: Arîs†ûn-ı kebîrin bi’l-cümle menfa¡ati §aπîrde dahi 
mevcûddur.

A«lâtı Budur: Afyûn, selî«a her birinden dörder dirhem, aðâðıyâ, kibrît-i 
a§fer, fülfül, sünbül her birinden birer ûðıyye, ¡âðırðar√â, eferbiyûn, za¡-
ferân her birinden üçer dirhem, √amâmâ beş dirhem. Bu edviyeler a«≠ ve 
daðð olunup elekten geçirildikten sonra ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

~an¡at-ı Da√mer&â: Bu ma¡cûn kebid ve †ı√âl südedine ve er√âm bürû-
detine ve su¡âl-i ra†ba ve rib¡e ve ∂îð-ı nefese ve yereðân-ı südediyyeye ve 
istir«âya nâfi¡dir.

A«lâtı Budur: Bezr-i √armel bir buçuk menn, lübân-ı ma§†akî, √abb-ı 
belesân, za¡ferân, iklîlü’l-melik, sünbül-i †îb, fülfül her birinden onar dir-
hem, zerâvend-i †avîl, râvend-i §înî her birinden yirmişer dirhem, zürünbâd, 
derûnec her birinden dörder dirhem, afyûn, zencebîl, ðus†, selî«a her birin-
den üçer istâr, su¡d on istâr, §abr-ı İsðû†arî on dört dirhem, ðaranfül altı dir-
hem, «arbað-ı ebya∂, verd-i a√mer-i yâbis, şûnîz her birinden altışar istâr. 
Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve 
¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

~an¡at-ı Bâdmührec: Bunun menâfi¡i da√mer&â menâfi¡i gibidir.
A«lâtı Budur: Zürünbâd, derûnec, cünd-i bîdester, ¡âðırðar√â, fülfül, 

dâr-ı fülfül, selî«a, herm-i mecûs, bezrü’l-benc, ðus†, lübnâ, câvşîr, za¡ferân 
her birinden altışar dirhem, √ulbe sekiz dirhem, lü™lü™ iki dirhem, ðınne, 
mürr her birinden on ikişer dirhem. Bu edviyeler daðð olunur ve elekten 
geçirilip ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

~an¡at-ı Ma¡cûnu’l-∏ıyâ&î: Başta olan ðadîm ve ¡atîð ağrılara nâfi¡dir, 
¡asel ve mâ-ı fâtir ile memzûc olan şarâb içinde §udâ¡-ı ðadîm-i me≠kûr için 
saðy olunur ve ondan ma§rû¡ şürb eylese ona dahi nâfi¡dir ve ¡ayna nüzûl 
eden fu∂ûlü ða†¡ eder.

A«lâtı Budur: Mürr, selî«a, dâr-ı fülfül, dâr-ı §înî, sisâliyûs her birinden 
dörder dirhem, sünbül, fiðâ√-ı i≠«ir her birinden on ikişer dirhem, za¡ferân 
beş dirhem, afyûn on beş dirhem, kerefs-i cebelînin bezri otuz beş dirhem, 
enîsûn, bezr-i kerefs her birinden yirmişer dirhem, fülfül otuz sekiz dirhem, 
lübnâ, ðus†, füvve, esârûn her birinden birer dirhem. Bu edviyenin yâbis 
olanları daðð olunup elekten geçirilir, nediyyeleri ya¡nî yaş ve nem-nâk 
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olanları †ılâ-i rey√ânî ile nað¡ olunur ve mecmû¡-ı edviye ¡asel ile ma¡cûn 
kılınır; şerbeti bir dirhem olur, ¡ale’r-rîð mâ-ı √ârr ile saðy olunur.

Ma¡cûn-ı A§fer-i Selîm ~an¡atı Budur: Mirre-i sevdâ emrâ∂ına ve riyâ√a 
ve «afaðâna ve evcâ¡-ı §ıbyâna ve evcâ¡-ı er√âma nâfi¡ olur.

A«lâtı Budur: Fülfül-i ebya∂, zencebîl, mil√-i Hindî, ðus† her birin-
den altışar dirhem, afyûn, eferbiyûn, cünd-i bîdester, ðaranfül, za¡ferân, 
ma§†akî, ¡âðırðar√â her birinden beşer dirhem, fâşerâ, fâşernîn, su¡d, zü-
rünbâd, derûnec, zerâvend-i †avîl her birinden ikişer dirhem, dühnü’l-be-
lesân, mâ-ı kâfûr her birinden dörder dirhem. Bu edviyelerin yâbisi daðð 
olunur ve §umûπu şarâb ile nað¡ olunur ve mecmû¡u menzû¡u’r-rıπve 
¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi her insânın mizâcı √asebiyle 
kılınır.

Ma¡cûn-ı Esved-i Selîmin ~an¡atı Budur: Messe ve fâlice ve laðveye, 
fî-nüs«atin velheye ve mirre-i sevdâ emrâ∂ına ve ¡ilel-i bâridenin küllîsine 
nâfi¡ olur.

Ve A«lâtı Budur: Bezr-i √armel yüz yirmi dirhem, câvşîr seksen dirhem, 
şûnîz, bârzed, ðı&&â-i berrî her birinden altmışar dirhem, vecc, sekbînec, 
uşşað, zerâvend-i †avîl ve zerâvend-i müda√rec ve «ardal ve muðl-i azrað 
ve «arbað ve a§l-ı hindebâ ve cünd-i bîdester ve a§l-ı √an@al ve kibrît-i 
a§fer ve bezr-i circîr ve fencengüşt ve se≠âb-ı cebelî her birinden kırkar 
dirhem, afyûn ve eferbiyûn ve benc ve fülfül-i ebya∂ ve kündüş ve mil√-i 
Hindî-i a√mer ve mil√-i nef†î-i esved ve a§l-ı şâbîzec ya¡nî şâbânek a§lı ve 
a§l-ı benc ve ¡âðırðar√â ve mürr ve §abır ve lübân ve şey†arec her birinden 
yirmişer dirhem, sünbül, ma§†akî, zürünbâd, derûnec her birinden sekizer 
dirhem, za¡ferân; vu edviyeler a«≠ olunup yâbisi daðð ve §umûπu kifâyet 
miðdârı ða†rân-ı Şâmî içinde nað¡ olunur ve ba¡dehu daðð olunup edviyenin 
küllîsi onun ile «al† olunur ve ba¡dehu iki ay miðdârı remâd içinde defn 
olunup iki ay tamâmından sonra isti¡mâl olunur ve ðavî olanlara şerbet-i 
vâ√idesi üç mi&ðâl ve vasa† olanlara iki mi&ðâl ve ∂a¡îf olanlara bir mi&ðâl 
olur ve mer∂â için şerbet-i vâ√idesi fülfüle miðdârı olur.

Ma¡cûn-ı Ebî Selîm li Ona ∏ıyâ& Tesmiye Olunur: Bu ma¡cûn mu«ad-
dirâttandır, cemî¡an rî√ten ve her dâ™-i πâlibden √âdi& olan evcâ¡ı teskîn eder 
ve vesvâsa nâfi¡ olur ve her veca¡a nâfi¡ ve müsekkin olur.
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Ve A«lâtı Budur: Afyûn ve benc-i ebya∂ her birinden onar mi&ðâl, efer-
biyûn, za¡ferân, sünbül, ¡âðırðar√â, sûrincân, ðâðule, dâr-ı fülfül her birin-
den beşer mi&ðâl; medðûðan men«ûlen menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kı-
lınır; şerbet-i vâ√idesi nı§f mi&ðâl olur eger ðavî kimse şürb ederse, ammâ 
kebîr ve §aπîr olanlara bir dânıð saðy olunur.

Ma¡cûnu’&-~ûm: Behaða ve ebride ve «âma ve balπama nâfi¡dir ve ðuv-
veti ziyâde ve levni ta§fiye eder ve onu isti¡mâl eden şebâbı redd olunmuş 
kimse hey™etinde olur ve her dâ™a nâfi¡ devâ olur ve şitâda ma¡cûn-ı &ûm 
tenâvül eden kimseye dif™ olup tes«în eder ve deberi kurutur ve †abî¡atı 
iðâme eder. 

Onun A«lâtı Budur: Bir ðafîz √ımma§-ı Şâmî a«≠ olunup bir gece mâ-ı 
¡a≠b içinde nað¡ olunur ve ba¡dehu nâr-ı leyyine ile suyu esved ve √ım-
ma§ı müfettet olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu suyu ta§fiye olunur ve 
ba¡dehu &ûm a«≠ olunup √abbeten √abbeten tenðıye olunup &ûm etriyip 
dimâπ mi&illi olunca ðadar †ab« ve in∂âc olunur ve ba¡dehu üzerine baðarın 
leben-i √alîbi onun üzerini dört i§ba¡ miðdârı setr edince ðadar §abb olu-
nup sirâc mi&illi nâr-ı leyyine ile lebeni neşf edince ðadar veyâ«ûd neşfe 
ðarîb olunca ðadar †ab« olunur ve bir ðıdr-ı nu√âs içine va∂¡ olunup ¡acîn 
gibi olunca ðadar yoğurulur ve ba¡dehu ¡asel-i ebya∂ u §âftan üzerine dört 
i§ba¡ miðdârı πamr ve setr edecek miðdârı ¡asel §abb olunup †ab« olunur 
mün¡aðid veyâ«ûd in¡iðâda ðarîb olunca ðadar ve ba¡dehu &ûmun her bir 
rı†lı mu√â≠îsinde tû≠erî-i ebya∂ ve tû≠erî-i a√merden on iki mi&ðâl ve fülfül 
üç mi&ðâl, √abað on mi&ðâl ve kemmûn-ı Kirmânî on mi&ðâl. Ve bu ma¡cûn 
nüs«asının √âşiyesinde mu√arrer biraz edviyeye i§âbet eyledim ve yazılmış 
buldum, o edviye bunlardır: √avlencân on mi&ðâl ve dâr-ı §înî √avlencân 
vezninde ve beş mi&ðâl dâr-ı fülfül; bu edviyenin cemî¡isi daðð olunup o 
ma†bû«-ı ma¡ðûdun üzerine †ar√ olunup «al† olunur ve bir yeşil destî içine 
va∂¡ olunur ve ¡alâ-külli √âl ondan cevze miðdârı a«≠ olunur.

Ma¡cûnu’&-E&ânâsiya’l-Kübrâ: Bu ma¡cûn ≠i™bin kebidi ile itti«â≠ olu-
nur; kebid ve †ı√âl ve mi¡de evcâ¡ına ve riyâ√ına ve ≠ûsen†âriyâya ve su¡âl-i 
müzmine ve ðay™-ı dem edenlere nâfi¡dir ve evcâ¡ı müsekkindir feylen ma¡-
cûnu teskîni gibi. Feylen, felûniyâ-yı Rûmî dedikleri ma¡cûndur. Ve ke≠â-
lik «adere ve i«tilâfa ve nezfe ve iki külye evcâ¡ına ve me&âne evcâ¡ına ve 
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onların riyâ√larına ve rebve ve su¡âle nâfi¡ olur ve §adrı [564b] tenðıye eder 
ve bevâ§îr üzere merhem gibi nâfi¡ olur ve şerbet-i vâ√idesi rubu¡ mi&ðâl-
den nı§f mi&ðâle varınca ðadardır.

Ve A«lâtı Budur: Za¡ferân, mürr, afyûn, cünd-i bîdester, bezrü’l-benc, 
ðus†, ðardemânâ, «aş«âş, sünbül, πâfe&, kebid-i ≠i™b ve keçinin sağ cânibin-
de olan ðarnı mu√raðan. Bu me≠kûrlar mütesâviyetü’l-vezn a«≠ ve daðða 
§âli√ olanlar daðð ve ≠evebâna mu√tâc olanlar şarâb ile te≠vîb olunur ve 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve altı ay imsâk ve √ıf@ olunur ve 
ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Ma¡cûnu’&-E&ânâsiya’§-~uπrâ: Bu §uπrâda dahi kübrâda olan menâfi¡ 
bi-¡aynihâ mevcûdedir.

Ve A«lâtı Budur: Mey¡a, za¡ferân, ðus†, sünbül, afyûn, selî«a her birin-
den dörder dirhem, ¡u§âretü’l-πâfe& sekiz dirhem, u§ûlü’s-sûs on iki dir-
hem, ¡asel ðadr-i kifâye ve şerbet-i vâ√idesi bunduða miðdârı kılınır ve ona 
muvâfıð eşribe ile şürb olunur. Ve bir u«râ nüs«ada iki devâ yazulmıştır, o 
devâların biri mürr ve biri ¡îdânu’l-belesândır, onların her birinden dörder 
dirhem a«≠ olunur.

Ma¡cûn-ı Devâü’l-Kürküm: Kebid ve †ı√âl ve mi¡de ∂a¡flarına ve §alâbet-
lerine ve ibtidâ-i istisðâya nâfi¡ olur ve √udû&tan dahi men¡ eder ve levn-i 
beşereyi cidden √abs kılar ve emrâ∂-ı müzminenin ek&erine nâfi¡ olur. 

Ve O Ma¡cûnun Terkîbi Budur: Sünbülü’†-†îb ve mürr ve selî«a ve ðus† 
ve fiðâ√-ı i≠«ir ve dâr-ı §înî ve za¡ferân her birinden birer cüz™; bu me≠kûr-
lar a«≠ olunup daðð olunup elekten geçirilir ve mürr dahi mü&elle& içinde 
bir gün ve bir gece nað¡ olunur. Ve bi’l-cümle edviye «al† olunup men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılıp bir inâ içinde ref¡ olunur, vaðt-i √âcette is-
ti¡mâl olunur. Ve bir nüs«a-i u«râda “sünbül” bedeline “nârdîn” yazılmıştır.

Câlînûs ~an¡atı Üzere Olan Devâ-i Kürküm Budur: Kebid ve †ı√âlde 
berd ve πıla@dan √â§ıl olan evcâ¡-ı ¡atîðaya nâfi¡ olur ve âlât-ı πıdânın cüm-
lesinde mevcûd olan südedi teftî√ eder ve ondan riyâ√-ı πalî@ayı †ard eder, 
bevli idrâr eder ve külâ ve ra√im evcâ¡ının mevâdd-ı πalî@adan ve §alâbet-
lerinden ¡ârı∂ olan veca¡larına nâfi¡ olur ve ke≠âlik istisðâya dahi nâfi¡dir.

Ve A«lâtı Budur: Za¡ferân on iki dirhem, mû, fû, enîsûn, dûðû, esârûn, 
râvend-i §înî, fu†râsâliyûn ve mürr her birinden dörder dirhem, sünbül altı 
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dirhem, ðus†, fiðâ√-ı id«ir, √abbu’l-belesân her birinden birer dirhem, bir 
â«er nüs«ada “√abbu’l-belesân” bedeline “√abbu’l-bân dirhemün” vâði¡ 
olmuştur, füvve iki dirhem, ¡a§îr-i sûs, πâfe&, ca¡de, isðûlûðandriyûn, ke-
ber-i Rûmî her birinden üçer dirhem, dühn-i belesân nı§f ûðıyye. Bu ed-
viyeler a«≠ olunup daðð olunur ve elekten geçirilir, dühn-i belesân ile lett 
olunduktan sonra ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhem 
olup şarâb-ı ¡asel ile şürb olunur.

Devâü’l-Lükkü’l-Ekber: Bu devâda dahi devâ-i kürküm menâfi¡i vardır 
ve √a§âtı teftît ðuvvesi dahi vardır.

A«lâtı Budur: Lükk, dûðû, bezrü’l-kerefs, fu†râsâliyûn, kemmûn-ı Kir-
mânî, zencebîl her birinden sekizer dirhem, acı bâdem-i muðaşşer, dâr-ı 
§înî, sâ≠ec, ðaranfül her birinden beşer dirhem, kemâfî†ûs, mû, fû, mürr, 
zûfâ-i yâbis her birinden dörder dirhem, sünbül on iki dirhem, cen†iyânâ, 
zerâvend-i müda√rec, esârûn, √abbu’l-belesân, selî«a, ma§†akî, ða§a-
bu’≠-≠erîre, muðl her birinden yedişer dirhem, za¡ferân, ca¡de, i≠«ir her bi-
rinden üçer dirhem, füvve on beş dirhem, rubbu’s-sûs on iki buçuk dirhem, 
râvend on beş dirhem, fülfül, ðus† her birinden on dirhem, sîsâliyûs, dühn-i 
belesân her birinden üçer buçuk dirhem. Bu edviyelerin yâbisleri daðð olu-
nup elekten geçirilir ve te≠vîb olunacaklar şarâb-ı rey√ânî ile te≠vîb olunur 
ve ðadr-i kifâye ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbeti bunduða miðdârı olur, 
eşribe-i §âli√a ile şürb olunur.

Devâü’l-Lükkü’l-A§πar: Kebid ve mi¡de ∂a¡fına ve berdine ve §alâbeti-
ne ve †ı√âl §alâbetine nâfi¡ olur ve südedi teftî√ eder.

A«lâtı Budur: Lükk, √abbu’l-πâr, türmüs, √ulbe, fülfül her birinden iki-
şer dirhem, râvend üç dirhem, ¡asel kifâye miðdârı; şerbet-i vâ√idesi bir 
dirhem, efsentîn †abî«i suyu ile şürb olunur. Ve bir nüs«ada “√abbu’l-πâr” 
bedeline “fiðâ√u’l-i≠«ir” vâði¡ olmuştur.

~an¡atu’l-¢ûfâ: Su¡âlden ve §alâbet-i kebid ve şev§adan nâfi¡ olur.
A«lâtı Budur: Mürr, binâsb her birinden dörder dirhem, sünbül, za¡ferân, 

dâr-ı §înî, selî«a her birinden birer dirhem, fiðâ√-ı i≠«ir, ða§abu’≠-≠erîre, 
muðl her birinden iki buçuğaz dirhem ve ba¡∂ı nüs«ada “muðl” bedeli-
ne “isfilânûs” yazılmıştır, menzû¡u’l-¡acem ve’l-ðışr zebîbü’l-kibâr yirmi 
beş dirhem, ¡asel ðadr-i kifâye; bu edviye a«≠ olunup nað¡ olunacaklar 
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ma¡a’z-zebîb şarâb-ı rey√ânî içinde nað¡ olunur ve yâbis edviye daðð olu-
nup elekten geçirilir, binâsb ¡asel ile √all olunur ve cemî¡an «al† olunup 
∂arb olunur.

el-Felûniyâ’r-Rûmî’†-‰arsûsî: Emrâ∂-ı ke&îreye ve «â§§aten evcâ¡-ı ðû-
lınca nâfi¡ olur ve evcâ¡ı müsekkindir. Câlînûs me™âmirinde bu devâdan 
√ikâye edip dedi ki devâ-i Feylen dedi ki ya¡nî lisân-ı √âl ile ðâle gelip der 
ki ben Feylen nâm †abîb-i ‰arsûsî’nin istinbâ† ve isti«râc eylediği ke&î-
rü’l-menâfi¡ devâyım, benim menfa¡atim ðısmı ve na§îbi mevt olanlara ¡a@
îmedir. Ve ¡ilel-i ke&îreden √âdi& olan evcâ¡ı ben ı§lâ√ eylerim, zîrâ veca¡-ı 
ðûlûn denmekle ma¡rûf mi¡âda √âdi& olup o veca¡ın §â√ibine bir kerre o 
felûniyâ saðy olunmakla veca¡ sâkin olur ve ¡usr-i bevl olanlara ve √a§âtı 
olup onun î≠âsı ¡usr-i bevle mü™eddî olanlara saðy olunsa nef¡i olur ve ke≠â-
lik †ı√âle bür™ olur ve mû≠î olan nefes-i inti§âba ve sille ve teşennüce ve 
«a†arlı olan veca¡-ı cenbe dahi bür™ olur, ammâ demi nef& ve ðay™ edenlere 
saðy olunsa mevt ile ¡alîlin arasına √âil ve √âciz olur ve a¡∂âda ve a√şâda 
olan evcâ¡ı teskîn eder ve ke≠âlik su¡âli ve «avânîði ve füvâðı ve baştan 
mün√adire olan nevâzili teskîn eder.

Ve Onun A«lâtı Budur: Fülfül-i ebya∂ ve bezrü’l-benc her birinden yir-
mişer mi&ðâl, afyûn on mi&ðâl, za¡ferân beş mi&ðâl, eferbiyûn, ¡âðırðar√â 
her birinden birer mi&ðâl, menzû¡u’r-rıπve ¡asel ðadr-i kifâye; şerbeti √ım-
ma§a miðdârıdır, mâ-ı fâtir ile şürb olunur.

el-Felûniyâ’l-Fârsî: Bu felûniyâ †am&ın nezfine ve nezf-i bevâsîre ve 
in√ilâl-i †abî¡at ve inbi¡â&-ı deme ve gebe hatunların √ay∂ görenlerine ve 
er√âmlarına ¡ârı∂a olan riyâ√a nâfi¡ olur ve ecinneyi √ıf@ eder ve fem-i ra√i-
mi şedd edip bağlar.

Ve Onun A«lâtı Budur: Fülfül-i ebya∂, bezrü’l-benc her birinden 
yirmişer dirhem, za¡ferân beş dirhem, afyûn, †în-i ma«tûm her birinden 
onar dirhem, eferbiyûn, sünbül, ¡âðırðar√â her birinden yarımşar dirhem, 
kâfûr bir buçuk dânıð, miðdâr-ı kifâye menzû¡u’r-rıπve ¡asel-i mu§affâ, 
şerbet-i vâ√idesi bir dirhem miðdârı olur, ona muvâfıð eşribe ile şürb 
olunur.

Ma¡cûnu’l-Kâkünec: Me&âne ve külâ ðurû√una nâfi¡dir ve dem bevl 
edenlere cidden mücerrebdir.
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A«lâtı Budur: Bezrü’l-benc, bezrü’l-kerefs, bezrü’r-râziyânec her bi-
rinden yedişer dirhem, √abbu’l-ðı&&â beş dirhem ve nüs«a-i u«râda √ab-
bu’l-ðı&&â iki dirhem, şevkerân, bezrü’l-√ummâ∂, afyûn, √abbu’§-§anevbe-
ri’l-maðlüvv, za¡ferân, bunduð-ı meşvî, levz-i mürr-i maðlüvv her birinden 
üçer dirhem, kâkünec-i cebelînin √abb-ı kibârı yirmi beş ¡aded, ke&îrâ dört 
dirhem. Bu eczâlar a«≠ ve daðð olunup elekten geçirilir ve meypu«tec ile 
ma¡cûn kılınır ve şerbeti bir dirhem kılınıp √andîðûn ile veyâ«ûd mâ-ı ¡asel 
ile altı ay mek&inden sonra şürb olunur.

»a†â†îf Devâsının ~an¡atıdır: Bu devâ evcâ¡-ı √alða ve «unâða ve fevða’ş-
şerâsîf olan evcâ¡a nâfi¡dir. [565a]

A«lâtı Budur: Enîsûn, bezr-i kerefs, nân«âh, i≠«ir, sûsen-i âsmâncûnînin 
a§lı, dâr-ı §înî, √amâmâ, zerâvend-i †avîl, şebb-i Yemânî, bezr-i √armel, mürr, 
a§lu’s-sûs, selî«a, za¡ferân her birinden birer ûðıyye, ma¡cûn-ı ðarðûmπamâ, 
bezrü’l-verd, verd-i yâbis her birinden ikişer ûðıyye, ðus†, remâdu’l-«a†â†î-
fü’l-√adî& her birinden üçer ûðıyye, √ın†adan mütte«a≠ neşâstec, sünbül her 
birinden nı§f ûðıyye miðdârı, mütevassı† ¡af§-ı ficc sekiz ¡aded. Bu edviyeler 
daðð olunup menzû¡u’t-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur ve ondan 
bir ¡af§a miðdârı a«≠ olunup mâ-ı ¡asel veyâ«ûd mâ-ı şa¡îr ile te≠vîb olunduk-
tan sonra onda verd ve ¡ades ve a§l-ı sûs †ab« olunup πarπara olunur ve ke≠âlik 
†ılâ ile dahi beher yevm üç kerre veyâ«ûd dört kerre isti¡mâl olunur. 

Devâ-i ¢arðûmπamâ: Bu devâ devâ-i «a†â†îf terkîbinde müsta¡mel olan 
ðarπûmπamâ devâsıdır.

Nüs«ası Budur: Za¡ferân, dâr-ı §înî her birinden ikişer dirhem, verd-i 
yâbis, √amâmâ, ðus† her birinden birer dirhem, mürr dört dirhem, a§l-ı sû-
sen, sâ≠ec-i Hindî her birinden ikişer buçuk dirhem. Bu edviyeler a«≠ olu-
nup medðûðan ve men«ûlen şarâb ile ma¡cûn kılınır ve ondan aðrâ§ itti«â≠ 
olunup gölgede kurutulur.

Devâ-i Kibrîtin ~an¡atı Beyânındadır: Ümîd olur ki bu devâ tiryâða 
mu¡âdil ve mümâ&il ola; √ummayât-ı dâire-i bârideye ve rib¡e ve balπamî 
√ummâya ve su¡âle ve «u§û§an ¡atîð olan su¡âle nâfi¡dir ve nef&-i deme ve 
∂îð-ı nefese ve küzâza ve istisðâya ve †ı√âle dahi nâfi¡dir, bevli idrâr eder, 
√a§âtı i«râc eder ve bunlardan mâ-¡adâ √ayyât ve ¡aðârib les¡âtına men-
fa¡at-i beyyine ile nâfi¡ ve edviye-i ðattâle âfetlerinden ta«lî§ eder.
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A«lâtı Budur: Kibrît-i a§fer, bezrü’l-benci’l-ebya∂, ðardemânâ, mey¡a, 
mürr her birinden sekizer dirhem, se≠âb, ðus† her birinden onar dirhem, af-
yûn, za¡ferân her birinden ikişer dirhem, selî«a on iki dirhem, fülfül-i ebya∂ 
yirmi iki dirhem. Edviye-i me≠kûre daðð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve 
altı ay mürûrundan sonra isti¡mâl olunur ve ma√mûma √ummâsının devrin-
den muðaddem burçak miðdârı ondan saðy olunur. Yû√annâ künnâşından 
naðl olunur ki nı§f mi&ðâlden bir mi&ðâle varınca ðadar saðy olunur ve 
şerbet-i mütevassı†ası bir dirhem olur.

~an¡at-ı Ma¡cûnu’l-◊ıltît: Edvâr-ı √ummayâtın nâfi∂ine nâfi¡ olur ve 
√ummâ-ı rib¡i ¡inde’n-nu∂c isti¡mâl olunsa izâle eder, bi’l-cümle lüsû¡un 
ve «u§û§an ¡aðreb ve rüteylâ ve o mi&illilerin les¡ası ma∂arratını izâle eder.

Ve Onun A«lâtı Budur: ◊ıltît, fülfül, mürr, varað-ı se≠âb veznleri berâber 
a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve onun şerbeti bir dirhem miðdârı kılınır 
ve les¡-i ¡aðârib için şarâb ile saðy olunur ve √ummâ için devrinden bir sâ¡at 
muðaddem sikencebînle saðy olunur.

Ma¡cûn-ı Mil√-i Hindî: Mi¡deyi tenðıye eder ve ða≠f-ı balπamîyi ve sev-
dâvîyi √abs eder ve balπam ve sevdâdan neş™et eden düvâra şifâ olur.

A«lâtı Budur: Helîlec-i esved ve belîlec ve emlec ve helîlec-i Kâbülî ve 
us†u«ûdûs her birinden üçer dirhem, eftîmûn, πârîðûn her birinden dörder 
dirhem, mil√-i Hindî iki dirhem, eyâric-i feyðarâ on dirhem. Bu edviyeler 
daðð olunur ve elekten geçirilir ve sikencebîn ile ma¡cûn kılınır ve şerbeti 
üç dirhem miðdârı kılınıp mâ-ı fâtir ile ¡ale’r-rîð πudveten şürb olunur.

Ma¡cûnu’l-¢us†: Mi¡de ve kebid evcâ¡ına nâfi¡dir.
A«lâtı Budur: Dâr-ı §înî, selî«a, ðus† her birinden otuzar dirhem, enîsûn, 

bezr-i kerefs, râvend-i §înî her birinden onar dirhem, esârûn yirmi dokuz 
dirhem, za¡ferân sekiz dirhem, fiðâ√-ı id«ir, mürr her birinden yirmi dörder 
dirhem. ‰ılâ içinde mürr nað¡ olunup edviye üzere ilðâ olunur ve men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel-i na√l ile ma¡cûn kılınır ve bir cüz™ muðâbilinde ¡aseli üç 
cüz™ kılınır ve ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Ma¡cûn-ı ¢ubâ≠u’l-Melik: Evcâ¡-ı mefâ§ıla ve niðrise nâfi¡ ve o veca¡-
ları müsekkin ve o veca¡ların √udû&una mâni¡dir ve √ummâ-ı ¡atîðaya ve 
evca¡-ı †ı√âle ve riyâ√-ı πalî@aya ve ¡usr-i nefese ve su¡âle ve ðurû√-ı em¡âya 
ve πaşye ve veca¡-ı ¡ayna ve veca¡-ı √alða iki gün o devâ şürb olunsa nâfi¡ 
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olur ve onu insân a«≠ ve tenâvül eylese onun bedenini ev§âb ve emrâ∂dan 
√ıf@ eder.

A«lâtı Budur: Se≠âb-ı berrînin bezri, serâfiyûn, isðûrdiyûn, kemâfî†ûs, 
câvşîr, cen†iyâna’r-Rûmî, us†u«ûdûs, ðardemânâ, mey¡a-i sâile her birinden 
beşer mi&ðâl, mürr, za¡ferân, ðus†-ı mürr, fülfül-i ebya∂, i≠«ir, sünbülü’†-†îb, 
eferbiyûn, a§l-ı luffâ√ ðuşûru, uşşað, fû≠enec, bezr-i râziyânec, cizr-i berrî, 
Aðlî†î bezri, menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer-i yâbis, √abb-ı belesân her bi-
rinden üçer mi&ðâl, dâr-ı §înî sekiz mi&ðâl, selî«a bir ûðıyye, ¡u§âre-i πâfe&, 
kâşim, bezr-i √andeðûðâ, §amπu’l-levz her birinden dörder mi&ðâl, afyûn, 
bezrü’l-benc her birinden altışar mi&ðâl. Bu edviye-i me≠kûreler mes√ûða-
tem ve men«ûleten ve nað¡a mu√tâc olanlar menðû¡aten menzû¡u’r-rıπ-
ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp ve ref¡ olunup isti¡mâl olunur. Ve o edviyenin 
nað¡ında a§l budur ki şarâb-ı ceyyid-i §âf içinde nað¡ oluna, cumhûrî içinde 
dahi nað¡ olunur.

¢af†ârπânu’l-Ekber: İsðâ†-ı ecinneye ve evcâ¡-ı nisâya ve bi’l-cümle 
emrâ∂a nâfi¡dir ve bu ma¡cûn devâ-i Hindîdir.

A«lâtı Budur: Afyûn dört istâr ve dört dânıð, ûferbiyûn, ¡âðırðar√â, 
fı∂∂a-i mu√rað, verd-i a√mer-i yâbis ve menzû¡u’l-aðmâ¡ sükk, u§ûl-i kâ-
künec, dâr-ı §înî her birinden altışar dirhem, aðâðıyâ beş istâr ve iki dir-
hem ve bir dirhemin dahi iki &ülü&ü ve √amâmâ ve ma§†akî ve zerâvend-i 
müda√rec ve sâ≠ec-i Hindî her birinden üçer istâr ve dörder dânıð, uşşað, 
ðus†, ibrîsem-i niy™, bezr-i kerefs, muðl-i azrað, âs, √abb-ı belesân, ða§ab-ı 
≠erîre, selî«a, zürünbâd, derûnec, ðırfe, şey†arec-i Hindî her birinden iki-
şer istâr ve fülfül ve behmen-i ebya∂ ve behmen-i a√mer her birinden iki 
istâr ve dört dânıð ve fâşerşîn, bezr-i se≠âb, nân«âh, fiðâ√-ı kerm, luffâ√, 
esârûn, √avlencân her birinden dörder dirhem, bezrü’l-benci’l-ebya∂ dokuz 
istâr ve iki dirhem, ðuşûr-ı a§lu’l-kerefs, ðaranfül-i ün&â her birinden üçer 
istâr, kibrît-i a§fer, ðaranfül-i ≠eker ve zencebîl, fülfül-i ebya∂ her birinden 
«amse istâr, §amπ, sûsen-i âsmâncûnînin a§lı her birinden üçer istâr ve iki 
dirhem, mey¡a-i sâile üç istâr ve iki dirhem ve dört dânıð, kündür-i ≠eker 
beş istâr ve iki dirhem, ðınne dokuz istâr ve iki dirhem ve dört dânıð ve 
dıbð-ı münaððâ beş istâr ve dört dânıð, ðardemânâ altı istâr, ðâðule beş 
yüz √abbe-i §ı√â√, ðaranfül-i ≠eker beş istâr, ðaranfül-i ün&â üç istâr, em-
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rû≠î√ân8 ve vecc-i ebya∂ her birinden iki istâr ve iki dirhem, lü™lü™-i πayr-i 
me&ðûb beş dirhem, büssed iki istâr ve bir dirhem, zerâvend-i †avîl dokuz 
istâr, zûferâ iki dirhem, a†mû† ve bûr-ı bârid9 her birinden on ikişer dirhem 
ve sûr-ı bârid iki istâr ve iki dirhem ve dört devânıð, merâretü’≠-≠i™b, merâ-
retü’d-dübb, merâretü’l-πurâb her birinden birer dirhem. Bu edviyeler sa√ð 
olunup elekten geçirilir ve nað¡ olunacaklar yedi gün şarâb ile nað¡ olunur 
ve o neðû¡un içine müddet-i me≠kûre mürûrundan sonra edviye ilðâ olunur 
ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ve üç istâr dühn-i belesân ile ma¡cûn kılınır ve 
edviyeyi nað¡ edecek şarâbın miðdârı edviye içinde ≠evebân edip le¡ûð gibi 
olacak miðdâdır. Ve o edviye ≠ikr olunan zamândan sonra ðıdr-ı √ıcâre 
veyâ«ûd fa««âr-ı na@îf içinde beş veyâ«ûd altı πalye ile kaynatıldıktan son-
ra nârdan inzâl olunup tebrîd olunduktan sonra inâ-i zücâc içine konulup 
ref¡ olunur ve bundan sonra bir müsinn ve herime arcâ™ [565b] ∂abu¡a-i ün&â 
ya¡nî dişi sırtlan a«≠ olunup iki yedleri ve iki ayakları birbirlerine şedd olup 
bağlanır ve nu√âstan bir kazgan içine va∂¡ olunup üzerine türmüs-i ebya∂ 
ve şibt her birinden birer keff ilðâ olunup onun dahi üzerine mâ-ı ¡a≠bdan 
ðadr-i √âcet ilðâ olunur ve fem-i ðıdr taπ†ıye olunup nâr-ı leyyine üzere 
∂abu¡ teherrî edince ðadar †ab« olunur ve ba¡de’t-teherrî inzâl olunup me-
raðası ta§fiye olunur ve ¡i@âmından ve cildinden ve şa¡rından o o meraða 
tenðıye olunup bir na@îf ðıdra o meraða-i münaððaya i¡âde olunup üzerine 
dühn-i belesân ve dühn-i nârdîn her birinden birer üskürücce ilðâ olunup 
nâr-ı leyyine ile &ülü&ü bâðî kalınca ðadar †ab« olunur ve meraða miðdârı 
üzerine ¡asel ilðâ olunup yine †ab« olunur o meraða taπallu@ edip ¡asel-i 
πalî@ ðıvâmında olunca ðadar ve ba¡dehu üzerine müheyyâ kılınan edvi-
ye-i mev§ûfe-i ma¡cûne ilðâ olunup tebrîd olunur ve inâ-i zücâc içine va∂¡ 
olunup ref¡ olunup ve altı ay miðdârı terk olunup ba¡dehu isti¡mâl olunur. 
Sitte-i eşhür tamâmından muðaddem isti¡mâl olunsa lâ-ma√âle ðatl eder.

¢af†ârπân-ı A§πar A«lâ†ı Budur: ◊abb-ı belesân, kündüş, √amâmâ, 
ðuşûr-ı a§lu’l-luffâ√, üşne, selî«a, uşşað, lübân, a§lu’s-sûs, ¡îdânu’l-be-
lesân, şa√mu’l-√an@al, zencebîl, câvers, dâr-ı §înî, cünd-i bîdester, hezâr-
ceşân, şeş-bendân, şey†arec-i Hindî her birinden ikişer dirhem, za¡ferân, 

8 “Emrûd-ı zencâr” nüs«a.
אب 9 כ א ا ا   אرد  ا ا כ ر   
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fülfül, bezrü’l-benc her birinden onar dirhem, misk iki dânıð, dıbð-ı ebya∂, 
merâretü’l-fîl her birinden dörder dirhem, afyûn beş dirhem, ibrîsem-i niyy 
bir dirhem, ûferbiyûn altı dirhem, bezr-i √armel, ðaranfül, sâ≠ec-i Hindî, 
şa√m-ı gergedân her birinden dörder dirhem, ≠eheb, fı∂∂a mes√ûðaten ve 
men«ûleten her birinden birer dânıð, zürünbâd, derûnec, kâfûr her birinden 
üçer dirhem, sünbülü’†-†îb sekiz dirhem, ðus†-ı mürr dört dirhem, kerev-
yâ, ðâtilü ebîhi, sükker, √abbu’l-πâr, demü’l-a«aveyn, mil√-i Hindî, üş-
nân-ı ≠eker, birinc, fülfül her birinden ikişer dirhem, zerâvend-i müda√rec, 
nân«âh, sa¡ter-i Fârsî, a§l-ı zûferâ, √abbu’l-keber, kibrît-i ba√rî, ða§abdan 
ve √abbdan münaððâ ve ¡ârî «ıyârşenber, ðîr-i Nûl, †âlîsfer, u§ûl-i şehdânec, 
erüzz her birinden birer dirhem. Bu edviyeler a«≠ ve sa√ð olunup elekten 
geçirilir ve nað¡ olunacaklar şarâb ile nað¡ olunur ve ba¡dehu cem¡ olunup 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp altı aydan sonra isti¡mâl olunur.

Kelkelânicü’l-Ekber ~an¡atıdır: Mi¡de istir«âsına ve berdine ve √um-
mayât-ı müteðâdimeye ve πaşye ve ¡usr-i bevle ve bara§a ve behaða ve se-
here ve kesr-i ¡i@âma ve su¡âl-i ra†ba nâfi¡dir ve ke≠âlik √ummâsı olmayan 
meslûle ve bedeninde berd olanlara ve bevâsîre ve ma†√ûle dahi nâfi¡ olur 
eger √ummâsı yok ise ve dübeyleye ve ðûlınca ve müstesðîlere ve √amlinde 
marî∂a olan hatunlara ve i«tinâð-ı ra√ime ve mefâ§ılında riyâ√ı olanlara ve 
nef«aya ve rükbe ve @ahr ve ¡a∂al veca¡larına nâfi¡dir.

A«lâtı Budur: İhlîlec-i esved, belîlec, emlec, fülfül, dâr-ı fülfül, zen-
cebîl-i §înî, şey†arec, fülfülmûne, mil√-i Hindî, mi√l-i a√mer-i nef†î, 
mil√ü’l-¡acîn, mil√-i enderânî, lisân-ı ¡a§âfîr, su¡d, hâl, ðırfe, sa¡ter-i Fârsî, 
şûnîz, √abbu’n-nîl, kemmûn, sâ≠ec-i Hindî, bezr-i kerefs, küzbere-i yâbise. 
Ve ba¡∂ı nüs«ada bu edviyeyi dahi bulduk: heşðanðul ya¡nî √aşðanðul ve 
a†mû† ve keşt-ber-keşt her birinden dörder dirhem, câvşîr sekiz dirhem, tür-
büd bir rı†l ve dört istâr, menzû¡u’l-¡acem zebîb yüz mi&ðâl, emlec iki yüz 
mi&ðâl, fânî≠ altı buçuk rı†l, şîrec altı rı†l ve bir â«er nüs«ada şîrec rı†l-ı 
vâ√id vâði¡ olmuştur. Pes bu edviyeler a«≠ olunup daðð olunur ve elekten 
geçirilir, zebîb su ile başka †ab« olunur ve ta§fiye olunup suyunda «ıyârşen-
ber nað¡ olunur ve emlec dahi cerîşen daðð olunup yirmi dört rı†l su içinde 
bir gün ve bir gece nað¡ olunur ve ba¡dehu sekiz rı†l bâðî kalınca ðadar †ab« 
olunup ta§fiye olunur ve emleci remy olunup mâ-ı emlec &âniyen ðıdra †ar√ 
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olunup ve menðû¡ olan «ıyârşenber mâ-ı zebîbde ceyyiden mers olunup o 
dahi ðıdrda olan mâ-ı emlece i∂âfe olunur ve üzerlerine fânî≠ dahi ilðâ olu-
nup nâr-ı leyyine ile fânî≠ √all olup ¡asel ðıvâmında olunca ðadar †ab« olu-
nur ve ba¡dehu üzerine şîrec dahi ilðâ olunup mâ ile mu«teli† olunca ðadar 
ta√rîk olunur; kaçan mu«teli† olup yedi ve &evbi dâbıð olmasa nârdan inzâl 
olunup ve daðð olunan edviye üzerine ne&r olunup isti¡mâl olunur. Şerbeti 
üç veyâ«ûd dört mi&ðâl olur, her şa«§-ı insâna ðuvveti miðdârı saðy olunur.

Kelkelânic-i A§πar ~an¡atı Budur: İstisðâya ve kebid ve †ı√âl evcâ¡ına 
ve yereðâna ve süded ve demâmîle nâfi¡dir ve nef¡i §a√î√ ve mücerrebdir.

A«lâtı Budur: İhlîlec-i a§fer yirmi dirhem, ihlîlec-i esved, belîlec her 
birinden on beşer dirhem, emlec üç rı†l, temr-i Hindî elli dirhem, men-
zû¡u’l-¡acem zebîb bir rı†l. Bu edviyeler cem¡ olunur ve üzerine otuz rı†l su 
§abb olunur ve sekiz rı†l bâðî kalınca ðadar kaynatılır ve ba¡dehu ta§fiye 
olunur ve ða§abından ve √abbından tenðıye olunmuş bir rı†l «ıyârşenber 
dahi a«≠ olunup üzerine o ta§fiye olunan sekiz rı†l su §abb olunur ve πal-
ye-i vâ√ide ile kaynatılır ve mers-i ceyyid ile mers olunur ve mun«uldan 
geçirilip ta§fiye olunur ve dört rı†l fânî≠ a«≠ olunup üzerine mâ §abb ve ilðâ 
olunur ve fânî≠ √all olup ¡asel ðıvâmında olunca ðadar kaynatılır ve ba¡dehu 
üzerine dühn-i şîrec-i †arîden bir buçuk rı†l dühn ilðâ olunur ve o dühn ile 
ceyyiden «al† olunur ve iki πalye ile kaynatılır ve nârdan inzâl olunur ve 
lükk-i maπsûl ve sünbül ve verd ve dûðû ve fu†râsâliyûn ve fû ve râvend-i 
§înî ve mil√-i Hindî ve sûsen-i âsmâncûnî a§lı ve πârîðûn her birinden altı-
şar dirhem, kemâderyûs, sîsâliyûs, zerâvend-i †avîl, esârûn, ma§†akî, ¡îdâ-
nu’l-belesân, cen†iyânâ, nârenc-i muðaşşer, selî«a, kemmûn-ı Kirmânî-i 
esved her birinden dörder dirhem, ¡u§âre-i πâfe&, ¡u§âre-i efsentîn, su¡d, 
fiðâ√-ı i≠«ir her birinden beş dirhem, bezr-i keşût, bezr-i sermað, a§l-ı sû-
sen, rubb-ı sûs, saðmûnyâ her birinden onar dirhem, bezr-i kerefs, ðus†, 
vecc, bezr-i râziyânec, enîsûn her birinden üçer dirhem, türbüd-i ebya∂ yüz 
elli dirhem. Bu edviyeler a«≠ ve daðð olunup elekten geçirilir ve yirmi 
dirhem mâzeryûn a«≠ olunup üzerine birer rı†l su ve üç ûðıyye dühn-i şîrec 
§abb olunur ve suyu zâil olup dühnü bâðî kalınca ðadar kaynatılır ve ta§fiye 
olunur ve ba¡dehu o dühn ile müheyyâ kılınan edviye lett olunup fânî≠-i 
ma†bû«-ı me≠kûr üzere ilðâ olunur ve «al†-ı ceyyid ile «al† olunup inâ-i 
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πa∂âre içine va∂¡ olunur ve şerbet-i vâ√idesi dört dirhemdir, leben-i liðâ√ 
ile saðy olunur veyâ«ûd mâu’l-cübn veyâ«ûd ¡inebi’&-&a¡leb ve kâkünec 
suyu ile saðy olunur. Ve bu ma¡cûnun nüs«a-i u«râsını biz cümle-i &âniyede 
≠ikr eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.

Fîrûz-nûş Ma¡cûnudur: Bu ma¡cûn riyâ√-ı πalî@aya ve maπ§a ve ðûlınca 
ve nisyâna nâfi¡ olur ve nisâ-i √avâmile ¡ârı∂ olan cidden bâride emrâ∂ için 
saðy olunur.

A«lâtı Budur: Bezrü’l-benc, afyûn her birinden yirmişer dirhem, ûfer-
biyûn, ¡âðırðar√â, sünbül, za¡ferân her birinden yedişer dirhem. Bu edviye-
ler daðð olunup elekten geçirilir ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp altı ay mürûrun-
da isti¡mâl olunur.

Ma¡cûn-ı Kindî Denmekle Ma¡rûf ve Cidden Nefîs Ma¡cûnun A«lâtı 
Budur: Za¡ferân iki mi&ðâl, mürr, esârûn, fû, râvend-i §înî, dûðû, fu†râsâ-
liyûn, mû her birinden dörder mi&ðâl, sünbül-i Hindî, sünbül-i Rûmî, dü-
hn-i belesân her birinden altışar mi&ðâl, ðus†, selî«a, fiðâ√-ı i≠«ir her bi-
rinden birer mi&ðâl, √abb-ı belesân üç buçuk mi&ðâl, füvve sekiz mi&ðâl, 
rubbu’s-sûs, isðûlûðandriyûn, ca¡de, ¡u§âre-i πâfe& her birinden üçer 
mi&ðâl, a«lâ†-ı enderû«ûrûn beş mi&ðâl, ¡asel ðadr-i kifâye kılınır, şer-
bet-i vâ√idesi bunduða miðdârıdır, bir ûðıyye cülencebîn-i [566a] ¡aselî 
ile şürb olunur.

Ma¡cûn-ı Fûdenec: Mi¡de ve kebid-i bâride evcâ¡ına ve iðşi¡râr-ı şedîde 
ve ≠evâtü’l-edvâr olan √ummayâta nâfi¡ olur.

Ve A«lâtı Budur: Fûtenec-i nehrî ve fûtenec-i cebelî ve fu†râsâliyûn ve 
sîsâliyûs her birinden yirmişer dirhem, bezr-i kerefs, bâbûnec, √âşâ her 
birinden dörder dirhem, kâşim on beş dirhem, fülfül kırk dört dirhem ve 
nüs«a-i u«râda fülfül yirmi dört dirhem vâði¡ olmuştur. Bu edviyeler ¡asel 
ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

~an¡at-ı Ma¡cûnu’l-Büzûr: Kebid ve †ı√âl ve mi¡de evcâ¡larına ve ba†nda 
mütevellid olan riyâ√ ve ðarâðıra ve cüşâya nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Selî«a, √amâmâ, afyûn, nân«âh, bezr-i râziyânec, bezr-i 
kerefs, sîsâliyûs, cünd-i bîdester, şibt, zerâvend-i †avîl, keyyâ, esârûn, ke-
revyâ veznleri berâber a«≠ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡aselden ðadr-i kifâye 
ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.
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Ma¡cûnu’l-Yâðût Min Terkîbi’l-Mu§annif: Mu§annif der ki benim bu 
terkîbim bir ma¡cûn-ı mücerrebü’n-nef¡dir ki onu ben mülûkta ve ne@âyir-
lerde tecribe eyledim ve menfa¡atini ¡a@îm buldum, «â§§aten ¡ilel-i vesvâsta 
ve teva√√uşta ve «afaðânda ve ∂a¡f-ı ðalbde ziyâde menfa¡atli buldum ve 
çok ¡ilel-i müzmineleri bu ma¡cûn ðal¡ ve izâle eyledi ki ona mu¡âlece nâfi¡ 
ve nâci¡ değil idi ve bu ma¡cûnun dimâπ ve mi¡de ve kebid ve †ı√âl ve ðûlınc 
¡ilellerinde nef¡-i ke&îrini buldum «u§û§an evcâ¡-ı mefâ§ıla ve √ummayât-ı 
müzmineye ziyâde nâfi¡ buldum.

Nüs«ası Budur: Yâðût fütâtından «u§û§an a√mer-i rummânî yâðûtun 
fütâtından bir mi&ðâl a«≠ olunup âlet-i daðða ilðâ olunur ve onu daðða ziyâ-
de rıfð ile bed™ olunur tera∂∂u∂ eylesin için ve ba¡dehu §alâye üzere sa√ð 
olunmakla hebâ gibi kılınır ve ba¡dehu √acer-i yeşb bir dirhem ve ¡aðîð bir 
dirhem a«≠ olunur ve bir bû†aða mürdâsenc ile †ılâ olunup içine ≠eheb-i 
mü≠âb konulur tezeccüc edip münse√ıð olunca ðadar ve ondan dahi iki 
dânıð miðdârı ≠eheb-i mes√ûð a«≠ olunur ve ke≠âlik zâyice-i ðal¡iyy ile 
müzeczece olan fı∂∂adan dahi bir dânıð a«≠ olunur ve yâðûtta işlenen daðð 
ve sa√ð em&âli ef¡âl o a√câr ve ≠eheb ve fı∂∂ada dahi işlenir ve ba¡dehu 
onların mecmû¡u a«≠ olunup §alâye üzere ilðâ olunup şarâb-ı rey√ânî ile 
lett olunur ve kuruyunca ðadar sa√ð olunur ve hebâ olunca ðadar lett ve 
sa√ð tekrâr olunur ve ba¡dehu a«≠ ve ref¡ olunur ve o mecmû¡ cüz™-i vâ√id 
kılınır. Ve ke≠âlik πârîðûn, eftîmûn, fülfül, zencebîl, ðaranfül, merzencûş 
her birinden yarımşar cüz™ √acer-i Ermenî, √acer-i lâzverd, mil√-i nef†î, zü-
rünbâd, derûnec, behmen, lisânu’&-&evr her birinden üçer cüz™ a«≠ olunur 
ve ke≠âlik sünbül-i Aðrî†î ya¡nî nârdîn ve √amâmâ ve vecc ve sâ≠ec ve dâr-ı 
§înî ve sa¡ter ve √âşâ ve zûfâ ve kemmûn her birinden rubu¡ cüz™ a«≠ olunur 
ve müşk-†arâmşî¡ ve fu†râsâliyûn ve √acerü’l-yehûdî ve bezr-i kerefs ve 
mürr ve kündür ve za¡ferân ve fülfül-i ebya∂ her birinden südüs cüz™ a«≠ 
olunur ve ¡i@âm-ı ¡âcdan dahi üç cüz™ a«≠ olunur. Ve bu edviyenin cemî¡isi 
sa√ð olunup üzerine a√câr-ı me≠kûrenin küllîsi ilðâ olunup sa√ð olunur ve 
iki katı ¡asel-i belîlec ile ma¡cûn kılınıp birer mi&ðâl aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Ma¡cûn-ı Â«er Min Edviye-i ∏âlenûs: ¢a§abe-i riye ¡ilellerine ve ðurû√-ı 
riyeye ve nef&-i deme ve nef&-i ðay√a ve §adra müte√allibe olan mâddeye 
ve nef&in cidden ¡usrüne nâfi¡ olur.
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Onun A«lâ†ı Budur: ~amπ-ı bu†m, za¡ferân, kündür, mürr, a§l-ı sûs-ı 
muðaşşer, †în-i Şâmûs ki ona kevkeb dahi derler, dâr-ı §înî, √abb-ı §anev-
berü’l-kibâr her birinden dörder mi&ðâl, sünbül-i Şâmî iki mi&ðâl ve nı§f 
mi&ðâl, selî«a-i sevdâ iki mi&ðâl, ke&îrâ, temr-i Şâmî la√mı, √amâmâ her 
birinden üçer mi&ðâl ve nüs«a-i u«râda ≠ikr olunduğu üzere “üç mi&ðâl” 
bedeline “bir mi&ðâl” vâði¡ olmuştur, ¡asel-i fâyið dört ðû†ûlâs. ¡Asel ve 
§amπ-ı bu†m inâ-i mu∂â¡afta †ab« olunur ve √add-i &e«ine bâliπ oldukta ona 
bârzed «al† olunup †ab« olunur, o ma†bû« bir mev∂i¡de tað†îr olunsa onun 
ða†resi münbası†a olmayacak ðadar †ab«ı mütemâdî kılınır ve ba¡dehu üze-
rine edviye-i bâðıye-i mes√ûða ilðâ olunup «al† ve isti¡mâl olunur.

Enderûmâ«ûs Ma¡cûnu ~an¡atıdır: Su¡âle ve nef&-i deme ve ður√a-i riye-
ye ve ður√anın midde-i müctemi¡asına ve riye veremine ve «urûð-ı ¡a∂ale 
ve ¡i@âma ve hey∂a ve «ilfeye nef¡i ¡acîb olur ve ke≠âlik ¡ilel-i me&âneye 
ve i«tinâð-ı ra√ime ve √ummayât-ı nâibeye nâfi¡dir ve nâibe için nevbeti 
gelmezden bir sâ¡at muðaddem saðy olunur ve hüzâl ve redâ™et-i mizâc ve 
sümûm-ı meşrûbe vü melsû¡a için dahi saðy olunur.

A«lâ†ı Budur: Dâr-ı §înî, ðust, bârzed, cünd-i bîdester, afyûn, fülfül-i es-
ved, dâr-ı fülfül, mey¡a her birinden bir ûðıyye, ¡asel ðıs†-ı vâ√id. Edviye-i 
yâbise daðð olunup elekten geçirilir, ammâ bârzed ¡asel ile ≠evebân edince 
ðadar kaynatılır ve kaçan ≠evebân eylese ta§fiye olunup üzerine edviye ilðâ 
olunur ve bir inâ-i zücâc ve inâ-i fı∂∂a içine konulup ondan bâðılât-ı Mı§-
riyye miðdârı iki ðuvânûs mâ-ı ¡asel ile saðy olunur, eger parmağın dühn-i 
√alle id«âl edip o şerbetin üzerine üç ða†re i§ba¡ ile tað†îr olunursa nef¡-i 
bâliπi olur.

Sânî†îs10 Nâm ‰abîbe Mensûb Olan Ma¡cûn ~an¡atıdır: ¢urû√ta olan 
remli ve sâir mevâddı bevl ile i«râc eder.

A«lâ†ı Budur: A§l-ı sûsen ve sîsâliyûs, kemâ≠eryûs, «âmderûs ya¡nî 
fârîðûn ve ûlûfûyen ya¡nî «âmâlâvunu’l-esvedin varaðı ve √urf ya¡nî bezr-i 
lîbâtû†îs her birinden dörder mi&ðâl, √amâmâ sekiz mi&ðâl, dâr-ı §înî on 
iki mi&ðâl, lîbâtû†îsü’l-cebelî, sünbül-i Hindî, za¡ferân-ı ¢alîðî, bezr-i ke-
refs, ca¡de, bezr-i se≠âb-ı berrî, müşk-†arâmşî¡ veznleri berâber, a§l-ı sû-
sen, √acer-i Şâmînin ≠ekeri ve ün&âsı her birinden on altışar mi&ðâl, √urf-ı 

10 Sânî†ûs nüs«a.
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Bâbilî, bezr-i fencengüşt, ve √izâ her birinden yirmi dörder mi&ðâl, ðar-
demânâ kırk sekiz mi&ðâl, ¡asel-i ma†bû« ile ma¡cûn kılınıp bunduða mið-
dârı şarâb-ı mu¡assel-i memzûcdan dört ðuvânûs ile saðy olunur.

Cen†iyânâ Ma¡cûnu: ~alâbete ve südede ve kebid ve †ı√âl ve mi¡de ve-
ca¡larına ve ¡atîð √ummâlara nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Cen†iyânâ, fülfül her birinden onar dirhem, ðus†-ı 
mürr, sâ≠ec ve sünbül ve râvend-i §înî her birinden birer ûðıyye. Bu edvi-
yeler a«≠ ve daðð olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ¡asel-i «â&ir gibi olunca 
ðadar ma¡cûn kılınır. Onun şerbet-i vâ√idesi bir dirhem olur, mâ-ı se≠âb-ı 
ma†bû« ile saðy olunur.

A†iyyetullâh Tesmiye Olunan Devâ ~an¡atıdır: Bu devâ bir melikin 
«azînesinde bulunmuştur ve derler ki bu devâ bevâsîre ve fesâd-ı mi¡deye 
ve ebrideye nâfi¡dir, †a¡âm ve cimâ¡ı müşehhîdir ve idrâr dahi eder ve §ı√√a-
ti √ıf@ eder eger rebî¡ ve şitâda üç şehr şürb olunsa ve her şehrde cum¡alarda 
şürb olunsa.

Ve A«lâ†ı Budur: Helîlec-i esved ve belîlec ve emlec ve zerâvend-i mü-
da√rec ve vecc ve zerâvend-i †avîl ve şeşðâðul ve hâl ve ðâðule ve ðaranfül 
ve √abb-ı bâbûnec ve zencebîl ve simsim-i πayr-i münaððâ her birinden 
altışar ûðıyye ve cevz-i bevvâ ve sünbül ve türbüd-i ebya∂ ve mû ve fû ve 
dûðû ve esârûn ve bezr-i kerefs-i cebelî ve ûferbiyûn her birinden ikişer 
ûðıyye, nîniyyâ ya¡nî nân«âh ve ðam√ın lübâbı ve bezr-i kürrâ& ve tû≠erî-i 
ebya∂ ve «aş«âş ve zürünbâd ve derûnec ve ¡urûð-ı zirişk ve √amâmâ ve 
¡âðırðar√â ve †abâşîr ve sîsâliyûs ve √ıltît-i müntin ve kemmûn-ı Kirmânî 
her birinden üçer ûðıyye ve şill ve bül ve fül11 ve dâr-ı §înî ve şey†arec-i 
Hindî ve şey†arec-i Fârsî ve fülfeymûn ve üşne ve su¡d ve a§l-ı nîlûfer ve 
dâr-ı fülfül ve ðırfetü’†-†îb ve cünd-i bîdester her birinden beşer ûðıyye, 
câvşîr, sekbînec her birinden [566b] dörder ûðıyye, kerefs kökünün ðuşûru 
sekiz ûðıyye, münaððâ ve mes√ûð ve mürebbâ «abe&-i √adîd ki üç üsbû¡ 
terbiye olunmuş ola, bir üsbû¡ sükker ile ve bir üsbû¡ mâ ile ve ¡asel ile ve 
bir üsbû¡ dahi «all ile terbiye olunmuş ola ve terbiyeye bed™ olunup evvelâ 
bir gün «all ile nað¡ oluna ve yevm-i πadda ta√vîl olunup sükker ile terbiye 

ي 11 ــ ــ دواء  ــא -  ــ  ق   ــ ــ ا ــ  ة اכ ــ ــ  ي -  ــ ــאء  ــ   Min müfredâtı İbn 
Kütbî.
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olunur ve yevm-i &âli&te mâ ve ¡asel ile terbiyeye ta√vîl olunur ve üç üsbû¡ 
bu §ıfat üzere ¡amel olunup ba¡dehu @ıllda tecfîf olunup ku√l gibi olunca 
ðadar sa√ð olunur ve edviye-i sâire daðð ve sa√ð olunup mun«ul ile ta§fiye 
olunur ve ba¡dehu vezn olunup edviye üç cüz™, «abe& cüz™-i vâ√id kılınır ve 
sonra semn-i baðar ile ceyyiden lett olunup ¡asel-i ceyyid ile ma¡cûn kılınır 
ve onda «abe& vezninde fânî≠ dahi kılınır ve fânî≠ i≠âbe olunup o edviye 
üzerine fânî≠-i mü≠âb ma¡a’l-¡asel §abb olunur ¡asel-i «â&ir me&âbesinde 
olunca ðadar ve ba¡dehu o devâ bir «a∂râ cerre-i cedîde-i na@îfeye va∂¡ 
olunup re™si şedd olunur ve §ubre-i şa¡îre defn olunup altı ay miðdârı terk 
olunur ve ba¡dehu ¡af§a miðdârı ¡ale’r-rîð πudveten saðy olunur ve nehâr-
dan üç sâ¡at mürûr edince ðadar üzerine bir nesne ekl olunmaz, üç sâ¡at 
mürûrundan sonra ekl olunur ve o tenâvülde dahi tedbîr-i mu¡tedil ile ted-
bîr olunup ta«m ve nu§b ve sâir ma∂arrat-ı eklden ictinâb olunur. Ve ba¡∂ı 
e†ıbbâ zu¡m eylediler ki bi-i≠nillâhi ta¡âlâ bu devâ semm-i ðâtilin şürbünü 
redd edip §ı√√at îrâ& eder.

Ma¡cûn-ı Â«er: Bu ma¡cûn ∂a¡f-ı kebide ve ve&y ve nef&-i deme nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: Cüllenâr, dem-i a«aveyn, varaðu’l-a§f, şebb-i Yemânî her 

birinden birer cüz™ a«≠ ve daðð ve sa√ð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve 
şerbeti bir mi&ðâldir, mâ-ı fâtir ile saðy olunur ve su ile †ab« olunup suyu 
ta§fiye olunduktan sonra fâtiren saðy olunsa ceyyid olur.

¢ayyûmâ Nâm ‰abîbin Terkîb Eylediği Ma¡cûndur: Fesâd-ı mizâca ve 
verem-i kebide nâfi¡dir, mi¡deyi taðviye ve levn-i beşereyi ta§fiye eder.

A«lâ†ı Budur: İhlîlec, keyye her birinden yirmi beşer dirhem, zencebîl, 
dâr-ı §înî her birinden yirmişer dirhem, fülfül-i ebya∂ yirmi dört dirhem, 
†âlîsfer üç dirhem, √avlencân on dirhem, nâr-müşk altı dirhem, ¡u§âre-i 
efsentîn beş dirhem ve edviye ma¡cûn olacak miðdâr †ılâ-i ma†bû« ve 
meysevsen ≠ikr olunan edviyeler daðð ve sa√ð olunup mâ-ı fâtir ile saðy 
olunur. 

Emîrî Denmekle Ma¡rûf Olan Ma¡cûndur: Üsr-i bevle ve veca¡-ı @ahra 
ve ∂a¡f-ı külâya ve teftît-i √a§âta nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Bezr-i «aş«âş, bezr-i kürrâ&, bezr-i şibt, bezr-i kerefs ve 
bezr-i sûsen ve bezr-i «ass ve bezr-i hindebâ ve bezr-i ferfa« ve behmen-i 
ebya∂ ve behmen-i a√mer ve lisânu’l-¡a§âfîr ve bezr-i «ırva¡ ve küseylâ 
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ve bezr-i şâhisferem ve bezr-i merzencûş ve birinc-i Kâbülî ve fülfül ve 
türbüd ve √abbu’r-reşâd ve bezr-i mürr ve üşne ve uşşað ve fiðâ√-ı i≠«ir ve 
bezrü’l-lift ve kesîrâ ve bezrü’l-benc ve sa¡ter ve zerneb ve felence ve √ab-
bu’n-nîl ve ðus† ve kerevyâ ve bezr-i ða†ûnâ ve ebhel ve râsen ve lübân ve 
bezr-i fâ∂ıl ve bezr-i kettân ve mil√-i Hindî ve bezr-i se≠âb ve bezr-i «îrî-i 
a√mer ü ebya∂ ve kemmûn-ı Kirmânî ve ðırfe ve ferencmüşk ve muπâ& 
ve sinâmekî ve sûrincân ve eftîmûn ve enîsûn ve bezrü’s-sümne ve sera«s 
ve fûl her birinden üçer dirhem ve tûderîc-i a√mer ü ebya∂ ve nân«âh ve 
zürünbâd ve «abbe12 ve bezr-i râziyânec ve dâr-ı §înî ve helîlec-i a§fer ve 
helîlec-i Kâbülî ve bezr-i «armel ve √abbu’l-âs ve «ardal ve şehdânec ve 
simsim ve √ulbe ve bezrü’l-cizr her birinden beşer dirhem, şeşðâðul, zen-
cebîl her birinden dörder dirhem, keyye ve fülfül-i ebya∂, ðaranfül, sünbül, 
fiðâ√-ı √ınnâ, ¡âðırðar√â her birinden birer buçuk dirhem, saðmûnyâ iki 
dânıð, bezr-i bi††î«, bezr-i bi††î«-i †ıvâl her birinden onar dirhem, dühn-i √all 
kırk dirhem, ¡asel iki rı†l. Onun şerbet-i tâmmesi iki dirhemdir, mâ-ı fâtir 
ile saðy olunur.

Ma¡cûn-ı ∞amîrî ~an¡atı Budur: Ve ≠ikr olunduğu üzere bu bir ma¡cûn-
dur ki fâlici ve laðve ve istir«â ve sebebi balπam olan ¡ilel-i sâireyi ı§lâ√ı 
mücerrebdir, ¡alîlin ta√ammülü miðdârı saðy olunur ve onunla müster«îye 
†ılâ olunup nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Afyûn, ferbiyûn, cünd-i bîdester, dâr-ı §înî, dâr-ı fülfül, 
benc-i ebya∂, sünbül, zencebîl, za¡ferân veznleri berâber a«≠ olunup elek-
ten geçirilir ve menzû¡ur’-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp bir kap içinde √ıf@ 
ve vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Mu§annifin Mürekkebâtından Olup Müsemmin İdiği Tecribe Olunan 
Ma¡cûndur ve Terkîbinin Nüs«ası Budur: Muπâ&, cûr-ı gendüm, beh-
men, zürünbâd, ke&îrâ, bezr-i «aş«âş, kehrübâ her birinden üçer dirhem 
a«≠ olunup daðð olunur ve elekten geçirilip semn ile «afîfen kavrulur 
ve menn-i §aπîr ile iki menn sevîð-i √ın†a ve bir menn sükker-i ðavâlib 
o edviyeye «al† olunup ondan küllü yevmin yirmi dirhem a«≠ ya¡nî şürb 
olunur ve üzerine ðadr-i √âcet semn-i baðar ilðâ olunur, ta√assî olunur, 
ziyâde ceyyiddir.

ر ا 12 ه و  دري و ا  .İbn Kütbî  ا 
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Ma…âle-i ¿âniye Eyâricâtta Olan Kelâm-ı Müşbi¡dir

Fasl Bu Ma…âmda Îrâd Olunması Mühimm Olan 
Mu…addimât Beyânındadır

Bu maðâmda ben ber-√aðð kelâm söylerim, o kelâm budur ki laf@-ı eyâ-
ricin iki ma¡nâsı vardır: Biri te™vîl ve â«eri tefsîrdir. Bi-√asebi’t-te™vîl eyâric 
müshil-i mu§lı√ ma¡nâsınadır ve bi-√asebi’t-tefsîr devâ-i ilâhî ma¡nâsınadır.

Ve müshilât-ı ma¡rûfenin evveli eyâric-i Rûfus’tur ve ðadîmü’l-ezmân-
da ism-i eyâric ona ı†lâð olunur idi ve â«ere eyâric ı†lâðı mu√de&tir. Ve 
müshile devâ-i ilâhî tesmiyesinin vechi budur ki müshilin ¡ameli emr-i ilâhî 
ile olur, ðuvâ-yı †abî¡iyyeden müsellem olur. Ve ðudemâ evâil-i ezmânda 
müshilât-ı §ırfeden feza¡ ve i√tirâz eylediklerine binâen eyâric isti¡mâl eder-
ler idi, me&elâ şa√m-ı √an@al saðy eylemekten ta√arrüzlerinden ishâle √âcet 
oldukta eyâric saðy ederlerdi; √an@aldan ve «arbaðtan ve onların em&âlin-
den √a≠eren onları saðy eyledikte dahi onlara mübe≠riðât ve mu§lı√ât ve 
fâd-zehrât «al† edip isti¡mâline cesâret ederler idi ve ke≠âlik o edviyenin 
evvelâ sülâðâtını saðy ederek ¡alîli onlara me™nûs edip ba¡dehu kendilerini 
√ubûban saðy eylemeğe cesâret ederler idi.

Ve müte†abbibe ma¡lûm ola ki eyâricât ma†bû«ât ve √ubûbdan eslem-
dir. Ve eyâricât isti¡mâlini terk edenler onların ∂arar-ı hâili olduğundan 
için hecr ve terk eylemezler belki onların [567a] terki ¡adem-i i√tiyâcları 
√asebiyle veyâ«ûd sû™-i ¡âdetleri √asebiyledir, zîrâ ba¡∂ı kerre √âcet ancak 
mev∂i¡-i ba¡îdde olan mevâddı ishâle olmakla ondan mevâddı ce≠b eden 
edviye √ubûb ve ma†bû«ât mi&illiyi saðy edip eyâric ve √ubûb gibi ancak 
ðarîbden ce≠b eden edviyeyi terk ederlerdi. Ve ba¡∂ı nüs«ada “ ــ -bede ”ا
line “ ــ .vâði¡ olmuştur ”ا

Ve eyâricâttan şerbet-i vâ√ide dört mi&ðâle varınca ðadar ve ba¡∂ı kerre 
onun üzerine mil√-i ¡acîn dahi †ar√ ederler. Ve evfað olan eyâric zebîb ile 
eftîmûndan mütte«a≠ su ile saðy olunmaktır «u§û§an o su ba¡∂ıların ≠ikr 
eyledikleri nüs«a üzere itti«â≠ oluna, o nüs«a budur: Eftîmûn dört dir-
hem, zebîb-i münaððâ on dirhem, helîlec-i esved-i münaððâ yedi dirhem, 
us†u«ûdûs üç dirhem, mâ üç rı†l, encudân-ı münaððâ nı§f rı†l ¡ale’r-rîð bu 
su ile saðy olunup ona bezr-i «atmî bir dirhem ve bezr-i «ıyâr nı§f dirhem, 
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dühn-i levz-i √ulvden miðdâr-ı ðalîl ve mâ-ı fâtir itbâ¡ olunur ve üç gün 
onun πıdâsı zîrbâc ve mâ-ı memzûc kılınır.

Eyâric-i Feyðarâ Ya¡nî el-Mürr: Bu eyâric eyâric-i §abırdır ve §abıra 
dâr-ı §înî dahi muðârin kılınır, dâr-ı §înînin le†âfeti ve a√şâya ve mi¡deye 
menfa¡ati √asebiyle. Ve ke≠âlik o menfa¡atler için ve eyâricin ðuvvetini 
mu√âfa@a için ma§†akî dahi muðârin kılınır ve ke≠âlik selî«a ve za¡ferân 
dahi muðârin kılınırlar in∂âc için ve ðalb ve mi¡deyi taðviye için. Ve ba¡∂ı 
kerre za¡ferân §udâ¡ îrâ& eder, binâen ¡aleyh vezni taðlîl olunmağa veyâ«ûd 
√a≠f olunmağa √âcet olur. Ammâ esârûnun ishâle me¡ûneti ve ru†ûbâtı olur. 
Ve ba¡∂ı kerre esârûn bedeline kebâbe va∂¡ olunur ve o terkîb la†îf olur. Ve 
√abbu’l-belesân ve ¡ûdu’l-belesân dahi kılınır, onların mi¡deye taðviyeleri 
için ve ta√lîli ve fâd-zehriyyeti için. Ve ba¡∂ı nâs onda fiðâ√-ı i≠«ir dahi kı-
lıp onun ile §abırdan mütevaðða¡ olan sa√cı √udû&tan men¡ ederler. Ve verd 
dahi kılarlar √arâret-i §abırın nikâyesini mi¡deden ve re™sten def¡ eylesin 
için. Ve ba¡∂ı kerre bu edviyeler iki mi&illi ¡asel ile mu«ammer ve ma¡cûn 
kılınır ve ba¡∂ı [kerre] dahi ta«mîr olunmayıp yâbisen isti¡mâl olunur.

Mu§annif der ki ammâ ben o edviyenin mes√ûðunu mâ-ı muðl ile aðrâ§ 
kılıp @ıllda tecfîf edip isti¡mâl eylerim ve bu vech üzere isti¡mâli sâir vech 
üzere isti¡mâlden eblaπ ve enfa¡ bulurum ve recâ olunur ki muðl bir cüz™e 
ðarîb ola.

Ve e†ıbbâ-i aðdemûn §abırı ı§lâ√ın miðdârında i«tilâf üzere oldular. 
Ba¡∂ılar edviye-i mu§lı√anın veznini vezn-i §abırın altı ∂ı¡fı kıldılar ve ba¡∂ı 
â«er sekiz ∂ı¡fı kıldılar ve ziyâde ve noð§ân dahi eylediler.

Ve ke≠âlik bu eyârici ba¡∂ılar §abır-ı maπsûlden itti«â≠ eylediler. Ve 
maπsûlden mütte«a≠ eyâricin ishâli a∂¡af olur ve ma√rûrlara ve ma√mûm-
lara evfað olur. Ve bu eyâric her ma√mûma saðy olunmaz, √ummâsı leyyi-
ne olanlara saðy olunmak câizdir. Ve ba¡∂ılar dahi bu eyârici §abır-ı πayr-i 
maπsûlden itti«â≠ ederler ve onun ishâli aðvâ olur velâkin ma√rûru’r-mizâc 
olanlara a∂arrdır, ma¡a-hâ≠â ondan bir ðavme saðy olundu, onlara a§lâ ∂arar 
i§âbet eylemedi.

Ve eyâric-i mürrün ishâlde isti¡câli olmaz belki ishâli rıfð ile ðalîlen 
ðalîlen ve ba†î™en √â§ıl olur ve belki ba¡∂ı kerre fi¡lini yevm-i &ânîde işler. 
Ve ke≠âlik onun ishâli ¡u∂v-ı ba¡îdden ce≠b ile olmaz belki mülâðî olduğu 
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mevâddı ishâl eder ve ke≠âlik em¡âda ve mi¡dede mu«teli† olduğu mevâddı 
ve a«lâ†ı ce≠b eder ve ce≠binin eb¡ad-ı √udûdu nevâ√î-i kebiddir, ¡urûða 
tecâvüz eylemez ve ondan ce≠b-i a«lâ† eylemez.

Ammâ onun cumhûrun mu«târı olan nüs«ası em¡âda ve mi¡dede ve 
re™ste mütevellide olan ru†ûbâta ve evcâ¡-ı mefâ§ıla ve ðûlınc ve laðveye 
ve &iðal-i lisâna ve istir«â-i a¡∂âya nâfi¡ olur. Onun a«lâ†ı budur: Ma§†akî, 
dâ-r-ı §înî, esârûn, sünbül, √abb-ı belesân, za¡ferân, ¡îdân-ı belesân, selî«a 
her birinden birer dirhem, §abır mecmû¡-ı edviye-i me≠kûrenin iki katı. Bu 
edviyeler daðð olunup elekten geçirilir. Şerbet-i tâmmesi iki dirhem olur, 
¡asel ve mâ-ı fâtir ile isti¡mâl olunur.

Eyâric-i Lûπâ≠iyâ: Bu eyâric bir devâ-i mübârektir ki nef¡i ke&îr ve be-
deni münaððî, að§â-i e†râftan bilâ-¡unf bi’l-cümle fu∂ûlü ve a«lâ†ı ce≠b ve 
ishâl eder ve emrâ∂-ı re™se ve §udâ¡a ve şaðîðaya ve bey∂aya ve düvâra ve 
vesvâsa ve cünûna ve §ar¡a ve §ameme ve ru¡ba ve fâlice ve istir«âya nef¡i 
olur ve belki sekteye dahi nâfi¡dir. Ve bu menâfi¡in küllîsi şelî&âda ≠ikr 
olunduğu üzere se¡û† ile olur ve bu eyâric şelî&âdan ke&îren «ayrlı olur, ku-
lak ve göz ağrılarına nâfi¡ olur, süded-i kebidi teftî√ ve mi¡deyi taðviye ve 
†am&ı idrâr ve ¡usr-i nefesi izâle eder, rib¡e ve cemî¡-i emrâ∂-ı balπamiyye-i 
ficceye ve sevdâviyyeye ve √ummayât-ı mütenâvibeye nâfi¡dir ve ke≠âlik 
evcâ¡-ı mefâ§ıla ve niðrise ve ¡ırð-ı nesâya ve ke≠âlik dâü’l-√ayyeye ve 
dâ™-i &a¡lebe ve başta ve a¡∂â-i u«râda olan ðurû√-ı ¡atîðaya ve bara§a ve 
behaða ve ðuvâbâya ve taðaşşüre ve «anâzîre ve evrâm-ı bârideye ve se-
re†ânâta cemî¡an nâfi¡dir.

Onun A«lâtı Budur: Şa√m-ı √an@al beş dirhem, basal, ¡un§ul-i meşvî, 
πârîðûn, saðmûnyâ, «arbað-ı esved, uşşað, isðûrdiyûn her birinden buçuk 
dirhem. Nüs«a-i u«râda her birinden ikişer buçuk dirhem, eftîmûn, kemâ≠er-
yûs, muðl, §abır her birinden üçer dirhem, √âşâ, heyûfârîðûn, sâdec-i Hindî, 
ferâsiyûn, ca¡de, selî«a, fülfül-i esved, fülfül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, za¡ferân, 
dâr-ı §înî, besfâyec, câvşîr, sekbînec, cünd-i bîdester, mürr, fu†râsâliyûn, 
zerâvend-i †avîl, ¡u§âre-i efsentîn, ûferbiyûn, sünbül, √amâmâ, zencebîl her 
birinden ikişer dirhem, cen†iyânâ, us†û«ûdûs her birinden birer buçuk dir-
hem, ¡asel miðdâr-ı kifâye. Şerbet-i tâmmesi dört mi&ðâldir, mâ-ı fâtir ve ¡asel 
ile veyâ«ûd eftîmûn ve menzû¡u’l-¡acem zebîb †abî«i ile saðy olunur.



Tahbîzü’l-Mathûn 61

Eyâric-i Lûπâ≠iyâ Nüs«alarından Fîlaπriyûs Nüs«ası Budur: Şa√m-ı 
√an@al, πârîðûn, uşşað, «arbað-ı ebya∂ın ðuşûru, saðmûnyâ, heyûfârîðûn 
her birinden onar mi&ðâl, eftîmûn, besfâyec, muðl, §abır, kemâ≠eryûs, ferâ-
siyûn, selî«a her birinden sekizer mi&ðâl, dâr-ı fülfül, fülfül-i ebya∂, fülfül-i 
esved, dâr-ı §înî, za¡ferân, câvşîr, sekbînec, cünd-i bîdester, fu†râsâliyûn, 
zerâvend-i †avîl her birinden dörder mi&ðâl, menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡-
cûn kılınır. Şerbet-i tâmmesi dört mi&ðâl veyâ«ûd üç mi&ðâl her şa«§ın ðuv-
vetine göre taðdîr olunup mâ-ı ¡asel ve mil√ ile saðy olunur.

Lûπâ≠iyânın ¢oles Nüs«asıdır: Şa√m-ı √an@al yirmi mi&ðâl, ba§al-ı fâr-ı 
meşvî, πârîðûn, uşşað, ðuşûr-ı «arbað-ı esved, saðmûnyâ, ûfârîðûn her bi-
rinden onar mi&ðâl, besfâyec, eftîmûn, muðl, §abır, kemâ≠eryûs, ferâsiyûn, 
selî«a her birinden sekizer mi&ðâl, mürr, câvşîr, sekbînec, fu†râsâliyûn, üç 
türlü fülfül ya¡nî fülfül-i esved ve fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı fülfül, dâr-ı §înî, 
za¡ferân, cünd-i bîdester, zerâvend-i †avîl her birinden dörder mi&ðâl, ¡asel 
ðadr-i kifâye.

Eyâric-i Rûfus: Mirre-i sevdâya ve balπama ve dâü’&-&a¡lebe nâfi¡dir, 
nüs«ası budur: Şa√m-ı √an@al yirmi mi&ðâl, kemâ≠eryûs on mi&ðâl, sekbî-
nec, câvşîr, selî«a her birinden sekizer mi&ðâl, kerefs-i cebelî bezri, zerâ-
vend-i müda√rec, fülfül-i esved ü ebya∂ her birinden beş mi&ðâl, dâr-ı §înî, 
us†u«ûdûs, za¡ferân, ca¡de, mürr her birinden dörder mi&ðâl †ılâ içinde mür-
tefi¡ olunur ve daðð olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp bir inâ 
içinde kaldırılır ve vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Ve nüs«a-i u«râda ≠ikr olunan edviye bunlardır: Şa√m-ı √an@al yirmi 
dirhem, §abır-ı İsðû†arî, zerâvend-i müda√rec, fu†râsâliyûn, fülfül-i ebya∂ 
ve fülfül-i esved her birinden beşer dirhem, √avlencân on dirhem, kemâ≠er-
yûs yirmi dirhem, sekbînec, câvşîr her birinden sekizer dirhem, sünbül-i 
†îb, selî«a, dâr-ı §înî [567b] za¡ferân, zencebîl, mürr, ca¡de her birinden iki-
şer dirhem.

Ve ben bir nüs«ada biraz ziyâde edviyesini gördüm ki o nüs«a nüs«a-i 
Süryâniyye ismiyle mu¡anvendir ve o ziyâde budur: Kemâfî†ûs ve πârîðûn 
ve ferâsiyûn her birinden onar dirhem edviyeler sa√ð olunur, ¡asel ile ma¡-
cûn kılınır. Ve şerbet-i vâ√idesi dört dirhemdir, mâ-ı √ârr ve ¡asel ve mil√ 
ile ¡ale’r-rîð ba¡de’l-√ımye şürb olunur.
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Eyâric-i Erkâπânîs Nüs«alarından Cumhûrun Nüs«asıdır: Balπam-ı 
ficcden ve sevdâdan tevellüd eden emrâ∂ın küllîsine nâfi¡dir, düvâra, 
§udâ¡a ve ke≠âlik ¡ayna nüzûl eden mânın ibtidâsına ve bu√û√atu’r-ra†-
beye ve evcâ¡-ı √alða ve ¡usr-i nefese ve teşennüce ve mevâdd-ı πalî@
adan √âdi& cirâ√âta nâfi¡dir, ke≠âlik mâ-ı a§fere ve cerebe dahi nâfi¡dir. 
Ve ba¡∂ı kerre evcâ¡-ı mi¡de ve ba†n ve ra√im veca¡ları için bu eyâric 
sülâða-i se≠âb ile saðy olunur ve ba¡∂ı kerre onda miðdâr-ı ðalîl cünd-i 
bîdester üç ðîrâ†a varınca ðadar kılınır. Ve veca¡-ı @ahr ve veca¡-ı külyeler 
ve veca¡-ı ün&eyeyn için kerefs †abî«i ile ve ¡ırð-ı nesâ ve onun gibiler için 
ðan†uriyûn suyu ile saðy olunur. Ve ba¡∂ı kerre ona ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi 
veyâ«ûd mâ-ı ðay§ûm içinde kılınan dört ðîrâ† √an@al «al† olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre bu eyâric kelb-i kelib ¡a∂∂ası için saðy olunup o ma¡∂û∂ feza¡ 
mine’l-mâdan emîn olur «u§û§an o eyâric ile ma¡an mu√rað sere†ân-ı neh-
rîden bir dirhem miðdârı saðy oluna.

Onun A«lâtı Budur: Şa√m-ı √an@al yirmi iki dirhem, ferâsiyûn, us†û«û-
dûs ve «arbað-ı esved ve kemâ≠eryûs ve saðmûnyâ ve fülfül-i ebya∂ ve 
dâr-ı fülfül her birinden ikişer ûðıyye ve meşvî ba§alu’l-fâr ve ûferbiyûn 
ve §abır ve za¡ferân ve cen†iyânâ ve fu†râsâliyûn ve uşşað ve câvşîr her 
birinden birer ûðıyye, ca¡de ve dâr-ı §înî ve sekbînec ve mürr ve sünbül ve 
i≠«ir ve fûtenec-i cebelî ve zerâvend-i müda√rec her birinden birer dirhem, 
¡asel ðadr-i kifâye. Şerbeti dört mi&ðâl kılınıp eftîmûn ve zebîb-i münaððâ 
†abî«iyle saðy olunur.

Eyâric-i Erkâπânîs Nüs«alarından ¢oles Nüs«ası Budur: Ferâsiyûn, 
πârîðûn, kemâ≠eryûs, şa√m-ı √an@al, us†û«ûdûs her birinden yirmişer 
mi&ðâl, câvşîr, sekbînec ve fu†râsâliyûn ve zerâvend-i müda√rec ve fülfül-i 
ebya∂ her birinden beşer mi&ðâl, dâr-ı §înî, sünbül, ca¡de, za¡ferân her birin-
den dörder mi&ðâl. Bu edviyelerden yâbis olanlar daðð olunur ve §umûπu 
ra∂∂ olunur ve ¡aselde nað¡ olunup «al† olunur. Ve şerbet-i vâ√idesi dört 
mi&ðâl olur, bir mi&ðâl mil√-i mes√ûð ile ve mâ-ı ¡asel ile sa√ð olunur.

Tebâ≠erî†ûsu’l-Ekber ~an¡atıdır: Mizâc-ı bâridin fesâdını ve imtilâyı ve 
fu∂ûl-i lezice vü πalî@ayı ı§lâ√ edip nâfi¡ olur ve ke≠âlik nisyâna ve @ulmet-i 
ba§ara ve ¡usr-i nefese ve «adere ve evcâ¡-ı kebid ve mi¡deye ve külâ ve 
er√âma ve √ay∂ın imtinâ¡ına ve ðûlınca cemî¡an bu ≠ikr olunan ¡ilele nâ-
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fi¡dir. Ve bilâ-meşaððat bu devânın ishâli dahi olur. Ve şerbeti dört mi&ðâl 
olur, eftîmûn ve πârîðûn †abî«i ile veyâ«ûd mâ-ı √ârr ile saðy olunur.

Onun A«lâtı Budur: ~abr-ı Seðû†arî on beş dirhem, πârîðûn-ı ebya∂ on 
dirhem, za¡ferân, dâr-ı §înî, vecc, ma§†akî, dühn-i belesân her birinden üçer 
dirhem, râvend-i §înî bir buçuk dirhem, ¡îdân-ı belesân ve √abb-ı belesân 
ve ûferbiyûn ve dâr-ı fülfül ve fülfül-i ebya∂ u esved ve çen†iyânâ-[yı] 
Rûmî ve fiðâ√-ı i≠«ir her birinden ikişer dirhem, ðust, mürr, kemâ≠eryûs ve 
eftîmûn her birinden dörder dirhem, esârûn, selî«a, saðmûnyâ her birinden 
altışar dirhem, sünbül-i †îb üç buçuk dirhem, mû, √amâmâ her birinden 
birer dirhem. Bu edviye mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunur ve men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve bir inâ içine konulup altı ay mürûrun-
dan sonra isti¡mâl olunur.

Tebâ≠erî†ûs-ı Â«er: Berd ve balπamdan hâyice ve müte√arrike olan 
edvâ™ ve emrâ∂ın küllîsine nâfi¡dir.

A«lâtı Budur: ~abır otuz dirhem, πârîðûn on iki dirhem, vecc, za¡ferân, 
dâr-ı §înî, kiyâ, sûrincân, selî«a her birinden üçer dirhem, kemâ≠eryûs, fül-
fül-i ebya∂, esârûn, ¡îdân-ı belesân her birinden ikişer dirhem, fülfül-i esved ve 
cünd-i bîdester her birinden dörder dirhem, râvend-i §înî, mû, sünbül her bi-
rinden birer dirhem, ¡asel ðadr-i kifâye. Şerbet-i vâ√idesi dört dirhemdir, mâ-ı 
√ârr ile saðy olunur, lâkin ¡atîð olup altı ay mürûrundan sonra saðy olunur.

Tebâ≠erî†ûs-ı Â«er: Bu dahi ≠ikri mürûr eden emrâ∂ ve edvâya nâfi¡dir.
A«lâtı Budur: Uð√uvân on sekiz dirhem, cevz-i bevvâ, selî«a, saðmûnyâ 

her birinden on ikişer dirhem, §abır-ı İsðû†arî altmış dirhem, πârîðûn kırk 
dört dirhem, râvend-i §înî üç dirhem, fülfül-i ebya∂, cen†iyânâ her birinden 
dörder dirhem, za¡ferân, ðaranfül, vecc, keyye, dâr-ı §înî her birinden al-
tışar dirhem, esârûn, ¡îdânu’l-belesân her birinden dörder dirhem, sünbül, 
îresâ her birinden sekizer dirhem, isðurdiyûn yedi dirhem, √amâmâ, füvve, 
fülfül-i esved, dâr-ı fülfül, i≠«ir her birinden ikişer dirhem; cemî¡an sa√ð 
olunup elekten geçirilir, ðadr-i kifâye ¡asel ile ma¡cûn kılınıp altı ay miðdâ-
rı terk olunup ¡atîð olduktan sonra isti¡mâl olunur, şerbeti dört dirhemdir, 
mâ-ı √ârr ile saðy olunur.

Cevz-i Bevvâ İle Ma§nû¡ Tebâ≠erî†ûs: Emrâ∂-ı re™sin cümlesine ve 
¡atîðine nâfi¡ olur ve cünûna ve vesvâsa ve §udâ¡a ve §ar¡a ve ∂a¡f-ı ba§ara 
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ve veca¡-ı kebide ve †ı√âle ve külâya ve ðûlınca nâfi¡ olur ve †am&-ı mu√-
tebesi idrâr eder ve cü≠âma ve bara§a ve niðris ve mefâ§ıl ve iki √aðv 
ağrılarına ve √ummayât-ı müzmine-i müteðâdimeye ve ishâle bilâ-e≠â 
nâfi¡ olur.

Ve A«lâtı Budur: ~abır altmış dirhem, πârîðûn yrmi dört dirhem, seðûr-
diyûn, ¡îdânu’l-belesân ve üç felâfil ya¡nî fülfül-i ebya∂ ve fülfül-i esved 
ve dâr-ı fülfül, dühn-i belesân ve √abb-ı belesân ve ûferbiyûn ve cen†iyânâ 
her birinden dörder dirhem, ðus† sekiz dirhem, vecc ve ma§†akî ve dâr-ı §înî 
ve ðaranfül ve sünbül her birinden altışar dirhem, selî«a ve cevz-i bevvâ 
her birinden on ikişer dirhem, eftîmûn on sekiz dirhem, kemâ≠eryûs sekiz 
dirhem, mû, fiðâ√-ı i≠«ir her birinden ikişer dirhem, √amâmâ iki dirhem, 
saðmûnyâ on sekiz dirhem, menzû¡u’r-rıπve ¡asel ðadr-i kifâye. Şerbet-i 
vâ√idesi dört dirhemdir, †abî«-i eftîmûn ile saðy olunur.

Tebâ≠erî†ûs-ı Â«er-i Müshil: ~abır altmış dirhem, πârîðûn yirmi dört 
dirhem, ma§†akî, za¡ferân, vecc, dâr-ı §înî, sünbül her birinden altışar dir-
hem, zerâvend, √abb-ı belesân, dühn-i belesân, ûferbiyûn ve üç nev¡ felâfil 
ve cen†iyânâ her birinden dörder dirhem, kemâ≠eryûs, ðus† her birinden 
dörder dirhem, selî«a, eftîmûn her birinden on ikişer dirhem, mürr, fiðâ√-ı 
i≠«ir, √amâmâ her birinden ikişer dirhem, saðmûnyâ yirmi dirhem, ¡asel 
ðadr-i kifâye. Ve bunun şerbeti ve isti¡mâli ve menâfi¡i bundan muðaddem 
me≠kûr olunanın şerbeti ve isti¡mâli gibidir.

Câlînûs Eyârici Nüs«alarından Cumhûr Nüs«ası Budur: Bu eyâric Te-
bâ≠erî†ûs ve lûπâ≠iyâdan el†af ve a¡meldir; fâlice ve laðveye ve teşennüce 
ve istir«âya nâfi¡dir ve cesedden fu∂ûl-i lezice vü πalî@ayı ve mu«telif fu∂û-
lü tenðıye eder ve me&âne istir«âsını şedd eder ve min-πayri irâdetin bevl 
«urûcunu men¡ eder.

A«lâtı Budur: Şa√m-ı √an@al, πârîðûn, ba§al-ı fâr-ı meşvî, uşşað, 
saðmûnyâ, «arbað-ı esved, heyûfârîðûn, ûferbiyûn her birinden on altışar 
dirhem, besfâyec, eftîmûn, muðl-i azrað, kemâ≠eryûs, ferâsiyûn, selî«a her 
birinden yedişer dirhem, sekbînec, zerâvend-i †avîl ve felâfil-i &elâ&e [568a] 
ve dâr-ı §înî ve câvşîr ve cünd-i bîdester, fu†râsâliyûn her birinden dörder 
dirhem ve ba¡∂ı nâs onda dört dirhem za¡ferân kılarlar. Bu edviye mes√ûða-
ten ve men«ûleten cem¡ olunur ve onlarda nað¡ olunacaklar mü&elle& ile 
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nað¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve altı ay mürûrun-
dan sonra vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Eyâric-i Câlînûs Nüs«alarından Bûlus Nüs«ası Budur: Kemâ≠eryûs, 
fülfül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, πârîðûn, us†u«ûdûs, «arbað-ı esved, saðmûnyâ, 
sünbül, eftîmûn, ba§al-ı fâr-ı meşvî her birinden altışar mi&ðâl, mürr, za¡-
ferân, uşşað, heyûfârîðûn her birinden sekiz mi&ðâl, ¡asel ðadr-i kifâye. Bu 
nüs«a isti¡mâl olunur, menfa¡ati mücerrebdir.

Eyâric-i Câlînûs Nüs«alarından İbn Serâfiyûn Nüs«ası: Şa√m-ı √an@al 
dört dirhem, kemâ≠eryûs ve ba§al-ı fâr-ı meşvî ve aπârîðûn ve saðmûnyâ 
ve «arbað-ı esved ve us†u«ûdûs ve uşşað ve heyûfârîðûn her birinden üçer 
dirhem bir dânıð, eftîmûn, ca¡de, muðl, kemâfî†ûs, ferâsiyûn, §abır, selî«a, 
besfâyec her birinden birer buçuk dirhem, felâfil-i &elâ&e, mürr, dâr-ı §înî, 
za¡ferân, câvşîr, sekbînec, cünd-i bîdester, fu†râsâliyûn, zerâvend-i müda√-
rec, cen†iyânâ, ûferbiyûn her birinden birer dirhemin nı§fı ve &ülü&ü, ¡asel 
ðadr-i kifâye. Şerbet-i vâ√idesi ve menâfi¡i lûπâ≠iyâ şerbeti ve menfa¡ati 
gibidir.

Eyâric-i Fuðrâ†îs ya¡nî Buðrâ† ◊akîm Eyârici: Ru†ûbet-i mi¡deye ve 
bu«âr-ı fâsidden mütevellid olan evcâ¡-ı re™se ve müfzi¡ât πamınına nâfi¡ 
olur.

Ve Onun A«lâtı Budur: Cen†iyânâ, sünbül, zerâvend-i müda√rec, selî«a, 
dâr-ı §înî, fu†râsâliyûn, kemâ≠eryûs, fülfül-mûye, us†u«ûdus, √abað-ı ce-
belî, kiyâ her birinden birer dirhem, mürr dört dirhem, √abbu’l-bân, za¡-
ferân birer buçuk dirhem, §abır-ı a√mer on sekiz dirhem, şa√m-ı √an@al altı 
dirhem. Bu edviyeler cem¡ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve altı ay mürû-
rundan sonra isti¡mâl olunur. Şerbeti dört dirhemdir.

Buðrâ†’ın Â«er Eyârici: Cünûna ve vesvâsa ve düvâr-ı re™se ve §udâ¡-ı 
şedîde ve teşennüce ve iki yedde olan şiðâða ve veca¡-ı mefâ§ıla ve i«tilâ†-ı 
¡aðla ve fesâd-ı ≠ihne ve intişâra ve ¡aynda bedüvv-i mâya ve cü≠âma ve 
bara§a ve fâlice ve laðveye ve ðûbâya cemî¡an bu edvâ ve emrâ∂a nâfi¡dir.

Onun A«lâtı Budur: ¢ı&&â-i √ımâr ve felâfil-i &elâ&e ve kemâ≠eryûs her 
birinden beşer mi&ðâl, za¡ferân, mürr, saðmûnyâ her birinden ikişer dirhem, 
uşşað bir dirhem, ¡asel ðadr-i kifâye. Ve onun şerbeti yarım ûðıyyedir, mâ-ı 
√ârr ile şürb olunur.
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Enderûmâ«us e†-‰abîb Eyârici: Veca¡-ı mi¡deye ve veca¡-ı ba†na nâfi¡dir.
A«lâtı Budur: Dâr-ı §înî, selî«a-i esved, ða§abu’≠-≠erîre, ¡îdân-ı belesân, 

fiðâ√-ı i≠«ir ve herâ†ûs her birinden üçer buçuk ûðıyye. Edviyeler daðð olu-
nup cedîd ve fa««âr bir ðıdra †ar√ olunur ve üzerine altı zevrað mâ-ı ma†ar 
§abb olunur ve nı§fı kalınca ðadar †ab« olunup ba¡dehu ta§fiye olunur. Ve 
ba¡dehu §abr-ı a√merden bir rı†l a«≠ olunup üzerine mâ-ı ma†ardan ðadr-i 
kifâye §abb olunur ve nehârın inti§âfında şemste sa√ð olunur kuruyunca 
ðadar ve √alâvet i√dâ& edince ðadar ¡asel katılır ve üzerine mâ-ı efâvîh §abb 
olunup şemste sa√ð olunur kuruyunca ðadar. Ve ba¡de’l-cefâf yine sa√ð 
olunur ve ona za¡ferân ve mürr ve kiyâ her birinden üçer ûðıyye †ar√ olunur. 
Ve nüs«a-i ¡atîðada her birinden birer ûðıyye †ar√ olunur diye yazılmış-
tır. Ve ba¡dehu cemî¡an sa√ð olunup inâ-i zücâc veyâ«ûd inâ-i πa∂âr içine 
konulup isti¡mâl olunur. Ve bu eyâric teşennüce ve §admeye ve ∂arbeye 
ve kesre ve veca¡-ı cenbe ve mi¡de nef«ine ve evcâ¡ına ve nef&-i deme ve 
veca¡-ı «â§ıreye ya¡nî böğür ağrısına nâfi¡ olur. Ve ondan şerbet-i kâmile 
bir dirhemdir, mâ-ı fâtir ile şürb olunur ve her şa«§-ı insân ðuvveti ðadrince 
saðy olunur. Ve evrâm-ı §ulbede sikencebîn ile isti¡mâl olunur. Ve verem-i 
¡ayna ¡a§îr-i na¡nâ¡ veyâ«ûd ¡inebü’&-&a¡leb ile ∂ımâd olunur. Ve evrâm-ı 
mað¡adeye dühn-i verd ve şarâb-ı ceyyid ile ∂ımâd olunur ve a@fârda √âdi& 
olan ðurû√a dahi nâfi¡ olur. Ve eger o eyâric «all-i «amr ile idâfe olunsa 
πarπara ile i«tirâð-ı feme nâfi¡ olur.

Eyâric-i Enderûmâ«u13: İ√tibâs-ı †am&a ve cü≠âma ve ðar¡a nâfi¡ olur.
A«lâtı Budur: Us†u«ûdûs ve kemâfî†ûs ve aπârîðûn ve «arbað-ı esved 

ve fülfül-i esved ü ebya∂ ve mâ≠eryûn ve saðmûnyâ ve isðîl-i meşvî her 
birinden on sekiz dirhem, za¡ferân, ûferbiyûn, uşşað her birinden sekizer 
dirhem, mürr dört dirhem, ðı&&â-i √ımârın dâ«ili üç dirhem, ¡asel beş rı†l. 
Şerbeti iki dirhemdir, ¡asel ve mâ ve mil√ ile saðy olunur.

Eyâric-i Feylâπravus: Mâlî«ûlyâya nâfi¡dir ve √ucub-ı dimâπı tenðıye 
eder, keymûsât-ı πalî@a ve lezice-i ara∂iyyeyi inzâl eder.

A«lâtı Budur: Ferâsiyûn, us†u«ûdûs, «arbað-ı esved, kemâfî†ûs ve 
kemâ≠eryûs, fu†râsâliyûn, ðûliyûn, zerâvend-i müda√rec, za¡ferân, 
cen†iyânâ, kiyâ, ke&îrâ, sâ≠ec, esârûn, √amâmâ, ðus†, dâr-ı §înî, fû, mû, fül-

13 Ragıp Paşa’da derkenarda “Enderû«ûs”.
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fül, √abbu’l-belesân, &ûm-ı berrî, selî«a, heyûfârîðûn, fiðâ√-ı i≠«ir, sünbül 
her birinden ikişer dirhem, eftîmûn, aπârîðûn, besfâyec, şa√m-ı √an@al her 
birinden üçer dirhem, §abır-ı İsðû†arî altı ûðıyye. Bu edviyeler daðð olunur 
ve ma¡cûn kılınır ve altı ay terk olunur, ¡atîð olunduktan sonra saðy olu-
nur. Ve şerbet-i vâ√idesi üç ûðıyyedir, mâ-ı √ârr ile saðy olunur, inşâallâhu 
ta¡âlâ şifâ-i nâfi¡ olur.

Eyâric-i Bûsû†ûs: Ba§ara nâfi¡ ve muðavvî olur ve re™sin veca¡-ı dâimini 
teskîn eder, mi¡de ve †ı√âl ve kebid veca¡larına ve sevdâvî ve balπamî olan 
evcâ¡lara ve düvâra ve o veca¡a dahi nâfi¡dir ki ona iklîl tesmiye olunur.

Ve A«lâtı Budur: Kemâ≠eryûs, us†u«ûdûs, fülfül-i ebya∂ u esved ve 
isðîl-i meşvî her birinden on ikişer ûðıyye, uşşað sekiz ûðıyye, ûferbiyûn 
on sekiz ûðıyye, aπârîðûn, «arbað-ı esved, saðmûnyâ, §abır-ı İsðû†arî, her 
birinden on altışar ûðıyye. Bu edviyeler daðð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılı-
nır, altı aydan sonra isti¡mâl olunur, şerbeti dört dirhemdir.

Nüs«a-i &âniyede aπârîðûn on ûðıyye, şa√m-ı √an@al iki ûðıyye, za¡-
ferân, ûferbiyûn her birinden on sekizer ûðıyye, uşşað sekiz ûðıyye daðð 
olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbeti dört dirhemdir, altı aydan sonra is-
ti¡mâl olunur.

Ve nüs«a-i u«râsı sünbül, selî«a her birinden on ikişer ûðıyye a«≠ olu-
nup ba¡de’l-√ımye eftîmûn naðî¡i ile şürb olunur.

Eyâric-i Taπmû el-An†âkî: Teşennüc ve §udâ¡ ve re™ste olan veca¡-ı ¡atîð 
ve sevdâdan √âdi& feza¡ ve irti¡âd-ı mefâ§ıl cemî¡an bu ¡illetlere nâfi¡ olur.

A«lâtı Budur: Şa√m-ı √an@al yirmi dirhem, kemâ≠eryûs, ferâsiyûn, 
aπârîðûn, us†û«ûdûs her birinden onar dirhem, zerâvend-i †avîl, fu†râsâ-
liyûn, fülfül-i ebya∂, sekbînec, çâvşîr her birinden beşer dirhem, mürr, sün-
bül, ca¡de, za¡ferân, dâr-ı §înî her birinden üç dirhem. Bu edviyelerden ra†b 
olanlar ¡asel ile √all olunur ve ba¡dehu nâr üzere ðalîlen ðalîlen †ab« olunur. 
Ve o edviyenin yâbis olanları daðð olunup üzerine †ar√ olunup «al† olunur 
ve altı ay mürûrunda isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i Eyâric: Bu eyâric ba§arı ziyâde eder ve §udâ¡a nâfi¡ olur ve ke≠â-
lik ∂arebân-ı re™se ve ¡ilel-i mi¡deye ve kebid ve †ı√âl ¡ileline dahi nâfi¡ olur.

A«lâtı Budur: Şa√m-ı √an@al on dirhem, kemâ≠eryûs ve selî«a ve felâ-
fil-i &elâ&e ve efsentîn ¡u§âresi her birinden ikişer dirhem, §abır ve mürr ve 
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lübân-ı ≠eker, za¡ferân her birinden birer dirhem, saðmûnyâ altı dirhem, 
¡asel ðadr-i kifâye. Şerbeti dört dirhem mâ-ı √ârr ile şürb olunur.

Mu§annifin Bu Eyârici Mücerrebdir: »arbað, verd her birinden birer 
dirhem, şa√m-ı √an@al, fülfül-i ebya∂ iki mi&ðâl, aπârîðûn dahi o mi&illi 
[568b] §abır beş mi&ðâl, mil√-i Hindî bir dirhem ve &ülü& dirhem, √acer-i 
Ermenî nı§f mi&ðâl, zencebîl iki mi&ðâl, vecc ve √amâmâ ve esârûn ve 
√abb-ı belesân ve √âşâ ve sa¡ter, bezr-i kerefs ve dûðû, bezr-i cizr her birin-
den üçer dirhem, lisân-ı &evr on dirhem, şâhisferem bezri ve bezr-i ferenc-
müşk ve bezr-i bâ≠rencbûye ve bezr-i ütrücc ve na¡nâ¡-ı yâbis her birinden 
ikişer dirhem, eftîmûn iki buçuk dirhem. Bu mecmû¡ iki katı ¡asel ile ma¡-
cûn kılınır ve altı ay ma«zûnen √ıf@ olunup altı aydan sonra isti¡mâl olunup 
bâliπu’n-nef¡ olur.

Ma…âle-i ¿âli&e Müshile ve ∏ayr-i Müshile Olan 
Cüvârişenât Beyânındadır

Biz murâd eyleriz ki kitâb-ı «âmisin iki cümlesinden bu cümle-i ûlâ-
da menfa¡ati külliyye olan cüvârişenâtı ≠ikr eyleyeyüz. Ammâ menfa¡ati 
cüz™iyye olanları ≠ikre evlâ olan mev∂i¡-i evvel kitâbın cümle-i &âniyesi 
olur.

Cüvârişenü’l-Kemmûnî: A√şâda bürûdetten ve meşâyı«ta ke&ret-i 
balπam √asebiyle √âdi&e olan evcâ¡a nâfi¡dir, mi¡deyi ve ha∂mı taðviye eder 
ve şehevât-ı kelbiyyeyi ve cüşâ-i «âmi∂i izâle eder. Ve onun şerbeti ¡af§a 
miðdârı olur, mâ-ı √ârr ile şürb olunur ve ke≠âlik bâride ve sevdâviyye ve 
balπamiyye olan √ummâlara dahi nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Kemmûn-ı Kirmânî a«≠ olunup «all-i «amrda bir gün 
ve bir gece nað¡ ve ba¡dehu kuruyunca ðadar ondan beş istâr ve @ıllda mü-
ceffef varað-ı se≠âb ve fülfül ve zencebîl her birinden beşer istâr, bûrað-ı 
Ermenî on dirhem. Bu edviyeler cem¡ olunur ve sa√ð olunup elekten ge-
çirildikten sonra menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve bir inâ ile ref¡ 
olunup isti¡mâl olunur.

Câlînûs’un Terkîb Eylediği Cüvârişen-i Kemmûnîdir: Riyâ√-ı bârideye 
ve to«meye nâfi¡ olur ve riyâ√ı ta√lîl eder ve ha∂m-ı †a¡âm edemeyenlere 
nâfi¡ olur.
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A«lâ†ı Budur: Bûrað nı§f cüz™ «all ile menðû¡ ve maðlüvv kemmûn-ı Kir-
mânî, fülfül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, fülfül-i esved her birinden birer cüz™. Ve 
bu cüvârişen iki nüs«a üzere ¡amel olunup ba¡∂ı kerre onun a«lâ†ı mütesâvî 
kılınıp ¡amel olunur ya¡nî kemmûn, fülfül, se≠âb, bûrað bunların veznleri 
cemî¡an berâber kılınır ve bu nev¡ †abî¡atı cidden √all eder. Ve ba¡∂ı kerre 
bûraðtan mâ-¡adâ a«lâ†-ı sâire kemmiyyeti mütesâviye kılınıp bûrað o kem-
miyyetin nı§fı kılınır. Ve kemmûn a§nâfından Kirmânî i«tiyâr olunup «all-i 
√â≠ıðta nað¡ olunup ba¡dehu kavrulur. Ve fülfülün ebya∂ı i«tiyâr olunur, zîrâ 
fülfül-i ebya∂ mi¡deyi fülfül-i esvedden ve dâr-ı fülfülden ek&er taðviye eder. 
Ve bu fi¡li olan fülfül o fülfüldür ki onun √acmi §ıπâr ve müteşennic olmaz 
ve ðışrı πalî@ olmaz belki iddi¡â olunduğu üzere vezni &aðîl olur ve o fülfülün 
kibârı ve §ı√â√ı i«tiyâr olunur. Ammâ bûraðtan mu«târ olan eger bu devâ 
†abî¡atı mu√tebese olanlar için itti«â≠ olunursa behrîðûn denmekle ma¡rûf 
olan bûraðtır ya¡nî bûrað-ı a√merdir. Ve eger o devâ †abî¡atı mün√all olanlar 
için itti«â≠ eder isen bûrað-ı â«er isti¡mâl edersin ve burundan o devâya †ar√ 
olunan miðdâr ve kemmiyyet-i sâire a«lâ†ın nı§fı kılınır ve ke≠âlik varað-ı 
se≠âbın dahi bir miðdâr yâbisi i«tiyâr olunur, şedîden müceffef olan se≠âb 
o devâya id«âl olunmaz, zîrâ şedîden câff olan √ârr ve mürr olur ve is«ânı 
ðadr-i √âcetten ziyâde olur ve şedîden neşf olmayıp ru†ûbet-i fa∂liyyesinden 
bir miðdâr bâðıye kalsa √aðîðat-i ha∂m meblaπına bâliπ olmaz, binâen ¡aleyh 
onun nef«i a§nâf-ı me≠kûrenin biri ile zâil olmaz.

Ve bu a§nâf-ı edviye ba¡∂ı kerre menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile «al† olunur 
ve ba¡∂ı kerre bir şey™ ile «al† olmaz belki o a§nâf-ı edviye bi-πayri ¡asel 
¡alâ-√iddetihâ √ıf@ olunur [ve vaðt-i √âcette mâ-ı şa¡îre veyâ«ûd πıdâ-i 
muvâfıð-ı â«ere †ar√ olunup isti¡mâl olunur. Ve bu bir devâdır ki ðab-
le’†-†a¡âm isti¡mâl olunur]sa müfreden a«≠ olunur ve ba¡de’l-πıdâ men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel ile isti¡mâl olunmak evfað olur, zîrâ ¡asel-i mev§ûf-ı 
me≠kûr ile isti¡mâl nef«i a§len i≠hâb eder. Ve ke≠âlik vâcib olur ki ona 
«al† olunan ¡asel ceyyid ola eger riyâ√ı ðaviyyen ta√lîl ve bi-ðuvvetin 
istifrâπ için o devâ i∂âfe olunursa.

Ve yine bilinmek vâcib olur ki bu devânın istifrâπının ek&er olma-
sı murâd olunsa edviyenin daððı cerîşî kılınır, zîrâ bir recül bilirim ki bu 
devânın edviyesini daðð-ı belîπ ile daðð eyledi benim ðarîben ≠ikr eyledi-
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ğim ma¡nâyı bilmek √asebiyle ve o recül belîπan daðð olunan devâyı şürb 
eyledi, o devâ †abî¡atı √all eylemedi belki bi-ðuvvetin idrâr eyledi ve o recül 
müte¡acciben ve bâ√i&en ¡ani’s-sebeb bana geldi o @ann üzere ki onu şâribin 
√asedinde bir ¡ârı∂a ve «â§§a vardır ki o ¡ârı∂a devâ-i me≠kûru ¡amelden 
men¡ eyledi ve biz o recüle devânın ¡adem-i ishâli a«lâ†ının nâ¡imen daðð 
olunduğu idiğini beyân edip bildirdik. O recül terkîb-i â«er ile o devâyı mü-
ceddeden terkîb eyledi ve a«lâ†ını cerîşen daðð eyledi ve şürb edip istifrâπ-ı 
tâmm ile istifrâπ eyledi. Ve vâcib olur ki bu ta√dîd sâir edviye terkîbinde 
dahi √ıf@ oluna.

Cüvârişen-i Ledîsûlî†us: Mi¡denin bürûdet-i şedîde ve cüşâ-i «âmi∂a ve 
şehvet-i kelbiyyeye ve keymûsât-ı πalî@a vü balπamiyye imtilâsından te-
vellüd eden füvâða ve berdden ve sû™-i ha∂mdan tevellüd eden √ummayât-ı 
¡atîðaya §âli√ devâ olur.

A«lâ†ı Budur: »all-i «amrda menðû¡ ve müceffef kemmûn ile on beş 
istâr fülfül, zencebîl, se≠âb-ı yâbis, bûrað her birinden yirmişer dirhem 
daðð olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

Câlînûs’un Fûtenec-i Nehrî Cüvârişeni Budur: Fûtenec-i nehrî vü berrî, 
fu†râsâliyûn her birinden on ikişer dıra«mî, zencebîl altı dıra«mî, bezr-i 
kerefs, aðmâ¡-ı √âşâ her birinden dörder dıra«mî, kâşim on altı dıra«mî, 
fülfül kırk sekiz dıra«mî, sîsâliyûs beş dıra«mî. Bu edviyeler daðð olunup 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur ve cidden nâfi¡ olur.

Cüvârişenü’l-Âs: Bu cüvârişen in√ilâl-i †abî¡ata ve balπam ve ru†ûbet 
ða≠fine ve mi¡deden olan sû™-i ha∂ma nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Ceyyid ve yâbis √abbu’l-âs bir batman, ihlîlec-i esved, 
belîlec, emlec, †âlîsfer her birinden yirmişer dirhem, fülfül, dâr-ı fülfül, zen-
cebîl her birinden onar dirhem, ma§†akî, ðardemânâ, kerevyâ, enîsûn, kem-
mûn, sünbül, selî«a, ðâðule, ðus† her birinden altışar dirhem, cevz-i bevvâ, 
bezr-i kerefs, nân«âh her birinden beşer dirhem, sâ≠ec-i Hindî, √amâmâ her 
birinden dörder dirhem. Bu eczâlar a«≠ ve daðð olunup menzû¡u’r-rıπve 
¡asel ile ma¡cûn kılınır, şerbeti bir dirhemdir.

◊ûzî Mi&illi Olan Cüvârişendir: Bu cüvârişen ceyyiddir.
A«lâ†ı Budur: ◊abbu’l-âs bir buçuk keylece, sünbül üç ûðıyye, cevz-i 

bevvâ ma¡a-ðışrihi nı§f rı†l, ðaranfül, ðâðule, enîsûn-i maðlüvv, bezr-i ke-
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refs-i maðlüvv, üşne [569a] her birinden ikişer ûðıyye, besbâse bir buçuk 
ûðıyye, selî«a dört ûðıyye, helîlec-i Kâbülî, belîlec, emlec her birinden üçer 
ûðıyye. Bu edviye şarâb-ı rey√ânî ile πalyeten vâ√ideten kaynatılır ve ba¡-
dehu neşf olunur ya¡nî yaşlığı zâil olunca ðadar tecfîf olunur ve mâ-ı sefer-
cel ile bir aşa dahi kaynatılır, bir kızgın saç üzere tecfîf ve neşf olunur ve 
daðð olunup meybih ile lett olunur; şerbeti üç mi&ðâl veyâ«ûd üç dirhem 
olur, şarâb-ı sefercel ile saðy olunur.

Cüvârişen-i Mütevekkil: Bu cüvârişen Selmûye’ye mensûbdur; mi¡deyi 
taðviye eder ve sû™-i ha∂ma nâfi¡dir. Ve bu cüvârişeni İsrâîl, Mütevekkil’e 
saðy eder idi ceyyid, mücerreb olmakla.

A«lâ†ı Budur: Sünbül, ðaranfül, dâr-ı §înî, cevz-i bevvâ, ðâðule, sükk-i 
ceyyid her birinden birer mi&ðâl, fülfül-i ebya∂, zencebîl, cünd-i bîdester her 
birinden ikişer dirhem, lübân-ı ebya∂-ı ≠eker dört dıra«mî, sükker-i †aber-
zed. Mecmû¡-ı edviye mi&illi edviye sükker ile «al† olunup menzû¡u’r-rıπve 
¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbeti üç mi&ðâl olur.

Kemmûnî-i Â«er: Berdden hâyice olan evcâ¡-ı ba†na ve √ummâ-ı rib¡e 
ve şehvet-i kelbiyyeye ve √ummayât-ı balπamiyyeye ve sevdâviyyeye ve 
şüyû«a ¡ârı∂ olan balπam-ı ke&îreye ve mi¡deye ¡ârı∂ olan şiddet-i berde ve 
cüşâ-i «âmi∂e ve fu∂ûl-i balπamiyyenin ke&reti ile tevellüd eden büzâða 
nâfi¡ olur; şerbeti ¡af§a miðdârıdır, mâ-ı √ârr ile şürb olunur.

A«lâtı Budur: Kemmûn a«≠ olunup «allde yevmen ve leyleten nað¡ 
olunduktan sonra ðaly olunur ve onun maðlüvvü ve se≠âb-ı yâbis ve fülfül 
her birinden onar istâr bûrað-ı Ermenî on dirhem, menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır ve nâfi¡ olur.

Cüvârişen-i Kemmûnî-i Â«er: ◊adî& ve ceyyid kemmûn-ı Kirmânîden 
yedi ûðıyye a«≠ olunup «all-i «amrda bir gün ve bir gece nað¡ olunduktan 
sonra i«râc olunup üzerine bir sufre ilðâ olunup ðalb olunur suyu çekilince 
ðadar ve kaçan kuruyup câff olsa nâr-ı leyyine üzere ðaly-ı «afîfle kavrulur. 
Pes o kemmûn-ı maðlüvvden ve fülfülden üç ûðıyye a«≠ olunur, zencebîl-i 
§înî dört dirhem, bûrað-ı Ermenî iki dirhem bu me≠kûrlar a«≠ ve «al† olu-
nup ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Cüvârişen-i Felâfilî: Ebrideye ve «âma ve veca¡-ı mi¡deye ve sû™-i istim-
râya ve rî√-i πalî@aya ve cüşâ-i «âmi∂e ve şehvet-i kelbiyyeye nâfi¡ olur.
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A«lâ†ı Budur: Fülfül-i esved ve fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı fülfül her birinden 
üçer ûðıyye ve nüs«a-i u«râda her birinden ikişer ûðıyye, ¡îdânu’l-belesân 
bir ûðıyye, √amâmâ, sünbül her birinden dörder dirhem, zencebîl, bezr-i 
kerefs, sîsâliyûs, selî«a, esârûn, râsen her birinden birer dirhem. Bu edviye-
ler daðð olunup elekten geçirilir ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile cem¡ olunur ve 
şerbeti iki dirhem miðdârı kılınıp ¡ale’r-rîð mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Cüvârişen-i Fendâdîðûn: Evcâ¡-ı mi¡deye ve bâride ve ∂a¡fa ve riyâ√-ı 
πalî@ayı müvellid olan kebide nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Zencebîl, fülfül, sünbül-i †îb her birinden altışar dir-
hem, ma§†akî, nân«âh her birinden dörder dirhem, bezr-i kerefs ve hîrâz-
mâ her birinden beşer dirhem, kemmûn-ı Kirmânî, selî«a, √abb-ı belesân, 
¡âðırðar√â her birinden ikişer dirhem, sâ≠ec-i Hindî bir dirhem. Edviye-i 
me≠kûre mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile 
ma¡cûn kılınıp bir inâ içine kaldırılır ve ¡inde’l-√âcet isti¡mâl olunur.

Cüvârişenü’l-◊ûzî: İsti†lâð-ı ba†na ve sû™-i istimrâya ve mi¡de ∂a¡fına ve 
berdine nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ¢us†, ðırfe, sünbül-i †îb ve √abb-ı belesân ve selî«a her 
birinden onar dirhem, cevz-i bevvâ beş ¡aded, ðâðule, ðaranfül, enîsûn, iklî-
lü’l-melik, şey†arec-i Hindî, nâr-müşk her birinden dörder dirhem, besbâs 
üç dirhem, birinc-i Kâbülî sekiz dirhem, rîvend-i §înî, zerâvend-i †avîl, üşne 
her birinden ikişer dirhem,14 su¡d15 on istâr, ða§abu’≠-≠erîre, fülfül, dâr-ı 
fülfül her birinden beşer dirhem, helîlec-i esved-i münaððâ iki istâr, belîlec 
on ¡aded, √abbu’l-âs mecmû¡-ı edviye miðdârı. Cemî¡an ku√l mi&âli sa√ð 
olunup ¡asel-i †aberzed ile ma¡cûn kılınır; şerbeti ¡af§a miðdârıdır, mâ-ı bâ-
rid ile saðy olunur. Ve nüs«a-i u«râda zencebîl on istârdır diye mes†ûrdur.

Cüvârişen-i ¡Anber Denmekle Ma¡rûf Cüvârişen-i »usrev Budur: Ve bu 
devâ bir cüvârişendir ki onu mülûk-i ¡Acem isti¡mâl ederler, berd √asebiyle 
¡ârı∂ olan emrâ∂a «u§û§an külyelere ¡ârı∂a olan emrâ∂a nâfi¡dir, bâhı ziyâ-
de eder, fâlice ve laðveye ve ra¡şeye ve «afaðâna menfa¡ati vardır ve ≠ihni 
ziyâde eder, ru†ûbet-i mi¡deyi neşf eder ve ha∂mı √asen eder ve meşâyı«a 
muvâfıð olur.

14  “Nâπbeşt dört dirhem” nüs«a. 
15 “Zencebîl” nüs«a.
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A«lâ†ı Budur: ¢âðule-i §ıπâr u kibâr ve besbâse ve dâr-ı §înî her bi-
rinden dörder dirhem, zencebîl, dâr-ı fülfül her birinden ikişer istâr, üşne 
iki dirhem, ðırfe bir dirhem, ðaranfül, za¡ferân her birinden onar dirhem, 
cevz-i bevvâ beş dirhem, ba¡∂ı nüs«ada “«ams cevzât” vâði¡ olmuştur, sün-
bülü’†-†îb, ma§†akî, ¡anber her birinden ikişer dirhem, misk bir dirhem, bez-
rü’l-benc, afyûn her birinden birer dirhem, dühn-i belesân altı dirhem. Bu 
edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunur. Ve afyûn bir sükerrece 
miðdârı şarâb-ı ceyyidde nað¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn 
kılınır ve altı aydan sonra isti¡mâl olunur ve ¡anber dühn-i belesân ile i≠âbe 
olunup cemî¡an edviyeyi lett edecek ðadar elbân ile ona imdâd olunur.

Cüvârişen-i Şehriyârî: Kebid ve mi¡de berdine ve mâ-ı a§fere ve mirre-i 
sevdâya nâfi¡dir ve ba†nı ishâl eder.

A«lâ†ı Budur: Şey†arec-i Hindî, zencebîl, fülfül ve dâr-ı fülfül, ðırfe, 
ðâðule-i §ıπâr, ðaranfül, nâπbeşt, sâ≠ec-i Hindî, neşâ, √ın†a, ma§†akî, ðâðule-i 
kibâr, dâr-ı §înî, sünbülü’†-†îb, selî«a, bezr-i kerefs, nân«âh, bezr-i râziyâ-
nec, enîsûn her birinden altışar dirhem, eftîmûn-ı Aðrî†î, türbüd-i mücevvef-i 
ma√kûk her birinden on ikişer dirhem, saðmûnyâ on dirhem, sükker-i †aber-
zed yirmi dirhem. Bu edviye cem¡ olunur ve sa√ð olunup elekten geçirilir ve 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i Temrînin ~an¡atı Budur: Bu bir nev¡ cüvârişendir ki onun 
menfa¡ati ðûlınca ma«§û§tur, ðûlıncı ta√lîl eder ve ebrideye ve ¡usr-i bevle 
nâfi¡ olur.

Onun A«lâ†ı Budur: Bûrað-ı Ermenî, kemmûn-ı Kirmânî, fu†râsâliyûn, 
zencebîl, fülfül-i ebya∂ her birinden ikişer buçuk dirhem, saðmûnyâ beş 
dirhem, nevâtından münaððâ temr-i heyrûn ve levz-i √ulv ve nâ¡imen daðð 
olunup edviye ile «al† olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile cemî¡an ma¡cûn 
kılınıp ¡inde’l-√âcet isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i Temrî-i Â«er: Nevâtı menzû¡ temr-i heyrûndan yüz ¡aded 
a«≠ olunup bir gün ve bir gece «allde nað¡ ve ba¡dehu mers ve ta§fiye olunur 
ve se≠âb-ı yâbis ve zencebîl her birinden on üçer dirhem, fülfül-i ebya∂ üç 
dirhem, bûrað-ı Ermenî beş dirhem, levz-i mürr elli ¡aded, saðmûnyâ on 
dirhem, türbüd yirmi dirhem cem¡ ve daðð olunup elekten geçirilir ve ¡asel 
ile «al† olunur.
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Cüvârişen-i Temrî-i Â«er: ◊ummayât ve πayr-i ¡ilele nâfi¡ olur ve §ayf 
ve şitâda şürb olunur, bi-πayri [569b] meşaððatin ishâli olur.

Onun A«lâ†ı Budur: Zencebîl, fülfül-i ebya∂ her birinden birer ûðıyye, 
saðmûnyâ iki buçuk ûðıyye ve nevâttan tenðıye olunmuş temr-i heyrûn 
iki ûðıyye ve iki ðışrından dahi tenðıye olunan levz-i muðaşşer ve varað-ı 
se≠âb her birinden dörder ûðıyye a«≠ olunup ¡alâ-√idetihi edviye daðð 
olunur ve temr «all-i «amr içinde nað¡ olunur, o dahi ¡alâ-√idetihi daðð 
olunup ta§fiye olunur ve levz dahi ¡alâ-√idetihi daðð olunup ba¡dehu ≠ikr 
olunan edviye ve eşyâ «al† olunup ¡asel ile ma¡cûn ðılınır; şerbeti iki dir-
hem olur.

Cüvârişen-i Fîrûz-nûş-ı Mümessek: Bu cüvârişenin riyâ√a ve bevâsîre 
ve «âma menfa¡ati olur ve mi¡deyi taðviye eder ve bâha mu¡în olur ve levni 
ta§fiye ve külâyı tes«în eder, er√âm riyâ√ına ve bâsûrdan olan nezf-i deme 
nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i Kâbülî ve ihlîlec-i a§fer ve şey†arec ve bezr-i 
kerefs ve «îr-i bevvâ ve ðus† ve selî«a ve ðaranfül ve besbâse ve √avlencân 
ve nâr-müşk her birinden altışar dirhem ve belîlec ve emlec ve nân«âh ve 
tû≠erî-i a√mer ve tû≠erî-i ebya∂ ve dâr-ı fülfül ve simsim-i muðaşşer her 
birinden dörder dirhem, ðırfe, sünbül, cevz-i bevvâ, zencebîl ve fülfül-mû-
ne ve su¡d her birinden sekizer dirhem, misk iki mi&ðâl, ¡anber bir mi&ðâl, 
√adîd «abe&inin mürebbâsı, mecmû¡-ı edviye miðdâr-ı semn on istâr. Bu 
edviyeler menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır; onun şerbet-i vâ√idesi iki 
dirhemdir, menzû¡u’z-zübd baðar me«î∂i ile şürb olunur ve nebî≠-i zebîb 
ile iki üsbû¡ şürbü ceyyid olur.

Cüvârişenü’l-Kündür: Kündür ve sükker her birinden altmış dirhem, 
fülfül ve dâr-ı fülfül her birinden on dirhem, zencebîl, √avlencân her birin-
den on ikişer dirhem, cevz-i bevvâ, «îr-i bevvâ her birinden beşer dirhem, 
misk-i ceyyid yarım dirhem. Bu edviyeler a«≠ olunur ve başka başka sa√ð 
olunup ba¡dehu «al† olunur ve ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Cüvârişen-i ‰âlisfer: Mi¡denin berdine ve riyâ√ı πalî@asına ve kebidin 
dahi riyâ√-ı πalî@asına nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ‰âlîsfer beş dirhem, zencebîl yirmi dirhem, fülfül on dir-
hem, hâl, ðırfe her birinden altışar dirhem, sükker-i †aberzed beş rı†l. Bu ed-
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viyeler mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunur ve bir inâ içine va∂¡ olunup 
ref¡ olunur ve vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i Usðuf: Saðmûnyâ-i An†âkî, türbüd-i ecvef ü ebya∂ her 
birinden beşer mi&ðâl, fülfül, ðâðule her birinden üçer mi&ðâl, zencebîl, 
dâr-ı §înî, emlec, ðaranfül, besbâse, cevz-i bevvâ her birinden ikişer buçuk 
mi&ðâl ve nüs«a-i u«râda saðmûnyâ, türbüd her birinden üçer mi&ðâl. Bu 
edviyeler daðð olunup elekten geçirilir ve üzerine bir rı†l sükker-i mes√ûð 
†ar√ olunur ve ¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbet-i tâmmesi dört mi&ðâldir.

I†rîfîlü’l-»abe&i’l-Ekber: Bevâsîr evcâ¡ına ve me&âne ve mi¡de istir«âsı-
na nâfi¡dir, bâhı ziyâde ve mi¡deyi tes«în eder.

Ve Onun A«lâ†ı Budur: Helîlec-i esved, şîr-i belîlec ki nevâtı menzû¡a 
ola, şey†arec-i Hindî, bezr-i kerefs, nân«âh, sa¡ter-i Fârsî her birinden birer 
ûðıyye, sünbülü’†-†îb, √amâmâ, hâl, vecc, «abe&-i √adîd her birinden üçer 
dirhem, dâr-ı §înî dört dirhem, fülfül, dâr-ı fülfül, nâπbeşt, mil√-i Hindî her 
birinden yarımşar ûðıyye, «ardal bir buçuk ûðıyye, nûşâ≠ur nı§f dirhem. Bu 
edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel 
ile ve ðadr-i √âcet semn-i baðar ile ma¡cûn kılınıp ref¡ ve isti¡mâl olunur.

I†rîfîlü’§-~aπîr: İstir«â-i mi¡deye ve mi¡denin ru†ûbâtına ve riyâ√-ı 
bevâsîre nâfi¡dir ve levni √asen kılar.

Ve A«lâ†ı Budur: Helîlec-i Kâbülî, belîlec, menzû¡u’n-nevât şîr-i em-
lec veznleri berâber a«≠ olunur ve semn-i baðar ile lett olunur ve men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp bir inâ içine va∂¡ ve ref¡ ve vaðt-i √âcet-
te isti¡mâl olunur.

Cüvârişenü’l-Belâ≠ur: Mi¡denin müteðâdim olan veca¡ına ve berde 
ve nisyâna nâfi¡ olur ve levni √asen kılar, fikri ve ≠ihni tel†îf eder. Ve bu 
devâ cüvârişen-i √ukemâdır ve ba¡∂ılar dediler ki ◊a∂ret-i Süleymân ¡aley-
hi’s-selâmındır.

Ve A«lâ†ı Budur: Fülfül, dâr-ı fülfül, helîlec-i esved, belîlec, emlec, cünd-i 
bîdester her birinden dörder dirhem, ðus†, belâ≠ur, birinc, sükker-i †aberzed, 
√abbu’l-πâr her birinden on ikişer dirhem, su¡d sekiz dirhem. Belâ≠ur yalnız 
ceyyiden daðð olunur ve edviye-i sâire dahi daðð olunup elekten geçirilir 
ve semn-i baðar dahi kaynatılıp o miðdâr bal katılır ve üzerine edviye ilðâ 
olunur ve altı ay mürûrundan sonra isti¡mâl olunur ve şerbeti iki dirhem vez-
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nimnde olur ve kerefs ve râziyânec †abî«i ile saðy olunur ve onu şürb edenler 
nefsini ta¡abdan ve hemm ve πamm ve √üznden ve şürb-i ke&îrden ve cimâ¡-
dan √ıf@ ederler ve isfîdbâce meraðasını la†îfeten ekl ederler.

Cüvârişen-i Fencenûş: Bu devâ istir«â-i mi¡deye ve riyâ√-ı bevâsîre ve 
fesâd-ı mizâca ve semâcet-i levne nâfi¡dir ve bâhı ziyâde eder.

A«lâ†ı Budur: Helîlec, belîlec, menzûu’n-nevât şîr-i emlec, fülfül, dâr-ı 
fülfül, zencebîl, su¡d, şey†arec-i Hindî, sünbül her birinden onar dirhem, 
bezrü’ş-şibt, bezrü’l-kürrâ& her birinden dörder dirhem, mes√ûð ve «allde 
menðû¡ olan «abe&-i √adîd ki on iki gün nað¡ olunup kavrula ve tecfîf olu-
na ve ba¡dehu ondan dahi yüz dirhem miðdârı [a«≠] oluna ve cemî¡an ≠ikr 
olunan edviye mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve 
¡asel ve ðadr-i √âcet semn-i baðar ile ma¡cûn kılınır ve bir inâ içine konulup 
ref¡ olunur ve altı ay ¡alâ-√âlihi terk olunup ba¡dehu isti¡mâl olunur ve şer-
bet-i vâ√idesi iki dirhemdir ve onda iki dirhem misk dahi kılınır.

Misk İle Ma¡mûl Fencenûş-ı Â«erdir: Mi¡deyi taðviye ve tes«în eder, 
bevâsîre nâfi¡dir, bâhı ziyâde eder, mücerrebdir.

A«lâ†ı Budur: İhlîlec-i Kâbülî ve belîlec ve emlec ve fülfül ve dâr-ı fül-
fül ve zencebîl ve kemmûn ve bezrü’ş-şibt ve bezrü’l-kürrâ& ve bezrü’l-cir-
cîr ve bezrü’l-cizr ve bezrü’l-lift ve eflünce ve verd-i a√mer ve selî«a ve 
su¡d ve dâr-ı §înî ve ðaranfül ve cevz-i bevvâ her birinden birer dirhem, 
besbâse, hâl, ðâðule, sükk, ¡ûd-ı niyy, misk her birinden ikişer dirhem, √ab-
bu’r-reşâdu’l-ebya∂ üç ûðıyye, mecmû¡-ı edviye vezninde «abe&-i √adîd. 
Bu me≠kûrlar daðð olunup ve menzû¡u’r-rıπve ¡asle ile ma¡cûn kılınır.

O Mi&illi Fencenûş-ı Â«erdir: Şey†arec-i Hindî, zerneb, †âlîsfer, hâl, 
helîlec-i esved, belîlec, emlec, ihlîlec-i a§fer, selî«a, ðaranfül, √abb-ı be-
lesân, √abb-ı ma√leb her birinden altışar mi&ðâl, na¡nâ¡, felence, zürünbâd, 
derûnec, dâr-ı fülfül her birinden dörder mi&ðâl, dâr-ı §înî, ðırfe, cevz-i bev-
vâ, sünbül, ðus†, zencebîl, fülfül-mûne her birinden üçer mi&ðâl, su¡d on 
mi&ðâl, sükker on altı mi&ðâl, «abe&-i √adîd bir batman, misk nı§f dirhem. 
Bu edviyeler menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

~ıfat-ı »abe&ü’l-Ma†bû«: Ebrideye ve veca¡-ı @ahra ve fesâd-ı †am&a ve 
bevâsîre nâfi¡dir, levni ta§fiye eder ve †a¡âma iştihâ getirir, «âmı ve ebrideyi 
giderir, mi¡deyi ve ra√imi ve me&âneyi taðviye eder.
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A«lâ†ı Budur: Bezrü’l-kerefs ve bezr-i râziyânec ve enîsûn ve fu†râsâ-
liyûn ve duðû ve bezrü’l-cizr ve bezrü’l-kürrâ& ve bezr-i ba§al ve bezr-i 
lift ve bezr-i fücl ve bezr-i ru†âb ve nân«âh ve bezr-i encüre ve √abbe-
tü’l-«a∂râ™ ve encudân ve bezrü’ş-şibt ve fülfül ve bezr-i kettân ve kemmûn 
ve küzbere her birinden üçer dirhem ve zürünbâd ve derûnec ve ebya∂ ve 
a√mer iki behmenler ve ebya∂ ve a√mer iki [570a] tû≠erîler ve cevz-i bev-
vâ ve besbâse ve dâr-ı §înî ve √avlencân ve zencebîl ve su¡d ve sünbül ve 
sîsenber her birinden dörder dirhem ve helîlec ve belîlec ve emlec ve cüft-i 
bellû† ve a§l-ı keberin ðuşûru her birinden onar dirhem ve şey†arec ve üşne 
ve esârûn ve a≠fâr-ı †îb ve ða§abu’≠-≠erîre ve lisân-ı ¡a§âfîr ve nâr-müşk ve 
sa¡ter-i Fârsî ve râsen ve ðâðule ve «îr-i bevvâ ve §andal ve ðırfe ve herneve 
her birinden beşer dirhem, cûr-ı gendüm ve √urf ve keyye-i yâbis ve verd 
ve mermâ√ûz ve ðuşûr-ı kündür ve na¡na¡ ve fûtenec her birinden yedişer 
dirhem ve «abe&-i Ba§rî ki tes«în olunup nebî≠-i rey√ânî içinde merrât ile 
söndürüle, ondan dahi mecmû¡-ı edviye miðdârı a«≠ olunup ¡ale’r-rîð fâti-
ren saðy olunur ve nı§f-ı nehârda la√m-ı ¡anzdan mütte«a≠ isfîdbâce ekl 
eder, bir hafta veyâ«ûd iki hafta miðdârı nebî≠-i §ırf şürb eder.

Nüs«a-i U«râ: Helîlec-i Kâbülî, belîlec, emlec, u§ûl-i sûsen, zencebîk, 
¡ûd-ı niyy, cevz-i bevvâ, sükk, verd-i sünbül, i≠«ir, ma§†akî her birinden onar 
dirhem, misk bir dirhem. Bu edviyeler a«≠ olunur, bürâdetü’l-iber yedi gün 
miðdârı şarâb-ı rey√ânî içinde nað¡ olunup ba¡dehu sa√ð olunduktan sonra 
√adîdden mütte«a≠ bir miðlât üzere ðaly olunup kavrulur ve edviye ile «al† 
olunur ve o ma«lû† tatlı bâdem yağı ile lett olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel 
ile ma¡cûn kılınır. Şerbeti iki mi&ðâl vezninde kılınıp şarâb-ı rey√ânî ile 
veyâ«ûd meybih ile şürb olunur.

»abe&-i ◊adîdin Nüs«a-i U«râsıdır: Mi¡de-i √ârre ∂a¡fına nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: Helîlec-i Kâbülî, belîlec, emlec, u§ûl-i sûsen, verd her 

birinden onar dirhem ve mecmû¡-ı edviye miðdârı «abe&-i √adîd a«≠ olunup 
yedi gün ðadar «all içinde nað¡ olunur, ta§fiye olunduktan sonra bir miðlâ 
içinde ðaly olunup ¡asel-i †aberzed ile ma¡cûn kılınır. Şerbet-i vâ√idesi iki 
dirhemdir, şarâb-ı tuffâ√ ile şürb olunur.

Nüs«a-i U«râ Min »abe&i’l-◊adîd: ∞a¡f-ı mi¡deye ve √arâret-i mizâca 
nâfi¡dir.
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A«lâ†ı Budur: »abe&-i √adîd-i Ba§rî ve helîlec-i a§fer ve helîlec-i esved 
ve belîlec ve emlec ve verd ve cüllenâr ve i≠«ir veznleri berâber a«≠ olunup 
şarâb ile kaynatılır ve ondan üç ûðıyye miðdârı saðy olunur.

Mümessek Ayva Cüvârişenidir: İsti†lâð-ı †abî¡atı √abs ve mi¡de ∂a¡fına 
ve ðay™a ve sû™-i istimrâya dahi nâfi¡ olur ve levni ta√sîn eder.

A«lâ†ı Budur: Muðaşşer ve cevfinden münaððâ sefercel ve menzû¡u’r-rıπ-
ve ¡asel her birinden ikişer rı†l, fülfül, dâr-ı fülfül, zencebîl her birinden beşer 
dirhem, hâl sekiz dirhem, ðâðule, ðaranfül, sünbülü’†-†îb, dâr-ı §înî, za¡ferân 
her birinden ikişer dirhem. Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ 
olunup sefercel dahi «all-i «amr ile ceyyiden †ab« olunur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ se-
ferceli şarâb ile †ab« eder ve a§l olan şarâb ile †ab«tır. Ve ba¡dehu nârdan inzâl 
olunup ta§fiye olunur, bir sâ¡at onun ru†ûbeti seyelân edince ðadar terk olunur 
ve ba¡dehu o sefercel-i mu§affâ daðð-ı nâ¡im ile daðð olunur ve ¡asel dahi a«≠ 
olunup nâr-ı leyyine ile †ab« olunur ve ðalîlen ðalîlen in¡iðâda ðarîb olunca 
ðadar ta√rîk olunur ve o √âle ðarîb oldukta üzerine sefercel ilðâ olunup müs-
tevî olup mâiyyeti zâil olunca ðadar ta√rîk olunur ve kaçan sefercelden mâiy-
yet ≠âhib olsa nârdan inzâl olunur ve üzerine edviye ≠err olunur ve müstevî 
olunca ðadar ∂arb olur, müstevî ve dühn-i şîrec ile memsû√ bir §a√îf-i ru«âm 
veyâ«ûd «ıvân üzerine ilðâ [ve] müsteviyen bas† olunup iki veyâ«ûd üç gün 
üzerinde terk olunur ta§allüb edip kurusun için ve ba¡de’t-ta§allüb sikkîn ile 
ða†¡ olunup her ðı†¡ası dörder mi&ðâl olmak üzere dört ðı†¡a kılınır ve ütrücc 
varaðı içine va∂¡ olunup şedd ve ref¡ olunur, vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur. Ve 
ba¡∂ı e†ıbbâ onun ile iki dirhem misk dahi kılarlar.

Ba†nı I†lâð Eden Cüvârişen-i Sefercelî Beyânındadır: ¢ûlınca nâfi¡ ve 
fu∂ûl-i bedeni müceffiftir.

A«lâ†ı Budur: Cevfi münaððâ ve muðaşşer sefercel iki rı†l, men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel iki rı†l, zencebîl, dâr-ı fülfül her birinden dörder dirhem, 
dâr-ı §înî iki dirhem, ðâðule, za¡ferân her birinden üçer dirhem, ma§†akî 
beş dirhem, saðmûnyâ on dirhem, türbüd-i ebya∂-ı ceyyid otuz dirhem. Bu 
edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunur ve sefercel şarâb ile †ab« 
olunup sefercel-i √âbiste işlenen bunda dahi işlenir ve ða†¡ı onun hey™eti 
üzere murabba¡an ða†¡ olunur ve bir inâ ile ref¡ olunup isti¡mâl olunur; şer-
beti dört mi&ðâldir, mâ-ı √ârr ile şürb olunur.
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Sefercelî-i Müshilin Nüs«a-i U«râsı: ‰ayyibü’r-râyi√a bir sefercele 
«âricden «amîr ilbâs olunup giydirilir ve nâr ile teşviye olunduktan sonra 
onun la√mından dört dirhem, fülfül, zencebîl her birinden ikişer dânıð ve 
saðmûnyâ bir dirhem. Bu edviyeler daðð olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır; şerbet-i vâ√idesi birer dirhemdir, şarâb ile şürb olunur.

Cüvârişen-i Sefercel: Bu cüvârişen ¡u§âre-i sefercel ile ma¡mûl olur, 
bu†lân-ı şehvete ve †a¡âm-ı münha∂ım olmayanlara nâfi¡ olur ve ke≠âlik 
kebidi ∂a¡îf olanlara nâfi¡dir, mi¡deyi şedd eder.

A«lâ†ı Budur: Sefercel-i kibâr a«≠ olunup «âricden ve dâ«ilden tenðı-
ye olunur ve daðð ve ¡a§r olunup ve onun suyundan Rûmî ðıs† ile iki ðıs† 
a«≠ olunup ona bir mi&li menzû¡u’r-rıπve ¡asel «al† olunur ve «all-i «amr 
bir buçuk ðıs† a«≠ olunup üzerine ilðâ olunur, le¡ûða §âli√ olacak ðadar 
¡aðd olunur. Ve lâyıð olur ki bu cüvârişen tenâvül olundukta ek&er-i √âlde 
πıdâdan iki veyâ«ûd üç sâ¡at muðaddem a«≠ oluna ve ba¡de’†-†a¡âm a«≠ 
olunsa dahi ∂ararı olmaz. Ve mi¡desinde √arâret ve keyfe mâ-kâne mi¡de-
sinde mirre olanlar için bu cüvârişeni ı§lâ√ murâd eder isen vâcib olur ki 
onun üzerine fülfül ve zencebîl †ar√ eylemeyip yalnız mâ-ı sefercel ve ¡asel 
ve «all ile isti¡mâl eyleyesin ve onları ≠ikri mürûr eden keyl miðdârı üzere 
kılasın. Ve eger bu cüvârişen o mi¡de için ma¡mûl olursa ki onun mizâcı 
mütevassı†adır, √attâ onda mirre ve balπam fu∂ûllerinden biri dahi cem¡ 
olmaz, onun terkîbinde ≠ikri mürûr eden veznin nı§fı miðdârı fülfül ve zen-
cebîl †ar√ olunur, ke-enne o terkîbe fülfülden bir ûðıyye ve zencebîlden bir 
buçuk ûðıyye †ar√ ve id«âl olunur. Ve eger o cüvârişeni mi¡desinde balπam 
müctemi¡ olanlar için itti«â≠ eder isen terkîbinde ≠ikri mürûr eden miðdârın 
iki katını †ar√ ve id«âl edersin, ke-enne zencebîlden altı ûðıyye ve fülfülden 
dört ûðıyye id«âl edersin.

Cüvârişen-i Sefercelî-i Â«er: Bu cüvârişen †a¡âmı müşehhî ve mi¡deyi 
muðavvî olur.

A«lâ†ı Budur: ¡U§âre-i sefercel üç rı†l, ¡asel üç rı†l, «all-i siððîf iki rı†l. 
Bunlar a«≠ olunup nâr-ı cemr üzere †ab« olunur ve rıπvesi nez¡ olunur ve 
zencebîl üç dirhem ve fülfül-i ebya∂ u esved ve dâr-ı fülfül ve ¡ûd-ı niyy her 
birinden üçer dirhem, dâr-ı §înî iki dirhem. Bu edviye dahi a«≠ ve daðð ve 
«al† olunup ¡asel ve mâ-ı sefercel ve «all ile ¡aðd olunca ðadar †ab« olunur 
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ve şerbeti bir mil¡aðadır, ðable’†-†a¡âm a«≠ olunup iki sâ¡at miðdârı [570b] 
§abr olunur.

Cüvârişen-i Hindî: Bunun ðûlınca ve veca¡-ı mefâ§ıla ve niðrise ve ve-
ca¡-ı @ahra nef¡i olur.

A«lâ†ı Budur: Saðmûnyâ on mi&ðâl, cevz-i bevvâ, ðâðule, zencebîl, dâr-ı 
§înî, ðırfe, nâr-müşk, ðaranfül, fülfül her birinden beşer mi&ðâl, türbüd yüz 
mi&ðâl ve sükker yüz mi&ðâl. Cemî¡an bu edviyeler daðð olunup elekten 
geçirilir ve ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Cüvârişenü’l-Mülûk: Bu cüvârişene devâ-i sene dahi derler, sene-i kâmi-
lede küllü yevmin bu devâ a«≠ olunur ve o minvâl üzere onu a«≠ baðıyye-i 
¡ömrü ı§lâ√ eder ve ona müdâvemet eden kimsenin cesedinde bir dâ™ ve mara∂ 
bâðî kalmaz, cümlesi sağalır ve onun baş tüyleri ağarmaz meger ki o devâ-
yı tenâvülden muðaddem ağarmış ola, tüy √âli üzere kalır, o devâ tenâvülü 
ile sevâda ¡avdet eylemez. Bu devâ ile √ikâye olunduğu üzere mülûk tedâvî 
ederler, esved ve a√mer ve ebya∂ olan a§nâf-ı &elâ&e-i nâ§ûra ve seyelâna ve 
§ufrete ve ebrideye ve ∂arebân-ı mefâ§ıla nâfi¡dir, ba§arı ve levni mücellîdir, 
cimâ¡ı ik&âr eder, onun πâilesi olmaz ve onun üzerine i√timâ olunmaz.

Onun A«lâ†ı Budur: Helîlec-i esved, belîlec, emlec her birinden altı-
şar mi&ðâl, şûnîz yirmi dört mi&ðâl, fülfül-i esved, dâr-ı fülfül, zencebîl, 
fülfül-mûne her birinden yirmi ikişer mi&ðâl, nâr-müşk, ðâðule, su¡d her 
birinden ikişer mi&ðâl, kebâbe, belâ≠ur her birinden ikişer mi&ðâl. Bunların 
her birisi başka başka daðð olunup elekten geçirilir ve daðð ve ten«îl olunur 
mun«ulda bir nesne kalmayınca ðadar ve onların her birisi va§f eylediğimiz 
evzân üzere i«râc olunup cemî¡an «al† olunur ve ba¡dehu fânî≠-i Sicziyâdan 
altı yüz mi&ðâl a«≠ olunup †ıncîr veyâ«ûd ðıdr-ı na@îf içine va∂¡ olunup 
altına veðûd-ı leyyin îðâd olunur ve üzerine mâ reşş olunur fânî≠ eriyince 
ðadar ve kaçan fânî≠ ≠evebân edip πaleyân eylese üzerine o müheyyâ kılı-
nan a«lâ† ve edviye ilðâ olunup ta√rîk olunur nâ¡imen mu«teli† olunca ðadar 
ve ba¡dehu ref¡ edip fâtir olunca ðadar √âli üzere ðarârında terk olunur ve 
ba¡dehu her bir bunduðası iki mi&ðâl ve rubu¡ mi&ðâl olmak üzere ondan 
benâdıð itti«â≠ eyle ve yedin ile ona zeyt veyâ«ûd semn-i baðarı mes√ eyle 
ve ba¡dehu her gün bir bunduða mâ-ı bârid ile şürb eyle ve hüve devâün 
seyyidü’l-edviye.
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Cüvârişen-i Mes√uðûnyâ-i Müshil: Niðrise ve veca¡-ı @ahra ve cemî¡an 
emrâ∂-ı bârideye nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Saðmûnyâ, dâr-ı §înî, şey†arec, zencebîl her birinden se-
kizer dirhem, fülfül-i esved altı dirhem, türbüd on dirhem, dâr-ı fülfül altı 
dirhem, ðâðule, ðaranfül, bezr-i kerefs, nân«âh her birinden dörder dirhem, 
nûşâ≠ur, mil√-i Hindî her birinden ikişer dirhem, fânî≠ her birinden yirmi-
şer dirhem, √ıltît iki buçuk dirhem, mes√uðûnyâ üç dirhem. Bu edviyeler 
daðð olunup ma¡cûn kılınır. Şerbeti iki dirhem veyâ«ûd dört dirhem olur, 
mâ-ı fâtir ile şürb olunur.

Cüvârişen-i Simsim: Simsim-i muðaşşer, kemmûn-ı Kirmânî, zencebîl 
her birinden onar dirhem, fülfül, dâr-ı fülfül her birinden beşer dirhem, dâr-ı 
§înî iki dirhem, ðâðule, hâl her birinden üçer dirhem, sükker-i †aberzed, fânî≠ 
her birinden altmışar dirhem. Bu edviye mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ 
olunup bir inâda ref¡ olunur ve altı ay mürûrundan sonra isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i ◊abbetü’l-»a∂râ: Bevâsîre ve berd-i mi¡deye ve sû™-i istim-
râya ve isti†lâða nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ◊abbetü’l-«a∂râ, ¡asel, belâ≠ur, simsim-i muðaşşer her 
birinden altışar istâr, sükker-i †aberzed yirmi dört istâr, helîlec-i Kâbülî, 
belîlec, menzû¡u’n-nevât emlec, zencebîl, dâr-ı fülfül, birinc, sâ≠ec-i Hindî, 
şey†arec her birinden dörder dirhem, fülfül, merzencûş, besbâse her birin-
den ikişer dirhem. Bu edviyeler cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ve 
semn-i baðar ile ma¡cûn kılınır ve altı ay mürûrundan sonra isti¡mâl olunur 
ve şerbeti iki dirhem olur, me«î∂-i baðar ile saðy olunur ve onun †a¡âmı 
mâdâm ki bu cüvârişeni isti¡mâl eder, erüzz-i ma†bû« ile leyyin kılınır.

Cüvârişenü’l-Encudân: Nef«-i ba†na ve nef«-i mi¡deye ve ðarâðıra ve 
rî√-i πalî@aya nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Fülfül, bezr-i kerefs her birinden ikişer dirhem, encu-
dân-ı esved on dört dirhem, fu†râsâliyûn, mâmîrân, fûtenec, √âşâ, sîsâliyûs 
her birinden sekizer dirhem, kâşim on üç dirhem. Bu edviyeler mes√ûðaten 
ve men«ûleten cem¡ olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve bir 
inâda ref¡ olunup ¡inde’l-√âcet isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i Encudânın Nüs«a-i U«râsı: Kebidin cüs™et ve §alâbetine ve 
bürûdetine ve mâ-ı a§fere ve mi¡de ve külâ bürûdetlerine nâfi¡dir.
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A«lâ†ı Budur: Encudân-ı esved on dirhem, bezr-i cizr, bezr-i kürrâ& her 
birinden sekizer dirhem, zencebîl, menzû¡u’n-nevât emlec ve ihlîlec-i esved, 
ðırfe her birinden yedişer dirhem, nân«âh, bezr-i kerefs, enîsûn, ðâðule-i 
§ıπâr, kemmûn-ı Kirmânî, dâr-ı §înî her birinden beşer dirhem, fülfül, dâr-ı 
fülfül her birinden dörder dirhem, sünbül-i †îb iki dirhem, ðaranfül bir dir-
hem, fânî≠-i ebya∂ yirmi dirhem. Bu edviyeler a«≠ olunup mes√ûðaten ve 
men«ûleten cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp bir inâ 
içine konulup kaldırılır ve √âcet vaðtinde isti¡mâl olunur ve şerbet-i vâ√idesi 
iki dirhem olur, mâ-ı enîsûn ve mâ-ı ma§†akî ve mâ-ı sünbül ile saðy olunur.

Cüvârişenü’l-Kâfûr: Mi¡de ve kebid ∂a¡flarına nâfi¡ olur ve πalî@ riyâ√ı 
†ard eder ve ha∂ma mu¡în olur.

A«lâ†ı Budur: Kâfûr, za¡ferân, ¡ûd, ðâðule, «îr-i bevvâ, kebâbe, kâşim, 
ðırfe, ðaranfül, üşne, sünbül, besbâs, §andal-ı ebya∂, fülfül, dâr-ı fülfül, 
dâr-ı §înî, şey†arec, nâr-müşk, şeðâðul, √avlencân, cevz-i bevvâ, zencebîl, 
su¡d, fülfül-mûne. Bu edviyeler veznleri berâber a«≠ olunur ve mecmû¡-ı 
edviye miðdârı sükker ile «al† olunur.

Cüvârişen-i Kâfûrun Nüs«a-i U«râsı Budur: Sû™-i ha∂ma ve ∂a¡f-ı mi¡de 
ve balπam-ı πalî@e nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Fülfül, cevz-i bevvâ, zencebîl, ðaranfül, besbâse, dâr-ı 
§înî, ðırfe, nâπbeşt, fülfül-mûne, nâr-ı ðay§ar, ðaranfül-i bostânî, kâfûr, za¡-
ferân her birinden ikişer dirhem. Bu edviyeler a«≠ olunup mes√ûðaten ve 
men«ûleten cem¡ olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp bir inâ-
da ref¡ olunup vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i Kâfûrî-i Aðvâ: Bu devâ evvelkiden aðvâdır.
Ve A«lâ†ı Budur: Zencebîl, fülfül, dâr-ı fülfül, dâr-ı §înî, ðırfe, sâ≠ec-i 

Hindî, sünbülü’†-†îb, şey†arec-i Hindî, cevz-i bevvâ, §andal-ı a§fer, √abb-ı 
belesân, ðâðule, besbâse, ðaranfül, nâπbeşt, †âlîsfer, su¡d, †abâşîr, ¡ûd-ı Hin-
dî-i §ırf her birinden nı§f ûðıyye, nâr-müşk her birinden ikişer dirhem ve 
nı§f dirhem, sükker-i †aberzed on ûðıyye ve nı§f ûðıyye. Bu edviyeler men-
zû¡u’r-rıπve †asel ile ma¡cûn kılınıp ve bir inâ içine va∂¡ olunup ma«zûn 
kılınır ve ¡inde’l-√âcet isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i ¡Ûd: Mi¡deyi taðviye eder ve bi-πayri ifrâ†in tes«în eder ve 
†a¡âmı ha∂m eder ve balπamı neşf eder; terkîbi budur: Sünbül-i †îb, sün-
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bül-i Rûmî, bezr-i kerefs, enîsûn, ma§†akî her birinden birer dirhem, ¡ûd, 
mermâ√ûz her birinden üçer dirhem, ðaranfül, ðırfe, sükk, ða§abu’≠-≠erîre 
her birinden ikişer dirhem, besbâse ve helîlec-i Kâbülî ki şarâbda nað¡ olun-
duktan sonra kavrulmuş ola, ferencmüşk her birinden ikişer buçuk dirhem, 
cevz-i bevvâ bir buçuk dirhem. Bu edviyeler meybih ile ma¡cûn kılınır, 
şerbeti iki mi&ðâl olur.

Cüvârişen-i Dâr-ı ~înî: Kebid ve mi¡de ve külâ ∂a¡flarına nâfi¡ olur ve 
a«lâ†-ı πalî@ayı tenðıye ve riyâ√ı †ard ve tefşiye eder.

A«lâ†ı Budur: [571a] Dâr-ı §înî, ¡ûd, râsen altışar dirhem, ðaranfül, fül-
fül-i esved, dâr-ı fülfül ve sünbül ve esârûn her birinden beşer dirhem, zen-
cebîl bir ûðıyye, na¡na¡ sekiz dirhem, «îr-i bevvâ, ðırfe her birinden ikişer 
dirhem, keyye, enîsûn, bezr-i râziyânec, selî«a her birinden üçer dirhem. 
Bu edviyeler menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve «âcet katında is-
ti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i Hindî: ¢ûlınca ve mi¡de berdine ve evca¡-ı mefâ§ıla ve nið-
rise nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Şey†arec sâ≠ec-i Hindî her birinden dörder dirhem, 
cevz-i bevvâ, nân«âh, nâr-müşk, «îr-i bevvâ her birinden ikişer istâr, fül-
fül, dâr-ı fülfül, zencebîl her birinden beşer istâr, ihlîlec-i esved otuz istâr, 
ðaranfül beş dirhem, besbâs dört dirhem, fânî≠ on istâr. Bu me≠kûrlardan 
¡inde’l-√âcet iki dirhem miðdâr nebî≠-i ¡atîð ile istifâf olunur.

Cüvârişen-i Zencebîl: Mi¡de ve em¡â ∂a¡flarına nâfi¡dir, †a¡âmı ha∂m ve 
riyâ√ı †ard eder, hey∂aya nâfi¡dir ve ba†nı √âbistir.

A«lâ†ı Budur: Zencebîl yirmi dirhem, §amπ-ı ¡Arabî, «îr-i bevvâ her bi-
rinden onar dirhem, ðaranfül, dâr-ı §înî her birinden beşer dirhem, cevz-i 
bevvâ bir dâne, za¡ferân bir dirhem, neşâstec kırk iki dirhem, sükker-i 
†aberzed bir rı†l.

Cüvârişenü’l-Misk: Mi¡de ∂a¡fına ve nef«ine ve riyâ√-ı bevâsîre ve 
«afaðân-ı fu™âda nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Misk nı§f mi&ðâl, «îr-i bevvâ, ðâðule, ðaranfül, zencebîl, 
dâr-ı fülfül her birinden onar dirhem, dâr-ı §înî üç dirhem, ¡ûd-ı Hindî bir 
ûðıyye, za¡ferân iki dirhem, sükker mecmû¡-ı edviye vezninde daðð olunup 
¡asel ile ma¡cûn kılınır ve ¡inde’l-√âcet isti¡mâl olunur.
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Cüvârişenü’l-Ütrücc: Riyâ√ı †ârid ve †a¡âmı hâ∂ım ve nükhe-i femi 
mu†ayyibdir.

A«lâ†ı Budur: ¢uşûru’l-ütrücci’l-a§feri’l-yâbis otuz dirhem, ðaranfül, 
cevz-i bevvâ, dâr-ı fülfül, «îr-i bevvâ, dâr-ı §înî, √avlencân, zencebîl her 
birinden bir dirhem, misk bir buçuk dânıð, ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl 
olunur.

Cüvârişen-i ¢ay§ar: ¢ûlınca ve ebrideye ve «âma nâfi¡dir, πalî@ ve lezic 
fa∂lı i«râc eder ve niðrise nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Dâr-ı fülfül, zencebîl, helîlec-i a§fer, saðmûnyâ, türbüd 
her birinden on ikişer dirhem, bezr-i kerefs, nân«âh, ¡âðırðar√â, mil√-i 
†aberzed her birinden altışar dirhem, sükker on altı dirhem; ¡asel ile ma¡cûn 
kılınıp isti¡mâl olunur.

Cüvârişen-i İsðanðûr: Bâhı ziyâde eder.
A«lâ†ı Budur: Bezr-i hilyevn, bezr-i ba§al, bezr-i lift, bezr-i ru†âb, bezr-i 

kürrâ&, bezr-i circîr, bezr-i cizr, bezr-i encure, şehdânec, √abbetü’l-«a∂râ, 
lisânu’l-¡a§âfîr, simsim-i muðaşşer, bezr-i fücl, iki tû≠erîler, levz-i §anevber, 
√abbu’r-reşâd, isðîl-i meşvî her birinden üçer dirhem, zencebîl, şeşðâðul, 
√avlencân, fülfül, sürre-i isðanðûr her birinden beşer dirhem, dâr-ı §înî, 
cevz-i bevvâ iki behmenler her birinden ikişer dirhem, isðîl, isðîl-i [meşvî 
üç dirhem], fânî≠ mecmû¡-ı edviye vezninde. Bu edviyeler men«ûlen cem¡ 
olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi iki dir-
hem miðdârıdır, mü&elle& veyâ«ûd leben-i √alîb ile veyâ«ûd mâ-ı ¡asel ile 
¡ale’r-rîð şürb olunur.

Cüvârişen-i Â«er: »afaðâna nâfi¡dir, mi¡deyi taðviye eder ve †a¡âmı 
ha∂m eder ve ba†nı ı†lâð eder.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i Kâbülî on beş dirhem, †âlîsfer beş dirhem, zü-
rünbâd, derûnec, selî«a, saðmûnyâ her birinden üçer dirhem, türbüd yirmi 
dirhem, fânî≠ yirmi dirhem, ¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbet-i vâ√idesi üç 
dirhem olur.

Mu§annifin Terkîb Eylediği Cüvârişen-i Mücerrebdir, A«lâ†ı Budur: 
¡Ûd, bezr-i râziyânec, bezr-i kerefs, vecc, sünbül her birinden üçer dirhem, 
kâfûr rubu¡ dirhem, sükk üç dirhem, besbâse, nâr-müşk, su¡d, felencmüşk, 
zerneb, zürünbâd her birinden bir mi&ðâl, dâr-ı §înî, ma§†akî, zencebîl, fül-
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fül, ðaranfül her birinden ikişer dirhem, lisân-ı &evr beş dirhem, ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır.

I†rîfil-i Kebîr: Mi¡de istir«âsına ve bâ†ında olan riyâ√a nâfi¡dir ve bâhı 
ziyâde eder.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i esved, belîlec, emlec, dâr-ı fülfül, fülfül her bi-
rinden üçer cüz™, zencebîl, bûzîdân, şîr-i emlec, şey†arec-i Hindî, şeşðâðul 
ve bir nüs«a-i u«râda vecc, besbâse her birinden birer cüz™, tû≠erî-i ebya∂, 
tû≠erî-i a√mer, lisânu’l-¡a§âfîr, bezrü’r-rummâni’l-berrî ya¡nî şehdânec, 
√abb-ı ðılðıl ya¡nî Fârsî lüπatinde nâr-ı şîşe¡ân dedikleri √abb, simsim-i 
muðaşşer, sükker-i †aberzed her birinden ikişer cüz™, behmen-i a√mer ve 
behmen-i ebya∂ her birinden nı§f cüz™. Bu edviyelerin yâbisi başka başka 
daðð olunur ve ke≠âlik simsim dahi ¡alâ-√idetin daðð olunup semn-i baðar 
ile lett olunur ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

 Mu§annifin Terkîbi Cüvârişenü’l-¡Ûd Budur: Hâl, zencebîl, dâr-ı §înî, 
selî«a, za¡ferân, fülfül, ferencmüşk, zürünbâd her birinden beşer dirhem, 
su¡d, zerneb, sâ≠ec-i Hindî, ðaranfül her birinden üçer dirhem, ¡ûd-ı «âm 
yedi dirhem, ¡anber bir mi&ðâl, lâjverd ve kâfûr iki dânıð, türbüd dört dir-
hem, mil√-i Hindî bir dirhem, cemî¡an sa√ð olunup ondan ¡asel veyâ«ûd 
sükker ile cüvârişen itti«â≠ olunur. 

Dördüncü Ma…âle Sefûfât ve ¢amâyi√ ve 
Vecûrât-ı ~ıbyân Beyânındadır

Biz bu maðâmda sefûfâttan cüvârişenâta mümâ&il olanları ≠ikr eyleriz 
ve bâðî sefûfâtı mevâ∂i¡ine terk eyleriz.

Maðleyâ&â: Za√îre ve maπ§a ve ishâle nâfi¡dir.
Ve A«lâ†ı Budur: ◊abbu’r-reşâd-ı maðlüvv bir buçuk rı†l bir gün ve bir 

gece «all içinde nað¡ olunup ba¡dehu maðlüvv kılınan kemmûn-ı Kirmânî 
ve bezr-i kürrâ&-ı maðlüvv her birinden onar istâr ve bezr-i kettân-ı maðlü-
vv dört ûðıyye, keyye bir ûðıyye, semn ile mu¡accen olan helîlec-i Kâbülî 
üç ûðıyye. Bu sefûfun şerbeti üç dirhemdir, rubb-ı sefercel ile istifâf olunur.

Sefûf-ı Â«er: Riyâ√-ı bevâsîre ve ishâle ve za√îre ve maπ§a nâfi¡dir.
Ve A«lâ†ı Budur: ◊abbu’r-reşâd-ı maðlüvv bir rı†l, bezr-i kettân-ı mað-

lüvv ve bezr-i ða†ûnâ her birinden üçer dirhem, bezr-i kerefs-i maðlüvv, 
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†în-i Ermenî, bezr-i merv her birinden ikişer buçuk dirhem, §amπ-ı ¡Arabî 
bir dirhem.

Küseylâ Tesmiye Olunan Sefûf Budur: Bu sefûf isti†lâð-ı ba†nı √abs eder.
Onun A«lâ†ı Budur: Küseylâ, √abbu’l-âs, √urf-ı ebya∂, zürünbâd, cûr-ı 

cendüm, ke&îrâ, muπâ&, √u∂a∂, funduð, fustuð her birinden cüz™-i vâ√id, 
muðaşşer levz-i √ulv ki iki ðışruhu ma¡an izâle olunmuş ola, ondan on dir-
hem, daðîð-i √uvvârâ yirmi dirhem. Bu edviyeler «al† olunup isîti¡mâl olu-
nur. 

Sefûf-ı Â«er: Gebe hatunlara nâfi¡dir, riyâ√ı †ard eder ve mi¡deyi ve ke-
bidi taðviye eder.

A«lâ†ı Budur: Lü™lü™-i §ıπâr, ¡âðırðar√â her birinden birer dirhem, zen-
cebîl, ¡ilk-i Rûmî her birinden [571b] dörder dirhem, zürünbâd, derûnec, 
bezr-i kerefs, vecc, «îr-i bevvâ, cevz-i bevvâ, dâr-ı §înî her birinden ikişer 
mi&ðâl, tû≠erî, bezr-i râziyânec her birinden birer mi&ðâl ve sükker mec-
mû¡-ı edviye vezninde.

Sefûf-ı ¡Ubâde: Kebid hüzâline ve mi¡de re«âvet ve ru†ûbetine nâfi¡ olur.
A«lâ†ı Budur: Lükk, ¡îdân, √abbu’l-âs, bellû†-ı yâbis, sükker-i †aberzed, 

ma§†akî, ðuşûr-ı rummân, ¡af§ her birinden birer cüz™, lübân, zencebîl her bi-
rinden rubu¡ cüz™, ba¡de’n-na«l «al† olunup ondan bükreten ve ¡inde’n-nevm 
beher yevm bir üsbû¡ miðdârı birer mi&ðâlden ikişer mi&ðâle varınca ðadar 
istifâf olunur ve o günlerde la√m tenâvül eylemez.

Sefûf-ı Nâfi¡: ◊arr-ı cesede ve √ummâya ve şerâya ve bersâm √asebiyle 
√âdi& lisânın in¡iðâline nâfi¡dir, onun ile lisân delk olunur.

A«lâ†ı Budur: Misk iki dânıð, sükk, √u∂a∂ her birinden birer dirhem, 
kâfûr bir dirhem ve iki dânıð, za¡ferân iki dirhem, ðâðule, ðaranfül, cevz-i 
bevvâ her birinden dörder dirhem, verd-i a√mer, cüllenâr, †abâşîr her birin-
den altışar mi&ðâl, sükker-i ebya∂-ı †aberzed altmış dirhem. Bu edviyeler 
elekten geçirildikten sonra «al† olunur. Ve mizâcına √arâret πâlib olanlar is-
ti¡mâl eyledikte cevz-i bevvâyı ondan i«râc eder ise nâfi¡ olur. Onun şerbeti 
§aπîr olanlara iki √abbeden bir ðîrâ†a varınca ðadar olur ve kebîr olanlara 
nı§f mi&ðâl kılınır.

¢amî√atu’l-Bi††î«i’†-‰ıvâl: Mi¡de-i rı«veyi taðviye eder, mi¡desi müs-
ter«iye olanların ba†nını ¡aðl eder ve nefes-i ∂a¡îfeyi taðviye eder.
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A«lâ†ı Budur: Bi††î«-i †ıvâl a«≠ olunup cevfinde olan √abblar ve πayrı 
şey™ler i«râc olunur ve ba¡dehu içine sevîð-i nebð ve sevîð-i muðl ve †arâ&î& 
ve πubeyrâ-i medðûð ve erüzz-i maðlüvv veznleri berâber doldurulup ve 
bi††î«in ru†ûbeti neşf olunca ðadar terk olunur ve ba¡dehu o edviye bi††î«in 
cevfinden i«râc olunup tecfîf olunduktan sonra sa√ð olunur ve o mes√ûðtan 
bir râ√a miðdârı dört dirheme bâliπ olunca ðadar a«≠ olunur ve onu istifâf 
ceyyid mücerreb olur.

Ru†ûbeti ∏âlib Olan ~ıbyân İçin Ma¡mûl Olan Sefûf Budur: İhlîlec-i 
esved, kemmûn-ı Kirmânî her birinden beşer dirhem, ma§†akî yirmi be-
şer dirhem, zencebîl i«râc olunur. Ve bu sefûf ancak ru†ûbeti πalebe eden 
§ıbyâna §âli√ olur.

Sefûf-ı Aris†û†âlîs: O √akîm bu sefûfu İskender’e yazmıştır, ≠erebe ve 
fesâd-ı mi¡deye ve §ufret-i levne ve be«ara ve vesvâsa ve nisyâna §âli√ olur 
ve hâ∂ım ve müferri√tir.

A«lâ†ı Budur: ¢ırfe ve sâ≠ec-i Hindî ve hâl ve ¡ûd-ı Hindî ve esârûn ve 
keyye ve menzû¡u’n-nevâ helîlec-i Kâbülî ve iklîl-i melik ve ferencmüşk 
ve nâr-müşk ve nâr-ı ðay§ar ve kemmûn ve dâr-ı §înî ve üşne ve fülfül ve 
zencebîl ve ðaranfül ve √abbu’r-rummân ve cevz-i bevvâ ve ðâðule her 
birinden ikişer cüz™ ve misk ve ¡anber ve kâfûr her birinden birer cüz™, sük-
ker-i †aberzed mecmû¡-ı edviyenin altı mi&li; onlardan sefûf itti«â≠ olunur 
ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhemden üç dirheme varınca ðadar olur ve mâ-ı 
bârid ile ¡ale’r-rîð ve ba¡de’†-†a¡âm şürb olunur ve ≠ikri mürûr eden ¡ilele 
nef¡i ¡a@îm olur.

Sefûf-ı Bermekî: Dîdâna ve ∂a¡f-ı mi¡deye nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: Helîlec, emlec, birinc her birinden birer cüz™, lübâb-ı tür-

büd mecmû¡-ı edviye miðdârı ve fânî≠-i †aberzed onların iki katı, şerbeti on 
dirhemdir.

Sefûfu’l-İsfend: ~ıbyân için bu sefûf vecûr-ı mücerrebdir, temeşşî ve 
cereyân ve ishâl edip onlardan mirârın ve balπamın e≠âsını ða†¡ eder.

A«lâ†ı Budur: Emlec, helîlec, belîlec, ¡âðırðar√â, verd-i a√mer, cül-
lenâr, summâð, keymûrde, ¡urûð-ı cevzü’l-ðay™, √abbu’l-âs, ¡af§, √abað, 
ðâðule, ðaranfül veznleri berâber a«≠ olunup daðð olunur ve ba¡dehu is-
ti¡mâl olunur. 
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~ıbyân İçin Vecûr: Bu vecûr §ıbyânın ebdânını balπam ve mirârdan 
tenðıye eder.

Ve Terkîbi Budur: ¡A≠be, †abâşîr, ¡anber-i §aydânî, mâmîrân, √abað, cül-
lenâr, helîlecât-ı «amse, §ufr, √u∂a∂, sükk, za¡ferân, ðâðule, ¡af§, sükker-i 
†aberzed bu edviyenin her birinin miðdârı helîlec vezninde kılınır ve bunun 
miðdâr-ı a«≠ı saðy olunacak §abînin kiberi ve §ıπarı √asebi ile kılınır. 

~ıbyân İçin Vecûr-ı Â«er: Verd-i cüllenâr, iðlîmiyâ, ¡âðırðar√â, sum-
mâð, rubb-ı sûs, ¡a≠be, helîlec, velîlec, ¡af§, besbâse, √abbu’l-âs, †abâşîr, 
kebâbe, ðâðule, √u∂a∂, za¡ferân, sükk, ¡urûð-ı selî«a, ¡anber-i §aydenânî, 
√abað, ðuşûr-ı erüzz veznleri berâber a«≠ olunup elekten geçirildikten son-
ra «al† olunur.

Vecûr-ı Â«er Li’§-~ıbyân: Sükker-i †aberzed, verd-i a√mer, √u∂a∂, za¡-
ferân, summâð, †abâşîr, mâmîrân, √abað, cüllenâr, ðâðule, ¡a≠be her birin-
den birer cüz™ a«≠ olunup isti¡mâl olunur; şerbeti §aπîre bir ðîrâ† ve kebîre 
kiberi √asebiyle saðy olunur.

Sa√ca ve İshâl-i ±erî¡a ve Mi¡de Fesâdına ve ∞a¡fına Nâfi¡ ¢amî√adır: 
¢ır†, †arâ&î& her birinden beşer cüz™, sükk bir cüz™. Bu edviyeler başka baş-
ka daðð olunup ba¡dehu «al† olunur ve o ma«lû†tan πudveten ve ¡aşiyyeten 
ikişer dirhem tenâvül olunur, nef¡i rü™yet olunur inşâallâhu ta¡âlâ.

‰ı√âl ve Ha∂mın Redâ™eti ve Levnin Dahi Redâ™eti İçin Ma¡mûl Olunan 
Sefûf Budur: ◊urf-ı ebya∂ rubu¡ keylece a«≠ olunup üzerine onu örtecek 
ðadar şîrec §abb olunur ve «u&ûret gelince ðadar ta√tına nâr-ı leyyine îðâd 
olunur ve ba¡dehu üzerine muπâ&-ı medðûðtan yetmiş bir dirhem, kemmûn-ı 
Kirmânî dört dirhem, nân«âh-ı Şâmiyye iki dirhem ilðâ olunup bunlardan 
§abâ√ ile πudveten bir râ√a miðdârı mâ-ı bârid ile istifâf olunur ve üzerine 
√ımye eder «all ve semek-i mâli√ ve ı†riyeden ve lebenden mütte«a≠e olan 
e†¡imeden ve buðûl ve fevâkihten ictinâb etmekle.

Sefûf-ı Â«er: Yereðâna ve veca¡-ı kebide ve mirâr-ı a§fer ðay™ına §âli√ 
olur.

Onun A«lâ†ı Budur: Lükk-i maπsûl bir mi&ðâl, za¡ferân bir dirhem, rî-
vend-i §înî bir buçuk dânıð, kâfûr bir dânıð. Bunlardan sefûf itti«â≠ olunur 
ve şerbeti iki dirhem kılınıp iccâ§ †abî«i ile ve nı§f rı†l miðdâr-ı temr-i Hindî 
suyu ile istifâf olunur.
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Sefûf-ı Â«er: ◊ummâsı olana ve veca¡-ı kebide ve mirâr √asebiyle olan 
in√ilâle §âli√ olur.

A«lâ†ı Budur: Dürdî-i şarâb, rîvend, sünbül, lükk-i maπsûl her birinden 
birer mi&ðâl, «abe&-i √adîd-i Ba§rî yedi dirhem. Bunlar daðð olunur, şerbeti 
bir mi&ðâldir, bir ûðıyye küzbere-i yâbise suyu ile şürb olunur.

Sefûf-ı Â«er: ◊arâret-i kebide ve yereðâna ve südede ve nef&-i deme 
§âli√ olur.

Ve A«lâ†ı Budur: ◊abb-ı sefercel-i muðaşşer, neşâ, bezr-i «ıyâr-ı muðaş-
şer her birinden dörder dirhem, †în-i Ermenî, lükk-i maπsûl, verd, sünbül, 
sûsen her birinden birer dirhem, †abâşîr nı§f dirhem, ma§†akî iki dânıð. Şer-
beti mâ-ı bârid ile olur.

Sefûfu’l-Mil√: Ma√rûru’l-mizâca ve iki mirre ishâline §âli√ olur ve †a¡â-
ma iştihâ getiririr. ~ıfatı budur ki mil√-i derânî a«≠ olunup ðı†a¡-ı §ıπâra 
tað†î¡ olunur ve miðlâ-i √adîd üzere fürnde veyâ«ûd fa««âr üzere o ðı†a¡ 
kavrulur ve ba¡dehu üzerine «all-i «amr-ı &iððîf mirâren ke&îren reşş olunur 
ve ba¡dehu daðð ve na«l olunup ðalîlen ðalîlen maðlüvv olan √abbu’r-rum-
mân ile ve &ülü&-i mil√ ðadar √abbından münaððâ16 summâð ile ve küzbe-
re-i yâbise-i maðlüvve ve medðûð enberbârîs ¡u§âresi ile «al† olunur.

Mil√-i Â«er: Mi¡deye ve veca¡-ı mefâ§ıla ve fu∂ûl-i a«lâ† √asebiyle √âdi& 
olan edvânın küllîsine nâfi¡ olur.

Ve A«lâ†ı Budur: Mil√-i †a¡âm bir rı†l, nûşâdur, zencebîl, fülfül-i esved, 
√abað her birinden ikişer ûðıyye, fülfül-i ebya∂ [572a] üç ûðıyye, enîsûn, 
√abb-ı circîr, nân«âh, sünbül her birinden birer ûðıyye, kerefs-i berrî √abbı 
bir buçuk ûðıyye daðð ve sa√ð olunup istifâf olunur; şerbeti iki mi&ðâldir, 
mâ-ı fâtir ile isti¡mâl olunur. 

Beşinci Ma…âle Le¡û…ât Beyânındadır

Bizim le¡ûðâtta olan kelâmımız ebvâb-ı müteðaddimede olan kelâmı-
mız gibidir ya¡nî bu maðâmda kelâmımız menâfi¡i külliyye olan le¡ûðâta 
«â§§tır, ammâ menfa¡ati cüz™iyye olanları küllü ¡u∂vin ¡u∂vin olan emrâ∂-ı 
ma«§û§alarda beyân eyleriz. Ve le¡ûðât itti«â≠ının ek&er-i emrde sebebi bu-

16 Müsta¡mel olan √abbın ðışrıdır, binâen ¡aleyh “√abbından münaððâ” diye ðayd 
eyledi.
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dur ki le¡ûðât femde √abs olunup şey™en ba¡de şey™in o le¡ûð riyeye vâ§ıl 
olur, def¡aten mi¡deye ve mi¡deden riyeye vâ§ıl olmakla mesâfe †avîl olmaz 
ya¡nî le¡ûðât femde mu√tebise olmakla ðalîlen ðalîlen tela††uf eden eczâları 
merînin mesâmmâtından riyeye reş√ edip edviyenin ðuvveti zâile olmadan 
mev∂i¡-i âfete vâ§ıl olur.

Su¡âl-i Yâbis İçin Ma¡mûl Olan Le¡ûð Budur: Maðlüvv olan bezr-i ket-
tân a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınıp bir inâya va∂¡ ve ref¡ olunur ve ¡in-
de’l-√âce isti¡mâl olundukta bi-i≠nillâhi nâfi¡ olur.

◊arâret ve Yübûsetten ¡Ârı∂ Olan Su¡âl İçin Ma¡mûl Le¡ûð Budur: 
Bezr-i «ıyârın muðaşşeri ve bezr-i «a†mî ve bezr-i «ubbâzâ her birinden 
beşer dirhem, levz-i muðaşşer altı dirhem, §amπ, neşâ, ke&îrâ, √abb-ı se-
fercel-i muðaşşer her birinden dörder dirhem, ¡u§âre-i sûs, fânî≠-i ebya∂ 
her birinden dört buçuk dirhem. Bu edviyeler daðð olunup elekten geçiri-
lir ve münaððâ a§l-ı sûs ve sebistân ve münaððâ zebîb-i √ulv dahi a«≠ ve 
taπallu@ edince ðadar †ab« olunur ba¡dehu edviyenin üzerine meybu«tec 
ile o ma†bû« ilðâ olunup ¡aðd olunur ve bu √arîre-i ma¡mûle ile ma¡ðûd-ı 
me≠kûr saðy olunur, o √arîre budur: Nu«âle ve semîdin suyu ve daðîð-ı 
bâðılâ ve fânî≠ ve dühn-i levz-i √ulv bu me≠kûrlardan √arîre itti«â≠ olu-
nur ve le¡ûð-ı me≠kûr ile √arîre-i merðûmeyi saðydan sonra üzerine mâ-ı 
şa¡îr saðy olunur.

Le¡ûð-ı Â«er: Bu le¡ûð √arâretten √âdi& olan su¡âle nâfi¡dir.
Ve A«lâ†ı Budur: Sebistân üç avuç, ¡unnâb-ı kibâr elli ¡aded, muðaş-

şer a§l-ı sûs-ı mer∂û∂ otuz dirhem, zebîb-i Keşmehânî-i √ulv ü münaððâ 
kırk dirhem ve ða§abından münaððâ olan «ıyârşenber yirmi dirhem. Bu 
me≠kûrlar yedi rı†l su ile bir rı†l kalınca ðadar †ab« olunup ¡asel gibi πalî@ 
olunca ðadar nâr ile †ab« olunur sonra onun ile bâðılâ daðîði bir √arîreden 
geçirilip miðdâr-ı kifâye ondan a«≠ ve o ma†bû«-ı muπalla@ ile «al† olunur.

Le¡ûðu’l-»aş«âş: Bu le¡û ða≠f-i deme ve √ummâ-ı √âddeye ve su¡âle ve 
veca¡-ı §adra ve şev§aya nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer ve §amπ-ı ¡Arabî her birin-
den nı§f dirhem, √ın†adan mütte«a≠ neşâ ve ke&îrâ veyâ«ûd √abb-ı sefercel 
ve «aş«âş ve rubb-ı sûs her birinden ikişer dirhem, †abâşîr, za¡ferân her 
birinden nı§f dirhem. Bu edviyeler sa√ð olunur ve na«le mu√tâc olanlar 
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elekten geçirilir ve mü&elle& ile ma¡cûn kılınır ve bir kap içinde √ıf@ olu-
nup vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur, terencebîn veyâ«ûd †abî«-i zûfâ ile şürb 
olunur.

Le¡ûð-ı ‰abâşîr: Bu le¡ûð su¡âle ve ða≠f-i deme ve fu∂ûl-i πalî@aya ve 
veca¡-ı §adra ve ðurû√-ı riyeye nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ¢âðule dört dirhem, §amπ sekiz dirhem, neşâ-i √ın†a, 
√abbu’l-«aş«âşı’l-ebya∂, zencebîl her birinden onar dirhem, sükker-i †aber-
zed kırk dirhem, √abbu’l-ðı&&âı’l-muðaşşer ve iki ðışrı izâle olunan levz-i 
muðaşşer, levz-i §anevber-i muðaşşer her birinden ikişer dirhem. Bu edviye 
sa√ð ve na«le mu√tâc olanlar elekten geçirilip semn ile ve menzû¡u’r-rıπve 
¡asel ile ¡acn olunup bir inâ-i zücâc içine ve∂¡ ve ref¡ olunur ve ondan vaðt-i 
√âcette la¡ð olunur ve mâ-ı √ârr ile veyâ«ûd eşek sütü ile şürb olunur.

Le¡ûðu’l-¡Un§ul: Bu le¡ûð ¡usr-i nefese ve nef&e ve iki cenb ve §adr ev-
câ¡ına nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: ¡Un§ul ¡u§âresi ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel a«≠ olunup 
ve cemî¡an ¡aðd olunup la¡ð olunur, ðable’†-†a¡âm va√dehu la¡ð olunmak 
nâfi¡dir.

Le¡ûðu’&-¿ûm: Balπamdan hâyic su¡âle nâfi¡dir, §adrı tenðıye eder ve 
mevâdd-ı raðîðayı in∂âc eder.

A«lâ†ı Budur: ¿ûm-ı naðîden bir rı†l a«≠ olunup teherrî edince ðadar bir 
rı†l semn ile †ab« ve ba¡dehu ta§fiye olunduktan sonra &ûm nâ¡imen daðð 
olunur ve üzerine menzûu’r-rıπve ¡aselden iki rı†l ¡asel §abb olunup taπallu@ 
edince ðadar bi-nârin leyyinetin †ab« olunup nârdan inzâl olunur.

Le¡ûð-ı Â«er: ◊abb-ı sefercel ve bezr-i ða†ûnâ her birinden beşer dir-
hem, bezr-i «aş«âş on dirhem, a§l-ı sûs ve sebistân her birinden yedişer 
dirhem. Bu edviyeler üç rı†l su içinde na¡ olunup nâr-ı leyyine ile taπallu@ 
edince ðadar †ab« olunur ve üzerine on iki dirhem meybu«tec ve ke&îrâ ve 
§amπ-ı ¡Arabî her birinden yedişer dirhem, fânî≠ bir istâr §abb olunup «al† 
olunur.

Le¡ûðu’l-Bu†m: Bu√û√at-ı §avta ve ður√a-i §adra ve nef&-i middeye nâ-
fi¡dir ve südedi teftî√ eder.

A«lâ†ı Budur: Bezr-i kettân-ı maðlüvv, zebîb-i münaððâ her birinden 
birer rı†l, levz-i √ulv ve levz-i mürr-i münaððâ her birinden altışar ûðıyye 
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bunduð-ı maðlüvv, ¡ilk-i bu†m, u§ûlü’s-sûs, §amπ-ı ¡Arabî her birinden üçer 
ûðıyye, fülfül-i ebya∂, daðîð-i bâðılâ, √ımma§, zerâvend-i neşâ, nân«âh, 
√urf, mey¡a-i sâile, sûsen-i âsmâncûnî u§ûlü her birinden birer ûðıyye, 
mürr-i za¡ferân, lübân-ı ≠eker her birinden birer ûðıyye. Bu edviyeler daðð 
olunur ve elenir ve eşek sütü ile lett olunur ve ma¡cûn kılınır ve ondan aðrâ§ 
itti«â≠ olunup gölgede kurutulur ve ba¡dehu sa√ð olunup ¡asel ile ma¡cûn 
kılınır ve ondan πudeveten ve ¡aşiyyeten birer mil¡aða a«≠ olunur ve ondan 
eşyâf ve √abb-ı §ıπâr itti«â≠ olunup leylen ta√t-ı lisâna va∂¡ olunur. el-◊am-
dü lillâhi ¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ seyyidi’l-enâmi. 

Ma…âle-i Sâdise Eşribe ve Rubûbât Beyânındadır

Bunda olan kelâmımız dahi bundan aðdem işâret eylediğimiz minvâl 
üzere menâfi¡i külliyye olanlar √aððında olur. Ve eşribe ile rubûb beyninde 
farð budur ki rubûb bi-nefsihâ muðavveme olan ¡u§ârâta ı†lâð olunur, ammâ 
eşribe √alâvet ile muðavveme olan ¡u§ârâta veyâ«ûd sülâðâta ı†lâð olunur.

¡Âmme İçin Ma¡mûl Sikencebîn-i Büzûrî: ◊ummayâtı ve lehîb-i mi¡deyi 
söndürür ve balπamı ða†¡ eder ve câlî olur, §afrâyı ða†¡ eder ve kebid ve †ı√âl 
süddelerini teftî√ [572b] eder ve bevli idrâr eder.

Ve A«lâ†ı Budur: »amr-ı ¡atîð «allinden on rı†l a«≠ olunup üzerine mâ-ı 
¡a≠b-ı §âfîden yirmi rı†l veyâ«ûd «allin «umû∂atı ve cevdetinin ziyâde ve 
noð§ânı √asebiyle yirmi rı†ldan ek&er veyâ«ûd eðall mâ-ı ¡a≠b §abb olunur 
ve onun içinde a§l-ı râziyânec ðuşûru ve enîsûn ve bezr-i kerefs bu edviye-
nin her birinden birer ûðıyye kılınıp bir gün bir gece terk olunur ve ba¡dehu 
nâr-ı leyyinede onun südüsü zâil olunca ðadar †ab« olunup ba¡dehu nârdan 
inzâl olunur ve teberrüd edince ðadar terk olunup ba¡dehu ta§fiye olunur ve 
o mi§fâtın mecmû¡unun ya¡nî ma¡a’l-u§ûl ve’l-büzûr †ab« olunan suyu ve 
«alli eczâlarından keylen her iki cüz™ muðâbilinde birer cüz™ sükker-i †aber-
zed veyâ«ûd onların her iki buçuk cüz™ü muðâbilinde birer cüz™ ¡asel onlara 
ilðâ olunup nâr-ı leyyine ile nı§fı bâðî kalınca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu 
nârdan inzâl olunup tebrîd olunduktan sonra ta§fiye ve isti¡mâl olunur ve 
onun rıπvesini iltiðâ† πalyesi e&nâsında olur ve isteyenler o şerbeti πalye-i 
vâ√ide veyâ«ûd iki πalye ile iπlâ eyleyip ba¡dehu rıπvesini iltiðâ† eyledik-
ten sonra ona πayr-i ma†√ûn bir §urre içinde üç dirhem za¡ferân kılar, ðıd-
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ra o za¡ferânın §urresini ta¡lîð edip ðuvveti o ma†ba«a «urûc edince ðadar 
sâ¡aten ba¡de sâ¡atin mers etmekle. Ve ba¡∂ı nâs o şerbeti †ab«tan ferâπdan 
sonra ðıdrı inzâl edip üzerine †a√n olunmuş iki dirhem za¡ferân ilðâ edip 
mers eder ve za¡ferânı ilðâdan sonra †ab« eylemez.

Câlînûs’un Sikencebîn Terkîbidir: Cemr-i leyyin üzere ¡asel-i ceyyid 
ðıdr içinde va∂¡ olunup rıπvesi a«≠ olunur ve «umû∂atı @âhire ve ∂a¡îfe 
olmayan «all-i mu¡tedil va∂¡ olunup nâr ile ðalîlen ðalîlen kaynatılır «all 
ve ¡asel ceyyiden mu«teli† ve mümtezic olup «allin fecâceti zâile olunca 
ðadar ve ba¡dehu nârdan o ðıdr inzâl olunup √ıf@ olunur. Kaçan onu isti¡mâl 
murâd eylesen şarâb gibi su ile mezc edip isti¡mâl eyle. 

Ve bu sikencebînin «umû∂atı ve √alâveti √asebiyle şürbünü şâribi kerîh 
görür ise mâ ile mezc edip şürb eder ve eger @âhirü’l-«umû∂at olduğunu 
olduğunu ister ise «allini ¡aselden ziyâde kılar. Ve sikencebînin ¡aseli ve 
«alli berâber kılınıp şürb olunmak ma√mûd değildir. Ben @ann ederim ki 
bu kelâm o kimsenin ðavline müşâbihtir ki ðâili şürb-i «amr eden cemâ¡at-i 
vâ√ideye emr eder ki “Şürb eylediğiniz «amra su mezc eylen!” ve bilmez 
ki o cemâ¡atin içinden ba¡∂ıları ke&îrü’l-mizâc ve tefihü’†-†a¡m «amr şür-
bünü mu¡tâd eylemiştir, kaçan o kimse «amrı §ırfeten şürb eylese şâribinin 
re™sini îlâm ve ta§dî¡ eder ve o cemâ¡atin ba¡∂ı â«erlerinin dahi «amr-ı ða-
viyyeye ve πayr-i memzûcu şürb mu¡tâdıdır, onlar ke&îretü’l-mizâc «amrı 
şürb eyleseler onlara πa&eyân ¡ârı∂ olur, pes bu mi&illi a¡râ∂ ek&er-i evðât-
ta şürb-i «amr edenlere ¡ârı∂ oldukta eðall-i evðâtta a√yânen şürb olunan 
ðavî sikencebînden ¡urû∂u bi-†arîði’l-ûlâ olur. Ve bu taðdîr üzere vâcib olur 
ki şâribine ðıyâs üzere sikencebînin i¡tidâli mu√kem kılına, i¡tidâli bizim 
√issimiz ile olmaya. Ve bilinmesi vâcib olur ki sikencebîn mütenâviline 
ðıyâs ile ele≠≠ ola, zîrâ onun katında ele≠≠ oldukta ona nef¡i ek&er olur; onu 
ma¡a’l-kerâhe şürb edenler ondan müte™e≠≠î olurlar. 

Ve sikencebîn envâ¡ının i¡tidâli o nev¡dir ki onun itti«â≠ı ek&er-i nâsa 
muvâfıð olan eşyâdan olur, me&elâ bir cüz™ «alle menzû¡u’r-rıπve ¡aselden 
iki cüz™ «al† olunup nâr-ı leyyine üzere «all ve ¡aselin †a¡mları «al† olunca 
ðadar ve †a¡m-ı «allden fecâcet zâil olunca ðadar †ab« olunur lâkin o †ab« 
min-evvelihi mâ ile kılınır. Ve ke≠âlik vâcib olur ki sikencebîn ¡amelinde 
eczâ-i ¡aselden her bir cüz™e dört cüz™ mâ-ı §âfî «al† olunup bi-i¡tidâlin nâr-ı 
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leyyine üzere rıπve-i ¡asel §u¡ûd edince ðadar †ab« oluna, zîrâ ¡asel-i redîden 
rıπve-i ke&îre §u¡ûd eder, ona binâen ¡asel-i redî †ab«-ı ke&îre mu√tâc olur. 
Ve ¡asel-i ceyyidin rıπvesi eðall olup †ab«-ı ke&îre ¡asel-i redî ðadar mu√tâc 
olmaz. Ve ðısm-ı &ânî ya¡nî redî ¡aselden her bir cüz™e dört cüz™ mâ-ı §âfî 
«al† olunanların ek&eriyyâ nı§fı bâðî kalır ve a¡del-i †abî«i ceyyiden mu«te-
li† olup «allden fecâcet zâil olunca ðadardır. 

Pes bu envâ¡-ı &elâ&e ya¡nî «all ve ¡asel ve mâ-ı §âfî sikencebîn ¡amelinde 
cem¡ ve «al† olundukta bir cüz™ «all §abb olunur ve ba¡dehu iki cüz™ ¡asel ve 
dört cüz™ mâ §abb olunup sonra rubu¡u kalınca ðadar †ab« olunur ve rıπvesi 
nez¡ olunur. Ve eger sikencebîn aðvâ olduğunu ða§d eder isen «all ile ¡aseli 
tesviye edip şarâb şürb eder gibi memzûcen şürb edersin ve dâimâ şürb 
eylemeyip bir gün içer ve bir gün içmezsin, zîrâ onu dâimâ şürb fem-i mi¡-
deye mu∂ırr olur mefâ§ıla πav§ ve keymûsu em¡â-i süflâya i√dâr ve inzâl ve 
ru†ûbet-i bedeni ta√lîl etmekle. Ve ba¡∂ılar dahi onu bilâ-mâin şürb ederler. 
~â√ib-i ¡illet fem-i mi¡dede olan ru†ûbeti cilâ edip ve esfele i√dâr murâd 
eylese bilâ-mâin o sikencebînden birkaç ûðıyye şürb olunur. Ve onu şürb 
edenler ba¡de’ş-şürb nı§f-ı nehâra ðadar §abr edip ba¡dehu fürûc ve zîrbâc 
tenâvül eder.

Bu Sikencebîn Mu§annifin Terkîbidir: Sükker-i fâyið a«≠ olunup bir †ın-
cîr içinde onun sa†√-ı @âhiri tesviye olunup üzerine «all-i «amr-ı &iððîften 
ta√t-ı sükkerden o «allin ¡uyûnu @uhûr edecek ðadar §abb olunur velâkin 
sükker «all ile setr olunmaz. Eger murâd edersen ki onda «umû∂at @âhire 
olmaya, «alli o miðdârdan dahi noð§ân eyleriz. Ve ba¡dehu o †ıncîr cemr 
üzere veyâ«ûd nâr-ı leyyine üzere sükker ≠evebân edince ðadar va∂¡ olunup 
rıπvesi nez¡ olunur. Ve rıπvesini nez¡in †arîði budur ki †âsâtın u§ûlü ya¡nî 
dibi rıπvenin üzerine va∂¡ olunup †âslar ref¡ olunur ve †âsın dibine bulaşan 
rıπve bir √ırða ile a«≠ olunur, rıπve kalmayınca ðadar bu ¡amel tekrâr olu-
nur ve †âsâtı πarf †arîði ile rıπve a«≠ olunmaz. Ve kaçan bu ¡amel ile rıπve-
den tenðıye olunsa onun üzerine teraððuð edince ðadar mâ §abb olunur ve 
ba¡dehu †ab« olunup taðvîm olunur.

Sikencebîn-i Müshil: Menzû¡u’r-rıπve ¡asel veyâ«ûd sükker ve «all-i 
&iððîf va§f-ı sâbıð üzere a«≠ olunup nâr-ı leyyine ile †ab« olunur, ðı&&â-i 
√ımâr ¡u§âresi ve saðmûnyâ bir ûðıyye veyâ«ûd miðdâr-ı √âce ûðıyyeden 
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eðall veyâ«ûd murâd olunduğu üzere a«≠ ve sa√ð olunup o mes√ûð «ırða-i 
kettân içine va∂¡ ve ðıdra ta¡lîð ve küülü sâ¡at mers olunur saðmûnyâ eri-
yip «ırða içinde bir şey™ kalmayınca ðadar ve kaçan o devâ mün¡aðid olsa 
nârdan ref¡ olunur. Ve bir ðavm saðmûnyâ bedeline kerefs ve râziyânec 
u§ûllerini evvel-i †ab«ta va∂¡ ederler.

Sikencebîn-i Â«er: Balπamı nâfi∂dir. ¡Asel ve isðîlin «alli ≠ikr olunan 
u§ûl ile a«≠ olunup †ab« olunur ve dend-i §înî ve lübb-i ðır†ımdan müsta¡-
miline ðuvvet olacağı ma¡lûm olduğu miðdâr a«≠ ve sa√ð olunur ve bir kîse 
içine va∂¡ olunup ðıdra o kîse bundan aðdem ≠ikr olunduğu üzere ta¡lîð 
olunur ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Sikencebîn-i Â«er: Bu sikencebîn mevâddı nef∂ eder.
A«lâ†ı Budur: ¡Asel veyâ«ûd sükker «all ile a«≠ olunup bundan aðdem 

≠ikri mürûr eylediği üzere †ab« olunur ve ba¡dehu murâd eylediğin miðdâr 
eftîmûn a«≠ olunur ve besfâyec ve «arbað-ı esved dahi a«≠ ve sa√ð olunup 
bir §urre içinde ðıdrda ta¡lîð olunup kemâ fi’l-evvel †ab« olunur.

»all-i İsðîl ¡Ameli Budur: İsðîl-i ebya∂ u münaððâ a«≠ olunup [573a] 
«aşebden mütte«a≠ sikkîn ile tað†î¡ olunur ve ðı†¡aları «ay† ile teşbîk olunur 
ya¡nî şebeke gibi olur velâkin isðîl ðı†¡aları biri birine mülte§ıð kılınmaz 
veyâ«ûd o ðı†¡alar &aðb olunup her biri başka başka «ay†ta kılınır ve onlar 
dahi biri birinin cenbinde kılınmaz ve kırk gün miðdârı @ıllda tecfîf olunur 
ve ba¡de’l-cefâfi’l-me≠kûr ondan bir menn miðdârı a«≠ olunup on sekiz 
rı†l «all-i ceyyid içine ilðâ olunur ve altmış gün miðdârı şemse va∂¡ olunup 
olduğu inâ taπ†ıye olunur ve ba¡dehu isðîl i«râc olunup ¡a§r olunur ve bir 
«ırða ile ta§fiye olunur. Ve bir ðavm isðîlin her bir menni muðâbilinde yedi 
buçuk rı†l «all kılarlar ve â«er ðavm isðîli tecfîf eylemezler velâkin isðîli 
tenðıye ve evvelâ ≠ikr olunan vezn üzere †ar√ ederler velâkin altı ay terk 
ederler. Ve bu vech üzere ma¡mûl olan «allin ishâli ek&er olur ve ma∂ma∂a 
olunsa feme ve ¡umûra ve ¡umûrdan sâile olan demi ða†¡a nâfi¡ olur, zîrâ o 
ðâbı∂ ¡umûrun ve esnânın ru†ûbâtını nâşiftir ve müte√arrik olan esnânı ta§fi-
ye eder ve femi ve nükheyi dahi ta†yîb eder ve be«ara dahi nâfi¡dir ve ondan 
saðy olunsa ða§abe-i riyeyi câlî olup onu dahi ta§lîb eder ve §avtı ta§fiye 
ve taðviye eder ve veca¡-ı mi¡desi olanlara ve †a¡âmı ha∂m eylemeyenlere 
ve §ar¡ı ve süddesi olanlara ve mirre-i sevdâsı πâlib olanlara ve ma¡tûhîne 
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ve mühevvesîne §âli√ olur ve ke≠âlik i«tinâð-ı ra√ime ve §alâbet-i †ı√âle 
ve ¡ırð-ı nesâya §âli√ olur ve cesed-i müster«î-i ≠âbili taðviye eder ve levni 
√asen ve ba§arı √iddetli eder ve ∂îð-ı nefese nâfi¡ olur ve ü≠ün-i mütevec-
ci¡aya §abb olunsa veca¡ını teskîn eder eger dâ«il-i ü≠ünde ður√a yok ise ve 
benim dediklerim âfetlerin küllîsine §âli√ olur küllü yevmin ¡ale’r-rîð ðalî-
len ðalîlen tedrîc üzere bir buçuk ûðıyyeye varınca ðadar şürb olunur ise.

Sikencebîn-i ¡Un§ulî-i Müshil Budur: Bu sikencebîn ¡usr-i bevle ve iki 
cenb ve mi¡de ağrılarına ve sû™-i istimrâya ve cüsâ-i «âmi∂e nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Ba§al-i ¡un§ulün cevfi iki rı†l zencebîl, bezr-i râziyânec 
ve enîsûn ve kemmûn-ı Kirmânî ve u§ûl-i encudân ve ¡âðırðar√â ve fiðâ√-ı 
zûfâ ve fûtenec ve na¡na¡ her birinden birer ûðıyye, fülfül, bezr-i kerefs her 
birinden ikişer ûðıyye, cizr-i berrînin bezri, nân«âh, kâşim, sâ≠ec-i Hin-
dî her birinden yarımşar ûðıyye, ðardemânâ iki dirhem, se≠âb altı ûðıyye. 
Bunlar daðð-ı cerîş ile daðð olunur ve bu mürekkebde nað¡ olunur, o mü-
rekkeb budur: «all-i ¡un§ul altı ðıs†, menzû¡u’r-rıπve ¡asel iki ðıs†, mü&elle& 
ðıs†-ı vâ√id. Bunlar ile bir @arf-ı naðî içinde kılınıp yedi gün miðdârı terk 
ve ba¡dehu ta§fiye olunmakla ve ba¡dehu †ab« olunup bir zücâce içine va∂¡ 
olunur, ðable’†-†a¡âm ve ba¡dehu şürb ve isti¡mâl olunur.

~an¡at-ı Cüllâb: Bir batman sükker a«≠ olunup üzerine dört ûðıyye su 
§abb olunur ve nâr-ı leyyine ile †ab« olunup üzerine iki ûðıyye mâ-ı verd 
§abb olunur ve inzâl olunup ta§fiyeden sonra isti¡mâl olunur.

Mâ-ı Sükker ve Mâ-ı ¡Asel Beyânındadır: Bunlar emrâ∂-ı bârideye ve 
kebid ve §adr veca¡larına nâfi¡dir: ¡Asel bir cüz™ ve su iki cüz™ a«≠ olunup 
nâr-ı leyyine ile †ab« ve rıπvesi a«≠ olunur ve ba¡dehu kaynatılır &ülü&ü 
kalınca ðadar ve o zamân nârdan inzâl olunup ta§fiye olunur. Mâ-ı sükker 
dahi bunun gibidir ve onun müsa««in ve muðavvî olmasını biz murâd ey-
lesek onun rıπvesini a«≠dan sonra onda ma§†akî ve za¡ferân ve efâviye-i 
sâireden dâr-ı §înî ve √avlencân ve πayriler kılınır.

Nüs«a-i Mâ-ı ¡Asel-i U«râ: Bu mâ-ı ¡asel √ummâya ve lehîbe ve ¡a†aş-ı 
mi¡de-i ke&îreye ve √arâretten √âdi& su¡âle ve şev§aya nâfi¡dir.

Onun A«lâ†ı Budur: Verd-i a√mer-i münaððâ dört rı†l a«≠ olunup bir 
inâ-i zücâca va∂¡ olunur ve üzerine on rı†l mâ-ı √ârr ilðâ olunup re™s-i inâ-i 
me≠kûr ceyyiden şedd olunup bir gün ve bir gece terk olunur ve ba¡dehu 
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i«râc olunup ceyyiden ¡a§r ve ta§fiye olunur ve o mi§fâtın üzerine on rı†l 
sükker ilðâ olunup nâr-ı leyyine ile †ab« olunur taπallu@ edince ðadar ve 
ba¡dehu ta§fiye olunup isti¡mâl olunur.

Mâ-ı Verd İle Cüllâb ~an¡atı Beyânındadır: Sükker-i †aberzed-i mes√ûð 
a«≠ olunup keyl olunur ve her keyli muðâbilinde üç keyl §âfî ve ceyyi-
dü’l-cevher mâ-ı verd ilðâ olunup nâr-ı leyyine ile &ülü&ü bâðî kalınca ða-
dar †ab« olunup rıπvesi nez¡ olunur ve ona za¡ferân-ı πayr-i mes√ûð bir 
§urre içinde ilðâ olunup ferâπ vaðtine ðadar sâ¡aten-ba¡de-sâ¡atin ¡a§r olu-
nur ve za¡ferânı ba¡de’†-†ab« ilðâ murâd edenler nârdan inzâlden sonra ðab-
le en- yüberride içinde za¡ferân-ı mes√ûð kılınıp mers ederler ve onlardan 
sonra @arf-ı zücâc içine va∂¡ olunup lede’l-√âcet isti¡mâl olunur ve onun 
nef¡-i bâliπi olur.

Sikencebîn-i Sefercel ki Ona Meybih Derler: Mi¡deyi taðviye eder ve 
†abî¡atı ¡aðl eder ve veca¡-ı kebide ve ðay™ ve πa&eyân ve füvâða nâfi¡ olur.

Ve Onun ¡Ameli Budur Ki: Sefercel-i «âmi∂ ¡u§âresinden otuz rı†l ve 
şarâb-ı †ayyib-i ¡atîð yirmi beş rı†l a«≠ olunup nâr-ı leyyine ile †ab« olu-
nur nı§fı ≠âhib olunca ðadar sonra rıπvesi a«≠ olunup ta§fiye olunur ve 
§âfî olunca ðadar terk olunup &âniyen ðıdra ilðâ olunur ve üzerine men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel-i §âfîden on rı†l ¡asel ilðâ olunup nâr-ı leyyine ile kaynatı-
lır ve ba¡dehu zencebîl ve ma§†akî her birinden ikişer dirhem, ðâðule-i §ıπâr 
u kibâr ve dâr-ı §înî ve hâl her birinden dörder dirhem, ðaranfül üç dirhem, 
πayr-i mes√ûð za¡ferân dört dirhem. Bu edviyeler cerîşen daðð olunup bir 
«ırða-i kettân içinde kılınıp ðıdra ilðâ olunur ve küllü sâ¡atin mers olunup 
&e«în olunca ðadar kaynatılır ve ba¡dehu nârdan inzâl ve va∂¡ olunur ve 
ba¡dehu şarâb-ı ¡atîða nı§f dirhem misk †ar√ olunup üzerine o şarâb §abb ve 
ilðâ olunduktan sonra ceyyiden «al† olunur ve vaðt-i isti¡mâle varınca ðadar 
ref¡ olunur. Ve ona bu şarâbın bilâ-efâvîh ¡amel olunmağı murâd eder isen 
¡u§âre-i sefercel ve ¡asel ve şarâbdan keyl-i mersûm üzere ¡amel eyle.

Meybih İçin ~ıfat-ı U«râdır: May«oş sefercel ¡u§âresi va§f-ı sâbıð üzere 
¡ale’n-nı§f †ab« olunup ondan iki rı†l a«≠ olunur ve ¡ale’n-nı§f ma†bû« ve 
mu§affâ tuffâ√-ı müzz ü cebelîden bir rı†l ve şarâb-ı ¡atîð ü ceyyidden dahi 
bir rı†l ve ¡asel-i ceyyid veyâ«ûd sükker bir rı†l. Bunlar a«≠ olunup taπallu@ 
edince ðadar nâr-ı leyyine ile †ab« ve rıπvesi nez¡ olunur ve ba¡dehu ¡ûd-ı 
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niyy iki dirhem ve ma§†akî ve sükk ve za¡ferân, şa¡r her birinden birer dir-
hem, besbâse bir buçuk dirhem, sünbül ve ðaranfül ve cevz-i bevvâ ve hâl 
ve ðâðule ve dâr-ı §înî ve zencebîl her birinden yarımşar dirhem, misk iki 
dânıð. Bu edviyelerden misk ve miskten mâ-¡adâları cemî¡an ra∂∂ olunup 
bir «ırða-i kettâna va∂¡ ve şedd olunup ðıdr-ı me≠kûra ilðâ olunur ve misk 
ve sükk dahi va√dehu sa√ð olunup şarâb ile «al† olunur ve şarâb dahi edvi-
ye-i me≠kûre ile «al† olunup isti¡mâl olunur. 

◊andîðûn: Berd-i mi¡deye ve ðu§ûr-ı ha∂ma ve berdden ¡ârı∂ ∂a¡f-ı ke-
bide ve rib¡e ve balπamı olan meşâyı«a §âli√ olur.

A«lâ†ı Budur: Şarâb-ı ¡atîð beş rı†l, ¡asel-i §âfî bir buçuk rı†l, zencebîl beş 
dirhem, ðâðule, hâl her birinden yarımşar dirhem, ðaranfül, dâr-ı §înî birer 
dânıð, fülfül-i esved, misk, sükk her birinden birer buçuk dânıð, za¡ferân bir 
dânıð. Bu edviyeden misk ve sükkten mâ-¡adâlar daðð-ı cerîş ile daðð olu-
nur ve ma¡a’z-za¡ferân bir ðı†¡a «ırða-i kettâna va∂¡ [573b] olunur, taπallu@ 
edince ðadar †ab« olunur ve nârdan inzâl olunmazdan muðaddem misk dahi 
ilðâ olunup ba¡dehu inzâl olunur ve bir inâ içine va∂¡ ve ref¡ olunur.

◊andîðûn-ı Â«er: Sünbül, ðaranfül, ðâðule, ¡ûd-ı niyy her birinden 
ikişer mi&ðâl, za¡ferân bir mi&ðâl, dâr-ı §înî, zencebîl, fülfül her birinden 
üçer mi&ðâl, sükk nı§f mi&ðâl, misk rubu¡ mi&ðâl. Bu edviyelerden sükk ve 
miskten mâ-¡adâlar cerîşen daðð olunup bir «ırða-i kettâna va∂¡ olunur ve 
üzerine on iki rı†l şarâb-ı ¡atîð-i rey√ânî ilðâ olunup iki gün ve iki gece terk 
olunur ve ba¡dehu ðıdra redd olunup üzerine üç rı†l ¡asel-i §âfî ve iki rı†l 
sükker ilðâ olunup ðıvâm √â§ıl olunca ðadar †ab« olunur ve nârdan inzâl 
olunup üzerine sükk ve misk ilðâ olunup ref¡ olunur.

Şarâb-ı Selmûye: Mi¡deyi taðviye eder, müşehhîdir ve «afaðânı ib†âl 
eder.

A«lâ†ı Budur: ¢uşûr-ı ütrücc bir rı†l, mermâ√ûz bir ûðıyye, ðaranfül iki 
mi&ðâl, ¡ûd-ı niyy bir mi&ðâl. Bu edviyeler reşş olunur ve üzerine beş rı†l 
şarâb ilðâ olunur ve üç gün ve üç gece terk olunup ba¡dehu üzerine üç rı†l 
sükker-i ebya∂-ı †aberzed ve bir mi&ðâl ma§†akî ve nı§f dirhem za¡ferân ve 
iki dânıð sükk-i ceyyid ilðâ olunur, va∂¡ı müstevî olunca ðadar nâr-ı leyyi-
ne ile †ab« olunup bir inâda ref¡ olunur ve vaðt-i √âcette cüllâb isti¡mâli gibi 
isti¡mâl olunur.
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Şerbet-i ◊abbu’l- Âs: ∞a¡f-ı mi¡deye ve in√ilâl-i müfri†e nâfi¡ olur ve 
√ay∂ı √abs ve a√şâyı taðviye eder.

A«lâ†ı Budur: ◊abbu’l-âs ¡u§âresinin ma†bû« ve mu§affâsından on ≠ev-
rað, ¡asel-i §âfî bir ≠evrað. Bunlar «al† olunup taπallu@ edince ðadar †ab« 
olunup isti¡mâl olunur.

Rubbu’l- Âs: Yalnız ¡u§âre-i âs taπallu@ edince ðadar †ab« olunup is-
ti¡mâl olunur.

Şarâbu’n-Na¡nâ¡: ¢a≠f ve πa&eyân ve tehevvu¡ ve «ilfeye nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: Rummân-ı √ulv ve rummân-ı «âmi∂ ma¡a-şa√mihâ daðð 

olunup nı§fı kalınca ðadar †ab« olunur ve o ma†bû«tan iki rı†l ve ¡u§âre-i 
na¡na¡dan bir rı†l ve ¡asel ve sükkerin her birinden bir rı†l bu me≠kûrlar †ab« 
olunur taπallu@ edince ðadar ve ba¡dehu ta§fiye olunur.

Şarâb-ı Kümme&râ: İşbu emrûd şerbeti «ilfeye nâfi¡ ve mi¡deyi muðavvî 
olur.

~ıfatı Budur: Nu∂c bulmadık emrûd teherrî edince ðadar †ab« ve ba¡de-
hu ta§fiye olunup mu§affâsı &âniyen ðıdra ilðâ olunup taπallu@ edince ðadar 
†ab« olunup isti¡mâl olunur.

Şarâbu’t-Tuffâ√: ∞a¡f-ı mi¡deye ve √arâretten √âdi& «afaðân-ı fu™âda 
nâfi¡ olur, ða≠f-ı mirârî ve ¡a†aşı dahi ða†¡ eder.

~ıfatı Budur: May«oş tuffâ√-ı cebelî a«≠ olunup ¡a§r olunur ve nı§fı ka-
lınca ðadar o ¡u§âre †ab« ve ba¡dehu ta§fiye olunup bir gece terk olunduktan 
sonra ðıdra ilðâ olunup nâr-ı leyyine ile taπallu@ edince ðadar †ab« olunur 
ve bir zücâc kap içine konulup eger zamân-ı ¡amel §ayf ise mâiyyeti zâile 
olunca ðadar birkaç eyyâm şemse va∂¡ olunup ba¡dehu ref¡ olunur ve vaðt-i 
√âcette isti¡mâl olunur. Ve eger onu ta√liye ða§d eder isen ¡u§ârenin her bir 
menni muðâbilinde bir rı†l sükker katıp †ab« ve isti¡mâl eyle.

Şarâb-ı ◊ı§rım: İşbu koruk şerbeti √arâret-i mi¡deye ve in√ilâl-i mirâra 
ve evcâ¡-ı √arârete ve sümûma nâfi¡dir, ¡a†aşı ða†¡ eder ve onunla gebe ha-
tunların mi¡desi taðviye olunur a«lâ†-ı rediyyeyi ðabûl eylemesinler için.

Ve Onun A«lâ†ı Budur: Koruk ¡u§âresi a«≠ olunup nı§fı kalınca ðadar 
†ab« olunur ve ta§fiye olunup bir gece terk olunur ba¡dehu yine ðıdra i¡âde 
olunup üzerine iki dirhem ðaranfül onun râyi√a-i zefiresini izâle eylesin 
için ilðâ olunur ve taπlî@ ve ta§fiye ve isti¡mâl olunur. Ve şarâb-ı √ı§rımı 
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ta√liye murâd edersen nâr-ı leyyine ile †ab« olunduktan sonra üzerine sük-
ker ilðâ eyle riððat-i ¡a§îr üzere zâide πıla@ ve &i«an ¡ârı∂ olunca ðadar ve 
bu ¡amelden sonra isti¡mâl olunur.

Şarâbu’l-Fâkihe: Mi¡deyi ve a√şâyı taðviye eder ve ðay™ı ða†¡ eder ve 
ke≠âlik mirâr-ı §afrâ in√ilâlini def¡ eder, √avâmile i§âbet eden ða≠fa nâfi¡ 
olur.

Onun A«lâ†ı Budur: Sefercel ve tuffâ√ ve kümme&râ ve rummân-ı müzz 
ve summâð ve zu¡rûr bi’s-seviyye. Bunlar a«≠ olunup nâr-ı leyyine ile 
taπallu@ edince ðadar †ab« olunur. Eger sen onu ta√liye ða§d edersen üzeri-
ne murâd eylediğin miðdâr sükker ilðâ edip kaynat ve ta§fiye edip isti¡mâl 
eyle.

Şarâbu’l-Ütrücc: Ağaç kavunu şarâbı le≠î≠dir, mi¡deyi taðviye eder.
A«lâ†ı Budur: ¡I†riyyeti olan ütrücc ðuşûru bir rı†l, bir buçuk ðıs† su ile &ülü&ü 

kalınca ðadar †ab« olunup ta§fiye olunur ve üzerine ¡asel ilðâ olunup nâr-ı 
leyyine ile taπallu@ edince ðadar †ab« olunur ve cüllâb gibi isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı »aş«âş: Vâcib olur ki mütevassı†u’l-√acm olan «aş«âştan şe-
ceri üzere kurumazdan muðaddem ve fecâceti evâilinden sonra yüz ¡aded 
«aş«âşe a«≠ olunur, zîrâ şeceri üzere kuruyanların ¡u§âresi olmaz ve bükre-i 
fecâcette olanların ¡u§âresi raðîð olup menfa¡ati olmaz, pes vâcib olur ki 
beynehümâda mütevassı† olan «aş«âşe a«≠ oluna ve ke≠âlik me™«û≠ olan 
«aş«âşeler rîfiyye ve sâ√iliyye olmaya, zîrâ rîfiyye ya¡nî ≠âtü’z-zer¡ olan 
ar∂da ve sâ√iliyyede nâbit olan «aş«âşe ¡u§âresi raðîða olur ve ke≠âlik fu∂û-
lü dahi ke&îr olur. Pes bu mev§ûf-ı me≠kûr yüz ¡aded «aş«âşe-i me™«û≠enin 
üzerine on ðıs† mâ-ı ma†ar mümkin ve mevcûd ise ilðâ olunur mâ-ı ma†arın 
¡ufûnetten bu¡du √asebiyle ve mâ-ı ma†ar yok ise mâ-ı ¡uyûndan miðdâr-ı 
me≠kûr ilðâ olunur ve bir gün ve bir gece içinde telyîn olunca ðadar terk ve 
nað¡ ve o müddette yumuşamaz ise o müddetten ek&er yumuşayınca ðadar 
terk olunur ve ba¡dehu teherrî edince ðadar rıfð ile †ab« olunur ve ba¡dehu 
¡a§r olunup o ma¡§ûr yarım keyl √alâvet ile taðvîm olunur. Eger şarâb-ı 
«aş«âş §adrda olan fu∂ûlü tel†îf ve tenðıye için ma¡mûl ise ona ilðâ olunan 
√alâvet ¡asel kılınır ve rubb-ı ¡inebin menfa¡at-i câmi¡ası vardır.

Şarâb-ı »aş«âşın Nüs«a-i U«râsı Budur: Bu şarâb mevâddı mün√adire 
olanlara nâfi¡dir ve ðay™-ı deme mâni¡dir. »aş«âş-ı münaððâdan kemâ-fi’l-
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evvel iki yüz ¡aded «aş«âşe a«≠ olunup mâ-ı ma†ardan me™«û≠ on beş rı†l 
su içinde üç gün miðdârı nað¡ olunup nı§fı kalınca ðadar †ab« olunur sonra 
«aş«âş ¡a§r olunup &üflü remy ve suyu ceyyiden ta§fiye olunur ve o mâ-ı 
mu§affâdan dört buçuk rı†l ¡asel ve sülâfe17 her birinden birer buçuk rı†l a«≠ 
olunup ðıvâm √â§ıl olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu aðâðıyâ ve za¡-
ferân ve mürr ve cüllenâr ve li√yetü’t-teys ¡u§âresi her birinden bir dirhem 
a«≠ ve daðð ve ceyyiden «al† olunur ve bir inâ ile ref¡ ve isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i Şarâb: Su¡âle ve şev§aya nâfi¡dir ve mi¡deyi taðviye eder.
A«lâ†ı Budur: Mâ-ı rummân-ı √ulvden dört rı†l tuffâ√-ı Şâmî suyu, bir 

rı†l, sükker-i †aberzed veyâ«ûd fânî≠ bir rı†l. Bu edviyeler ðıvâm olunca 
ðadar †ab« olunup isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Şehd Ki Onu Câlînûs ±ikr Eylemiştir: Eşyâ-ı müberride şürb 
olunduğu gibi bu şarâb dahi şürb olunur ve bu şarâb fa§l-ı §ayfta mâ-ı bârid 
ile şürb olunsa ¡a†aşı i≠hâb eder ve ke≠âlik bedeninde münha∂ım olmayan 
a«lâ†-ı ficce-i müctemi¡ası olanlara dahi nâfi¡ olur «u§û§an ta«mî∂ olunsa. 
Ve bu şarâb ba¡∂ı kerre ðıllet ve ke&reti √asebiyle mütenâviline elem verir 
eger mâ-ı ma†ar ile şarâb-ı ¡asel [574a] itti«â≠ olunur gibi ¡amel olunmayıp 
keyfe ma’ttefað bulunan su ile †ab« olunursa.

Ve Onun ~an¡atı Budur: Şehdden ¡asel-i ceyyid isti«râc olunup bir †an-
cere mâ-ı ¡uyûndan §âfî ve ¡a≠b su va∂¡ olunduktan sonra o ¡asel dahi üzeri-
ne §abb olunur ve ondan bi’l-cümle mâiyyet zâile olunca ðadar †ab« olunup 
ref¡ ve √ıf@ ve ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Şehd-i Â«er: Bu dahi Câlînûs’undur. Bir cüz™ ¡asele mâ-ı ma†ar-ı 
¡atîðten iki cüz™ †ar√ olunup şemse konulur ve bir ðavm üzerine mâ-ı ¡uyûn 
§abb edip &ülü&ü bâðî kalınca ðadar †ab« ederler ve √ıf@ edip ve vaðt-i 
√âcette isti¡mâl ederler.

Şarâb-ı Efsentîn: Suðû†-ı şehvete ve ∂a¡f-ı mi¡deye nâfi¡ olur. Şarâb-ı 
¡atîk dört ðıs†, menzû¡u’r-rıπve ¡asel iki ðıs† a«≠ olunup ma§†akî ve ðus† her 
birinden dörder dirhem, i≠«ir, sâ≠ec-i Hindî, sünbül, verd-i a√mer-i yâbis, 
§abır-ı İsðû†arî, πârîðûn her birinden ikişer dirhem, efsentîn-i Rûmî √aşîşi 
yedi dirhem, za¡ferân bir dirhem. Bu edviyeler cerîşen daðð olunup bir ðı†¡a 
«ırða-i kettânda şedd olunur ve şarâb ile şems-i §ayfa yedi gün miðdârı 

17 “Sülâfe” şarâbdan bir nev¡dir.
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konulup ve her gün «ırða-i edviye-i ma¡ðûde mirâren mers olınur ve ba¡de-
hu isti¡mâl olunur; şerbeti ¡ale’r-rîð bir ûðıyye olur. Ve bu şerbet istisðâya 
cidden nâfi¡dir, zîrâ onu biz istisðâda tecribe eyledik, onun bâliπu’n-nef¡ ol-
duğunu müşâhede eyledik. Ve ≠ikr olunan edviyeyi ve edviyenin kendileri 
ba¡∂u’l-e†ıbbâ bi-√asebi’l-emzice ve bi-√asebi’l-eş«â§ı ve’l-ehviyet ziyâde 
ve noð§ân ederler.

Mu§annifin Terkîbi Olan Şarâb-ı Efsentîn Budur: Bu şarâbı tecribe edip 
nüs«a-i müteðaddimeden bunun menfa¡atini ek&er bulduk.

A«lâ†ı Budur: Efsentîn-i Rûmî yüz dirhem a«≠ olunup menn-i §aπîr 
ile üç ba†man suda o suyun rubu¡u kalınca ðadar †ab« olunur velâkin onu 
†ab« cidden leyyin olan nâr ile olur ve ba¡dehu mers olunup ta§fiye olunur 
ve sefercel a«≠ olunup «amîr ile şeyy olunur senin bildiğin vech üzere ve 
ba¡dehu sefercel ¡a§r olunup ¡u§âresinden ≠ikri müteðaddim sunun &ülü&ü 
miðdârı ¡u§âre ve rubu¡u miðdârı ¡asel ve nı§fı miðdârı şarâb a«≠ olunup 
cemî¡an †ab« olunup taðvîm olunur.

◊arâreti Söndüren Şarâb-ı Â«er: Bu şarâb ¡a†şa nâfi¡dir. Rummân-ı 
«âmi∂ suyu bir rı†l ve mâ-ı √ummâ∂-ı ütrücc yarım rı†l ve mâ-ı iccâ§ bir rı†l 
ve mâ-ı temr-i Hindî bir rı†l. Bu miyâh a«≠ olunup nâr-ı leyyine ile taπallu@ 
edince ðadar †ab« olunur ve o ma†bû«tan mâ-ı bârid veyâ«ûd mâ-ı &elc ile 
şürb olunur.

Şarâb-ı Fevâkih: Mirre-i §afrâdan √âdi& olan ðay™a nâfi¡ ve ma√rû-
ru’l-mizâc olanları †a¡âma müşehhî ve mi¡deyi muðavvîdir.

A«lâ†ı Budur: Sefercel, tuffâ√-ı «âmi∂, ütrücc, kümme&râ, rummân, √ı§-
rım. Bunlar a«≠ olunup küllîsi ¡a§r olunmakla miyâhı a«≠ olunur ve içinde 
summâðtan ve zu¡rûr ve nebð ve √abb-ı âs ve enberbâristen birer şey™ nað¡ 
olunur, bir gün ve bir gece terk olunur ba¡dehu ¡a§r ve ta§fiye olunup üze-
rine ¡asel †ar√ olunur ve ðıvâmı gelince ðadar †ab√ olunur ba¡dehu isti¡mâl 
olunur.

Şarâb-ı İccâ§: ¡A†aşa nâfi¡ ve †abî¡atı mu√allildir.
A«lâ†ı Budur: İccâ§-ı √ulv miðdâr-ı √âcet a«≠ olunup çekirdeği i«râc 

olunur ve √acerden ma¡mûl bir ðıdr-ı na@îf içine †ar√ olunup iccâ§ı setr 
edecek ðadar üzerine mâ §abb olunur ve iccâ§ √all olunca ðadar †ab« ve 
ta§fiye olunur ve o mu§affâ &âniyen ðıdra id«âl olunup ðadr-i √âce sükker-i 
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†aberzed üzerine id«âl olunur ve ona «u&ûret ve &i«an gelince ðadar †ab« 
olunup isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Dimaðrâ†îs: Bu şarâb o şarâbdır ki cemî¡an eyyâm-ı √ayâtında 
Dimaðrâ†îs’i bi’l-cümle emrâ∂dan o şarâb √ıf@ eyledi ya¡nî bi-meşiyyetillâ-
hi ta¡âlâ bu şarâb mi¡de ve †ı√âl ∂a¡flarına ve fesâd-ı mizâca nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Îresâ, râziyânec, fülfül-i ebya∂ her birinden birer dir-
hem, selî«a dört dirhem, mürr, bezr-i efsentîn her birinden ikişer dirhem. 
Bu edviyeler daðð olunup inâ-i zücâc içine †ar√ olunur ve üzerine edvi-
yeyi setr ve dört i§ba¡ miðdârı edviyeden mürtefi¡ olunca ðadar «amr-ı 
ebya∂ §abb olunur ve başı vi&âð ile tev&îð ve mu√kem bağlanıp altı aydan 
sonra isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “mine’l-¡asel ≠evraðun vâ√i-
dün” vâði¡ olmuştur.

Şarâb-ı ¡İneb: Veca¡-ı √alða ve √alðın veremine ve mi¡de ður√asına bu 
şarâb nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ¡Af§ ve ðâbı∂ ¡inebin sülâðasından altı rı†l a«≠ olunup 
¡ale’&-&ülü& †ab« olunur ve üzerine summâð bir rı†l ve a§l-ı sûsen ve ¡af§ ve 
cüllenâr ve fiðâ√-ı verd her birinden birer istâr ve za¡ferân iki dirhem ve 
mürr ve şebb-i Yemânî her birinden birer dirhem. Bu me≠kûrlar sülâða-i 
me≠kûre-i ma†bû«anın üzerine §abb olunup &âniyen †ab« ve ta§fiye olunup 
şürb olunur ve o şarâbı şürb eylemek nâfi¡ olur.

Resâ†ûn: Bunu meşâyı« şitâda a«≠ ve tenâvül ederler. Ceyyidü’l-cevher 
¡ineb ¡a§îrinden on ≠evrað a«≠ olunur; ≠evrað-ı vâ√id dört buçuk rı†ldır. Ve 
o miðdâr ¡a§îr nâr-ı leyyinede †ab« olunup rıπvesi a«≠ olunur ve üzerine her 
dört rı†l ¡a§îr muðâbilinde bir rı†l ¡asel-i ceyyid ü metîn ilðâ olunup nâr-ı 
leyyine ile nı§fı zâil olunca ðadar kaynatılıp ke’l-evvel rıπvesi a«≠ olunur 
ba¡dehu hâl ve ðâðule ve ðırfe ve ðaranfül ve dâr-ı fülfül her birinden birer 
dirhem a«≠ ve sa√ð-ı la†îf ile sa√ð olunup «ırða-i kettân-ı raðîð ile şedd 
olunduktan o †abî« üzere ba¡de a«≠i’r-rıπve ilðâ olunur. Ve kaçan †ab«-ı 
tâmm olup id«âl-i yed dahi ona mümkin olsa ya¡nî min-vechin teberrüd 
eylese o §urre mers-i şedîd ile mers olunup §urre ondan i«râc olunur ve o 
ma†bû«un içine üç dirhem za¡ferân †ar√ olunup ðârûrelere va∂¡ ve ru™ûsu 
vi&âð ile tev&îð olunur ve onun ðıvâmı raðîð ise şemse va∂¡ olunur ve bu 
¡amelden sonra a«≠ ve tenâvül olunur ve her ne miðdâr ¡atîð olsa ecved olur.
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Şarâb-ı Efsentîn: Mi¡deyi taðviye ve südedi fet√ ve §afrâyı ishâl eder.
A«lâ†ı Budur: Verd sekiz dirhem, πârîðûn dört dirhem, §abır iki dirhem, 

ma§†akî, bezr-i kerefs, i≠«ir, enîsûn her birinden birer dirhem, na¡na¡ üç dir-
hem, fû≠enec bir buçuk dirhem, za¡ferân, iki dirhem, iki a§l18 her birinden 
ikişer dirhem, efsentîn üç dirhem, a§-ı sûs üç dirhem, √âşâ o miðdâr, süm-
bül, esârûn, sâ≠ec her birinden birer dirhem. Bu edviye sekiz rı†l şarâb ile 
nı§fı kalınca ðadar †ab« ve ta§fiye olunup bir buçuk rı†l ¡asel ile ¡aðd olunur.

Rubb-ı Sefercel ü Rummân u Tuffâ√: Bunların ve πayrilerin rubûbu 
şarâblar gibidir ve farðları budur ki rubûbda min-πayri √alâvetin ancak 
¡u§ârât ¡aðd olunur, eşribe ma¡a’l-√alâvât ¡aðd olunur.

Şarâb-ı Keder: Bu şarâb bundan aðdem va¡d olunup mu§annifin terkîb 
eylediği şarâbdır. Rubb-ı kederden19 iki cüz™ a«≠ olunur; eger rubb-ı ke-
der mevcûd değil ise kederin kendi a«≠ olunup ve minşâr ile neşr olunup 
nüşâresi a«≠ olunur veyâ«ûd keder daðð olunup medðûðu a«≠ olunur ve 
o me™«û≠ nı§fı miðdârı §andal ile «all-i muða††arda veyâ«ûd mâ-ı √ı§rım-ı 
§ırfta birkaç eyyâm idâfe olunur ve o müdâf onlar ile ma¡an müddet-i †avîle 
teherrî edince ðadar rıfð üzere †ab« olunur ve ba¡dehu ¡a§r olunup ¡u§âresi 
a«≠ olunur ve her ne miðdâr «all [574b] veyâ«ûd mâ-ı √ı§rım ek&er olur 
ise ecved olur. Ve bundan sonra dûπ-ı me«î∂den tervîð-i bâliπ ile veyâ«ûd 
mâiyyeti cübniyyetten ¡azl olunca ðadar †ab« olunmakla cübniyyeti men-
zû¡ dûπun mâiyyeti dahi a«≠ olunur ve ba¡dehu daðîð-i şa¡îr ve mâ-ı râib 
dahi a«≠ olunup ikisinden fuððâ¡ itti«â≠ olunup o fuððâ¡ ta«mî∂ olunur ve 
ba¡dehu daðîð-ı şa¡îr ile o fuððâ¡-ı mürevvaðtan müceddeden fuððâ¡ itti«â≠ 
olunup ta«mî∂ olunur, her ne ðadar o ¡amel tekrâr olunsa ecved olur. Pes 
o fuððâ¡dan beş cüz™ kümme&râ-yı §înî ve «âmi∂ ve ke&îrü’l-mâ sefercel 
suyu ve mâ-ı rummân-ı «âmi∂ ve ke&îrü’l-mâ tuffâ√ suyu ve mâ-ı zu¡rûr 
ve mâ-ı iccâ§ -ı «âmi∂ ve †al¡dan ma¡dûd olan mâ ve kündüş-i †arînin suyu 
ve nu∂c-ı tâmmı olmayan tû&-ı Şâmî suyu ve mişmiş-i ficc-i «âmi∂ suyu 
ve √ı§rım ¡u§âresi ve ¡u§âre-i rîbâs ve ¡asâlic-i kerm ¡u§âresi ve verd-i Fâr-

18 İki a§l’dan murâd râziyânec ve fu†râsâliyûn a§llarıdır, zîrâ onlardan itti«â≠ 
olunan şarâba şarâb-ı a§leyn denir; bi∂â¡atu'l-mübtedîde şarâb-ı u§ûl yazdığı 
mev∂i¡de mu√arrerdir.

19 “Keder” ve hüve'l-kâdî. Dâvûd.
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sî ¡u§âresi ve nîlûfer ¡u§âresi ve ¡u§âre-i benefşec her birinden üçer cüz™, 
¡u§âre-i √ummâ∂u’l-ütrücc, ¡u§âre-i √ummâ∂-ı nârenc her birinden birer 
cüz™ün iki &ülü&ü ve küzbere ¡u§âresi ve «ass ve «aş«âş varaðının ra†bı ve 
hindebâ ve baðlatu’l-√amðâ ¡u§ârelerinin her birinden rubu¡ cüz™, varað-ı 
«ilâf ¡u§âresi ve varað-ı tuffâ√, varað-ı kümme&râ, varað-ı zu¡rûr, varað-ı 
verd, varað-ı ¡a§a’r-râ¡î her birinden rubu¡ cüz™ ve ¡u§âretü’l-li√yeti’t-teys 
ve verd-i yâbis ve nîlûfer-i yâbis ve ¡u§âre-i enberbâris-i yâbis ve bezr-i 
hindebâ ve bezr-i «ass ve cüllenâr ve nîlûfer ve verd her birinden bir cüz™ün 
nı§f-ı ¡öşrü, na¡nâ¡-ı ra†b ¡u§âresi südüs cüz™, enberbâris-i ra†b ¡u§âresi ya-
rım cüz™ ve ≠ikri mürûr eden edviye ve ¡u§ârât cem¡ olunur ve nâr üzere 
o mecmû¡ va∂¡ olunup üzerine ¡ades dört cüz™, şa¡îr-i muðaşşer iki cüz™, 
summâð üç cüz™, √abb-ı rummân üç cüz™ bu me≠kûrlar ilðâ olunup cemî¡an 
nâr üzere nı§fı kalınca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu teberrüd edince ða-
dar terk olunup sovudukta bi-ðuvvetin mers ve ta§fiye olunur ve mecmû¡-ı 
edviyeden her üç yüz dirhem muðâbilinde bir mi&ðâl kâfûr a«≠ olunup bir 
ðar¡anın veyâ«ûd ðınnînenin20 a§llarına ya¡nî dibine ba¡de’s-sa√ð saçılır ve 
üzerine devâ-i me≠kûr rıfð ile §abb olunur, şedîdü’l-ðuvve re™si bir şey™ ile 
∂amm olunup πaleyânının ðurbü bilinince ðadar cemr üzere va∂¡ olunur ve 
ba¡dehu a«≠ olunup √a∂√a∂a ve ta√rîk olunur ve püstûðaya konulup re™si 
ðaviyyen şedd olunur kâfûr †ayerân edip ∂âyi¡ olmasın için ve onun şerbeti 
on dirheme varınca ðadar olur. Ve ba¡∂ı kerre onun a«lâ†ına sünbül ve zen-
cebîl ve bezr-i râziyânec ve enîsûn ve fülfül ve su¡d bu edviyeyi dahi re™y 
eyledikleri miðdâr id«âl ederler. 

Mu§annifin Terkîb Eylediği Fuððâ¡ Tertîbidir: Bunda menâfi¡-i mücer-
rebe vü ke&îre vardır, bâhı dahi ziyâde eder: Fülfül, zencebîl, sünbül, cevz-i 
bevvâ her birinden beşer dirhem, √adîdin «abe&-i mes√ûðu on dirhem, 
bezr-i kürrâ& on beş dirhem, bezr-i circîr, bezr-i lift, bezr-i encüre ve en-
cürenin kendi ve «ardal her birinden dörder dirhem, lisânu’l-¡a§âfîr, √abb-ı 
fülfül, √abbu’z-zelem ve lübb-i √abbetü’l-«a∂râ her birinden üçer dirhem. 
Bu me≠kûrlar a«≠ olunup bildiğin minvâl üzere bir §urre içine va∂¡ olunup 
deh-i yâz-deh hesâbınca dûπa ilðâ olunur ya¡nî o edviyenin bir cüz™üne on 
cüz™ dûπ katılıp her bir cüz™ on bir cüz™ kılınır ve ba¡dehu o dûπ ta√rîk olu-

20 “¢ınnîne” sikkîne vezni üzere zücâcdan mütte«a≠ şarâb kabıdır.
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nur ve o dûπ munâ§afeten fuððâ¡-ı «ubz ile «al† olunup ondan fuððâ itti«â≠ 
olunur.

Şarâb-ı Efssentîn Li’l-Mu§annif: Efsentîn yüz cüz™, şarâb üç yüz cüz™, 
¡u§âretü’s-sefercel üç yüz cüz™ a«≠ olunup efsentîn şarâb ve ¡u§ârede üç gün 
ðadar terk ve nað¡ olunur ve onun üzerine yüz vezni miðdârı ¡asel ziyâde 
olunup nâr üzere taðvîm olunur.

Mu§annifin Terkîb Eylediği Devâdır: ¢ur√a-i me&âneye ve mecrâ-yı 
ða∂îb ður√ası için o devâ i√liîle izrâð olunur ise §âli√ olur: Üsrüb-i mu√rað, 
bezr-i bi††î« lübbü her birinden beşer dirhem, †abâşîr iki dirhem, §amπ-ı 
a¡râbî, bezr-i «aş«âş, geyik boynuzunun mu√raðı her birinden üçer dirhem, 
afyûn yarım dirhem, benc iki dânıð, mürr bir dirhem. Bu edviye cemî¡an 
ve ceyyiden sa√ð olunup ondan mâ-ı hindebâ ile şiyâf-ı ¡ayn mi&illi şiyâf 
itti«â≠ olunur ve vaðt-i √âcette o şiyâf lebende veyâ«ûd √abb-ı bi††î« düh-
nünde √all olunup ðâ&â†îr ile ya¡nî zerrâða:isti¡mâl olunur. 

el-Eşribetü’l-¡Atîða ve Gayrü’l-¡Atîða: Ben bu şarâb ile ðahve murâd 
ederim ve ðahve bi-√asebi @âhiri’l-√iss basî†a olmakla onu müfredâtta ≠ikr 
evlâ görünür lâkin fi’l-√aðîða ondan terkîb-i †abî¡î olmakla aðrâbâ≠înde 
≠ikr olunu. Ve şarâbı miðdârı vücûh ile mu«telif olur, bi-√asebi’ş-şârib ve 
bi-√asebi’l-evðâti’s-sene ve bi-√asebi’l-¡âdet ðıllet ve ke&rette mu«telif 
olur ve ke≠âlik şarâbın mizâcı ve ðuvveti √asebiyle dahi miðdârı mu«te-
lif olur. Ve lâyıð olur ki ¡a†aşı olanlar şarâb şürbünü ða†¡ eylemeyeler ve 
†a¡âm ile ma¡an şarâb dahi şürb eylemeyeler ve belki evvelâ †a¡âm tenâ-
vül eyleyip iki sâ¡at mürûrundan sonra şarâbı şürb eyleyeler, zîrâ evvelâ 
†a¡âmı tenâvül edip ¡aðıbında şarâb içseler veyâ ¡aks üzere evvelâ şarâb 
içip bilâ-te™«îr ¡aðıbında †a¡âm tenâvül eyleseler a∂arr-ı eşyâdan olur, zîrâ 
o şürb emrâ∂-ı rediyyeye bâ¡i& olur ki onun e«affı cerebdir. Ammâ se-
ker cemî¡-i a√vâlde mu∂ırrdır «u§û§an idmânı ve mu¡tâdı olanlara ziyâ-
de mu∂ırrdır, zîrâ a¡§âba mu«âliftir, ona binâen sekere idmânı olanların 
¡a§abı ∂a¡îf olup onlarda ra¡şe ve istir«â @âhir olur. Ve ke≠âlik idmân-ı 
seker emrâ∂-ı şettâya ve mevt-i fec™eye ek&er-i emrde sebeb olur. Ve onun 
ecved-i tertîbi budur ki insân şarâbdan ðadr-i mu¡tedil a«≠ eyleye. Ve 
yine lâyıð budur ki şarâb-ı ¡atîð-ı §ırf şürbünden sonra mâ-ı bâridden bir 
miðdâr veyâ«ûd mâ-ı rummân şürb eyleye eger o şarâbın şâribi şâbb ve 
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zamân-ı şürb §ayf olur ise şarâbın §avleti ve ¡âdiyesi sâkin olsun için, 
ammâ şüyû«ta bu şurû†a ri¡âyet olunmaz belki onlar şarâb-ı §ırfı istedik-
leri ðadar şürb ederler ba¡dehu terk ederler.

Fi’l-Eşribeti’l-¡Atîða: Bu eşribe a¡§âba ve √avâssa mu∂ırr olur meger 
†a¡mı le≠î≠ ola. Ve A¡∂â-ı dâ«ilesi marî∂e ve ∂a¡îfe ve müte™e≠≠iye olanlar 
onu şürbden ictinâb ederler. Ve evlâ budur ki bir miðdâr şarâb-ı §ırf şür-
bünü ða§d eden şâbb-ı §a√î√ü’l-beden kimseler şarâb-ı memzûcdan şey™-i 
ðalîl şürb eyleyeler.

Fî Envâ¡ı’ş-Şarâb: Şarâb-ı cedîd neffâ« ve ¡asîrü’l-inhi∂âm olup bev-
li idrâr ve cidden a√lâm-ı rediyye irâ™et eder. Ve cedîd ile ¡atîð beyninde 
mütevassı† olan şarâb nef¡ ve ∂arrın ikisi beyninde mütevassı† olur ki ona 
binâen şarâb şürb edenler §ı√√at ve mara∂da o mütevassı†ı şürb ederler. 

Ammâ ebya∂ ve raðîð olan şarâb sehlü’l-inhi∂âm ve cisme nüfû≠u serî¡ 
ve mi¡deye nâfi¡ olur. 

Ve şarâb-ı esved πalî@, ¡asîrü’l-inhi∂âm olur Ve bi’l-cümle beynehümâ-
da mütevassı† olanların √âli dahi mütevassı† olur. 

Ve şarâb-ı √ulvün inhi∂âmı ziyâde ¡usretli olur. 
Ve şarâb-ı ebya∂ mu«telifü’l-mizâc olur, ondan √ulv olanlar mi¡de-

yi nef« edip ba†n ve em¡âyı nef«i ile sedd eder, nitekim ma†bû«tan ya¡nî 
şarâb-ı ma†bû«tan bu √âl √âdi& olur velâkin bu şarâb ile ba†nın istikbârı ve 
büyük olması ðalîl olur. 

Ve şarâb-ı rey√ânî me&âneye ve böbreklere nâfi¡dir, †a¡âmı ha∂m eder, 
bevli ve †am&ı idrâr eder ve ba†nı ¡aðl ve teskîn ve belleyi ða†¡ eder. 

Ammâ o şarâb ki ona cibsîn [575a] katılır, o şarâb ¡a§aba ve me&âneye 
mu∂ırr olur ve ta§dî¡ eder ve telefe mü™eddî olur.

Ammâ efsentîn katılan şarâb ba†î™en iskâr eder.
Ve üşne katılan şarâb şürbü sâ¡atinde cidden müskir olur. Ve onun gibi 

şarâbda vesa«-ı ü≠ün idâfe olunsa o şarâb bi-sür¡atin iskâr eder.
Ve rubb-ı sefercel «al† olunan şarâbın πâilesi eðall olur. 
Ve bi-ðavlin ¡âmmin biz deriz ki şarâb bir şey™ ile mu«teli† olmayıp §ırf 

olursa ve onda ðab∂ var ise o şarâb tes«în eder ve bedende ≠ehâbı ve nüfû≠u 
serî¡ olur ve mi¡deyi ve şehvet-i †a¡âmı taðviye eder, nevmi tek&îr ve cesedi 
taðviye ve levni ta√sen eder. Ve miðdâr-ı §âli√ şarâb, ferbiyûn şürbünün 
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ma∂arratına §âli√ devâ olur ve ke≠âlik şevkerân ve ebyûn ve fu†r mi&illi 
edviye-i bâride-i ðattâle şürb edenlere nâfi¡ olur. 

Ve şarâb-ı mu¡tedil sümûm-ı bâridesi √asebiyle menhûşunu ðatl eden 
hevâmm nehşine dahi nâfi¡ olur ve le≠¡e ve ta√t-ı şerâsîfte olan ∂arebâna 
ve mi¡de istir«âsına ve ∂a¡fına nâfi¡ olur, em¡âya ve ba†na seyelân eden 
mevâdda dahi nâfi¡ olur ve ¡urûðu ba†î™ olanlara dahi nâfi¡dir «u§û§an ¡atîð 
ve †ayyibetü’r-râyi√a olan şarâbın o menfa¡ati ek&er olur.

Ve ¡atîð-i √ulv olan şarâb külâ ve me&âne ¡illetlerine nâfi¡dir ve evrâm-ı 
cirâ√ate nâfi¡ olur şarâba bir ðı†¡a §ûfe va∂¡ olunduktan sonra cirâ√at ve 
evrâm üzerine va∂¡ olunsa.

Ammâ ¡ineb-i berrî kerminden ya¡nî ¡a§îrinden mütte«a≠ olan şarâb-ı 
esved-i ðâbı∂ mi¡desine ve em¡â-ı sâiresine fu∂ûl seyelân edenlere ve ðab∂a 
ve cem¡e ve mâdde-i sâileyi ða†¡a ve o mi&illi menâfi¡e √âceti olan ¡ilelin 
mu¡âlecesine dâ«il olur.

Bu maðâmda †ab¡ ile olan nüs«alarda şarâb-ı ¡aselînin iki nüs«ası ≠ikr 
olunmuştur, onlar mâ-¡adâ nüs«alarda me≠kûr değildir:

Fi’ş-Şarâbı’l-¡Aselî: Bu şarâb √ummâ-ı müzmineye ve veca¡-ı mi¡deye 
nâfi¡dir, ba†nı telyîn ve bevli idrâr eder, mi¡deye ve veca¡-ı mefâ§ıla ve ve-
ca¡-ı külâya ve nisâya ¡ârı∂ olan istisðâya nâfi¡dir. Ve şarâb-ı ¡aselî hem 
muπaddî ve hem †a¡âma müşehhî olur ve meşâyı«a cidden nâfi¡ olur.

Ve Onun ¡Ameli Budur: Şarâb-ı ðâbı∂ itti«â≠ olunacak ¡a§îrden beş kûze 
¡a§îr a«≠ olunur, içine bir kûze ¡asel ve bir ðuvânûs mil√ ilðâ olunur ve bir 
inâ-i vâsi¡de kılınır √attâ ı∂†ırâb-ı πaleyân katında mekânı vâsi¡ olmakla 
taşıp ∂âyi¡ olmaya ve kaynatılıp mi√li ðalîlen ðalîlen va∂¡ oluna. Kaçan 
πaleyânı sâkin oldukta «âbiyeye veyâ«ûd cirâr-ı fa««âra va∂¡ olunur.

Nüs«a-i U«râ: Ecved olan o şarâb-ı ¡aseldir ki onun itti«â≠ı şarâb-ı ¡atîð 
ü §ulb ü ðâbı∂dan ve ¡asel-i ceyyid-i fâyiðten olur. Ve bunun nef«i πayri-
lerden eðall ve in√idârı esra¡ olur ve ¡atîð oldukça πıdâiyyeti ek&er olur. 
Ve ðaçan ¡atîð ile √adî& arasında sinni mütevassı† olsa ba†nı telyîn eder ve 
bevli idrâr eder. Ve †a¡âm üzere ve ke≠âlik ¡ale’r-rîð şürbü mu∂ırr olur ve 
şürb oldukta evvelâ şehvet-i †a¡âmı ða†¡ eder ve ba¡dehu şehveti ta√rîk eder.

Ve Onun ~an¡atı Budur: İki cerre ya¡nî iki destî şarâb a«≠ olunur ve ona 
bir cerre ¡asel «al† olunur. Ve ba¡∂ılar şarâbı ma¡a’l-¡asel †ab« ederler serî¡an 
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idrâk eylesin için ve ba¡dehu ref¡ ederler. Ba¡∂ı â«erler dahi altı ðıs† ¡a§îri 
†ab« ederler ve ona bir ðıs† ¡asel «al† ederler ve teberrüd ve ta√allî edince 
ðadar terk ederler.

Mâu’l-¢arâ†ın Denmekle Ma¡rûf Mâ-ı ¡Asel ¡Ameli Budur: Onun ðuv-
veti ¡asel ðuvvetidir eger ma†bû« olmaz ise. Onun ile ba†nı olanlar mu¡âlece 
ederler; murâd ederler ise taðayyü™ eymekle. Ve dühn ile isti¡mâl olunsa 
devâ-i ðâtil şürb edenlere şifâ olur tenðıyesi √asebiyle. Ve eger mâ-ı ¡asel 
ma†bû« olur ise o ma†bû« ta√lîl ve ∂a¡f-ı bedene ve su¡âle ve verem-i riyeye 
şifâ olur. Ve o şarâb-ı ¡asel ki †ab« olunduktan sonra zamân-ı †avîl terk olu-
nur ve ba¡∂ı nâs ona edrûmâlî tesmiye eylediler, eger o şarâb beyne’l-¡atîð 
ve’l-√adî& mütevassı† olur ise taðviye-i cismde onun ðuvveti şarâb-ı ∂a¡îf 
ðuvveti gibi olur ve evrâma dahi nef¡i olur ve mi¡de-i mütevecci¡aya ve 
in√ilâl-i ðuvvet a§√âbına nef¡-i beyyin ü @âhir ile nâfi¡ olur.

Ve ~an¡atı Budur Ki: ¡Asel bir cüz™, mâ-ı ma†ar iki cüz™ bu ikisi «al† 
olunur ve şemse va∂¡ olunur. Ve ba¡∂ı nâs mâu’l-¡uyûn ile ¡aseli «al† edip 
iki &ülü&ü bâðî kalınca ðadar †ab« ederler ve ba¡dehu ref¡ ederler ve ba¡∂ı 
nâs dahi mâ-ı ¡aseli şehd ile itti«â≠ edip ref¡ ederler. Ve lâyıð olur ki şarâb-ı 
¡asele mâ-ı yesîr mezc olunup ba¡dehu şürb oluna. 

Ve bu maðâmda †ab¡ ile olan nüs«alarda beş nev¡ eşribe me≠kûrdur ki 
ðalem kârı nüs«alarda o eşribe ≠ikr olunmamıştır, onlar budur:

Şarâbu’l-»arnûb ve’z-Zu¡rûr: O eşribenin küllîsi ðâbı∂a, müberrid-i 
mi¡de ve mevâddın mi¡deye ve em¡âya seyelânını ðâ†ı¡dır ve onun ¡ameli 
kümme&râ şarâbı ¡ameli gibidir.

Kerm-i Berrî Zehrinin Şarâbı: ∞a¡f-ı mi¡deye ve şehvet-i †a¡âm ðılletine 
ve ishâl-i müzmine ve ður√a-i em¡âya nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Kerm-i berrînin zehr-i müceffefi iki batman a«≠ olunup 
bir cüz™ ¡a§îr-i ¡ineb üzere ilðâ olunur ve onda otuz gün miðdârı terk olunur 
ve ba¡dehu taπ†ıye olunup ref¡ olunur.

~ıfat-ı Şarâbu’r-Rummân: Mi¡deye ve em¡âya seyelân-ı fu∂ûle ve √um-
mayât-ı müte†âvileye ve mi¡de-i √ârreye nâfi¡dir, ba†nı ¡aðl ve bevli idrâr eder.

Ve ~an¡atı Budur: ◊abbı a√mer ve na∂îc ve ¡acemi ∂a¡îf ve √abbı kebîr 
olan rummân a«≠ olunur ve i¡ti§âr olunup o ¡a§îrin &ülü&ü kalınca ðadar †ab« 
olunup ona bir miðdâr şarâb dahi i∂âfe olunup ref¡ olunur.
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~ıfat-ı Şarâbu’l-Verd: ◊ummâya ve veca¡-ı mi¡deye nâfi¡ ve †a¡âmı 
hâ∂ımdır ve ba¡de’†-†a¡âm şürb olunur ise isti†lâð-ı ba†na ve evcâ¡-ı em¡âya 
nâfi¡ olur. Kuruyup üzerine bir sene mürûr eden verdden bir menn miðdârı 
daðð olunup bir ðı†¡a «ırða-i kettâna şedd olunup bir inâ ¡a§îr-i ¡ineb ve 
şarâb-ı √adî&ten yirmi ðıs† va∂¡ olunduktan sonra üzerine ilðâ olunur ve 
o inânın re™si üç ay miðdârı şedd olunur ve şühûr-ı me≠kûre mürûrundan 
sonra ta§fiye olunup â«er inâya ifrâπ ve va∂¡ olunup ref¡ olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre bu ¡amelin πayri ¡amel ile şarâb itti«â≠ olunur, o ¡amel budur ki ver-
din ¡u§âresi a«≠ olunup ¡asel ile «al† olunur ve buna edrûmâlî dahi tesmiye 
olunur ve bu nev¡ şarâb-ı verd «uşûnet-i √alða dahi nâfi¡ olur. Ve vech-i 
&âli& ile dahi şarâb-ı verd itti«â≠ olunur, yarım batman aðmâ¡ından tan@îf 
olunmuş verd-i †arî a«≠ olunup üç mi&li veyâ«ûd beş mi&li su ile bir sâ¡at 
miðdârı †ab« olunup ba¡dehu ta§fiye olunur ve içine yine verdden o miðdâr 
verd-i mücedden-i †arî va∂¡ olunup kemâ fi’l-evvel †ab« ve ta§fiye olunur 
ve &âli&en dahi verd-i †arî-i cedîd va∂¡ ve †ab« ve ta§fiye olunduktan sonra 
ona bir miðdâr terencebîn veyâ«ûd ¡asel «al† olunup taðvîm olunur. Ve bu-
nun şerbeti on dirhemden yirmi dirheme varınca ðadar olur. Ve bu şerbetin 
imhâli olup ru†ûbâtı ishâl etmekle mi¡deyi tan@îf eder ve her ne ðadar verdi 
tecdîd ve †ab« ziyâde olunur ise ishâli dahi o miðdâr ziyâde olur.

~ıfat-ı Şarâbu’l-Âs: Mi¡deye em¡âya mâdde seyelânını men¡ eder ve mi¡-
deye nâfi¡ olur ve bâ†ın-ı bedende ¡ârı∂ olan ðurû√a ve ra√imden seyelân 
eden ru†ûbâta nâfi¡ olur.

Şarâbu’r-Rîtiyânec: Şarâb ¡atîð olsa †a¡mı le≠î≠ ve le≠≠eti ¡a@îm olur 
velâkin §udâ¡ i√dâ& eder ve seder ¡ârı∂ olur ve †a¡âmı ha∂m ve bevli idrâr ve 
nezlesi ve su¡âli olanlara muvâfıð olur ve ishâl-i müzmini ve ður√a-i em¡â-
sı olanlara dahi muvâfıð olur, [575b] istisðâya ve ra√imlerinden ru†ûbet 
dâimâ seyelân edenlere nâfi¡ olur ve ður√a-i em¡âsı olanlara onunla i√tiðân 
§âli√ olur. Ve rîtiyânec-i esved ebya∂dan ðab∂da eşedd olur. 

Ve Onun ~ıfatı Budur: Rîtiyânec hangi şecerden a«≠ olunur ise o şecer-
den şecerin ðuşûru ile ma¡an a«≠ olunup daðð olunur ve medðûðundan nı§f 
ðû†ûlî olan «âbiyeye ilðâ olunur ba¡dehu ba¡∂ı e†ıbbâ o miðdâr rîtiyâneci 
şarâb içinde şarâbın πaleyânı sâkin olunca ðadar terk edip ba¡dehu içinden 
rîtiyâneci i«râc ve remy eder ve ba¡∂ı e†ıbbâ dahi şatrâb içinde terk eder.
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Şarâbu’z-Zift: Bu şarâb müsa««in ve hâ∂ımdır, cilâsı ve tenðıyesi var-
dır, §adrda ve ba†nda ve kebid ve †ı√âl ve ra√imde olan bilâ-√ummâ™ vece¡a 
nâfi¡dir ve ishâl ve i«tilâf-ı müzmine ve cevfte olan ðurû√a ve su¡âle ve 
bu†™-ı inhi∂âm ve nef« ve rebve nâfi¡dir.

Ve ~an¡atı Budur: Zift-i ra†b ve sülâfetü’l-¡a§îr a«≠ olunur ve lâyıð olan 
budur ki zift evvelâ mâ-ı ba√r veyâ«ûd mâ-ı mil√ ile mirâren πasl olunur 
√attâ su §âf olup §afveti üzere §abb olunca ðadar πasli tekrâr olunur ve ba¡-
dehu üzerine mâ-ı ¡a≠b ilðâ olunup πasl olunduktan sonra her sekiz kûze-i 
fevâris-i ¡a§îre iki ûðıyye zift ilðâ olunup √âli üzere terk olunur, kaçan idrâk 
eyleyip πaleyân sâkin olsa evânîye naðl olunur.

Şarâbu’z-Zûfâ: ~adrda ve iki cenbde ve riyede olan ¡ilele ve su¡âl-i ¡atîð 
ve rebve nâfi¡dir ve bevli idrâr eder, maπ§a ve nâfi∂e nâfi¡ ve †am&ı cidden 
müdirr olur.

~an¡atı Budur: Şarâb-ı efsentînde olan ¡amel gibi ¡amel olunur ve lâyıð 
olur ki e†ıbbâ beyninde miðdârı ma¡lûm cervele tesmiye olunan taş veznin-
de her bir sülâfe-i ¡a§îre varað-ı zûfâdan bir rı†l daðð olunup kettândan bir 
«ırða-i raðîða ile şedd olunduktan sonra ilðâ oluna ve o «ırðaya bir √acer 
dahi rab† oluna «ırða-i ma¡ðûdeyi tersîb eylemesin için ve kırk gün mek& 
edip varað-ı zûfânın ðuvveti ¡a§îre «urûcundan sonra o şarâb ref¡ olunup 
evânîde kılınır. Sülâf envâ¡-ı «amrdan bir nev¡dir ki «amrın ciryâl denmek-
le ma¡rûf olan nev¡inden ecved olur.

Şarâb-ı Kemâderyûs: Bunun §an¡atı şarâb-ı zûfâ §an¡atı gibidir ve 
müsa««in ve mu√allil olur, teşennüc ve yereðâna ve ra√imde olan nef«e 
ve bu†™-ı ha∂ma ve istisðâya nâfi¡dir ve her ne ðadar ¡atîð olsa ecved 
olur.

Şarâb-ı ◊âşâ: Sû™-i ha∂ma ve ðıllet-i şehvete ve √areketi mu∂†aribe olan 
¡a§aba ve ta√t-ı şerâsîfte olan evcâ¡a ve şitâda ¡ârı∂ olan iðşi¡râra ve bedeni 
tebrîd ve icmâd eden sümûm-ı hevâmma nâfi¡dir.

~an¡atı Budur: ◊âşâ daðð olunup elekten geçirilir ve ondan yüz mi&ðâl 
a«≠ olunup bir «ırða içine va∂¡ olunduktan sonra bir kerre ¡a§îr içine va∂¡ 
olunur.

Şarâb-ı Efâvîh: Veca¡-ı §adra ve iki cenb ve riye ve «â§ıre ağrılarına ve 
nâfi∂ ve †am&a ve &elc ve berdde sefer edenlere ve keymûs-ı πalî@i olanlara 
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nâfi¡ olur, levn-i beşereyi ta§fiye ve nevmi celb ve evcâ¡ı teskîn eder ve 
me&âne ve iki külye veca¡ına bür™ olur.

Onun ~an¡atı Budur: ¢a§ab-ı ≠erîre altı mi&ðâl, selî«a sekiz mi&ðâl, 
esârûn dört mi&ðâl ve nüs«a-i u«râda sünbül altı mi&ðâl, ¡ûd yedi mi&ðâl. 
Bu edviyeler cemî¡an a«≠ ve daðð ve «ırða-i kettân içine va∂¡ ve şedd ve bir 
miðdâr sülâfe-i ¡a§îr içine ilðâ olunur ve kaçan o ¡a§îr râyi√a-i edviyeyi a«≠ 
edip πaleyânı sâkin olsa inâ-i â«ere ta§fiye olunur.

Şarâb-ı Râsen: ~adr ve riyeye nâfi¡dir ve bevli idrâr eder.
Ve ~an¡atı Budur: Râsenin a§l-ı yâbisinden elli mi&ðâl a«≠ ve bir ðı†¡a 

«ırða içinde şedd olunduktan sonra altı mikyâl ¡a§îr içine ilðâ olunur ve üç 
aydan sonra ta§fiye olunup isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Esârûn: Bevli ve †am&ı idrâr eder ve istisðâya ve yereðâna ve 
verik ve riye ve mi¡de veca¡larına cidden nâfi¡ olur.

Şarâb-ı Sünbül-i Berrî: ¡İlel-i kebide ve ¡usr-i bevle ve ¡ilel-i mi¡deye ve 
nef«e nâfi¡ olur.

~an¡atı Budur: Tâze sünbül a§lı a«≠ ve sa√ð olunup elekten geçirilir ve on-
dan sekiz mi&ðâl-i medðûð bir kûze içine va∂¡ olunup iki ay terk olunduktan 
sonra ta§fiye olunup bir inâ içinde ref¡ olunur ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Dûða: Veca¡-ı §adra ve iki cenb ve ra√im ağrılarına nâfi¡ olur ve 
†am& ve bevli idrâr ve cüşâyı tehyîc eder ve su¡âl ve ∂îð-ı em¡âya bür™ olur.

~an¡atı Budur: Dûðûnun a§lından altmış mi&ðâl a«≠ ve cerîşen daðð olu-
nur ve bir cerre ¡a§îr içine va∂¡ olunup iki ay miðdârı kemâ fl’l-aðdem terk 
olunup ba¡dehu tervîð olunur ve inâ-i â«ere ifrâπ olunup isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Câvşîr: Fetðe ve em¡âda olan şaðða ve ra∂∂-ı ¡a∂ale ve ¡usr-i ne-
fese nâfi¡ olur ve bevli idrâr ve keymûs-ı †ı√âl-i πalî@i ta√lîl eder ve em¡âda 
olan maπ§a ve veca¡-ı mefâ§ıla ve to«meye nâfi¡ olur, †am&ı ta√rîk ve veledi 
i«râc eder ve √abene ya¡nî mara∂-ı ba†ndan ba†nı ¡a@îm olanlara ve devâbb-ı 
«abî&e ¡a∂∂ına nâfi¡ olur.

~an¡atı Budur: A§l-ı câvşîr on mi&ðâl a«≠ olunup mikyâl-i vâ√id ¡a§îre 
ilðâ olunur, sünbül-i berrî şarâbı gibi iki ay terk olunduktan sonra tervîð 
olunup inâ-i â«erde ref¡ ve isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Kerefs: Şehvet-i †a¡âmı fetð eder, mi¡deye ve ¡usr-i bevle nâfi¡dir 
ve fu∂ûl-i bedenin küllîsini ta√lîl eder.
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~an¡atı Budur: ◊adî& ve mes√ûð ve men«ûl bezr-i kerefs yetmiş mi&ðâl 
a«≠ ve «ırða-i kettâna va∂¡ olunup ¡a§îre ilðâ olunup kemâ fi’l-evvel iki ay 
terk olunduktan sonra bir inâa va∂¡ ve ref¡ olunup isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Mâzeryûn: A§√âb-ı istisðâya ve veca¡-ı kebide ve me«â∂dan i√-
tirâz eden hatunlara nâfi¡ olur.

~an¡atı Budur: ‰ulû¡u ve @uhûru katında mâzeryûnun bi-varaðıhâ ðu∂-
bânı ða†¡ olunur ve tecfîf ve daðð olunup onun on iki mi&ðâli bir keyl ¡a§îre 
ilðâ olunup iki şehr terk olunur ba¡dehu ta§fiye olunup bir inâ içine va∂¡ ve 
ref¡ ve isti¡mâl olunur.

Şarâb-ı Saðmûnyâ: Veca¡-ı ba†na şifâ olur, mirre-i §afrâyı ve balπamı 
dahi ishâl eder. Vaðt-i √a§âdda maðlû¡ olan saðmûnyânın a§lından on beş 
mi&ðâl saðmûnyâ sa√ð olunup «ırða-i kettâna va∂¡ olunur ve otuz gün terk 
olunup ta√rîk olunmaz ve bir inâ ile ref¡ ve isti¡mâl olunur. el-◊amdü lillâhi 
¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ seyyidi’l-enâmi ¡adede mâ-yük-
tebü bi’l-aðlâmi mâ-dâme’l-ibtidâu ve’l-i«titâmu. [576a] 

Yedinci Ma…âle Mürebbeyât Beyânındadır

~an¡atu’l-Cülencebîn: ◊ummâya ve veca¡-ı mi¡deye nâfi¡dir.
Ve A«lâ†ı Budur: Verd-i a√merden menzû¡u’l-aðmâ¡ ve ¡urûð-ı ebya∂-ı 

§ulbü mað†û¡ olan verd a«≠ olunup bir &evb üzere ru†ûbetine cefâf gelince 
ðadar bas† olunur ve bir iccâneye ya¡nî leğen içine va∂¡ olunup mers olunur 
ve üzerine ¡acn-i leyyin ile ma¡cûn olunacak ðadar menzû¡u’r-rıπve ¡asel ilðâ 
olunur ve bir zücâcdan veyâ«ûd πa∂âreden bir @arf içine va∂¡ olunup kırk gün 
miðdârı şemste kılınıp akşam ve §abâ√ ta√rîk olunur ve ¡asele mu√tâc olursa 
√âceti miðdârı ¡asel ziyâde ve altı aydan sonra isti¡mâl olunur. Ve benefsecden 
dahi cülencebîn itti«â≠ olunur, eger sükker ile itti«â≠ olunursa ecved olur ve 
sükker ile itti«â≠ı sükker izâbe olunup onda verd mers olunmakla olur.

Ütrücc Rubbu: Mi¡de ∂a¡fına §âli√ olur ve †a¡âmı ha∂m eder. Ütrücc-i 
†arî a«≠ olunup her ütrücce †ûlen şaðð kılınır ve dâ«ilde olan «âmi∂i tenðı-
ye olunur ve yeşil «azef içine ilðâ olunup mâ-ı ¡a≠b-ı §âf ve mil√-i cerîş ile 
yedi gün ve ba¡dehu yalnız mil√ mâ-ı ¡a≠b ile yedi gün dahi nað¡ olunur 
levni müteπayyir olup o ütrüccün «âricinin levni dâ«ili gibi ebya∂ olun-
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ca ðadar ve o suda ≠evð olunmakla mülû√at olmadığı ta¡arrüf olunur. Pes 
¡asel-i ceyyid bir cüz™, mâ iki cüz™ ¡aseli örtsün için a«≠ olunup ðıdra ilðâ 
ve nâr-ı leyyine ile iki sâ¡at miðdârı †ab« ve ba¡dehu o ütrücc mâ ve ¡asel-
den a«≠ olunup ertesi πadda ¡asel ile a«≠ olunup rıπvesi iπlâ olunmakla 
a«≠ olunur. Ve o ütrücc ki ona id«âl olunup bir aşa ya¡nî πalye-i vâ√ide ile 
kaynatılır ve ütrücc a«≠ olunup ütrücc bir iccânede tebrîd olunur ve üzerine 
bu edviyeler saçılır: her iki batman ütrücc için za¡ferân, hâl, ðâðule her bi-
rinden birer mi&ðâl, ðaranfül, dâr-ı §înî her birinden yarımşar mi&ðâl, sükk 
bir buçuk dânið ≠ikr olunan √isâb üzere. Bu edviyeler a«≠ olunup ütrücce 
iki cânibinden ≠err olunur ve bir inâ içine id«âl olunup üzerine ¡asel ilðâ 
olunup isti¡mâl olunur.

Ütrücc-i Mürebbânın Nüs«a-i U«râsı Budur: Vasa†u’l-√acm ve müdrek21 

ve müstevî ve musa††a√ ve müste†îl ütrücc a«≠ olunup †ûlen şaðð olunur ve 
her ütrücce dört ðı†¡a kılınıp cedîde ve «azefiyye iccâne içinde nað¡ olunur 
ve bu ¡amel kânûn-ı evvelde ve şemsin cedy burcuna ta√vîlinde olur ve 
bunun itti«â≠ının «ayrlı vaðti şedîdetü’l-berd olan sene olur, zîrâ nað¡ olu-
nan ütrücc ðı†¡aları üzere sunun incimâdı ziyâde olsa o ðı†¡alar ebðâ olur ve 
ba¡dehu mil√-i cerîş ile delk olunup küllü yevmin iki kerre πasl olunup tan@
îf olunur ve üç sübû¡ mürûr edince ðadar bu minvâl üzere her gün iki def¡a 
πasl ve ba¡de külli πaslin mâ-ı bârid-i cedîd ilðâ olunur sonra sudan i«râc 
olunup bir †abað üzere o ðı†¡alar na§b olunur, eger onun eczâlarında ta¡affün 
olur ise o mev∂i¡-i müte¡affin sikkîn ile tan@îf olunup yine mâ-ı ¡a≠be i¡âde 
olunur ve nehârın iki †arafında rıfð ile πasl olunur kırk gün mürûr edince 
ðadar ve yine o ðı†a¡ sudan i«râc olunup ona te™ekkül ve ¡afen i§âbet eyledi 
ise vech-i me≠kûr üzere πasl olunmakla tan@îf olunur ve onun bellesi ya¡nî 
yaşlığı zâile olsun için bir gün ve bir gece terk olunur ve ertesi gün re™si 
mebsû† olan bir ðıdra veyâ«ûd †ıncîr-i na@îfe ilðâ olunup onun πamr ve 
setr edecek miðdâr su §abb olunur, sükker-i medðûðtan ütrüccün vezn-i 
vâ√idinin &ülü&ü miðdârı ≠err olunur ve nâr-ı leyyine ile †ab« ve misvâ† ile 
tesvî† olunur ve ba¡dehu o ðı†a¡ i«râc olunur ve silinip tan@îf olunur ve bir 
†abað üzere na§b olunur ve man§ûben iki gün miðdârı terk olunur sonra 
yine †ıncîre i¡âde olunur ve üzerine ütrüccün nı§f vezni sükker ve sudan 

21 Ya¡nî erişmiş.
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dahi ütrüccü örtüp dört ¡aded e§âbi¡-i mutta§ıle miðdâr üzerinde ¡âlî olunca 
ðadar su §abb olunur ve nâr-ı leyyine ile †ab«a-i ûlâ gibi †ab« olunur ve 
nârda onun fesâdından ziyâde √a≠er olunur, zîrâ min-beyni’l-mürebbeyât 
ütrücc mürebbâsını itti«â≠ ve ¡amel ziyâde §u¡ûbetlidir ve gerektir ki senin 
fehm ve ≠ihnin ondan mun§arif olmaya. Ve ta√tında nâr îðâd eyledikte nârı 
leyyine ve sâkine eyle ve bu ¡amelden sonra yine o ütrücc ðı†¡aları i«râc 
olunup bir †abað üzere bas† olunup üç gün üç gece miðdârı mütevâliyeten 
mebsû† olduğu √âl üzere terk olunur ve yevm-i râbi¡de bir sikkînin re™si ile 
tan@îf ve tenðıye olunup ðıdra i¡âde olunur ve üzerine ¡asel-i mu§affâdan 
ütrüccü setr ve dört i§ba¡ ¡âlî olunca ðadar ¡asel §abb olunup nâr-ı leyyine ile 
beş veyâ«ûd altı sâ¡at miðdârı †ab« olunur √attâ o miðdâr †ab«ta sen rü™yet 
edersin ki @ahr-ı ütrücc üzere lü™lü™ gibi √abbeler «urûc eder ve ba¡∂ı πıl@
at ile ¡asele ðıvâm ve πıl@at ¡ârı∂ olur ve o √âl müşâhede olundukta nârdan 
inzâl olunup tebrîd olunur ve sünbül ve ðaranfül ve dâr-ı §înî ve zencebîl 
ve ðâðule ve dâr-ı fülfül ve «îr-i bevvâ her birinden birer cüz™ a«≠ olunur ve 
onlardan me™«û≠un mecmû¡unun vezni vezn-i ütrüccün nı§f-ı ¡öşürü kılınır 
ütrüccün her menni muðâbilinde edviye iki istâr kılınmakla ve o edviye 
cerîşen daðð olunur ve bir ða§¡a-i «a∂râ içine va∂¡ olunur ve va∂¡ın †arîði 
budur: Evvelâ o ða§¡aya müheyyâ kılınan şey™-i yesîr ekilir ve üzerine bir 
sâf ütrücc §abb olunur ya¡nî bir kat ütrücc bas† olunup yine o edviyeden 
şey™-i yesîr ütrüccün üzerine ekilir ve yine ütrücc bir kat bast bu minvâl 
üzere ütrücc ve edviye kalmayınca ðadar istif olunur ve ba¡dehu üzerine 
†ıncîrde bâðî kalan ¡asel §abb olunur ütrüccü setr edip üzerinde dört i§ba¡ 
miðdârı ¡asel ¡âlî olunca ðadar ba¡dehu o ða§¡anın re™si vi&âð-ı ve&îð ile şedd 
olunup bir mev∂i¡e va∂¡ olunur ki ona sovuk ve yaşlık i§âbet eylemez. Ve 
ma¡lûm buyurula ki ütrüccün ¡alâmet-i idrâki budur ki su ile dolu olan leğen 
içine va∂¡ olunsa müdrek ve yetişmiş olan ütrücc rüsûb eder.

Sefercel-i Mürebbâ: Taðviye-i mi¡deye ve sû™-i ha∂ma ve fem-i mi¡de 
sebebi ile ¡ârı∂ olan ða≠fa §âli√ olur ve †ab¡ı ¡aðl eder.

~an¡atı Budur: Ceyyid ve kebîr sefercel a«≠ ve dâ«ilinde olan esðâ†ı ve 
&üflü tenðıye ve @âhirinde olan ðışrdan ta†hîr ve tan@îf olunur ve kendisi 
dört ðı†¡a kılınıp mâ ile ve ¡asel ile †ab« olunur ve su iki cüz™, ¡asel cüz™-i 
vâ√id kılınır. Ve bir ðavm dahi şarâb ve ¡asel ile †ab« ederler, bu minvâl 
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üzere †ab« ¡amel için ecved olur. Ve bu †ab«tan sonra tebrîd olunup yevm-i 
&ânîde o sefercel yalnız ¡asel ile †ab« olunur ve ba¡dehu sefercel bir iccâne-
de bas† olunup ütrücc-i mürebbâ bâbında ≠ikr olunan edviye üzerine ne&r 
olunur ve †ab«tan bâðî olan ¡asel üzerine ne&r olunup √ıf@ olunur.

Nüs«a-i U«râ: Bu mürebbâ sefercel ∂a¡f-ı mi¡deye ve ishâle nâfi¡dir. 
Müdrek ya¡nî na∂îc-i tâmmı olan sefercel a«≠ olunup dört ðı†¡a kılınır ve 
cevfinde olan √abbdan tenðıye olunup o sefercelin @âhiri ve «ârici dahi ket-
tândan nesc olunan mindîl ile mes√ olunur ve üzerine bir cüz™ ¡asel ve dört 
cüz™ su seferceli setr ve taπ†ıye edecek miðdâr §abb olunur ve iki veyâ«ûd 
üç πalye ile iπlâ olunduktan sonra ta§fiye olunup üzerine menzû¡u’r-rıπve 
¡aselden bir cüz™ ve sudan dahi bir cüz™ §abb olunup iki veyâ«ûd üç πalye ile 
kaynatılır ve ba¡dehu ta§fiye olunup o sefercel bir †abað üzere bas† olunur 
ve yaşlığı [576b] cefâf edince ðadar terk olunur ve ba¡dehu mes√ olunup 
ðıdra i¡âde olunur ve seferceli setr edip e§âbi¡-i ma∂mûmenin dördü mið-
dârı üzerine çıkınca ðadar ¡asel §abb olunur ve bir aşa kaynatılıp üzerine 
¡amel-i ütrüccde ≠ikr olunan edviye ekilir ve püstûða-i «a∂râya va†¡ ve re™si 
vi&âð ile şedd olunur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ ona ðâðule ve ðaranfül ve za¡ferândan 
mâ-¡adâ efâvîh †ar√ eylemezler, ancak onları †ar√ ederler.

Cizr-i Mürebbâ: Havuç mürebbâsı ebrideye ve ∂a¡f-ı külâya ve ve-
ca¡-ı §ulbe ya¡nî arka ağrısına nâfi¡ ve bâha mu¡în olur, o mürebbâ budur: 
~alâbetli ve levni §âfî ve naðî cizr a«≠ olunup iki †arafları ða†¡ olunur ve 
üzerine bir mi&li fânî≠ ve sükkerden biri †ar√ olunup onları setr edecek mið-
dâr üzerlerine su §abb olunur ve yumuşayınca ðadar nâr-ı leyyine ile †ab« 
olunup nârdan indirilir ve bir †abað üzere kuruyunca ðadar bas† olunup üze-
rinde olan dürîleri mes√ olunur ve ba¡dehu ðıdra i¡âde olunur ve üzerine 
menzû¡u’r-rıπve ¡aselden cizri setr ve taπ†ıye edip dört i§ba¡ ¡âlî olunca ða-
dar §abb olunur ve cemî¡an evzâ-i cizrde ¡aselin nüfû≠u rü™yet olunca ðadar 
nâr-ı leyyine ile †ab« olunup nârdan inzâl olunur ve bir püstûðaya o cizrden 
bir kat na∂d olunur ya¡nî dizilir ve üzerine efâvîh ekilir ve bu minvâl üzere 
püstûða dolunca ðadar na∂d ve ≠err olunur.

Helîlec-i Mürebbâ: ~în’de ve Hind’de helîlecin †urâtı ile ¡amel olunur 
ya¡nî †arîleri terbiye olunur ve Hind’de terbiye olunup bizim diyârımıza 
√aml ve naðl olunan helîlec mürebbâsı ceyyid olur. Ammâ bizim ya¡nî 
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mu§annifin diyârında ma¡mûl olan bu §ıfat üzeredir: Helîlec-i Kâbülî-i fâið 
a«≠ olunur, nedî ve remlî ve ¡a≠b-ı πayr-i mâli√ bir ar∂da √ufre kazılır ve 
o √ufrede bir kat helîlec dizilir ve üzerine bir kat reml-i nedî saçılır ve o 
helîlec fevðinde ve ta√tında reml-i nedî olur ve üzerine su saçılır ve iki gün 
sonra o ma√allden ihlîlec a«≠ olunup üzerine reml-i evvelin πayri reml-i 
†arî-i â«er ilðâ olunur ve yine iki gün terk olunur tera††ub eylesin için. Bu 
minvâl üzere on gün miðdârı her iki günde remli tecdîd olunur ve bu ¡amel 
ile helîlec ter†îb olunur ve müntefi« olup büyür ve ba¡dehu üç kerre veyâ«ûd 
dört kerre mâ-ı ¡a≠b ile πasl olunur. Ve temr ve su¡d dahi a«≠ olunup mâ-ı 
ke&îr ile †ab« olunur ve o ma†bû«un suyu a«≠ olunup helîlec-i mev§ûfe 
içine †ar√ olunduktan sonra nâr-ı leyyine ile ðalîlen ðalîlen †ab« olunur ve 
kaçan mün†abı« olsa πasl-i na@îf ile πasl olunur. Ve bu ¡amelden sonra ¡asel 
a«≠ olunup kaynatılır ve rıπvesi a«≠ olunur ve †ab« olunup ve ütrücc-i mü-
rebbâ bâbında ≠ikr olunan edviye dahi a«≠ ve raðîð ve na@îf bir «ırða-i 
kettâna şedd olunur ve ðıdr-ı me≠kûra o «ırða ta¡lîð olunur ve küllü sâ¡atin 
mers olunur ðuvveti o ma†bû«a «urûc edince ðadar. Ve kaçan tamâm üzere 
mün†abı« olsa bir iccâne-i πa∂âre içine ilðâ olunup iki veyâ«ûd üç gün terk 
olunur ihlîlec edviyenin ðuvvetini a«≠ eylesin için ve bir inâ-i züccâca ilðâ 
olunup üzerine menzû¡u’r-rıπve ¡asel ve onun dahi üzerine sükk ve za¡ferân 
ve murâd eylediğin ðadar miðdâr-ı ðalîl ¡anber ilðâ olunur ve fem-i inâ şedd 
olunup isti¡mâl olunur. Ve o mürebbâ her ne ðadar ¡atîð olsa ecved olur.

Nüs«a-i U«râ Helîlecü’l-Mürebbâ: Helîlec-i kibâr-ı Kâbülîden yüz 
¡aded helîlec a«≠ olunup suda nað¡ olunur, su ile beş gün miðdârı şemse 
va∂¡ olunmakla ve ba¡dehu i«râc olunup beş gün miðdârı sercîn-i ra†bda 
kılınıp küllü yevmin üzerine su dökülür ve ba¡dehu serðînden i«râc olunup 
πasl-i na@îf ile πasl olunur ve ba¡dehu erüzz ve keşk ve temr her birinden 
otuz dirhem ve miðdâr-ı πamre su a«≠ olunup bunlar ile helîlec nâr-ı leyyi-
ne üzere su zâil olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu i«râc olunup helîlec 
«ırða-i kettân ile mes√ olunduktan sonra iğne ile ona πarz olunur ve üzerine 
¡asel-i ða§ab helîleci setr edip dört parmak miðdârı ¡âlî olunca §abb ve ¡asel 
πalî@ olunca ðadar †ab« olunur, isti¡mâl olunur.

Helîlec-i Mürebbâdan Nev¡-i Â«er: Helîlec-i Kâbülîden yüz ¡aded helî-
lec-i ceyyide a«≠ olunup πasl-i na@îf ile πasl olunur ve bir gece ¡alâ-√âlihi 
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terk olunmakla ðalîlen ðalîlen tecfîf olunur ve üzerine mâ-ı mu†lað veyâ«ûd 
mâ-ı keşk-i şa¡îr helîleci örtüp dört parmak miðdârı üzerine «urûc edince 
ðadar §abb olunup nâr-ı leyyine ile su zâil olunca ðadar †ab« olunup tennûra 
va∂¡ olunur, ertesi gün i«râc olunup bir †abað üzere bas† olunur ve bir ðı†¡a 
«ır«a ile mes√ olunup ibre ile πarz olunur ve üzerine meybu«tec §abb ve 
helîlec yumuşayınca ðadar †ab« olunur ve ba¡de’t-telyîn nârdan inzâl olu-
nup üzerine efâvîh ≠err olunur ve ref¡ olunup isti¡mâl olunur.

Şeşðâðîl-i Mürebbâ: Şeşðâðîl zencebîl gibi ¡urûðtur, Hind’den mec-
lûb olur, onun †arîlerinden ehl-i Hind mürebbâ itti«â≠ ederler, o mürebbâ 
fâið mürebbâ olur. Ammâ bizim katımızda bu §ıfat üzere ¡amel olunur: 
Şeşðâðîl evvelâ ıssı su ile ıslatılır ðışr-ı «ârici müster«î olunca ðadar ve 
ba¡dehu sikkîn ile dahi taðşîr olunur sonra mâ-ı bârid içinde yedi gün 
miðdârı nað¡ olunup her gün suyu tecdîd olunur, onun «ârici ve dâ«ili 
ra†b olup yumuşayınca ðadar bu vech üzere ¡amel olunur ve ba¡de’t-ter†îb 
mâ ve ¡asel ile †ab« olunur ve onun suyu iki cüz™ ve ¡aseli bir cüz™ kılınır 
ve ba¡dehu yalnız ¡asel içinde πalye-i vâ√ide ile kaynatılıp zücâcdan bir 
kap içine ilðâ olunur ve her kaçan ¡asel ru†ûbet-i şeşðâðîl ile raðîð olsa 
o ¡asel içinden i«râc olunup menzû¡u’r-rıπve ¡asel-i u«râda ≠ikri sâbıð 
efâvîh ilðâ olunur.

Zencebîl-i Mürebbâ: Zencebîl ¡urûð-ı §abbâπîn gibi cevf-i ar∂da biraz 
¡urûðtur, diyâr-ı ~în’de onun †urâtı ile fâið mürebbâ §ınâ¡a olunur ve o mü-
rebbâ bize ¡asel içinde veyâ«ûd mâ-ı erüzz içinde √aml ve naðl olunur. Ve 
ke≠âlik bizim katımızda dahi zencebîl-i yâbisten mürebbâ itti«â≠ olunur bu 
†arîð üzere ki zencebîl-i yâbis bir ay miðdârı bi-πayri mil√ nað¡ olunur ve 
bir ðavm-i â«er zencebîl-i yâbisi helîlecde ≠ikr olunduğu üzere remle defn 
ederler ba¡dehu helîlec bâbında ≠ikr olunan üzere †ab« ederler.

İccâ§-ı Mürebbâ: Eger iccâ§ ra†b ve tâze ise çekirdeği nez¡ ve i«râc olu-
nup ma¡a’l-¡asel su ile †ab« olunur ve ba¡dehu yalnız bal içine konulup bun-
dan aðdem ≠ikr olunduğu üzere ona efâvîh dahi id«âl olunur. Ve eger iccâ§ 
yâbis ise üç gün miðdârı suda nað¡ olunup ve ba¡dehu †ab« olunur.

Lift-i Mürebbâ: Lift-i ceyyid a«≠ olunur, dört ðı†¡a ile altı ðı†¡a arasında 
ða†¡ olunur, liftin §ıπar u kiberi √asebince ðı†¡aları ziyâde ve noð§ân kılınır 
ve ba¡dehu ðışr-ı «ârici izâle olunup evvelâ dört gün miðdârı ma¡a’l-mil√ su 
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içinde ve ba¡dehu üç gün yalnız mâ-ı √ârr içinde nað¡ olunur ve sonra mâ ve 
¡asel ile †ab« olunur ve ba¡dehu ¡asel ve efâvîh içinde kılınır.

Levz-i Mürebbâ: Bâdemin tatlısı i«tiyâr olunup ma¡a-ðuşûrihi a«≠ olu-
nur ve min-πayri nað¡in †ab« olunup &aðb olunduktan sonra râyi√a-i †ayyi-
besi olan efâvîhte kılınır.

¡Îdânu’l-Belesân Mürebbâsı: Ra†b olan ¡îdânu’l-belesândan iki def¡a 
†ab« olunup üzerine ≠ikri mürûr eylediği üzere efâvîh id«âl olunmakla eb-
nec itti«â≠ olunur. Enbec o mürebbâdır ki sükker ile terbiye olunur.

Emlec-i Mürebbâ: Emlec-i fâiðten πayr-i meksûr olanlar i«tiyâr olu-
nup yumuşayınca ðadar yedi gün mâ-ı bâridde nað¡ olunur, kaçan telyîn 
ve ter†îb olunup müntefi« olsa bundan aðdem ≠ikr olunduğu üzere iki kerre 
†ab« olunup üzerine efâvîh †ar√ olunur ve ba¡dehu su ile iki aşa kaynatılıp 
üzerine rıπvesi menzû¡ ¡asel ve onun dahi üzerine [577a] efâvîh ilðâ olunur 
ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Tuffâ√-ı Mürebbâ: Tuffâ√ mürebbâsı ða≠f ve ðay√a §âli√ olur; iki cüz™ 
su ve bir cüz™ ¡aseş ile tuffâ√-ı √ulv ü şânî evvelâ †ab« olunur ve ba¡de-
hu yalnız ¡asel ile dahi †ab« olunur ve zücâcdan bir kap içine va∂¡ olunup 
üzerine menzû¡u’r-rıπve ¡asel ve onun üzerine efâvîhten ütrücc mürebbâsı 
¡amelinde ≠ikr olanlar ilðâ olunur. 

Sekizinci Ma…âle A…râ§ Beyânındadır

Bunda dahi kelâmımız maðâlât-ı sâlifede olan kelâmımız gibidir ya¡nî 
menâfi¡-i külliyyesi olanları ≠ikr eyleriz ve menfa¡ati ba¡∂ı ¡u∂va ma«§û§ 
olanları cümle-i &âniyeye te™«îr eyleriz.

Aðrâ§u’l-Kevâkib: Bu aðrâ§a ðudemâ-ı e†ıbbâ ta¡@îmi ziyâde ederler ve 
ta¡@îmleri bir ðadre bâliπ olur ki ona o ðadrde aðrâ§u’l-kevâkibi’l-emze-
d«ayânâ tesmiye olunur ya¡nî aðrâ§-ı kevkeb √ayâta πâlib olmağa bir nes-
neyi terk ve ta«liye eylemez. Bu ður§ ∂a¡îfe ve fu∂ûle ðâbile olan mi¡deye 
§âli√ olup sâir a¡∂âya fu∂ûl tevzî¡ olunmağa mâni¡ olur ve cüşâ-i «âmi∂i izâ-
le eder ve cebhe üzere †ılâ olunup §udâ¡ı def¡ eder ve nevâzile ve veca¡-ı es-
nâna nâfi¡ olur ve sinn-i müte™ekkileye ðınne ya¡nî kasnı ile va∂¡ olunur ve 
veca¡-ı ü≠üne ve nef&-i deme ve her ¡u∂vdan seyelân eden deme ve su¡âl-i 
müzmine ve √ummayât-ı dâireye mâ-ı merzencûşta saðy olunsa nâfi¡ olur 
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ve mâ-ı se≠âbda saðyı sümûm-ı mel≠û¡a vü meşrûbeye nâfi¡ olur. Ve onun 
a«lâ†ında kevkebü’l-ar∂ vâði¡ olur ve ek&er-i e†ıbbâ katında kevkebü’l-ar∂ 
†alðtır ve ba¡∂ılar dahi †în-i Şâmûs olmağa ≠âhib oldular. 

Ve o ður§ta †alð ma¡nâsına olan kevkebü’l-ar∂ın vech-i menfa¡ati budur 
ki †alð «aml-i mi¡deyi tel†î« edip onunla terekküb eder, ður§un edviyele-
ri ¡amelini işleyince ðadar mi¡denin √ârr-ı πarîzîsinden münfa¡il olmaz ve 
ðuvvet-i kâmile ile fi¡lini tamâmen işler. 

Ve aðrâ§-ı kevkebin a«lâ†ını e†ıbbânın ≠ikr eylediği üzere biz dahi ≠ikr 
eyleyelim, o a«lâ† budur: Mürr ve cünd-i bîdester ve sünbül ve selî«a ve †în-
i ma«tûm ve ðuşûr-ı yebrû√ her birinden dörder dirhem, afyûn ve za¡ferân 
ve ðus† ve kevkebü’l-ar∂ ya¡nî †alð her birinden beşer dirhem, «aş«âş-ı 
ebya∂ altı dirhem, dûðû, enîsûn, sîsâliyûs, bezrü’l-benc ve mey¡a-i sâile 
ve bezr-i kerefs her birinden sekizer dirhem. Bu edviyelerin ba¡de’l-a«≠ 
§umûπu şarâb-ı rey√ânîde ıslatılır ve edviye-i sâiresi daðð olunup o §umûπ-ı 
mebşûşe ile ma¡cûn kılınır ve her ður§u nı§f dirhem vezninde olmak üzere 
ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve @ıllda tecfîf olunur. 

Cumhûr-ı E†ıbbânın Mu«târları Olan Aðrâ§-ı Verddir: Veca¡-ı mi¡deye 
nâfi¡ ve mi¡deden ru†ûbâtı câlî ve √ummayât-ı balπamiyyeyi ve müzmineyi 
izâle eder.

A«lâ†ı Budur: Menzûu’l-aðmâ¡ verd-i a√mer yirmi dirhem, sünbü-
lü’†-†îb ve u§ûlü’s-sûs her birinden onar dirhem ve ba¡∂ı e†ıbbâ a§l-ı sûs 
bedeline rubb-ı sûs kıldılar. Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten 
cem¡ olunup mü&elle& ile ma¡cûn kılınır ve ondan aðrâ§ itti«â≠ olunup @
ıllda tecfîf olunur.

Esðalîbâ≠is ‰abîbin Mu«târı Olan Aðrâ§-ı Verddir: Bu aðrâ§ mu†fîdir, mi¡-
de √arâretini söndürür, mi¡deyi taðviye ve evca¡ını teskîn eder, rebve ve √arâ-
ret ve telehhübe ve ru†ûbete ve inðılâb-ı mi¡deye ve leh&e ve i√tirâða nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Verd-i †arî altı mi&ðâl, a§l-ı sûs dört mi&ðâl, sünbül-i 
Hindî iki mi&ðâl. Bu edviyeler meypu«tec ile ma¡cûn kılınıp her ður§u 
birer dirhemden olmak üzere ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve gölgede ku-
rutulur.

Saðmûnyâ İle Aðrâ§-ı Verd ~an¡atıdır: ◊ummayât-ı §afrâviyyeye ve 
√a§ra nâfi¡dir.
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A«lâ†ı Budur: Menzû¡u’l-aðmâ¡ verd on iki dirhem, sünbülü’†-†îb u§û-
lü’s-sûs her birinden sekizer dirhem, saðmûnyâ üç dirhem. Bu edviyeler 
mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunup ma¡cûn kılınır ve ður§ itti«â≠ olu-
nup gölgede kurutulur ve mâ-ı bârid ve cüllâb ve sikencebîn ile şürb olunur.

‰abâşîr İle Aðrâ§-ı Verd ~an¡atıdır: Balπamdan ve §afrâ-i ¡atîðadan 
√âdi& olan √ummayât-ı mu«telifeye nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer beş dirhem, sünbülü’†-†îb 
iki dirhem, †abâşîr bir dirhem, πâfe& ¡u§âresi sekiz dirhem. Bu edviye 
mes√ûðaten cem¡ olunup ður§ kılındıktan sonra gölgede tecfîf olunuğ is-
ti¡mâl olunur.

Debîd-i Verd Tesmiye Olunan Aðrâ§-ı Verd Budur: Kebid ve †ı√âl süd-
delerine ve √ummayât-ı sevdâviyye vü balπamiyyeye nâfi¡dir: Verd on dir-
hem, ¡u§âre-i sûs beş dirhem, sünbül, selî«a, fiðâ√-ı i≠«ir, mürr, za¡ferân, 
ma§†akî her birinden ikişer dirhem. Bunlardan mürr ve za¡ferân «allde nað¡ 
olunur ve bâðîleri daðð olunup elekten geçirildikten sonra cemî¡an «all-i 
me≠kûr ile ma¡cûn kılınıp aðrâ§ kılınır. Eger sen murâd edersen bal ile ma¡-
cûn eyle.

Aðrâ§-ı Verd-i Â«er: ◊ummâ-ı πıbba nâfi¡dir: Verd-i a√mer beş cüz™, 
sünbül, za¡ferân, ma§†akî, enîsûn, lükk, ¡îdân her birinden onar cüz™, ¡u§â-
re-i πâfe&, efsentîn her birinden ikişer cüz™, fiðâ√-ı i≠«ir, helîlec-i a§fer her 
birinden birer cüz™, bir nüs«ada verd sünbül ve ma§†akî gibi onar cüz™ kılın-
mıştır. Bu me≠kûrlar daðð olunup mâ-ı kerefs ile ma¡cûn kılınır ve her ður§ 
nı§f mi&ðâl olmak üzere ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Sünbül İle Ma¡mûl Olan Aðrâ§ Budur: Bu ður§ veca¡-ı kebide nâfi¡ olur: 
Sünbül, lükk-i maπsûl, a§l-ı sûs her birinden dörder dirhem, efsentîn, key-
ye, za¡ferân, ¡u§âretü’l-πâfe&, râvend-i §înî her birinden üçer dirhem, verd 
yedi dirhem. Bunlar daðð olunup elekten geçirilir ve mâ ile ma¡cûn kılınıp 
aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı Kâfûr: Lehîbi mutfî™ ve iltihâb-ı √ummâyı müsekkin, sille ve 
dıðða nâfi¡dir, ¡a†aşı ve kerbi ve ðay™-ı demi giderir: ‰abâşîr dört dirhem, 
verd yedi dirhem, bezr-i «ıyâr, baðlatu’l-√amðâ, bezrü’l-ðar¡ı’l-√ulv ve 
ke&îrâ ve nârdîn ve §amπ ve rubb-ı sûs ve ¡ûd-ı niyy ve ðâðule her birinden 
üçer dirhem ve za¡ferân iki dirhem ve sükker-i †aberzed ve terencebîn her 
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birinden yedişer dirhem, kâfûr bir buçuk dirhem. Bu me≠kûrlar daðð olu-
nup bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ile ma¡cûn kılınıp ður§ yapılır.

Aðrâ§-ı Kâfûrun Nüs«a-i U«râsı: Mi¡de ve kebid telehhübüne ve ða≠f-ı 
deme ve ¡a†aşa ve √ummayât-ı √âddeye nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ‰abâşîr dört dirhem, menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer on 
dirhem, ¡ûd-ı §ırf-ı ceyyid, ðâðule, rubb-ı sûs her birinden üçer dirhem, 
sükker-i †aberzed, terencebîn, √abbu’l-ðı&&âi’l-muðaşşer her birinden ikişer 
dirhem, za¡ferân, kâfûr her birinden birer dirhem. Bu edviyeler mes√ûðaten 
ve men«ûleten cem¡ olunup bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ile ma¡cûn kılınır, her bir 
ður§ bir dirhem olmak üzere ondan aðrâ§ itti«â≠ olunup gölgede tecfîf ve 
ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i U«râ: Aðrâ§-ı kâfûrun bu nüs«ası √ummayât-ı √âddeye nâfi¡, 
kebidin süded-i şedîdelerini teftî√ eder.

A«lâ†ı Budur: Benefsec-i yâbis, nîlûfer her birinden üçer dirhem, bezr-i 
ðı&&â ve bezr-i ða&ed ve †abâşîr ve za¡ferân ve ke&îrâ ve §amπ-ı ¡Arabî ve 
¡u§âretü’s-sûs her birinden ikişer dirhem, verd beş dirhem, rîvend-i §înî, 
lükk her birinden birer dirhem, kâfûr bir mi&ðâl, terencebîn, sükker her 
birinden onar dirhem. Bu edviyeler sa√ð olunup ður§ kılınır.

Nüs«a-i U«râ: Kâfûr, ¡ûd-ı niyy her birinden nı§f dirhem, za¡ferân, 
†abâşîr her birinden ikişer mi&ðâl, bezrü’l-ðı&&â, bezrü’l-ða&ed, ke&îrâ, lükk, 
¡u§âretü’s-sûs, ðâðule her birinden [577b] ikişer dirhem, verd yedi dirhem, 
sükker, terencebîn her birinden onar dirhem. Bu edviyeler sa√ð olunup 
ma¡cûn kılınır ve ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı Kâfûr Li’l-Mu§annif: Hindebâ ve «ass ve baðlatu’l-√amðâ 
büzûrunun her birinden ikişer dirhem, bezr-i ðar¡ın muðaşşeri ve √abb-ı 
«ıyâr-ı muðaşşer her birinden ikişer dirhem ve &ülü& dirhem, rubbu’l-keder 
üç dirhem, eger o rubb bulunmazsa bedeline üç dirhem §andal-ı meðâ§ırî 
va∂¡ olunur, sere†ân-ı mu√rað, za¡ferân, rubbu’s-sûs, kâfûr her birinden bi-
rer dirhem, verd dört dirhem. Bunlardan ður§ itti«â≠ olunur.

Terencebîn İle Ma¡mûl Olan Aðrâ§-ı ‰abâşîrdir: ◊ummâ-ı √âddeye nâfi¡ 
ve mu†fî™ olur.

A«lâ†ı Budur: Verd altı dirhem, terencebîn dört dirhem, neşâ üç dirhem, 
§amπ-ı ke&îrâ, †abâşîr, za¡ferân her birinden ikişer dirhem. Mâ-ı terence-
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bîn ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ile ma¡cûn kılınır. Ve bir ðavmin ≠ikr olunan 
a«lâ†ı üzere bezr-i ðı&&â ve bezr-i «ıyâr ve bezr-i baðlatu’l-√amðâ ve bezr-i 
ðar¡-ı √ulv her birinden ikişer dirhem dahi ziyâde eylediler. Ve ¡alâ kile-
te’n-nüs«ateyn bi’l-cümle sa√ð ve ma¡cûn olunup aðrâ§ kılınır.

Bezr-i ◊ummâ∂ İle İtti«â≠ Olunan Aðrâ§-ı ‰abâşîr Budur: ◊ummayât-ı 
§afrâviyyeye ve πıbba nâfi¡dir «u§û§an †ab¡da in√ilâl dahi ola.

A«lâ†ı Budur: Verd sekiz dirhem, §amπ-ı ¡Arabî ve √ummâ∂ın bezr-i 
muðaşşeri, ðalîlen kavrulmuş neşâ her birinden dörder dirhem, †abâşîr üç 
dirhem, za¡ferân iki dirhem. Bu edviye daðð olunup rummân-ı «âmi∂ suyu 
ile yâhûd mâ-ı √ı§rım ile ma¡cûn kılınıp onlardan ður§ itti«â≠ olunur ve √ı§-
rım-ı sâ≠ec rubbu ile veyâ«ûd şarâb-ı rîbâs ile saðy olunur. Ve bir ðavm o 
a«lâ† üzere †în-i Ermenî ve enberbâris ¡u§âresinin her birinden ikişer dirhem 
şâh-bellû†-ı maðlüvvden üç dirhem ziyâde eylediler.

Aðrâ§-ı Enberbâris: ◊ummâ-ı √âddeye ve evrâm-ı kebide ve ¡a†aş-ı şe-
dîde nâfi¡ olur. Enberbârisin ¡u§âresi veyâ«ûd kendi her hangisi olursa dört 
dirhem, bezr-i «ıyâr, ma§†akî, †abâşîr, sünbül, ¡u§âretü’l-πâfe&, a§l-ı sûs, te-
rencebîn her birinden ikişer dirhem, lükk ve rîvend-i §înî ve za¡ferân her 
birinden birer dirhem, verd on iki dirhem. Bu edviyelerden her ður§ birer 
dirhem olmak üzere aðrâ§ itti«â≠ olunur ve eşribe-i §âli√adan biri ile saðy 
olunur. Ve bir ðavm o a«lâ†ın üzerine iki dirhem efsentîn ¡u§âresi ve bir 
dirhem esârûn ve bezr-i kerefs ve bezr-i râziyânecin her birinden iki buçuk 
dirhem füvve-i §abbâπîn iki dirhem ziyâde eylediler.

Aðrâ§-ı Enberbâris Nüs«a-i U«râsı: ◊ummayât-ı mültehibeye ve ev-
râm-ı kebide ve evrâm-ı mi¡deye nâfi¡dir: Enberbâris, rubb-ı sûs, verd, 
bezr-i ðı&&â, bi††î«in bezr-i muðaşşer ü medðûð u men«ûlü her birinden 
üçer dirhem, ma§†akî, sünbül-i †îb, ¡u§âretü’l-πâfe& her birinden ikişer dir-
hem, füvve-i §abbâπîn, râvend-i §înî, za¡ferân her birinden birer dirhem, 
bezr-i keşût, bezr-i hindebâ her birinden üçer dirhem, †abâşîr bir buçuk dir-
hem, terencebîn altı dirhem. Bunlar daðð olunup mâ-ı terencebîn ile ma¡-
cûn ve ba¡dehu her bir ður§u bir mi&ðâl olmak üzere aðrâ§ itti«â≠ olunup 
şürb olunur.

Nüs«a-i U«râ Aðrâ§-ı Enberbâris: Ma¡a’l-√ummâ olan evcâ¡-ı kebi-
de ve ¡a†aşa ve yereðâna nâfi¡ olur: Verd-i †arî yedi dirhem, enberbâris 
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¡u§âresi ve terencebîn her birinden üçer dirhem, keşût-ı yâbis veyâ«ûd 
onun bezri ve nârdîn ve †abâşîr her birinden birer buçuk dirhem, za¡ferân, 
lükk, râvend her birinden birer dirhem, ¡u§âretü’s-sûs iki buçuk dirhem. 
Bu me≠kûrlar daðð olunup mâ-ı terencebîn ve mâ-ı hindebâdan biri ile 
ma¡cûn kılınır.

Nüs«a-i U«râ Li-Enberbâris: ◊ummayât-ı mültehibeye ve ¡a†aş ve kerbe 
§âli√ ve mu†fî™dir: Enberbâris veyâ«ûd ¡u§âresi ve sûs ¡u§âresi ve †abâşîr 
her birinden üçer dirhem, sünbül bir dirhem, bezr-i «ıyâr üç buçuk dirhem, 
verd altı dirhem, bezr-i baðla, za¡ferân, neşâ, ke&îrâ her birinden ikişer dir-
hem, kâfûr yarım dirhem. Bunlar daðð olunup ma¡cûn olunurlar.

Nüs«a-i Aðrâ§-ı Enberbâris-i U«râ: Enberbâris, bezr-i ferfa«, sünbül, 
¡u§âretü’s-sûs, ke&îrâ, §amπ-ı ¡Arabî, neşâstec her birinden üçer buçuk dir-
hem, †abâşîr, kâfûr, za¡ferân her birinden birer dirhem daðð olunup su ile 
ma¡cûn kılınır ve ður§ itti«â≠ olunur.

Mu§annifin Terkîb Eylediği Enberbâris Aðrâ§ı: Enberbâris rubbu beş 
dirhem, ¡u§âretü’l-πâfe&, †abâşîr her birinden ikişer dirhem, lükk-i maπsûl, 
za¡ferân, kündür, sünbül, ¡u§âretü’l-efsentîn, râvend, lisânu’&-&evr her bi-
rinden ikişer buçuk dirhem, bezr-i hindebâ, keşût her birinden üçer dirhem, 
baðlatu’l-√amðâ bezri bir buçuk dirhem, za¡ferân bir dirhem; mâ-ı hindebâ 
ile ður§ yapılır.

¢ur§-ı Efsentîn: ◊ummayât-ı müteðâdimeye nâfi¡dir, cidden müfettih 
ve müdirr ve müşehhîdir.

A«lâ†ı Budur: Enîsûn, efsentîn, esârûn, bezr-i kerefs, levz-i mürr-i 
muðaşşer veznleri mütesâvî a«≠ olunup mâ-ı bârid ile ma¡cûn olunup ður§ 
kılınır ve ba¡dehu saðy olunur.

Nüs«a-i U«râ Li-Aðrâ§ı’l-Efsentîn: Kebide ve †ı√âle ve mi¡deye ve √um-
mâ-ı πıbbe ve √ummâ-ı mü&elle&eye nâfi¡dir: Enîsûn iki mi&ðâl, esârûn, 
efsentîn-i Rûmî, bezr-i kerefs, levz-i mürr-i muðaşşer ya¡nî iki ðışrı dahi 
izâle olunmuş acı bâdem, ma§†akî, sünbül, ¡u§âre-i πâfe& her birinden birer 
mi&ðâl, §abır-ı İsðû†arî, sâ≠ec-i Hindî her birinden birer buçuk mi&ðâl. Bu 
me≠kûrlar daðð olunup ma¡cûn kılındıktan sonra aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı ∏âfe&: ◊ummayât-ı mültehibeye ve ¡atîðaya ve ¡a†aşa ve südede 
ve evrâm-ı kebide ve †ı√âle ve yereðâna nâfi¡ olur.
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A«lâ†ı Budur: ¡U§âretü’l-πâfe& altı istâr, menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer, 
sünbülü’†-†îb her birinden ikişer istâr, terencebîn-i münaððâ altı istâr, †abâşîr 
dört dirhem. Bu edviye cem¡ olunur ve ma¡cûn kılınıp ður§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı Keber: Evcâ¡-ı †ı√âle nâfi¡ olur: A§l-ı keber ðuşûru ve uşşað her 
birinden dörder istâr, râvend-i †avîl iki istâr, bezr-i bencengüşt ve fülfül-i 
esved her birinden altışar istâr. Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten 
cem¡ olunup uşşað «all-i «amr ile nað¡ olunur ve onunla edviye cem¡ olunup 
ður§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı Lükk: ¡Îdân ve füvve ve enîsûn ve bezr-i kerefs ve efsentîn ve 
esârûn ve levz-i mürr-i muðaşşer ve ðus† ve dâr-ı §înî ve zerâvend-i †avîl ve 
¡u§âretü’l-πâfe& her birinden beşer dirhem daðð olunduktan sonra ma¡cûn 
kılınıp aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§u’l-Kâkünec: Külâ ve me&âne evcâ¡ına ve dem ve midde bevline 
ve cereb-i me&âneye nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Bezr-i bi††î« otuz altı mi&ðâl, afyûn yedi mi&ðâl, bez-
rü’l-benci’l-ebya∂ ve bezrü’l-kerefs ve bezrü’l-√ummâ∂ her birinden do-
kuz mi&ðâl, bezrü’ş-şevkerân ve bezr-i küzbere her birinden yirmi sekizer 
mi&ðâl, bezr-i râziyânec, √abb-ı §anevber-i maðlüvv, za¡ferân, levz-i mürr 
her birinden dokuzar mi&ðâl, kâkünec-i cebelî √abbı yetmiş beş √abbe. 
Bunlar a«≠ ve daðð olunup ¡aðîd-i ¡ineb ile ma¡cûn ve ður§ kılınır; şerbeti 
iki mi&ðâlden üç mi&ðâle varınca ðadar olur.

Kâkünec Aðrâ§ının Nüs«a-i U«râsı: Külâ ve me&âne ður√alarına ve 
tað†îr-i [578a] bevle nâfi¡dir: Bezrü’l-benc ve bezr-i kerefs ve şehdânec 
her birinden altışar dirhem, râziyânec iki dirhem, za¡ferân, bezr-i √um-
mâ∂u’l-berrî, levz-i §anevber, afyûn, levz-i mürr-i muðaşşer her birinden 
üçer dirhem, √abb-ı kâkünec-i kibâr yirmi beş ¡aded, bezr-i ðı&&â on iki 
dirhem daðð olunup ma¡cûn kılındıktan sonra ondan ður§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§u’r-Rîvend: Emrâ∂-ı ¡atîðaya ve kebidin §alâbeti ve cüs™eti ve ev-
râmına ve evcâ¡-ı †ı√âle ve bedene vâði¡ olan ∂arbeye nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Râvend-i §înî sekiz dirhem, füvve, ¡îdâ, lükk-i münaððâ 
her birinden dörder dirhem, bezr-ikerefs, πâfe&, enîsûn her birinden üçer 
dirhem. Bu edviyeler mes√ûðaten ve men«ûleten cem¡ olunup resm-i 
ma¡rûf üzere ður§ kılınır.
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Leyûmûlîs Terkîb Eylediği Aðrâ§: ◊arârete ve ishâle ve veca¡-ı kebide 
nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ‰abâşîr, enberbâris, ¡ûd, bezr-i √ummâ∂, ma§†akî, esârûn 
her birinden birer mi&ðâl, §amπ üç mi&ðâl, verd beş mi&ðâl, gül suyu ile 
ma¡cûn kılınıp aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Â«er: Enîsûn, bezr-i kerefs, esârûn, levz-i mürr, ma§†akî, sünbül, sâ≠ec-i 
Hindî her birinden birer dirhem, ¡u§âretü’l-πâfe&, §abır her birinden ikişer 
dirhem. Bu edviye ba¡de’l-¡acn ður§ kılınıp isti¡mâl olunur.

Â«er: Levz-i mürr, enîsûn, efsentîn her birinden ikişer dirhem, esârûn 
bir dirhem daðð olunup ma¡cûn ve ður§ kılınır.

Aðrâ§-ı Meyûn: Bu ður§ †arasðûn denmekle ma¡rûftur: Za¡ferân, afyûn, 
mürr, bezrü’l-benc, a§l-ı lüffâ√ ðuşûru veznleri berâber a«≠ olunup ¡u§âre-i 
«ass ile ma¡cûn kılınır ve aðrâ§ itti«â≠ olunup ¡inde’l-√âce daðð olunur ve 
mâ ile idâfe olunup ¡inde’l-√âce iki §udπlara †ılâ olunur.

¢ur§-ı Â«er: ¢a§ab-ı ≠erîre, iklîl-i melik her birinden üçer ûðıyye, ðâðu-
le bir buçuk ûðıyye, varað-ı nesrîn, verd-i a√mer her birinden yarımşar 
ûðıyye, misk bir mi&ðâl. Bunlar a«≠ ve daðð olunup elekten geçirilir ve 
aðrâ§ itti«â≠ olunur.

¢urû√-ı Me¡â ve Nezf-i Deme Nâfi¡ Aðrâ§ Budur: Fiðâ√-ı verd, afyûn, 
aðâðıyâ, §amπ her birinden birer ûðıyye, ¡af§ nı§f ûðıyye, fîl-zehrec bir bu-
çuk ûðıyye. Bu edviyeler «ar-gûş ¡a§îri ile ma¡cûn kılınır ve aðrâ§ itti«â≠ 
olunur.

Aðrâ§-ı Enderûmâ«us: ¢a≠f-ı deme nâfi¡dir: Bezrü’l-benc, afyûn, büs-
sed her birinden dörder dirhem, lübân sekiz dirhem, kevkebü’l-ar∂ ve 
neşâstec ve †în-i Ermenî her birinden üçer dirhem, bezr-i «aş«âş iki dirhem, 
cüllenâr yarım dirhem. Bu me≠kûrlar ba¡de’d-daðð ma¡cûn kılınıp aðrâ§ 
itti«â≠ olunur.

Nüs«a-i U«râ Li-Enderûmâ«us: Bu ður§ veca¡-ı mi¡de ve √a§r ve üsre nâ-
fi¡dir: Bezr-i kerefs altı dirhem, enîsûn, efsentîn her birinden üçer dirhem, 
râvend-i §înî, fülfül-i ebya∂, fiðâ√-ı i≠«ir, cünd-i bîdester, sünbül, dâr-ı §înî, 
afyûn her birinden birer buçuk dirhem, §abır-ı İsðû†arî, ma§†akî, za¡ferân 
her birinden birer dirhem. Bunlar a«≠ ve daðð olunup elekten geçirilir ve 
ma¡cûn olunup ður§ kılınır.
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Aðrâ§u’l-Kindî: Tevlîd-i demden kebidi ∂a¡îf olup o sebebden πıdâsı 
ve bâhı ve şehveti ∂a¡îfe olanlara bu ður§ nâfi¡ olur: Lükk, ¡îdân beş cüz™, 
enberbâris üç cüz™, rîvend-i §înî, verd-i a√mer, ¡ûd-ı Hindî her birinden birer 
cüz™, us†u«ûdûs, sûsen-i azrað kökü her birinden nı§f cüz™, za¡ferân, enîsûn, 
bezr-i kerefs, kâşem-i Rûmî, fu†râsâliyûn her birinden rubu¡ cüz™. Onlardan 
medðûðan ve menðûlen aðrâ§ ¡amel olunur.

Aðrâ§-ı Bermekî: »âma ve §afrâya cilâ-i nâfi¡dir ve cidden ðavîdir: 
Helîlec, belîlec, emlec, ibrinc. Bunların men«ûlünün her birinden birer 
cüz™, türbüd-i ebya∂ lübâbı edviye-i me≠kûrenin ¡umûmu vezninde, fânî≠ 
onların mecmû¡u vezninde. Fânî≠ bir †ıncîre va∂¡ olunup üzerine mâdan 
bir şey™ §abb olunur, kaçan kaynasa inzâl olunup üzerine ba¡de-«al† edviye 
saçılıp «al†-ı mu√kem ile «al† olunur ve ba¡dehu her ður§u onar dirhem ol-
mak üzere ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve her ður§u bir şerbet ve o şerbette 
gece küzbere-i yâbise nað¡ olunup πudveten ve ¡ale’§-§abâ√ şürb murâd 
olundukta ta§fiye olunup ba¡dehu şürb olunur, zîrâ onun nað¡ı on ile yirmi 
arasında √â§ıl ya¡nî o şerbet küzberenin ðuvvetini a«≠ı on sâ¡at ile yirmi 
sâ¡at arasında √â§ıl olur. Ve πudveten onu şürb eyleseler o şâribin πıdâsı 
¡a§r vaðtinde mâ-ı √ımma§ ile mütte«a≠ &erîdedir, zeyt-i maπsûl ile i†¡âm 
olunur. Ve balπam-ı zücâcî-i lezic i«râcına √âcet olursa o şerbet üzere helî-
lecâtın rubu¡ cüz™ü miðdârı şa√m-ı √an@al ziyâde olunur.

¢ur§-ı Mâzûyûn, Mâzûnûş Dahi Ta√rîr Olunur: Bu ður§ πa&eyâna ve 
füvâða ve za√îre nâfi¡dir: Enîsûn, bezr-i kerefs, fûtenec-i bostânî ve na¡na¡ 
ve fu†râsâliyûn ve nân«âh her birinden altışar dirhem ve enîsûn ve cünd-i 
bîdester ve fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı fülfül ve nemmâm ve mürr ve efsentîn 
her birinden dörder dirhem, ðuşûr-ı selî«a on iki dirhem. Bu me≠kûrlar ¡asel 
ile ma¡cûn ðılınıp aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı Mâzûyûn-ı U«râ: Bezr-i kerefs, enîsûn, dâr-ı §înî her birinden 
altışar dirhem, efsentîn dört dirhem, mürr, afyûn, cünd-i bîdester, fülfül her 
birinden ikişer dirhem. Bu edviyeler mes√ûðaten cem¡ olunup mü&elle& ile 
ður§ kılınır ve ∂a¡f-ı mi¡de ve i«tilâf ve ðay™ için isti¡mâl olunur.

Aðrâ§-ı Rûzînûn: ◊ummayât-ı mültehibeye ve evrâm-ı kebide ve §afrâ 
ve balπamdan mürekkeb olan √ummâya nâfi¡ olur: Verd-i a√mer men-
zû¡u’l-aðmâ¡ altı dirhem ve sünbülü’†-†îb ve za¡ferân her birinden üçer dir-
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hem, §amπ ve ke&îrâ her birinden birer dirhem. Bu edviye mes√ûðaten ve 
men«ûleten cem¡ olunup mâ-ı ¡a≠b ile ma¡cûn kılındıktan sonra aðrâ§ kılınır.

Aðrâ§-ı Rûzînûn-ı U«râ: ◊abbu’l-bi††î«, √abbu’l-ðı&&â, √ab-
bu’l-ðar¡ı’l-√ulvi’l-muðaşşer her birinden onar dirhem, rubbu’s-sûs altı dir-
hem, ke&îrâ dört dirhem, bezr-i râziyânec, verd her birinden ikişer dirhem, 
za¡ferân bir dirhem. Bunlar daðð olunup bezr-i ða†ûnâ suyu ile ma¡cûn kılı-
nır ve ba¡dehu aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı Mârûnus: Îlâvusa müşrif ve müteveccih olan ¡alîlde îlâvus √udû&u-
nu men¡ eder ve nef«i def¡ eder ve ðay™ı dahi men¡ eder: Bezr-i kerefs, enîsûn, 
dâr-ı §înî her birinden altışar dirhem, efsentîn-i Rûmî, ma§†akî her birinden 
dörder dirhem, fülfül, mürr, afyûn, cünd-i bîdester her birinden ikişer dirhem 
medðûðaten ve men«ûleten ma¡cûn ve ba¡dehu aðrâ§ kılınır.

Aðrâ§u’l-»aş«âş: Nezf-i deme ve su¡âle ve √ummâya ve evca¡-ı §adra 
nâfi¡ olur: Verd, §amπ-ı ¡Arabî her birinden dörder dirhem, neşâ, ke&îrâ, 
rubbu’s-sûs her birinden ikişer dirhem, «aş«âş-ı esved ve «aş«âş-ı ebya∂ 
her birinden üçer dirhem, †abâşîr bir dirhem, za¡ferân iki dânıð. Bu me≠kûr-
lar daðð ve cem¡ olunup ður§ kılınır.

Aðrâ§-ı Cüllenâr: »ilfesi ve dem ve midde i«tilâfı ve za√îri olanlara §âli√ 
olur: Cüllenâr ve ðara@ ve summâð ve bellû†-ı maðlüvv ve sevîðu’n-nebð 
ve √abbu’l-âs her birinden sekizer dirhem, «all ile mu†fâ olan ¡af§ ve «all 
ile menðû¡ kemmûn-ı maðlüvv her birinden dörder dirhem a«≠ ve daðð 
olunup mâ-ı verd veyâ«ûd ¡u§âretü’t-tuffâ√ ile ma¡cûn kılınır ve her ður§u 
bir dirhem olmak üzere aðrâ§ kılınır.

Aðrâ§-ı Dîsyûlîdûs: Külâ ve me&âne ðurû√una ve bevl-i dem ve ¡usr-i 
bevle nâfi¡ olur. Bezr-i kerefs ve bezrü’l-benc ve şehdânec her birinden al-
tışar dirhem, bezrü’r-râziyânec iki dirhem, √abbu’§-§anevber, bezrü’l-√um-
mâ∂, afyûn, levz-i muðaşşer her birinden üçer dirhem, [578b] kâkünec-i 
cebelî √abbı yirmi beş ¡aded, bezr-i ðı&&â-i muðaşşer on iki dirhem. Bunlar 
daðð olunur ve ma¡cûn kılındıktan sonra aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı Enderûn Nüs«a-i İsðiliyâvus: Aðmâ¡-ı rummân on dirhem, 
şebb-i Yemânî, mürr her birinden dörder dirhem, ðalðadîs, ke&îrâ, zerâvend 
her birinden on ikişer dirhem, lübân sekiz dirhem, mâ-ı ¡asel ile ma¡cûn 
kılınıp aðrâ§ kılınır.
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Nüs«a-i U«râ: Zerâvend, ¡af§-ı a«∂ar her birinden sekizer dirhem ve 
bâðî edviyeleri kemâ-kâne ðîle ve sükker mecmû¡-ı edviye mi&illi; onlardan 
aðrâ§ itti«â≠ olunur.

¢ur§-ı Â«er: ¢urû√-ı em¡âya ve §adrdan dem nef&ine nâfi¡ ve cenîni 
√ıf@ eder: Ku√l, şâdenec, dem-i e«aveyn her birinden üçer istâr, siyâdevrân 
bir istâr, lâ≠en, sükk, za¡ferân her birinden dörder dirhem, cüllenâr, ¡af§ 
her birinden yirmişer dirhem, √u∂a∂, ðarn-ı iyyel-i mu√rað, aðâðıyâ her 
birinden onar dirhem, lisân-ı √amel suyu ile veyâ«ûd ¡a§a’r-râ¡î suyu ile 
ma¡cûn kılınırp üç vech üzere isti¡mâl olunur: Evvelkisi esfelden seyelân-ı 
dem için √uðun ile isti¡mâl olunur, ikincisi ðubülde §ûfe ile isti¡mâl olunur. 
Ve üçüncüsü ¡u§âre-i ütrücc ve mâ-ı ¡a§a’r-râ¡î ile saðy olunur. Dem-i §adrı 
nef& için şürb olunsa baðlatu’l-√amðâ suyu ile ve ≠ûsen†âriyâ için sefercelin 
rubb-ı sâ≠eci ile şürb olunur.

¢ur§-ı Enîsûn: Südedi müfetti√ ve kebidi mu§lı√ ve †abî¡atı müleyyin ve 
√ummâ-ı ¡atîðayı müzîl olur.

A«lâ†ı Budur: Enîsûn, πâfe& her birinden üçer dirhem, efsentîn, esârûn, 
bezr-i kerefs, levz-i mürr-i muðaşşer, sünbülü’†-†îb, ma§†akî, sâ≠ec, bezr-i 
şibt her birinden birer dirhem, §abır dört buçuk dirhem, mâ-ı efsentîn ile 
ma¡cûn kılınıp her ður§u bir dirhem vezminde aðrâ§ itti«â≠ olunur ve siken-
cebîn ile saðy olunur.

‰ab¡ı Müleyyin Aðrâ§: Bu ður§ kerbi izâle ve ∂îð-ı nefese nâfi¡ ve ðay™a 
mâni¡dir.

A«lâ†ı Budur: Türbüd beş dirhem, benefsec-i yâbis on dirhem, 
rubbu’s-sûs iki buçuk dirhem; mâ ile ma¡cûn kılınıp her ður§u üç veyâ«ûd 
dört dirhem olmak üzere aðrâ§ kılınır ve on dirhem sükker ile şürb 
olunur.

Aðrâ§u’l-Büzûr: İn√ilâl-i †abî¡ata ve em¡âda olan ðurû√a ve †a¡âmı √a∂m 
eylemeyenlere ve maπ§-ı şedîde ve za√îre ve mütevâtiren nezf-i nisâya 
nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: ◊abbu’l-âs, bezr-i râziyânec, enîsûn, nân«âh, bezr-i ke-
refs, bezrü’l-benc, dûðû her birinden birer ûðıyye, afyûn altı dirhem; şarâb 
ile ma¡cûn kılınıp her ður§ vezn-i nı§f dirhemden ður§ kılınır ve altı aydan 
sonra isti¡mâl olunur.
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¢udemânın Terrîb Eylediği Bu Aðrâ§ İbtidâ-i Mâya ve ~alâbete Nâ-
fi¡dir, A«lâ†ı Budur:: Verd dört dirhem, enberbâris iki dirhem, sümbül o 
mi&illi, ma§†akî, ¡u§âretü’l-πâfe&, efsentîn, i≠«ir, esârûn, enîsûn, bezr-i ke-
refs, bezr-i râziyânec, &emeretü’†-†arfâ, isðûlûðandriyûn, a§l-ı keber her 
birinden birer dirhem, râvend, lükk, rubb-ı sûs her birinden birer buçuk 
dirhem, za¡ferân nı§f dirhem. Bu edviyeler ður§ kılınır.

Aðrâ§-ı Verd-i ‰ayyibe: Veca¡-ı mi¡deye ve √ummâ-ı balπamiyyeye nâ-
fi¡dir: Verd iki ûðıyye, sünbül, a§l-ı sûs her birinden birer ûðıyye, kehrübâ, 
ma§†akî her birinden yedişer dirhem, ¡îdânu’l-belesân beş dirhem, mâ-ı bâ-
rid ile ma¡cûn kılınıp aðrâ§ yapılır.

Aðrâ§-ı Verd-i Müleyyine: Bu nev¡ ður§ §ayfta saðy olunur, nâfi¡, mü-
cerrebdir, √ummayât-ı ¡atîðaya ve evca¡-ı kebide ve yereðâna nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Verd beş dirhem, sünbül iki dirhem, †abâşîr bir dirhem, 
¡u§âretü’l-πâfe& sekiz dirhem daðð olunup mâ-ı terencebîn ile yoğurulup 
ður§ kılınır ve ba¡∂ı eşribe ile saðy olunur.

Aðrâ§u’l-Lükk: Lükk, füvve, enîsûn, bezr-i kerefs, efsentîn-i Rûmî, 
esârûn, levz-i mürr-i, muðaşşer, ðus†, zerâvend-i †avîl, zerâvend-i §înî, ¡u§â-
retü’l-πâfe&, ¡u§âret-i enberbâris her birinden birer cüz™ a«≠ olunup birer 
dirhem miðdârında aðrâ§ kılınır ve ona §âli√ eşribe saðy olunur.

Aðrâ§u’l-Füvve: ‰ı√âlin cüs™et ve §alâbetine ve veca¡-ı kebide ve √um-
mâ-ı müzmine-i rediyyeye §âli√ olur.

A«lâ†ı Budur: Füvve on iki dirhem, a§l-ı keber ðuşûru ve zerâvend-i 
†avîl, a§lu’s-sûs her birinden birer dirhem a«≠ ve sikencebîn ile ma¡cûn kı-
lınıp iki dirheminden bir ður§ itti«â≠ olunur ve her bir ður§u bir şerbet olur, 
†abî«-i efsentîn ile şerbet olunur.

Aðrâ§u’l-Küşû&: ◊ummayât-ı müzmineye §âli√ ve mu†fîdir: Bezr-i 
«ıyâr ve bezr-i baðlatu’l-√amðâ ve bezr-i şâhisferem ve za¡ferân her birin-
den üçer dirhem, şükâ¡, bâzâverd, şâhterec, †abâşîr, türbüd, küşû& her birin-
den dörder dirhem, ke&îrâ, neşâstec, §amπ her birinden birer buçıuk dirhem, 
terencebîn, sükkerü’l-¡uşer her birinden otuzar dirhem, su ile ma¡cûn kılınıp 
isti¡mâl olunur.

Aðrâ§u’l-¡Uşeri’l-Edviye: Rib¡-i ¡atîðaya ve veca¡-ı kebide ve terehhüle 
§âli√ olur.
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A«lâ†ı Budur: Enîsûn, ¡u§âretü’l-πâfe& her birinden dörder dirhem, 
esârûn, sâ≠ec-i Hindî, efsentîn, bezr-i kerefs, sümbül, levz-i muðaşşer, 
ma§†akî her birinden birer dirhem, §abır iki dirhem. Bu edviyeler daðð olu-
nup efsentîn †abî«i ile ma¡cûn kılınıp her dirheminden birer ður§ kılınır ve 
mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Aðrâ§-ı U«râ: ◊ummayât-ı ¡atîðaya ve lehîbeye ve ðay™a ve telyîn-i 
†abî¡ata nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer altı dirhem, √ab-
bu’l-ðı&&âi’l-muðaşşer, ma§†akî, râvend-i §înî, ¡u§âretü’l-πâfe& üçer dirhem, 
za¡ferân iki dirhem, §abır-ı İsðû†arî birer dirhem. Bu edviyeler mes√ûðaten ve 
men«ûleten cem¡ olunur ve mâ-ı ¡a≠b ile ma¡cûn kılınır ve aðrâ§ itti«â≠ olunur 
ve mâ-ı bârid ile ve mâ-ı «ıyâr ile veyâ«ûd sikencebîn ile saðy olunur.

el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ¡alâ seyyidi’l-enâmi ¡adede 
mâ-yüktebü bi’l-aðlâmi mâ-dâme’l-ibtidâü ve’l-i«titâmu. 

Dokuzuncu Ma…âle Sülâ…ât ve ◊ubûb Beyânındadır

Müshil-i ma†bû«larda ve müshil √abblarda olan kelâmı ve ke≠âlik 
πarπarât ve se¡û†ât ve ¡a†ûsât ve a∂mide ve a†liye ve ¡ayn ve sinn edviyele-
rinde olan kelâmı cümle-i &âniyeye te™«îr eyleriz ve bu cümle-i ûlâyı edhân 
ve merâhimi ≠ikr ile «atm eyleriz ve ondan muðaddem sülâðât ve √ubûbât 
cümle-i ûlâda îrâdını re™y eylediğimizi [579a] ≠ikr eyleriz.

Ma†bû«-ı Mâu’l-U§ûl: Südede ve ¡usr-i bevle ve kebid ve mi¡de veca¡la-
rına nâfi¡ olur ve edhân ile ve min-πayri edhânin isti¡mâl olunur.

Ve A«lâ†ı Budur: A§l-ı kerefs ðuşûru ve a§l-ı i≠«ir ve a§l-ı râziyânec ve 
bezr-i râziyânec ve bezr-i kerefs ve enîsûn ve sünbülü’†-†îb ve bersiyâvşân 
ve sünbül ve ma§†akî ve menzû¡u’l-¡acem zebîb her birinden ðadr-i √âce 
a«≠ olunup †ab« olunur ve ðadr-i √âce saðy olunur.

Ma†bû«-ı Â«er Bi-Mâi’l-U§ûl: Kindî veca¡-ı kebid için tertîb eylemiştir: 
U§ûl-i râziyânec ðuşûru, kerefs u§ûlü ðışrı her birinden birer dirhem, bezr-i 
râziyânec, bezr-i kerefs ve verd-i a√mer-i ma†√ûn, fû≠enec, i≠«ir her bi-
rinden yarımşar dirhem, menzû¡u’l-¡acem zebîb iki dirhem, esârûn, sünbül 
her birinden ikişer dânıð. Bu edviyeler üzere bir rı†lın iki &ülü&ü miðdârı 
su §abb olunur ve o sudan iki ûðıyye veyâ«ûd iki ûðıyyeden ðalîlen ek&er 
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veyâ«ûd eðall kalınca ðadar †ab« olunup ta§fiye olunur ve ba¡dehu bir dir-
hem ðadar üzerine levz-i √ulv dühnü ilðâ olunup şürb olunur.

‰abî«u’l-Efsentîn: Veca¡-ı kebide ve mi¡de ve √ummayât-ı mu«telife-i 
bârideye ve balπamiyyeye ve sevdâviyyeye nâfi¡dir: Enîsûn ve bezr-i ke-
refs ve efsentîn-i Rûmî ve esârûn ve bezr-i râziyânec ve u§ûl-i i≠«ir her bi-
rinden √âcet miðdârı a«≠ olunup †ab« ve suyu isti«râc olunup saðy olunur.

‰abî«u’l-∏âfe&: ◊ummâ-ı rib¡i ve √ummâ-ı balπamîsi ve √ummâ-ı mu«-
telifesi olanlara ve yübs-i †ab¡a nâfi¡dir: Helîlec-i esved ve zebîb-i münaððâ 
ve şâhterec ve bâ≠âverd ve πâfe& ve şükâ¡ bu edviyeler veznleri berâber a«≠ 
ve †ab« ve ta§fiye olunur. 

Fa§l Fi’l-◊ubûb

◊abb: Bu √abb riyâ√-ı πalî@adan ve nef«ten ve ¡a§abda olan teşennücden 
ve «u§yelerde olan nef«ten √âdi& evcâ¡a nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Bezr-i kerefs, √armel, enîsûn, ma§†akî, za¡ferân her bi-
rinden birer dirhem, helîlec-i esved ve belîlec ve emlec her birinden ikişer 
dirhem, sekbînec, muðl her birinden birer buçuk dirhem, fû≠enec, fu†râsâ-
liyûn, fiðâ√-ı i≠«ir, esârûn, ðus†, zürünbâd, ¡ûd-ı vecc her birinden yarımşar 
dirhem. Bu edviyelerden √ubûb itti«â≠ olunur.

◊abbu’l-Müntini’l-Ekber: A«lâ†-ı πalî@ayı nef∂ eder, südedi teftî√ eder 
ve veca¡-ı mefâ§ıla ve veca¡-ı «â§ıreye nâfi¡ olur, bara§a ve behaða ve cü≠â-
ma ve dâü’l-fîle dahi nâfi¡dir ve bu √abb-ı mâhânî denmekle ma¡rûftur. 

A«lâ†ı Budur: Uşşað, sekbînec, câvşîr, muðl, §abır, √armel, helîlec, 
şa√m-ı √an@al her birinden sekizer dirhem, şübrüm, eftîmûn, eferbiyûn, 
şey†arec, sûrincân her birinden dörder dirhem, türbüd on dirhem, cünd-i 
bîdester, πârîðûn her birinden ikişer dirhem, saðmûnyâ üç dirhem, za¡ferân, 
sünbül, ðâðule, a§lu’l-«a†mi’l-ebya∂, keyye, dâr-ı §înî, √avlencân her birin-
den birer dirhem.

◊abbu’l-Müntini’l-Ekberi’l-Â«er: Bu √abb veca¡-ı ðûlınca ve niðris ve 
§ulb ve rükeb veca¡larına nâfi¡ olur ve bedenden «ıl†-ı πalî@-i lezici ta√lîl eder.

A«lâ†ı Budur: Muðl, sekbînec, câvşîr, bezr-i √armel, şa√m-ı √an@al, 
§abır, eftîmûn her birinden onar dirhem, saðmûnyâ altı dirhem, dâr-ı §înî, 
sünbül, za¡ferân, cünd-i bîdester her birinden ikişer dirhem, ûferbiyûn bir 
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dirhem. Bu edviye-i me≠kûreden §umûπ mâ-ı kürrâ& içinde nað¡ olunup 
bâðî edviye onun ile √abb kılınır ve şerbeti iki dirhemdir.

◊abbu’l-Müntini’l-A§πar: ~ulb ve rükebi «ıl†-ı lezicden tenðıye eder: 
Sekbînec-i I§fahânî, üşşec, câvşîr, muðl, mürr her birinden onar dirhem, 
türbüd yirmi dirhem, şa√m-ı √an@al on iki dirhem; onlardan §umûπlar nað¡ 
olunup edviye-i bâðıye onun ile ma¡cûn kılınıp √abb kılınır ve şerbeti iki 
dirhemdir, mâ-ı fâtir ile şürb olunur.

Kindî’nin ¡Ameli Olan ◊abb-ı Müntindir: Veca¡-ı mefâ§ıla ve niðrise ve 
«âma ve §afrâ ve sevdâdan √âdi& evcâ¡a ve fâlice nâfi¡dir: ~abır, ihlîlec-i 
a§fer ki menzû¡u’n-nevâ ola ve √armel ve eftîmûn-i İðrî†î ve lübâb-ı türbüd 
ve üşşec ve câvşîr ve sekbînec ve muðlu’l-yehûd her birinden dörder cüz™, 
şa√m-ı √an@al üç cüz™, saðmûnyâ iki cüz™, ûferbiyûn, cünd-i bîdester, dâr-ı 
§înî, za¡ferân her birinden birer cüz™. Bu me≠kûrların §umûπu mâ-ı kürrâ& 
veyâ«ûd mâ-ı kerneb ile bir gün ve bir gece nað¡ olunur ve edviye-i yâbise-
ler daðð olunur ve §umûπ-ı münaðða¡ dahi merhem gibi olunca ðadar daðð 
olunup üzerine edviye-i me≠kûre ekilir ve mu«teli† olunca ðadar daðð ve 
∂arb olunup nohut miðdârında √abblar itti«â≠ olunur ve @ıllda tecfîf olunur 
ve şerbeti iki dirhemdir, mâ-ı fâtir ile evvel-i leylde şürb olunur ve üzerine 
i†¡âm olunacak †a¡âm ferrûc, zîrbâc ve şarâbı ¡asel ve zebîb nebî≠i veyâ«ûd 
dûşâb ya¡nî bekmez olıur.

◊abbu’ş-Şey†areci’l-Ekber: Sekbînec, uşşað, muðl, ûferbiyûn, câvşîr 
her birinden birer dirhem, §abır, eftîmûn, πârîðûn her birinden birer buçuk 
dirhem, zerâvend-i müda√rec, ðan†ûriyûn, cünd-i bîdester her birinden iki-
şer dirhem, dâr-ı fülfül, zencebîl, kemmûn, nân«âh, bezr-i kerefs, enîsûn, 
mürr, za¡ferân, «ardal, şey†arec, şa√mu’l-√an@al, ¡ûdu’l-vecc, mil√-i Hindî 
her birinden dörder dânıð, helîlec-i a§fer, sûrincân, mâhîzehrec her birinden 
ikişer buçuk dirhem. Bu edviye a«≠ olunup mâ-ı kâkünec ile ma¡cûn kılınıp 
√ubûb yapılır ve şerbeti iki dirhem olur.

◊abbu’ş-Şey†areci’l-A§πar: Bedenden bir şıððın istir«âsına ve fâlice ve 
iki √aðv ve rükeb ve mefâ§ıl evcâ¡ına ve niðris-i bâride nâfi¡dir ve ficc ve 
πalî@ olan «ıl†ı ishâl eder.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i a§fer on dirhem, §abır iki dirhem, zencebîl, 
şey†arec-i Hindî, mil√-i Hindî, şa√m-ı √an@al her birinden ikişer dirhem, 
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fülfül, dâr-ı fülfül her birinden birer dirhem, «ardal üç dirhem, fânî≠ dört 
dirhem. Bu edviyeler mâ-ı kerneb ile ma¡cûn kılınıp √ubûb itti«â≠ olunur ve 
şerbet-i vâ√idesi iki dirhemdir, mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Nüs«a-i U«râ Li-◊abbi’ş-Şey†arec: ~abır, türbüd, sûrincân her birinden 
onar dirhem, şey†arec, vecc, mil√-i nef†î, şa√m-ı √an@al, πârîðûn, √abb-ı 
√armel, muðl, sekbînec her birinden ikişer dirhem, zencebîl, dâr-ı fülfül, 
fülfül, ma§†akî, «ardal, enîsûn, ðus†, nân«âh her birinden birer dirhem, 
eftîmûn, helîlec-i esved her birinden beşer dirhem. Bu edviyeler mâ-ı ker-
neb ve mâ-ı kâkünec ile ma¡cûn kılınır ve şerbeti iki dirhem veyâ«ûd üç 
dirhem olur, mâ-ı √ârr ile saðy olunur.

◊abbu’l-∏âfe&: Veca¡-ı kebide ve yereðâna ve √ummayâta nâfi¡ olur.
A«lâ†ı Budur: ~abır, ¡u§âretü’l-πâfe&, ihlîlec-i a§fer bi’s-seviyye a«≠ 

olunup daðð olunur ve elekten geçirilip mâ-ı kerefs ile ma¡cûn kılınır ve 
ondan √ubûb itti«â≠ olunur ve şerbeti iki dirhem olur.

◊abbu’n-Necâ√: Fâlice ve laðveye ve veca¡-ı rükbeye ve balπamdan 
olan evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Îzedheyâdað denmekle ma¡rûf devâ-i Hindî ve şâ†ıl ve 
isrences denmekle ma¡rûf devâ-i Hindî-i â«er ve türbüd ve √abbu’n-nîl-i 
Hindî ve √aşîşü’l-πâfe& her birinden yirmişer mi&ðâl. Bu edviye elli rı†l su 
ile †ab« olunur nı§fı bâðî kalınca ðadar ve sonra ta§fiye olunup o bâðî olan 
su yine nâr üzere i¡âde olunup mün¡aðid olunca ðadar kaynatılır ve ba¡dehu 
dend-i §înî ðışr-ı «âricinden ve vasa†ında olup lisân-ı ¡a§âfîre müşâbih lüb-
bünden tenðıye olunduktan sonra bâðî cevfi a«≠ olunur ve ke≠âlik aπârîðûn 
ve ma§†akî ve §abır-ı İsðû†arî [579b] ve ibrinc-i muðaşşer ve ¡u§âretü’s-sûs 
her birinden yirmişer mi&ðâl a«≠ ve daðð olunup bir √arîrden geçirilir ve 
ba¡dehu dend dahi yalnız daðð olunur ve dendde dühniyyet olmakla onu 
na«l ve √arîrden geçirmek mümkin olmaz belki dend πayr-i men«ûl edvi-
ye-i me≠kûre ile «al† olunur ve cemî¡an edviye-i ma«lû†a mâ-ı ma†bû«a-i 
mün¡aðidenin üzerine §abb olunur √attâ ona ¡asel ðıvâmı ¡ârı∂a olur ve o 
edviye mâ-ı me≠kûr ile yoğurulup ondan √abb itti«â≠ olunup ve o √abbdan 
vaðt-i √âceyye iki dânıðtan nı§f dirheme varınca ðadar şürb olunur ve πâ-
yet-i şürbü dört dânıða ðadardır, ondan ek&er şürb olunmaz ve şürb leylen 
ve mâ-ı √ârr ile olur.
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◊abb-ı Câ&elîð: Bu bir √abbdır ki mi¡deden balπamı ve sevdâyı câlî olup 
i«râc eder ve ∂a¡f-ı ha∂m √asebiyle olan riyâ√ı kesr eder ve §ayfen ve şitâen 
şürb olunur.

A«lâ†ı Budur: Dâr-ı §înî, za¡ferân, ðus†, sünbül, √amâmâ, kemâderyûs, 
√abbu’l-bân, ma√leb, ðırfe, aπârîðûn her birinden ikişer dirhem, mürr, ða-
ranfül her birinden üçer dirhem, §abır on altı dirhem. Bu edviyeler fa§l-ı 
§ayfta ¡a§îr-i verd ile ve şitâda ¡a§îr-i kerneb ile √abb itti«â≠ olunur ve şer-
beti bir dirhemdir, ðable’†-†a¡âm †ılâ ile şürb olunup üzerine şürbü sâ¡atinde 
mâ-ı √ımma§ ile taπdiye olunur.

◊abbu’r-Rûdî Min Kitâbı Felhemân: Ba¡∂ı nüsa«ta “◊abbu’r-Dûrî-Dev-
rî Min Kitâbı Felhemân” vâði¡ olmuştur. Bu √abb nükheyi ve femi ta†yîb 
eder ve ba§arı cilâlandırır ve balπamı i≠hâb eder ve †a¡âmı müşehhî ve es-
nân-ı mâ∂ıπayı muðavvî olur.

A«lâ†ı Budur: ¢ırfe ve ðaranfül ve füvve ve küzbere ve hâl-i bevvâ ve 
ðındîd ve fûfel ve kîryûs her birinden birer dirhem ve müsk bir ðîrâ† a«≠ 
olunup daðð olunur ve elekten geçirilip içinde §amπ √all olunan su ile ma¡-
cûn kılınır. 

Riyâ√a Nâfi¡ ◊abbdır: Ebrideye ve ∂a¡f-ı mi¡deye ve bevâsîre nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: »abe&-i √adîd yüz mi&ðâl a«≠ olunup mâ-ı kürrâ& ile yedi 

gün miðdârı mütevâliyeten nað¡ olunur ve küllü yevmin bir kerre suyu tec-
dîd olunur ve ke≠âlik √abbu’r-reşâd iki yüz dirhem bezr-i kürrâ& ve bez-
rü’l-circîr ve bezr-i fülfül ve bezr-i kerefs ve bezr-i cizr ve bezr-i fücl ve 
√ulbe ve bezr-i ba§al her birinden yirmi beşer dirhem. Bu me≠kûrlar daðð 
olunup mâ-ı kürrâ& ile ma¡cûn kılınır ve √abb itti«â≠ olunur.

◊abbu’d-Dend: Laðveye ve fâlice ve evcâ¡-ı @ahra ve rükbeye ve sebebi 
balπam-ı πalî@a-i lezice ve riyâ√-ı πalî@a olan evcâ¡ın küllîsine nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Dend-i §în[î]den ðışr-ı a¡lâ izâle olunur ve iki ðı†¡a olan 
cevfinin ðı†¡aları arasında lisâna müşâbih olan semmiyyetli lübbü dahi 
†ar√ olunup o ðı†¡aların kendi ve √abbu’d-dıbð ve rubbu’s-sûs ve πârîðûn-ı 
ebya∂ ve keyye ve √aşîşü’l-πâfe& ve efsentîn ve §abır veznleri berâber a«≠ 
ve daðð olunur ve mâ-ı kerefs ile ma¡cûn kılınıp ondan √abb-ı §ıπâr yapılır 
ve o √abbın §âni¡i yedeyni belesânın dühn-i sâ†ı¡ı ile tedhîn eder ve şerbeti 
bir dirhem ile iki dirhem arasında olur ve üzerine yediği †a¡âm zîrbâc olur. 
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◊abb-ı Mil√-i Müshil: Laðveye nâfi¡dir, ba§ara cilâ verir ve sem¡i √id-
detlendirir ve evcâ¡-ı †ı√âle ve niðrise ve evcâ¡-ı mefâ§ıla ve istir«â-i ¡a∂ale 
ve âfât-ı berde ve ru†ûbete nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Mil√-i derânî altı ûðıyye, fülfül on iki dirhem, zencebîl, 
bezr-i kerefs, zûfâ, encudân, fu†râsâliyûn, bezr-i râziyânec, enîsûn, sâ≠ec-i 
Hindî, aπârîðûn, saðmûnyâ, ðaranfül her birinden dörder dirhem. Bu edvi-
yeler elekten geçirildikten sonra cem¡ olunup bir kap içinde ref¡ olunur ve 
vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

◊abbu’l-I§†uma«îðûn: Bu √abb Kindî’nin tertîbi üzeredir, mi¡deyi 
muðavvî ve †a¡âmı müşehhî olur, mi¡de ve kebide ve †ı√âle nâfi¡dir, √avâssı 
ve em¡âyı tenðıye eder ve cemî¡an bedenden fu∂ûlü i«râc eder ya¡nî mirre-i 
§afrâyı ve mirre-i sevdâyı ve balπamı i«râc eder.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i Kâbülî altı cüz™, mil√-i Hindî, efsentîn-i Rûmî, 
aπârîðûn, heşş-i saðmûnyâ-i azrað her birinden üçer cüz™, esârûn, enîsûn, 
bezr-i kerefs her birinden ikişer cüz™, türbüd-i ebya∂ lübâbı on yedi cüz™, 
eftîmûn-ı Aðrî†î-i a√mer-i naðî-i √adî& beş cüz™, eyâric-i feyðarâ yedi cüz™, 
ðaranfül bir cüz™. Bu edviyeler ba¡de’n-na«l cem¡ olunup √ıf@ olunup daðð 
olunur ve su içinde dört cüz™ fânî≠-i Siczî kılınıp o sudan edviye-i me≠kûre 
üzere edviyeyi √în-i daððta ðalîlen ðalîlen saçılır o edviye bekmez ðıvâ-
mında olunca ðadar ve ba¡dehu ondan fülfül miðdârında √abblar itti«â≠ olu-
nur ve şerbeti iki mi&ðâl kılınır. 

◊abbu’l-Bermekî: Re™si ve e†râfı tenðıye eder ve evrâma nâfi¡ olur. 
Ve bu √abb şürb olundukta ce≠b-i mevâdda istið§â eylesin için uyumak 
lâyıðtır.

A«lâ†ı Budur: ~abır-ı İsðû†arî, şa√m-ı √an@al her birinden yedişer 
mi&ðâl, za¡ferân, sünbül, dâr-ı §înî, √abbu’l-belesân, esârûn, ma§†akî, ef-
sentîn-i Rûmî, saðmûnyâ, türbüd her birinden birer mi&ðâl, selî«a nı§f 
mi&ðâl; daðð-ı nâ¡im ile daðð olunur ve elekten geçirilip mâ-ı fâtir ile 
ma¡cûn kılınıp √abblar yapılır ve o √abb §âni¡i levz-i √ulv dühnüyle ye-
dine mes√ eder. Ve o √abbın a«≠ ve şürbünün miðdârı lîn-i †abî¡at ve 
yübs-i †abî¡at √asebiyle olur ve miðdârının eðalli üç √abbe ve ek&eri on 
bir √abbe kılınır ve şerbet-i tâmmesi iki dirhem olur, firâşına yattıkta 
şürb eder.
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◊abb-ı İbnü’l-◊âri&: Behað-ı fâ√işte tecribe olunup üç günde onu izâle 
eylediği müşâhede olundu. Bu √abb √ummâya ve riyâ√a ve evcâ¡-ı mefâ§ıla 
ve balπamî ve sevdâvî dâın küllîsine nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: İhlîlec-i esved ü a§fer ve §abır-ı İsðû†arî ve anzerût ve 
muðl-i a√mer ve sekbînec-i I§fahânî ve şa√m-ı √an@al her birinden beşer 
cüz™, √urf-ı ebya∂, sa¡ter-i Fârsî, şûnîz, kemmûn-ı Kirmânî, mil√-i dârânî, 
¡ilk-i Rûmî her birinden birer cüz™. Bu edviye a«≠ olunup medðûðan ve 
men«ûlen «al†-ı tâmm ile «al† olunur ve edviyeyi ma¡cûn edecek ðadar mâ-ı 
kürrâ& içinde o eczâlardan §umûπ olanları inâ-i §ufrda ya¡nî birinc kâse 
içinde nað¡ olunup şemse §umûπ √all olunca ðadar va∂¡ olunur ve √all olun-
duktan sonra üzerine edviye men«ûlen ilðâ olunur ve daðð ederek ceyyiden 
ve şedîden yoğurulur √attâ her √abbı fülfül ðadrinde kılınır ve gölgede ku-
rutulur ve onın şerbeti bir mi&ðâl olur, mâ-ı fâtir ile saðy olunur ve bu √abbı 
şürb eylemezden iki gün muðaddem «ubzdan ve zîrbâcdan mâ-¡adâ cemî¡an 
eşyâdan √ımye eder.

◊abb-ı İbnü Hübeyre: Bu √abbın √ubûb-ı nâfi¡adan olduğunda e†ıbbânın 
ictimâ¡ ve ittifâðları vardır, riyâ√a ve §afrâya ve bevâsîr riyâ√ına ve «âma 
ve behaða ve √ikkeye menfa¡at-i @âhiresi vardır, leyl ve nehârda ve §ayf ve 
şitâda şürb olunur, onu şürbün zamân-ı mu¡ayyeni yoktur.

Onun A«lâ†ı Budur: Menzû¡u’n-nevât ihlîlec-i esved ü a§fer ve belîlec, 
iki helîlecin her birinden on ikişer mi&ðâl ve emlec altı mi&ðâl, şey†arec-i 
Hindî, dâr-ı fülfül her birinden beşer mi&ðâl, cevz-i bevvâ, mil√-i derânî her 
[birinden] birer mi&ðâl, türbüd-i ebya∂, §abır her birinden üçer mi&ðâl. Bu 
edviyeler cemî¡an daðð olunup elekten geçirilir ve dühn-i benefşec ile seb√a 
gibi kılınıp gölgede tecfîf olunur ve şerbeti altı mi&ðâl olur, nı§fu’l-leylde 
mâ-ı √ârr ile şürb olunup ondan [580a] menâfi¡-i ¡acîbe müşâhede olunur.

el-◊abbu’l-Câmi¡u Li-İbni’l-Cühem: Bedende olan mirre-i §afrâ ve mir-
re-i sevdâ ve balπam fa∂lalarına nâfi¡dir, ona binâen fa∂la-i me≠kûresi olan 
re™se nâfi¡ olur, §amem-i ¡ârı∂ı dahi √all eder ve mi¡deyi tenðıye eder ve ke-
bidi dahi tenðıye eder ve melîle ve √ummâ-ı ¡atîðanın küllîsine nâfi¡ olur ve 
a«lâ†ı cemî¡an ve ke≠âlik demi teskîn eder ve envâ¡-ı ðurû√a ve √ikkeye şifâ 
olur. Ve bâsûru olan kimse bu √abbı şürbe mu√tâc olsa ona lâzım olur ki 
baş parmağına ve §alavât parmağına tatlı bâdem yağı süre ve o iki parmağı 
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ile şürb edeceği √abba mess eyleyip berrâð ve mücellâ eyleyip ba¡dehu şürb 
eyleye; bu minvâl üzere şürb olundukta ona ma∂arratı olmaz.

Ve Onun A«lâ†ı Budur: Eyâric-i feyðarâ yirmi dört dirhem, ihlîlec-i a§-
fer ü esved her birinden altışar dirhem, ma§†akî, enîsûn, ¡u§âretü’l-πâfe&, 
¡u§âretü’l-efsentîn her birinden ikişer dirhem, verd-i a√mer dört dirhem. Bu 
eczâlar daðð olunur ve elekten geçirilip su ile ma¡cûn kılınır ve fülfül mið-
dârında √abblar yapılır ve şerbeti bir buçuk dirhemden iki dirheme varınca 
ðadar olur, evvel-i leylden iki sâ¡at mürûrunda ¡alîl uyumazdan muðaddem 
şürb edip üzerine uyur ve onun miðdâr-ı ishâli bi-√asebi’l-meclis iki ile 
dört arasında olur ve onun ¡ameli nehârda olur.

Ûferbiyûn İle Ma¡mûl ◊abb: Mâ-ı a§fere ve veca¡-ı verike ve niðrise ve 
istir«â-i a¡∂âya nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Ûferbiyûn, ma§†akî, sünbül, enîsûn her birinden dörder 
dirhem, saðmûnyâ, πârîðûn, ¡u§âretü’l-efsentîn her birinden beşer dirhem, 
şa√m-ı √an@al üç dirhem, §abır, eftîmûn, sünbül her birinden onar dirhem, 
mil√-i Hindî bir buçuk dirhem, dâr-ı fülfül iki dirhem. Edviye daðð olunup 
elekten geçirilir ve mâ-ı kerneb ile yoğurulup √abb kılınır ve şürb olunduk-
ta üzerine mâ-ı √ârr şürb olunur.

◊abb-ı Â«er-i Nâfi¡: ◊ummâ-ı müzmineye ve kebid ve †ı√âl ∂a¡flarına 
ve ibtidâ-i nüzûl-i mâya menfa¡ati olur.

A«lâ†ı Budur: Kemâfî†ûs ve kemâderyûs ve a§l-ı sûs ve za¡ferân ve lükk 
ve efsentîn her birinden onar dirhem, bezr-i kerefs, enîsûn, bezr-i râziyânec 
her birinden beşer dirhem, ¡u§âretü’l-πâfe&, verd, dâr-ı §înî, a§l-ı keber, kez-
mâzec her birinden sekizer dirhem, bezr-i keşût on beş dirhem, cu¡de, zûfâ 
her birinden yedişer dirhem, eger o ¡alîlde su¡âl var ise ona on beş dirhem 
rubb-ı sûs ziyâde edersin ve eger †ı√âl var ise ona on dirhem suðûlûðand-
riyûn ziyâde edersin.

◊ummâya Nâfi¡ ◊abb-ı Â«er: Bu √abb a«lâ†-ı mu«telifeden √âdi&e 
olan √ummâ-ı müzmineye ve veca¡-ı kebide ve ibtidâ-i istisðâya nâfi¡dir: 
Efsentîn veyâ«ûd efsentîn ¡u§âresi ve ¡u§âretü’l-πâfe& ve ihlîlec-i a§fer ve 
belîlec ve §abır ve ma§†akî ve za¡ferân ve râvend-i §înî ve lükk-i maπsûl ve 
enîsûn ve şâhterec-i yâbis ve eyâric-i feyðarâ her birinden birer cüz™ a«≠ ve 
daðð olunup ¡inebü’&-&a¡leb suyu ile ma¡cûn kılınır ve √abb itti«â≠ olunur 
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ve şerbeti bir mi&ðâldir, mâ-ı fâtir ile leylen saðy olunur ve eger su¡âli var 
ise cemî¡an edviyenin nı§f vezni miðdârı ona rubb-ı sûs √al† olunur.

Südedi Teftî√ Eden ◊abbdır: Bu √abb südedi teftî√ eder ve πalî@ a«lâ†ı 
tel†îf eder ve a«lâ†ı ve ru†ûbât-ı lezice-i πalî@ayı dahi ce≠b eder ve o √ab-
bın eczâsı budur: Sâ≠ec-i Hindî, mürr, fiðâ√-ı efsentînü’r-Rûmî, ma§†akî, 
za¡ferân her birinden nı§f dirhem, bezr-i kerefs, enîsûn, muðl, sekbînec her 
birinden birer dirhem, §abır yedi dirhem, türbüd, aπârîðûn her birinden üçer 
buçuk dirhem. Bu edviyelerden √abb itti«â≠ olunur.

◊abbu’s-Sekbînec: Veca¡-ı rükbeye ve iki √aðv ve cenb ağrılarına nâ-
fi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Bezr-i kerefs, bezr-i √armel her birinden birer dirhem, 
sekbînec, muðl, eyâric-i feyðarâ her birinden ikişer dirhem, şa√m-ı √an@al, 
aπârîðûn her birinden üçer dirhem, türbüd altı dirhem. Bu edviyeden √ubûb 
itti«â≠ olunur; şerbeti iki dirhemdir, mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

◊abbu’l-Câvşîr: Bu √abb Selmûne’nin mu«târıdır, rükbe ve @ahr veca¡-
larına ve fâlic ve laðveye §âli√tir.

A«lâ†ı Budur: Zencebîl ve fülfül ve dâr-ı fülfül ve şey†arec-i Hindî ve 
ihlîlec-i a§fer ve belîlec ve emlec ve mürr ve türbüd ve saðmûnyâ ve za¡-
ferân ve cünd-i bîdester her birinden ikişer dirhem, câvşîr ve sûrincân ve 
sekbînec ve muðl ve üşşec ve şa√m-ı √an@al her birinden onar dirhem, §abır 
yirmi dirhem, §umûπ mâ-ı kerneb ile nað¡ olunup onun ile edviye ma¡cûn 
kılınıp √abb itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi iki dirhem kılınır.

◊abbu’l-Ûferbiyûn: Fâlice ve istir«âya ve a¡§âba mün√adire olan a«lâ†-ı 
ficceye nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Aπârîðûn, şa√m-ı √an@al, ûferbiyûn, sekbînec, muðl her 
birinden birer dirhem, §abır iki dirhem. Bu edviyeler daðð olunup mâ-ı 
kerneb ile ma¡cûn kılınıp √abblar yapılır.

Misk ile Ma¡mûl Olan ◊abb-ı Hindîdir: Bu √abb veca¡-ı mi¡deye nâfi¡-
dir, be«arı izâle eder ve ke≠âlik şürb-i şarâbdan √âdi& olan ≠efâreti ya¡nî 
şarâb râyi√asını giderir ve şarâbdan olan ru†ûbeti izâle eder.

A«lâ†ı Budur: Râmek, keber her birinden birer rı†l a«≠ olunup ra∂∂ olu-
nur ve mâ ile πasl olunup ðıdra ilðâ olunur ve üzerine kırk rı†l su §abb 
olunup beş rı†lı kalınca ðadar †ab« olunup ta§fiye olunur ve ba¡dehu bir na@
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îf ðıdra ilðâ olunup &âniyen o mâ yalnız mün¡aðid olunca ðadar †ab« olunur 
ve √în-i †ab«ta eczâlar biri birine mülte§ıð ve mu√terið olmasın için bir 
mil¡aða ile ta√rîk olunur ba¡dehu bir yeşil iccâne içine ilðâ olunup §abır-ı 
maπsûl tecfîf olunur gibi tecfîf olunur. Ve kaçan ondan √abb itti«â≠ eyle-
mek murâd eylesen ondan yirmi mi&ðâl miðdârını a«≠ eyle ve sa√ð edip 
elekten geçir ve hâl ve ðaranfül ve cevz-i bevvâ ve besbâse ve ¡ûd-ı Hindî 
ve sâ≠ec ve ðun†ufâr ve §andal-ı ebya∂ ve heyr-i bevvâ22 ve kebâbe her 
birinden birer mi&ðâl, misk beş mi&ðâl, kâfûr on mi&ðâl. Bunların her biri 
başka başka daðð olunup elekten geçirilir ve «al† olunur ve ba¡dehu &âni-
yen beş mi&ðâl râmek a«≠ olunup üzerine altı ûðıyye mâ ilðâ olunup †ab« 
olunur iki ûðıyye bâðî kalınca ðadar ve ta§fiye olunup edviyeler onun ile 
ma¡cûn kılınır ve nohut miðdârında √abblar yapılıp tecfîf olunur ve vaðt-i 
√âcette isti¡mâl olunur. Bu mev∂i¡de maðâle-i tâsi¡a tamâm oldu. Ve lillâ-
hi’l-√amdü ve’l-minnetü. [580b]

Ma…âle-i ¡Âşire Edhân Beyânındadır

Bizim edhânda dahi kelâmımız şar†-ı sâbıð üzeredir.
Dühnü’n-Nârdîn: Bu dühn menâfi¡-i ke&îresi √asebiyle eşref-i edhân-ı 

nâfi¡adandır, bâ†ında olan bürûdet ve riyâ√a nâfi¡ olur ve bürûdetten ¡ârı∂ 
veca¡-ı ü≠ünü teskîn ve izâle eder ve §udâ¡ ve şaðîðayı se¡û†an izâle eder ve 
levni ta√sîn ve riyâ√tan √âdi& maπ§ı ve ðûlıncı izâle eder ve onların evcâ¡ı-
na ve evcâ¡-ı kebide ve evcâ¡-ı ba†na nâfi¡ ve müsekkin olur ve ra√imi tes«în 
eder ve i√lîle izrâð olunsa külyeye ve me&âneye ve istir«â-i me&âneye nâfi¡ 
olur.

A«lâ†ı Budur: ¢a§ab-ı ≠erîre, su¡d, varað-ı πâr, ¡îdânu’l-belesân, sâ≠ec-i 
Hindî, râsen, i≠«ir, ebhel, âs, ðardemânâ, merzencûş her birinden ikişer 
ûðıyye a«≠ olunup cerîşen daðð olunur ve bir ðıdra ilðâ olunup üzerine 
şarâb ve su ilðâ olunup nað¡ olunduktan sonra üzerine beş ðıs† √all dühnü 
ya¡nî mimn-πayri taðşîrin simsimden i«râc olunan dühn ilðâ olunup inâ-i 
mu∂â¡af içinde altı sâ¡at miðdârı nâr-ı leyyine ile †ab« olunur ve her sâ¡a-
tinde ta√rîk olunur ve ba¡dehu nârdan indirilip sovuyunca ðadar terk olunur 

22 “Cevz-i bevvâ” nüs«a.



Tahbîzü’l-Mathûn 141

ve dühn ta§fiye olunur. Ve dühn-i nârdîn üç kerre †ab« olunur, ≠ikr eyledi-
ğimiz †ab« †ab«a-i ûlâ idi.

e†-‰ab«atü’&-&âniyetü: Verd-i a√mer, selî«a, âs-ı ra†b ¡u§âresi, mürr 
her birinden ikişer ûðıyye a«≠ olunup cerîşen daðð olunur ve üzerine su 
veyâ«ûd şarâb ilðâ olunur edviye ıslanınca ðadar ve ba¡dehu dühn-i ma†-
bû«-ı evvel dahi ilðâ olunup nâr-ı leyyine üzere üç sâ¡at miðdârı †ab« olu-
nur ve ba¡dehu tebrîd ve ta§fiye olunur.

e†-‰ab«atü’&-&âli&etü: Sünbüli ðaranfül, mey¡a her birinden üçer ûðıyye, 
cevz-i bevvâ beş ûðıyye, dühnü’l-belesân altı ûðıyye; ≠ikr olunan edviye cerî-
şen daðð olunur ve üzerine mâ §abb olunur ve tes«în olunduktan sonra üzerine 
dühn-i ma†bû« ve dühn-i belesân-ı me≠kûr ve mey¡a-i sâile §abb olunup i«tilâ† 
edince ðadar ta√rîk olunur ve su zâil olup dühn bâðî kalınca ðadar kaynatılır.

Dühnü’l-Mey¡a: İn§ıbâb-ı mâdde mu¡tâdı olan mefâ§ıla ve tes«în-i ¡a∂a-
le ve evrâm-ı bârideye ve ra√im-i bârideye §âli√ olur ve külâyı ve me&âneyi 
tes«în eder.

A«lâ†ı Budur: Dühn-i √all, ðus†, mey¡a-i yâbise üç ûðıyye a«≠ olunup 
nâr-ı leyyine ile †ab« olunur dühn ðuvvet-i edviyeyi a«≠ edince ðadar ba¡-
dehu ref¡ olunur.

Dühnü’l-Bâbûnec: Dühn-i √all, ðus†, √ulbe ve maπsûl ve gölgede mü-
neşşef olan fiðâ√-ı bâbûnec her birinden ikişer ûðıyye a«≠ olunup bir inâ-i 
zücâc içinde kırk gün miðdârı şemste kılındıktan sonra isti¡mâl olunur.

Dühnü’l-Ma§†akî: Mi¡de ∂a¡fına ve evrâmına nâfi¡dir, §alâbeti telyîn 
eder.

A«lâ†ı Budur: Dühn-i √all iki ðıs†, ma§†akî altı ûðıyye. Ma§†akî daðð 
olunup inâ-i mu∂â¡afta dühn kılındıktan sonra üzerine ilðâ olunur.

Dühnü’l-Efsentîni’l-Müşemmeş: Bu dühn a¡∂â-i bârideyi tes«în ve tað-
viye eder.

A«lâ†ı Budur: Dühn-i √all bir devrað a«≠ olunup inâ-i zücâc içine va∂¡ 
ve ilðâ olunur ve iki ûðıyye efsentîn dahi ilðâ olunup kırk gün miðdârı 
şemste kılınır.

Dühnü’ş-Şibt: Dühn-i √all, ðus† ve @ıllda müceffef olan bezr-i şibt bir 
ûðıyye a«≠ olunup inâ-i zücâca ilðâ olunur ve yirmi gün miðdârı şemste 
kılınıp isti¡mâl olunur.
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Dühn-i Sûsen: Ra√imin berdine ve i«tinâðına ve ðûlınca nâfi¡ olur, kül-
yeleri ve me&âneyi tes«în eder.

A«lâ†ı Budur: Selî«a, ðust, √abbu’l-belesân, ma§†akî her birinden birer 
ûðıyye, ðaranfül, ðırfe her birinden nı§f ûðıyye, za¡ferân bir ûðıyye. Bunlar 
daðð olunurlar ve bir inâ-i zücâca bir buçuk rı†l şîrec ile ve otuz ¡aded sûsene-i 
âzâd ile va∂¡ olunur, sûsenenin §ufreti ve varaðının u§ûl-i §ulbesi nez¡ ve remy 
olduktan sonra ve o inâ mev∂i¡-i mu¡tedilde olan gölgede dühn-i sûsenenin 
ðuvvetini a«≠ edince ðadar terk olunur ba¡dehu ta§fiye ve isti¡mâl olunur.

Sûsenin Dühn-i Sâ≠eci: Sûsen-i ebya∂-ı münaððâ iki dirhem, dühn-i √all 
bir ðıs†, inâ-i zücâc içinde kılınır dühn ðuvvet-i sûseni a«≠ edince ðadar ve 
ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Dühnü’l-◊asek: ¡Usr-i bevle nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: Dühn-i √all bir ûðıyye, su bir rı†l ve rubu¡ rı†l, zencebîl 

dört dirhem, √asek on dirhem. Edviye cerîşen daðð olunup bir ðıdra mâ ve 
şîrec me≠kûrlar ile ilðâ olunup su zâil ve şîrec ya¡nî dühn-i √all bâðî olunca 
ðadar †ab« olunur ba¡dehu i√lîle tað†îr olunur.

Dühn-i ◊asek-i Â«er: Mefâ§ıla §âli√ ve levni ta√sîn ve bâhı ziyâde edip 
cimâ¡a √a&& ve iπrâ eder, külâyı ve me&âneyi ve @ahrı ı§lâ√ eder beher yevm 
meybu«tec veyâ«ûd nebî≠ ile ondan bir ûðıyye miðdârı şürb olunur ise. ve 
bu dühn √uðun ile dahi isti¡mâl olunur.

A«lâ†ı Budur: Dühn-i √all ve leben-i baðarın √ulvü ve √asek-i ra†b ¡u§â-
resi her birinden onar rı†l, fânî≠-i ebya∂ beş rı†l, zencebîl iki buçuk rı†l. 
Fânî≠ daðð olunup elekten geçirilip ve cümlesi bir ðıdr-ı fa««âr içine va∂¡ 
olunup mâu’l-√asek ve leben zâil olup dühn yalnız bâðî kalınca ðadar nâr-ı 
leyyine ile †ab« olunur ve nârdan ref¡ olunup ba¡dehu ≠ikr-i sâbıðı üzere 
şürb olunur. Ve bu şürb ile o dühn ∂a¡f-ı külâya nâfi¡ olur ve bâhı ve menîyi 
ziyâde eder.

Nüs«a-i U«râ Li-Dühni’l- ◊asek: ∞a¡f-ı külyeye nâfi¡ olur ve bâhı ziyâ-
de eder ve √a§ra ve veca¡-ı √â§ıreye ve veca¡-ı külâya nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Mâ-ı ¡a≠b on beş üskürücce, zencebîl-i mer∂û∂ dört dir-
hem, √asek-i mer∂û∂ on dirhem, «all bir üskürücce. Bu me≠kûrlar ðadr-ı 
na@îf içine ilðâ olunup su ≠âhib ve dühn bâðî olunca ðadar nâr-ı leyyine 
üzere †ab« olunup ba¡dehu inzâl olunur ve sovuyunca ðadar terk olunup 
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ba¡dehu ta§fiye ve dübüründen i√tiðân olunur ve ðubülünden dahi i√lîle 
§abb olunmakla i√tiðân olunur.

Dühnü’l-◊ayyât: Vech-i âtî üzere ılandan a«≠ olunan dühn istir«â-i 
mað¡adeye nâfi¡ olur: Dühn-i √all üç ðıs† a«≠ olunup bir ðıdr-ı fa««ârda 
kılınır ve o ðıdra beş ile on arasında cânlı ve diri √ayyât-ı sevdâ a«≠ olu-
nup √ayyen ilðâ olunur ve fa««ârın re™si şedd olunur ve nâr-ı leyyine ile o 
√ayyât teherrî edince ðadar †ab« olunup ba¡dehu fa««âr nârdan inzâl olunur 
ve sovuyunca ðadar terk olunup ba¡dehu re™s-i fa««âr fet√ olunur ve onun 
bu«ârından √a≠er olunur ve kaçan fa««âr teneffüs edip bu«ârı kalsa inâ-i 
zücâc içine o ma†bû« va∂¡ olunup vaðt-i √âcette mev∂i¡-i âfete bir rîşe ile 
†ılâ olunur.

Dühn-i Râmişdâ≠: Ba¡∂ı nüs«alarda tâ ile “tâmişdâ≠” yazılmıştır. Bu 
dühn fâlice ve laðveye ve niðrise ve ra¡şeye nâfi¡dir ve evcâ¡-ı @ahra ve 
bâsûra ve nâ§ûra ve dâü’l-fîle dahi nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Muðl on dirhem, uşşað, sekbînec, câvşîr, √abbu’l-be-
lesân, afyûn, besfâyec, «arbað-ı esved,23 zerneb, felence, şey†arec, levz-i 
mürr-i muðaşşer her birinden altışar dirhem, ðaranfül, cevz-i bevvâ, zence-
bîl, √avlencân, dâr-ı §înî, lâ≠en, cünd-i bîdester her birinden üçer dirhem, 
küseylâ, bezr-i benc, sîsâliyûs, lübân, şûnîz, bezrü’l-circîr, [581a] bez-
rü’l-kürrâ&, nân«âh, ðus†, varaðu’l-πâfe&, üşne her birinden beşer dirhem, 
su¡d, √abbu’l-√armel, âs, √abbu’l-«a∂râ, «abbu’l-«ırva¡, merzencûş her bi-
rinden dörder dirhem. Bu edviye ma¡an ve cerîşen daðð olunur ve bir ðıdra 
ilðâ olunup üzerine ¡a§îr-i kernebden altı rı†l §abb olunur ve nâr-ı leyyine 
ile iki rı†l kalınca ðadar †ab« olunup ba¡dehu inzâl ve ta§fiye olunur ve ¡a§r 
olunup edviye ðuvvetlerinden bir nesne terk olunmaz ve o ma†bû«-ı mu§af-
fâ yine ðıdra ilðâ olunur, üzerine altı rı†l dühn-i zeyt ve ke≠âlik semn-i 
baðar, dühn-i râzıðî ve dühn-i «ırva¡ ve efâvîh ile ma†bû« olunup Mı§r’dan 
meclûb olan dühn-i dehmest bunların her birinden onar dirhem, levz-i 
mürr daðîði iki dirhem, √abbu’l-πâr, √abbu’§-§anevber her birinden altışar 
dirhem, dühnü’s-sûsen, dühnü’l-circîr her birinden beşer dirhem, dühn-i 
√abbetü’l-«a∂râ on dirhem, dühn-i √all veyâ«ûd içinde se≠âb †ab« olunan 
dühn-i râzıðî üçer dirhem, dühn-i √ınnâ beş dirhem, üşne, ¡asel, belâ≠ur 

23 “»arbað-ı ebya∂” nüs«a.
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her birinden üçer dirhem. Bu edviyeler o ma†bû«un üzerine §abb olunur. 
Ve kaçan ðıdra edhân-ı me≠kûre §abb olundukta o edhândan miðdâr-ı ðalîl 
ve ma¡âcîn-i kibârdan sencerînâ ma¡cûnundan dahi on dirhem a«≠ olunup 
onlar su ile «al† ve idâfe olunduktan sonra nâr-ı leyyine üzere o sudan üs-
kürücce kalınca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu nârdan inzâl olunup bir ðı†¡a 
sık ve §afîð mindîlden ta§fiye olunur ve mu§affâsı ðıdra i¡âde olunur ya¡nî 
cumhûr-ı edviye olan ðıdra i¡âde olunur ve üzerine altı dirhem ðınne ve on 
dirhem ¡asel †ar√ olunup cemr üzere ≠evebân edince ðadar va∂¡ olunur ve 
ba¡dehu inzâl olunup ona lübna’s-sâile ve nef†-i ebya∂ ve dühn-i belesân 
her birinden onar dirhem «al† olunup bir ðârûre içine konulup ðârûrenin 
ağzı şedd olunup onun şerbeti rubu¡ dirhemden bir mi&ðâle varınca ðadar-
dır, mâ-ı √ımma§ ile şürb olunur.

Dühnü’l-¢us†: Berd-i a¡∂âya ve «u§û§an mi¡de berdine nâfi¡dir, müfet-
ti√tir ve ¡a§abı şedd ve taðviye eder, levni mu√assindir, sevâd-ı şa¡rı √ıf@ 
eder.

A«lâ†ı Budur: ¢us†, mürr on dirhem, selî«a altı dirhem, mermâ√ûz yap-
rağı on istâr. Bu edviye cerîşen daðð olunur ve bir gece şarâb ile nað¡ olu-
nur ve üzerine dühn-i √allden bir buçuk rı†l ilðâ olunup inâ-i mu∂â¡af içinde 
şarâb zâil ve dühn bâðî kalınca ðadar †ab« olunur.

Dühnü’l-¢us†-ı Â«er: Kebid ve mi¡de veca¡larına ve bürûdetten √âdi& 
olan veca¡-ı mefâ§ıla ve şıðð-ı vâ√idin istir«âsına nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: ¢aranfül bir ûðıyye, ða§abu’≠-≠erîre ve sünbül ve sâ≠ec-i 
Hindî ve mey¡a ve u§ûl-i sûsen-i âsmâncûnî ve ðırfe ve üşne ve ðus† her 
birinden ikişer ûðıyye, râsen, selî«a her birinden birer ûðıyye, [mürr yarım 
ûðıyye] edviye-i me≠kûre cerîşen daðð olunur ve bir gece «all içinde nað¡ 
olunur ve üzerine beş rı†l dühn ve beş rı†l su §abb olunur ve su gidip dühn 
kalınca ðadar nâr-ı leyyine ile †ab« olunup ta§fiye olunur ve dühn-i ðus†-ı 
evvel ile «al† olunur.

Dühnü’l-Yârbeker: Bu dühn devâ-i Hindîdir, riyâ√-ı πalî@aya ve berd-
den ¡ârı∂ olan veca¡-ı ra√ime nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Sekbînec, ðınne, su¡d, «ardal-ı ebya∂ her birinden be-
şer dirhem, ¡ilk-i enbâ† sekiz dirhem, câvşîr dört dirhem, ðırfe, zerâvend-i 
†avîl veyâ«ûd zerâvend-i müda√rec her birinden ikişer dirhem, vecc, uşşað, 
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senber denmekle ma¡rûf devâ-i Hindî ve fül ve ¡âðırðar√â her birinden iki-
şer buçuk dirhem, zürünbâd, derûnec, cünd-i bîdester, se≠âb, ðay§ûm, a§l-ı 
sûs, se≠âb-ı cebelî, mev-i erdeşîrân, kerneb, merzencûş, sîsenber, ðaran-
fül-i bostânî her birinden nı§f dirhem, mürr, √ıltîtü’†-†îb, ve √ıltît-i müntin 
ve encudân her birinden rubu¡ dirhem, zeyt dokuz rı†l, su on sekiz rı†l. Bu 
edviyeler su zâil olup dühn bâðî kalınca ðadar nâr-ı leyyine ile †ab« olunur 
ve şerbeti yarım dirhemden iki dirheme varınca ðadar kılınıp mâ-ı şibt ile 
şürb olunur.

Dühn-i Sindî ki Ebûsimâd Denmekle Ma¡rûftur: Su¡âle ve riyâ√-ı πalî@
aya nâfi¡dir ve a«lâ†-ı πalî@ayı ce≠b eder, bevâsîre nâfi¡dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Ebhel, fülfül, kâşim, zencebîl, şey†arec-i Hindî, mil√-i 
a√mer, kemmûn her birinden altışar dirhem, sevîðu’n-nebð bir ðafîz. Bu 
edviyeler a«≠ olunur ve bir ðafîz miðdârı √abbu’r-rummân suda nað¡ olu-
nup o edviye üzere ta§fiye olunur.

Dühnü’l-»ırva¡ı’l-Kebîr: Bu dühn istir«âya ve fâlice nâfi¡ olur, kebid ve 
†ı√âl süddelerini teftî√ eder ve ðûlınc √uðnelerinde vâði¡ olup ona nâfi¡ olur.

Ve A«lâ†ı Budur: Nân«âh, sa¡ter, fû≠enec-i cebelî, mürr, mermâ√ûz, 
bezr-i kerefs, bezr-i râziyânec, enîsûn, bezr-i ðûðî, ma§†akî, esârûn, √ulbe 
her birinden yedişer dirhem, şill, bül, fül, vecc, şey†arec-i Hindî, muðl, zü-
rünbâd, derûnec her birinden beşer dirhem, sekbînec, uşşað, câvşîr, hezâr-
ceşân, şebşebendân her birinden üçer dirhem, u§ûl-i kerefs, ðuşûr-ı a§l-ı 
râziyânec, i≠«ir, u§ûlu’s-sûs, râsen-i yâbis, √asek her birinden onar dirhem, 
zencebîl, dâr-ı §înî, ðaranfül, ðâðule, «îr-i bevvâ, kebâbe, dâr-ı fülfül, cevz-i 
bevvâ, besbâs, şûnîz, kerevyâ her birinden dörder dirhem. Edviye cerîşen 
daðð olunur ve onları πamz ve setr edecek miðdâr su §abb olunup teherrî 
edince ðadar †ab« olunup ta§fiye olunur ve mu§affâsı üzerine «ırva¡ın dü-
hn-i ¡a§îrinden yedi rı†l dühn §abb olunur ve nâr-ı leyyine üzere su gidip 
dühn bâðî kalınca ðadar †ab« olunur ve vaðt-i √âcette ondan iki mi&ðâl 
veyâ«ûd üç mi&ðâl miðdârı mâu’l-u§ûl ile isti¡mâl olunur.

Dühn-i »ırva¡ İsti«râcı Beyânındadır: Ba¡∂ı nâs «ırva¡ √abbını müsta√-
kem olduktan sonra murâd eyledikleri miðdâr a«≠ edip şemse ilðâ ederler 
ve münfetıð olup kabuğundan lübb «urûc edince ðadar şemste terk ederler 
ve ba¡dehu onun lübûbunu cem¡ edip bir hâvene ilðâ edip daðð-ı nâ¡im ile 
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daðð edip ðal¡iyy ile mura§§a§ bir ðıdrda †ar√ ederler ve üzerine su §abb 
edip kaynatırlar, kaçan dühnü külliyyem «urûc eylese nârdan inzâl edip su-
yun yüzünde †âfî olan dühnü a«≠ edip bir inâ içimnde ref¡ edip isti¡mâl eder-
ler. Ammâ Mı§r ahâlîsinin dühn-i «ırva¡dan şey™-i ke&îre mu√tâc olmaları 
ile onu isti«râcda «âdimleri ile ¡amel-i u«râ a«≠ ederler, o ¡amel budur ki 
√abb-ı «ırva¡ teðavvur ve teşennüc edip müsta√kem olduğundan sonra onu 
nâ¡imen †ab« edip bir √av∂ın fe∂âsında ve «alâsında kılarlar ve onu levleb 
ve nebkten biri ile ya¡nî tokmak ve satır mi&illi nesneler ile ¡a§r ederler. Ve 
«ırva¡ın isti√kâmının ¡alâmeti ðışr-ı «âricinden tesâðu†udur. 

Dühnü’l-»ırva¡ı’s-Sâ≠ec: »ırva¡ yalnız su ile †ab« olunur ise √arâreti 
ðalîle olur ve yalnız su ile †ab« olunan «ırva¡ dühnü zeyt-i rikâbî menzi-
lesindedir ðıllet-i √arâreti √asebiyle. Zeyt-i rikâbî ¡inde’l-ba¡∂ mâ-ı √ârr 
ile πasl olan zeyttir ve ¡inde’l-â«er «âm zeytûndan i¡ti§âr olunan zeyttir. 
Mu§annifin kelâmı ðavl-i evveli mü™eyyeddir.

Dühnü’l-¢ar¡: Bu dühn her √arârete nâfi¡dir, bedenden hangi ¡u∂vda 
olur ise olsun. Eger √arâret ¡u∂v-ı @âhirde olur ise o dühn ile mev∂i¡-i √arâ-
rete mes√ olunur ve eger √arâret me&ânede ve külyede ise o dühn onların 
üzerlerine mes√ olunur ve ¡alîl onu şürb eder ve ı§†ıbâπ dahi eder ya¡nî ona 
[581b] πams edip «ubzuna idâm eder ve eger em¡âda √iddet var ise o dühn-
den şürb eder ve bunların cemî¡isine dühn-i «ırva¡ nâfi¡dir.

~ıfatı Budur: Nemâsı tamâm olan ðar¡-ı kibâr a«≠ olunup taðşîr olun-
duktan sonra daðð ve ¡a§r olunup suyundan dört cüz™ ve şîrec-i †arî bir cüz™ 
a«≠ ve cem¡ olunup mâ-ı mu¡ta§ar-ı me≠kûr zâil ve dühn bâðî kalınca ðadar 
†ab« olunur ba¡dehu bir zücâca ta§fiye olunup isti¡mâl olunur.

Dühnü’ş-Şâhisferem: Rükbede ve mefâ§ılda ve cemî¡an bedende olan 
rî√e nâfi¡ olur.

~ıfatı Budur: Şâhisferem bir cüz™ a«≠ olunup su ≠âhib ve dühn bâðî 
olunca ðadar †ab« olunur ve ta§fiye olunup inâ-i zücâc içinde ref¡ olunur, 
zücâcın re™si ve&îðan şedd olunup vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur ve şerbet-i 
vâ√idesi bizim ≠ikr eylediğimiz riyâ√ için bir mi&ðâlden yarın vuðıyyeye 
varınca ðadar isti¡mâl olunur ve √ımma§ [ve] kemmûndan bir şey™ ile †ab« 
olunup suyundan iki ûðıyye ðadar dahi şürb olunur ve üzerine zîrbâc i†¡âm 
olunur ve o dühn ile mev∂i¡-i riyâ√ olan a¡∂âya mes√ olunsa nâfi¡ olur.
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Dühnü’l-Lâ≠en Ya¡nî Kulak Ağrısı İçin İtti«â≠ Olunan Dühn: Dühn-i 
√all iki rı†l, sa¡ter on beş dirhem, füvve iki ûðıyye, câvşîr, sekbînec, mürr, 
muðl, üşşec, §abır, lübân her birinden ikişer dirhem. Bu edviye a«≠ ve daðð 
olunup dühnden mâ-¡adâsı bir †ıncîre ilðâ olunur ve üzerine mâ-ı ðalîl dahi 
ilðâ olunup yed ile ceyyiden mers olunur ve ba¡dehu üzerine dühn-i me≠kûr 
dahi §abb olunup &e«in olunca ðadar nâr-ı leyyine ile †ab« olunup isti¡mâl 
olunur.

Dühn-i Â«er-i Lâ≠en: Nîlec iki ûðıyye a«≠ ve ra∂∂ olunur, zeyt bir rı†l, 
merzencûş nı§f rı†l. Bu me≠kûrlar cemî¡an bir miπrefe-i cedîde içinde †ab« 
olunup ta§fiye olunur [ve kulağa tað†îr olunur.

Dühn-i Felfâ≠: Veca¡-ı mefâ§ıla ve teşennüce ve istir«â-i a¡∂âya nâfi¡ 
olur.]

A«lâ†ı Budur: Fül, vecc, şill, bül, şey†arec-i Hindî, râsen, dâr-ı fülfül, 
cevzü’l-ðay™, u§ûl-i sûsen, bezr-i râziyânec, ðus†, mürr, debîdâr, zürünbâd, 
derûnec her birinden beşer dirhem cerîşen daðð olunup ðıdra ilðâ olunur ve 
üzerine dühn-i √all ve leben ve mâ her birinden ikişer batman ilðâ olunup 
su ve leben zâil ve dühn bâðî olunca ðadar inâ-i mu∂â¡af içinde †ab« ve 
ba¡dehu ta§fiye olunur ve vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i U«râ: Me&ânenin ve ra√imin evcâ¡-ı bâridesine ve ¡ırð-ı nesâya 
ve külyelerin berdine ve istir«â-i a¡∂âya ve ðûlınca ve laðveye ve fâlice ve 
¡a§aba ¡ârı∂ olan riyâ√-ı πalî@a-i bârideye ve veca¡-ı @ahra ve berd [ve] πıla@
dan ¡ârı∂ olan veca¡ın küllîsine nâfi¡ olur ve bu devâ dühn-i Hindîdir.

A«lâ†ı Budur: Şill, fül, bül, vecc, şey†arec-i Hindî, sûsen-i âsmâncûnî 
u§ûlü, râsen, dâr-ı fülfül, cevzü’s-serv, ¡ûdu’§-§anevber, ðus†, bezrü’r-râ-
ziyânec, zürünbâd, dîvdâr, derûnec her birinden onar dirhem. Bu edviyele-
rin küllîsi cerîşen daðð olunur ve leben-i √alîb ve su her birinden onar rı†l 
a«≠ olunur ve beş rı†l dühn-i dahi a«≠ olunup cemî¡an bir ðıdr-ı mu∂â¡af 
içinde su zâil ve dühn bâðî olunca ðadar †ab« olunur.

Dühnü’l-Bey∂: Bu dühn bey∂-i meslûðun §ufresini ta†hîr ile veyâ«ûd 
ðârûre-i Mekkiyye ile tað†îr etmekle veyâ«ûd tað†îr-i ta§¡îdî ile isti«râc 
olunur.

Dühn-i Kelkelânic: Bu dühn sekteye ve fâlice ve istir«âya ve bürûdet ve 
teşennüce ve ∂a¡f-ı mi¡deye ve ¡ırð-ı nesâya ve mefâ§ıl ve @ahr evcâ¡larına 
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nâfi¡ olur ve ke≠âlik ðûlınca nâfi¡ ve †am&ı müdirr ve ra√imi müsa««in ve 
√a§âtı mü≠îb ve veca¡-ı mað¡adeyi müsekkin ve südedi müfetti√ olur.

A«lâ†ı Budur: Helîlec-i Kâbülî ve helîlec-i esved ve belîlec ve emlec 
her birinden onar dirhem, a§l-ı kerefs, a§l-ı râziyânec her birinden yedişer 
dirhem, dâr-ı fülfül ve fülfül ve zencebîl her birinden altışar dirhem, câv-
şîr, üşşec, sekbînec her birinden beşer dirhem, türbüd dört istâr, kerneb-i 
†arî, se≠âb-ı †arî, √asek-i ra†b her birinden birer ðab∂a. Bu edviyelerden 
yâbis olanlar cerîşen daðð olunur ve buðûlü ða†¡ olunup ðıdra ilðâ olunur 
ve üzerine yirmi dört rı†l su ilðâ olunup nı§fı kalınca ðadar †ab« olunur ve 
ba¡dehu üzerine dört batman dühn-i «ırva¡ dahi ilðâ olunup su külliyyen 
zâil olup dühn bâðî kalınca ðadar †ab« olunur. Ve bir ðavm bu dühnün 
a«lâ†-ı me≠kûresi üzere iki istâr, u§ûl-i sûsen ve dört dirhem şey†arec ve 
ke≠âlik enîsûn, râsen, üşne ve ferkehân bunların her birinden ikişer dirhem 
ziyâde ederler. Ve ba¡∂ı nüsa«ta “râsen ve üşne” bedeline “ednes ve ûs-
fîd” vâði¡ olmuştur ve “ferkehân” bedeline “”ðafrkerhân” vâði¡ olmuştur 
ve bir nüs«a-i ¡atîðanın √âşiyesinde İbn Serâfiyûn’dan naðlen “ferkerhân” 
“πafrkerhân”dan mu√arref idiği ta§√î√ olunmuştur.

Dühnü’z-Za¡ferân: ¡A§abı telyîn ve teşennücü izâle eder ve §alâbet-i 
ra√ime nâfi¡ ve levni ta√sîn eder.

Ve A«lâ†ı Budur: Za¡ferân, ðardemânâ her birinden altışar dirhem, ða§a-
bu’≠-≠erîre beş dirhem, mürr yarım dirhem, «all içinde mürrden mâ-¡adâ 
edviye cemî¡an nað¡ olunur ve yine «all içinde mürr başka nað¡ olunur lâkin 
içlerinden ðardemânâ nað¡ olunmaz ve onlardan minvâl-i mu√arrer üzere 
beş gün müstenða¡da ¡alâ-√âlihâ terk olunur ve altıncı günde ðardemânâ 
dahi nað¡ olunup «all içinde bir gün terk olunur ve yedinci günde onların 
üzerlerine beş istâr dühn §abb olunup nâr-ı leyyine ile «all ≠âhib, dühn bâðî 
kalınca ðadar †ab« olunur.

Dühnü’l-Üşne: Üşne beş istâr, ðus† on dirhem, selî«a, ða§abu’≠-≠erî-
re her birinden üçer dirhem, mermâ√ûz iki dirhem, mey¡a beş dirhem, 
dühnü’l-âs bir buçuk rı†l edviye daðð olunup «all içinde nað¡ olunur ve 
üç gün mütevâliyeten «all içinde terk olunup ba¡dehu ta§fiye olunduktan 
sonra dühn-i me≠kûr §abb olunup «all zâil ve dühn bâðî kalınca ðadar 
†ab« olunur.
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Dühn-i Ûferbiyûn: Evcâ¡-ı bârideye «u§û§an ¡a§abda olan evcâ¡-ı bâride-
ye ve ¡ırð-ı nesâya ve @ahr ve ricl veca¡ına nâfi¡ olur.

Ve A«lâ†ı Budur: ¢us† on dirhem, cünd-i bîdester beş dirhem, fû≠e-
nec-i yâbis on iki dirhem, ¡âðırðar√â yedi dirhem, kündüş dört dirhem, 
mîvîzec üç dirhem. Bu edviye cemî¡an daðð olunup dört yüz dirhem 
şarâb-ı rey√ânî içinde bir gün ve bir gece nað¡ olunduktan sonra yine o 
şarâb ile şarâbın &ülü&ten eðalli kalınca ðadar †ab« olunup tebrîd olunur 
ve ba¡dehu mers-i şedîd ile mers olunup ta§fiye olunur ve mu§affâsı üze-
re nı§f vezni miðdârı şîrec veyâ«ûd dühn-i zanbað veyâ«ûd dühn-i «îrî 
§abb olunur ve yine baðiyye-i şarâb zâil ve dühn bâðî kalınca ðadar †ab« 
olunduktan sonra o dühnün her on dirhemi muðâbilinde ikişer dirhem 
ûferbiyûn-ı ebya∂ u √adî& πubâr gibi sa√ð olunur, ≠ikr olunan dühne «al† 
olunup yine nâr üzere va∂¡ olunur ve πalye-i vâ√ide ile kaynadıkta nârdan 
inzâl olunup ref¡ olunur.

Lisân-ı Rûmda Dâmâmûn I†lâð Olunan Dühn Beyânındadır: Onun tefsî-
ri ≠û-¡aşreti a«lâ† ya¡nî on cüz™den mürekkeb demektir, mi¡de ve ¡a§ab berd-
lerine nâfi¡dir, her ¡u∂vu muðavvîdir, fu∂ûlü râdi¡ ve ¡a§abı müleyyindir.

Ve A«lâ†ı Budur: Mey¡a dört ûðıyye, ma§†akî on iki ûðıyye, sâ≠ec-i Hin-
dî, sünbül her birinden dörder ûðıyye, ûferbiyûn üç ûðıyye, dâr-ı §înî altı 
ûðıyye, şem¡-i ebya∂ on iki ûðıyye, fülfül bir ûðıyye. Bu edviyeden yâbis 
olan edviye daðð olunur, mâ-sivâ i≠âbe olunup ref¡ [582a] olunur.

Şaðâyıðu’n-nu¡mân Dühnü: Mi¡de-i bârideyi tes«în eder, şa√m-ı ivezz 
veyâ«ûd şa√m-ı decâc ile «al† olunsa tehebbücü ve teverrümü ta√lîl eder.

Ve A«lâ†ı Budur: Zeyt-i fâyið bir rı†l, verd-i şaðâyıðu’n-nu¡mân iki bu-
çuk ûðıyye. Bu edviyeler bir inâ içinde on gün miðdârı şemse va∂¡ olunup 
ba¡dehu ref¡ olunur. Ve bu dühn ceyyiddir velâkin râyi√ası yoktur.

el-Edhânu’s-Sâ≠ecetü: Sûsen ve sefercel ve tuffâ√ ve «ardal ve ðı&&âu’l-
√ımâr mi&illilerden dühn-i sâ≠ec isti«râcının †arîði budur ki dühn-i √all bir 
cüz™ ve su üç cüz™ a«≠ olunup onlardan hangisinin dühnünü isti«râc ða§d 
olunur ise onunla «al† olunduktan sonra kırk gün miðdârı şemse ilðâ olunur.

Dühn-i Merzencûş: Merzencûş daðð olunup bir ðıdr-ı na@îf içine va∂¡ 
olunur ve onu setr edip dört parmak miðdârı üzerinde ¡âlî olunca ðadar o 
ðıdra şarâb-ı rey√ânî §abb olunup nâr-ı leyyine üzere nı§fı zâil olunca ðadar 
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†ab« olunur ve mers olunup ta§fiye olunur ve mu§affâsı ðıdra i¡âde olunur 
ve üzerine şarâbın nı§fı miðdârı dühn ilðâ olunup şarâb zâil ve dühn bâðî 
olunca ðadar †ab« olunur. Ve bu dühn ðavî olur, tes«în eder, müla††ıf ve 
√arâreti şürben ve mes√en ta√rîk ve tehyîc eder, √arr ve yübste derece-i 
&âli&eye bâliπ olur ve ða†ûran veca¡-ı ü≠üne nâfi¡ olur.

Dühnü’l-Levzi’l-Mürr: Bu dühn evcâ¡-ı er√âma ve i«tinâð-ı er√âma ve 
ra√imin inðılâb ve evrâmına ve re™s ve ü≠ün veca¡ına ve devîsine ve †anîni-
ne §âli√ olur ve veca¡-ı külâya ve ¡usr-i bevle nâfi¡ olur. Ve bu dühn ¡asel ile 
ve a§l-ı sûs ile ve dühn-i √ınnâ veyâ«ûd dühn-i verd ile «al† olunsa √a§âta 
ve rebve ve verem-i †ı√âle nâfi¡ olur, fu∂ûl-i beden √asebiyle veche ¡ârı∂a 
olan â&ârı ðal¡ eder, kelefe nâfi¡ olur ve teşennüc-i vechi bas† eder, ba§arın 
keder ve kelâline nâfi¡ olur ve «amr ile «al† olunsa başta olan ðurû√-ı ra†be-
ye ve √azâz ve nu«âleye nâfi¡ olur.

Ve ~an¡atı Budur: On rı†l levz-i mürr a«≠ olunup ba¡de’t-tenðıye nâ¡i-
men daðð olunup √attâ şey™-i vâ√id gibi olur ve üzerine üç ûðıyye mâ-ı 
müsa««an §abb olunup yarım sâ¡at miðdârı suyu ma§§ edince ðadar terk 
olunur ve ba¡dehu daðð olunup yed ile şedîden ¡a§r olunur ve ¡a§r √asebiy-
le parmakların arasından «urûc edenler bir inâya a«≠ olunup yedinde bâðî 
kalanları cem¡ olunur ve üzerine ke’l-evvel müsa««an bir buçuk ûðıyye su 
§abb olunup bir sâ¡at miðdârı terk olunur ve yine o dahi ¡a§r ve parmaklar 
arasından «urûc edenler inâ içine a«≠ olunur, bu minvâl üzere her on rı†l 
levzden dokuz ûðıyye dühn «urûc edince ðadar ¡amel-i me≠kûr tekrâr olu-
nur ve ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Dühnü’l-Bellû†: Bunun ¡ameli dahi levz-i mürr dühnünün ¡ameli gibidir. 
Ve bu dühnde cilâ ðuvveti vardır, fu∂ûl-i bedenden veche ¡ârı∂ olan â&ârı ve 
ru†ûbet-i lebeniyyeyi ve &ü™lûlü ve ðurû√-ı mündemileden bâðî kalan â&âr-ı 
sûdu câlî olur ve ba†nı ishâl eder velâkin mi¡deye redîdir ve ü≠ünün ağrısına 
ve deviyy ve †anînine muvâfıð olur; eger şa√m-ı ba†† ile «al† olunup ü≠üne 
tað†îr olunur ise cidden nâfi¡ olur.

Dühnü’l-Benc: Bu dühn veca¡-ı enfe §âli√tir ve ba¡∂ı ferzicât a«lâ†ına 
dâ«il olur telyîni √asebiyle. ¿emere-i bencden ebya∂-ı yâbis-i √adî& olanlar 
a«≠ ve daðð olunup mâ-ı √ârr ile ma¡cûn kılınıp şemse va∂¡ olunur ve cefâf 
eden mevâ∂ı¡ı ra†b olanları ile «al† olunur ve bu ¡amel o ma¡cûn leyyin ve 
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esved olunca ðadar tekrâr olunur ve ba¡dehu ¡a§r olunup ¡u§âresi ma«zûn 
kılınır.

Dühnü’l-Encüre: Bu dühn ishâl-i ba†na nâfi¡ olur ve bunun isti«râcı dü-
hnü’l-benc isti«râcı gibidir ve dühn-i ðır†ım ¡amel ve isti«râcı dahi onlar gi-
bidir. ¢ır†ımın ðuvveti bezr-i encüre gibidir velâkin bezr-i encüreden a∂¡af-
tır ve ke≠âlik bezr-i fücl dühnünün ¡ameli dahi onlar gibidir. Ve bezr-i fücl 
dühnünün ðuvveti başında ve cesedinde ðaml-ı ke&îr ¡ârı∂ olanlara muvâ-
fıðtır ve vechte olan «uşûneti câlîdir. Ve ehl-i Mı§r bezr-i fücl dühnünü 
†a¡âmlarında isti¡mâl ederler. Şûnîz dühnünün ¡ameli dahi dühn-i bezr-i fücl 
¡ameli gibidir ve dühnünün ðuvveti fücl bezrinin dühnü ðuvveti gibidir.

Dühnü’l-∏âr: Onun müsa««ine ve müleyyine ve efvâh-ı ¡urûðu müfet-
ti√a ve a¡∂âyı mu√allile ðuvâları vardır ve bi’l-cümle veca¡-ı a¡∂âya ve ið-
şi¡râra ve evcâ¡-ı ü≠üne ve §udâ¡a dahi muvâfıð olur: ◊abbu’l-πâr vaðt-i 
idrâkinde a«≠ olunup su ile †ab« olunur ve o †ab« ile √abb-ı πâr-ı me≠kûrun 
ðışrı üzere dühn @uhûr eder ve yed ile o dühne mes√ olunup bir §ûfeye cem¡ 
olunur. Ve ba¡∂ı nâs dühn-i πârı isti«râcında evvelâ zeyt-i ünfâðı su¡d ve 
i≠«ir ve ða§abu’≠-≠erîre ile ¡af§ kılarlar ve ba¡dehu içine varað-ı πârın †arîsi-
ni ilðâ edip †ab« ederler ve ba¡∂ı â«er vech-i me≠kûr üzere ¡amel ederler lâ-
kin varað-ı πâr ile √abb-ı πârı ma¡an o ma¡fû§a ilðâ ederler ve ¡alâ-kile’l-¡a-
meleyn ondan râyi√a @uhûr edince ðadar zeyti †ab« ederler. Ve bu dühnü 
itti«â≠a ziyâde §âli√ olan πâr cebelî ve ¡arî∂u’l-varað olan πâr olur ve dühn-i 
πârın ecvedi dühn-i √adî& ve levni a«∂ar ve şedîdü’l-merâre ve √ırrîf olanlar 
olur ve o dühnde müsa««in ve efvâh-ı ¡urûðu müleyyin ðuvvet vardır.

Dühnü’l-İ≠«ir: Bu dühn bara§a §âli√ olur ve ba¡∂ı kerre i¡yâyı i≠hâb ve 
izâle eden [edviye] a«lâ†ına id«âl olunur ve √ikke envâ¡ına ¡umûmen nâfi¡ 
olur. Ve bu dühn &emere-i na∂îcinden tertîb ve itti«â≠ olunur dühn-i πâr 
&emere-i müdrike-i πârdan itti«â≠ olunduğu gibi.

Dühnü’l-Verd: Bu dühnün ðuvve-i ðâbı∂a vü müberridesi vardır ve id-
dihân olunmağa bu dühn §âli√ ve ∂ımâdâta «al† olunur ve şürb olundukta 
ba†nı ishâl eder ve mi¡de ilti√âbını teskîn eder ve ðurû√-ı ¡amîðada la√mı in-
bât eder ve başta olan ðurû√-ı ra†benin redâ™etini ve şîr-penci teskîn eder ve 
o ðurû√un ibtidâsında o dühn ile baş tedhîn olunur ve ma¡a-≠âlik la«la«aten 
dahi isti¡mâl olunur ve veca¡-ı esnân için onun ile ma∂ma∂a olunur ve göz 
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kapaklarının πıl@ati için onun ile ikti√âl olunsa ¡ilâc-ı §âli√ olur ve em¡â ve 
ra√im √urðatları için onun ile i√tiðân olunsa §âli√ ¡ilâc olur.

~an¡atı Budur: İ≠«ir beş cüz™, zeyt yirmi cüz™. Bunlar a«≠ olunup i≠«ir 
daðð olunduktan sonra su ile ıslatılır ve zeyt ile †ab« olunup √în-i †ab«ta 
ta√rîk olunur ve ba¡dehu ta§fiye olunup o mu§affâya bin ¡aded aðmâ¡ın-
dan mülðât ve mümtâz olan verd-i câff oan su i§âbet eylemezden muðad-
dem ilðâ olunur ve o dühnün ¡âmili †ayyibetü’r-râyi√a ¡asel ile elini tel†î« 
edip yed-i müla††a«ı ile ke&îren ve mirâren onu taðlîb ve ba¡dehu ¡a§r-ı 
daðîð u leyyin ile ¡a§r edip mâiyyeti neşf olunca ðadar bir gece ¡alâ-√âlihi 
terk eder ve ba¡dehu ¡asel ile mel†û«a olan bir iccâneye ya¡nî leğene ¡a§r 
edip bâðî kalan &üflünü bir inâya va∂¡ eder ve üzerine mu¡affa§ iki cüz™ 
i≠«ir †ar√ ve ilðâ edip ¡a§r-ı evvel şurû†u üzere √abk24-ı ceyyid ile &âniyen 
onu ¡a§r eder ve ke≠âlik &âli&en ve râbi¡an o ¡ameli tekrâr eder. Ve ba¡∂ı 
nâs verdi daðð edip zeytte nað¡ eder, her yedi günde verdini tecdîd eder, 
üç kerre tecdîd-i verdi tekrâr edip dühnünü ma«zûn eder ve vaðt-i √âcette 
isti¡mâl eder.

Dühnü’l-Îresâ: Bu dühnün tes«în ve telyîn ve «uşkrîşâtı ve ¡ufûnâtı ve 
evsâ«ı tenðıye ðuvveleri [582b] vardır, evcâ¡-ı ra√ime ve evrâm-ı √âddesine 
ve in∂ımâm-ı femine muvâfıð olur ve cenîni i«râc ve bevâsîr efvâhını fet√ 
eder ve ü≠üne ¡ârı∂ olan devîye muvâfıð olur eger «all ve se≠âb ve levz-i 
mürr ile isti¡mâl olunur ise ve nezelât-ı müzmineye ve netn-i enfe muvâfıð 
olur onun ile mun«urân tedhîn olunur ise. Ve bu dühnden bir buçuk ûðıyye 
dühn şürb olunsa ba†nı ishâl eder ve îlâvus tesmiye olunan ðûlınca §âli√ 
olur, bevli idrâr eder ve ðay™ı ¡asîr olanların ðay™ını selîs ve sehl eder eger 
e§âbi¡ veyâ«ûd bir rîşe bu dühn ile tedhîn olunup boğazına id«âl olunur 
ise. »unâðı veyâ«ûd ða§abe-i riyede «uşûneti olanlara o dühnle ta√annük 
ve πarπara §âli√ olur ve fu†r ve benc ve küzbere şürb edenlere o dühn saðy 
olunur.

~an¡atı Budur: ¢ışr-ı küfürrâ altı cüz™, zeyt yedi cüz™. Bu devâlar a«≠ 
olunup ðışr nâ¡imen daðð olunur ve dokuz cüz™ su ile ıslatılıp zeyt ile ma¡an 
bir ðıdr-ı nu√âsa ilðâ olunur ve zeytin râyi√ası @uhûr edince ðadar †ab« ve 
ba¡dehu ¡asel ile bir inâya ta§fiye olunur. 

ب 24 כאم و أ ا  ا כ ا وا .âmûs¢ ا
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Ve edhân-ı îresâdan zeyt-i mu¡affa§ ile itti«â≠ olunan dühn-i fâiðin 
¡ameli budur ki zeyt-i me≠kûrdan on dört cüz™ a«≠ olunur ve üzerine îresâ-i 
medðûðtan bir mi&li ðadar ilðâ olunup iki gün ve iki gece terk olunup ve 
ba¡dehu ¡a§r-ı şedîd ile ¡a§r olunur. Ve eger dühnün ðuvveti ziyâde olmasını 
murâd eder isen iki veyâ«ûd üç def¡a îresâyı tecdîd edersin ve her def¡ada 
ke’l-evvel ¡amel edip ba¡dehu isti¡mâl edersin.

Dühnü’l-Uð√uvân: Mülehhib ve cidden müsa««indir, onda telyîn ðuv-
vesi vardır, o ðuvvet ile efvâh-ı ¡urûðu fet√ eder ve bevli idrâr eder, edviye-i 
mu¡affineye «al† olunup nevâ§îr şaðð olunduktan sonra üzerine bu dühn 
va∂¡ olunsa nâfi¡ olur ve «uşkrîşâta ve ðurû√-ı «abî&eye dahi nâfi¡dir, ¡usr-i 
bevle ve evrâm-ı mað¡adeye ve fet√-i bâsûra muvâfıð olur mað¡ade o dühn 
ile tedhîn olunur ise ve †am&ı idrâr eder ra√ime i√timâl olunsa ve ke≠â-
lik onu i√timâl ra√imin §alâbetini ve evrâm-ı balπamiyyesini dahi ta√lîl 
eder. Ve bu dühn ¡a∂alde olan cirâ√âta ve a¡§âb cirâ√atlerine nâfi¡ olur bir 
ðı†¡a §ûfe o dühn ile ıslatılıp o cirâ√âtin üzerlerine va∂¡ olunmakla. Dühn-i 
uð√uvân zeyt-i ünfâð ve dühn-i bellû† ve dühn-i belesân ve i≠«ir ve ða§a-
bu’≠-≠erîre ve ðus† ve √amâmâ ve nârdîn ve selî«a ve √abbu’l-belesân işbu 
edviyeler ile ¡amel olunur, bir âniye şarâb ve ¡asel ile tel†î« olunur ve ≠ikr 
olunan efâvîh daðð olundukta onun içinde ma¡cûn kılınıp ona uð√uvân «al† 
olunur ve bundan muðaddem ≠ikr olunan ¡amel dahi işlenir.

Dühnü’ş-Şî√: Bunda ðuvvet-i √ârre vardır, ra√imin insidâdına ve §alâbe-
tine nâfi¡ olur ve †am&ı idrâr eder ve meşîmeyi i«râc eder.

~an¡atı Budur: Sekiz cüz™ şî√ a«≠ olunup dühn-i √ınnâ ¡amel olunacak 
dühn-i mu†ayyeb ile o şî√ nað¡ olunur ve ba¡dehu ¡a§r olunup ref¡ olunur. 
Eger sen onun şiddet-i râyi√asını ve ta†yîbini murâd eder isen onun üzerine 
varað-ı şî√i merreten u«râ ilðâ edip ba¡dehu ¡a§r eyle.

Dühnü’l-◊ulbe: Onda ðuvve-i müleyyine vardır ve dübeyleyi in∂âc eder 
ve ra√imde ¡ârı∂a olan §alâbete cidden §âli√a olur ve tevlîdi ¡usretli olan 
hatunlara ondan √uðne itti«â≠ olunup onların ru†ûbâtı «urûcu a«≠ eyledikte 
onun ile i√tiðân olunur. Ve ba¡∂ı kerre onunla maπ§ı olanlara dahi i√tiðân 
olunur ve başta olan nu«âle-i re™si ve ðurû√-ı ra†beyi câlî olur ve şem¡ ile 
o dühn «al† olunsa √arða nâfi¡ olur ve ba¡∂ı kerre edviye-i kelef ile πamr 
olunur ya¡nî edviye-i kelef üzere bu dühn o edviyeyi setr edip üzerine ¡âlî 
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olunca ðadar §abb olunur. Ve bu dühnden mu«târ olan †arî ve √adî& olup 
√ulbe râyi√ası @âhire olan dühndür.

Ve Bunun ~an¡atı: ◊ulbe dokuz cüz™, zeyt beş cüz™, ða§abu’≠-≠erîre bir 
cüz™, su¡d iki cüz™ a«≠ olunur ve zeyt-i me≠kûr içinde o devâlar yedi gün nað¡ 
olunup her günde üçer def¡a ta√rîk olunur ve ba¡dehu ¡a§r olunup ma«zûn 
kılınır. Ve ba¡∂ı nâs dahi ≠ikr olunan edviye ile zeyti ta¡fî§ edip onun içinde 
√ulbeyi nað¡ edip ba¡dehu ¡a§r ederler. Ve dühn-i √ulbeden mu«târ olan o 
dühn olur ki yede o dühn mes√ olunsa yed-i memsû√ şemm olundukta on-
dan râyi√a-i √ulve i√sâs oluna ve bunun mâ-¡adâsı ∂ıdd üzere olup dühn-i 
πayr-i mu«târ olur. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu 
¡alâ seyyidinâ Mu√ammedin seyyidi’l-enâmi. 

On Birinci Ma…âle Merâhim, ∞ımâdât Beyânındadır

Merhem-i İsfîdâc: ◊arð-ı nâra ve sülû«a nâfi¡ olur.
A«lâ†ı Budur: Mürdâsenc bir dirhem, isfîdâc beş dirhem, şem¡-i ebya∂ 

yedi dirhem, verd iki ûðıyye. Şem¡ ve dühn eritilip ve bir hâvene ilðâ olun-
duktan sonra üzerine isfîdâc ve mürdâsenc ilðâ olunur ve sovumazdan 
muðaddem cemî¡an «al† olunur ve onlar ile ma¡an bir ¡ade beyâ∂-ı bey∂a 
dahi «al† olunup isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i U«râ: İsfîdâc beş dirhem, mürdâsenc iki dirhem, «abe&-i fı∂∂a bir 
mi&ðâl, ke&îrâ bir dirhem. Bunlar daðð olunup bir √arîreden geçirilir ve şem¡-i 
ebya∂ dahi bir ûðıyye miðdârı a«≠ olunup üç ûðıyye dühn-i verd ile i≠âbe 
olunur ve bir hâven içinde o mü≠âbın üzerine edviye ilðâ olunup sa√ð olunur.

Merhem-i Bâsilîðûn-ı Kebîr: ¢urû√a nâfi¡ olur ve onu mümtelî eder ve 
mevâ∂i¡-i ¡a§abâniyyesini ı§lâ√ eder ve √arâreti olmayan cirâ√âtı dahi ı§lâ√ eder.

~an¡atı Budur: Şem¡ bir rı†l, zift sekiz ûðıyye, mürr, râtiyânec her birin-
den dörder ûðıyye, ¡ilk-i enbâ† dört ûðıyye, zeyt beş rı†l.

Merhem-i Bâsilîðûn-ı ~aπîr: Râtînec, zift, şem¡ veznleri berâber a«≠ olu-
nup dühn-i zeyt ile isti¡mâl olunur.

Merhem-i İsfîdâc Bi’l-»all: Bir batman isfîdâc mes√ûðan ve men«ûlen 
a«≠ olunup iki rı†l zeyte ∂arb olunur ve on rı†l «all dahi a«≠ olunup ðalîlen 
ðalîlen üzerine §abb olunur ve mün¡aðid olunca ðadar ∂arb olunur ve bir inâ 
içinde ref¡ olunur, ¡inde’l-√âce isti¡mâl [583a] olunur.
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Merhemü’l-Mürdâsenc Bi’l-»all: Mürdâsenci dilediğin miðdâr a«≠ edip 
elekten geçir ve bir †aşta va∂¡ edip üzerine «all ve zeyt ilðâ eyle, ceyyiden 
«al† edip isti¡mâl eyle.

Merhemü’z-Zencâr: ¢urû√-ı ¡atîðaya nâfi¡dir: Zencâr iki dirhem, şem¡, 
râtiyânec, ¡ilkü’§-§anevber her birinden beşer dirhem. Zencâr sa√ð olunur 
ve bâðî edviye ðadr-i √âcet zeyt ile i≠âbe olunup üzerine o zencâr-ı mes√ûð 
ilðâ olunur ve ∂arb olunup tesviye ya¡nî müteşâbihü’l-eczâ™ kılınır ve ba¡-
dehu isti¡mâl olunur.

Merhem-i ¢alðadîs: Bu merheme Câlînûs ــ  - fûnîðî tesmiye eyledi 
ve bu merhem †â¡ûna nâfi¡dir ve ¡asiretü’l-indimâl olan ður√-ı demeviyyeyi 
idmâl eder, √a§r ve kesre ve ra∂∂a ve cemî¡-i evrâma nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: ¿erbin كa√m-ı ¡atîði iki rı†l, zeyt-i ¡atîð üç rı†l, mürdâsenc 
üç rı†l, ðalðadîs dört ûðıyye. Bunlar a«≠ olunup şa√m i≠âbe ve ðalðadîs 
sa√ð olunur ve şa√m-ı mü≠âb ve mes√ûð ðalðadîs o üç rı†l zeyt ile «al† 
olunur ve &ülü&e-i er†âl mürdâsenc dahi sa√ð olunup ma¡a’ş-şa√m o ma«lû† 
ile bir hâven içinde «al† olunup bir †ıncîr-i na@îfe va∂¡ olunur ve na«lden25 
mað†û¡a bir sa¡fe ile eczâları müteşâbih ve mütesâviye olunca ðadar tesvî† 
olunur ve vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Merhem-i Esved: Mürdâsenc bir ûðıyye, «all-i &iððîf üç ûðıyye, zeyt iki 
ûðıyye. Bu me≠kûrlar †ab« olunur velâkin mu√terið olmasın için †ab«ına 
¡inâyet olunur.

Merhem-i Diyâ«liyûn: Bu merhem sil¡a ve «anâzîre ve evrâm-ı §ulbiy-
yeye nâfi¡ olur.

~an¡atı Budur: ◊ulbe, bezr-i kettân, «a†mî-i ebya∂ her birinden birer 
keylece a«≠ olunup bir gün ve bir gece her biri başka başka nað¡ olu-
nup her birinden birer rı†l ve rubu¡ rı†l lu¡âb itti«â≠ olunur ve mürdâ-
senc bir buçuk rı†l ve zeyt iki rı†l bunlar dahi a«≠ olunup lu¡âbât πalye-i 
vâ√ide ile kaynatılır ve nârdan inzâl olunup ba¡dehu zeyt mürdâsenc-i 
mes√ûð ile mün¡aðid olunca ðadar kaynatılır ve o zeytin üzerine lu¡âbât 
evvel-be-evvel ilðâ olunup nâr-ı leyyine ile ¡aðd ve levni taπyîr olunca 
ðadar †ab« olunur.

25 “Na«l” hurma ağacıdır.
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Merhem-i A√mer: Medðûð ve men«ûl mürdâsenc bir menn, zeyt iki rı†l, 
«all on rı†l. Bu eşyâ a«≠ olunup mün¡aðid olunca ðadar ∂arb olunur ve ba¡-
de’l-in¡iðâd mes√ûðan ve men«ûlen bir rı†l ¡urûð-ı §abbâπîn †ar√ olunur.

Merhemü’r-Rüsül: Bu merhem merhem-i deşlî«âdır ya¡nî √avâriyyûn 
merhemidir. ◊avâriyyûn, ◊a∂ret-i Mesî√ ¡aleyhi’s-selâmın en§ârıdır. Ve 
bu merhem merhemü’z-zühre ve ــא  - mendiyâ denmekle ma¡rûftur. Bu 
merhem nevâ§îr-i §a¡beyi ve «anâzîr-i §a¡beyi rıfð üzere ı§lâ√ eder, bu bâb-
da ona mu¡âdil bir mu§li√ nesne yoktur ve cirâ√âtı la√m-ı meyyitten ve 
ðay√tan tenðıye edip idmâl eder. Ve bunun √aððında denildi ki ــ ــ  ــ ا  ا
ــא ار ــ  ــ   Ya¡nî bu merhemi on iki √avârî on iki devâdan terkîb دواء 
eylemiştir.

Ve Onun A«lâ†ı Budur: Şem¡-i ebya∂ ve râtînec her birinden yirmi sekiz 
dirhem, câvşîr, zencâr, mürr, ðınne her birinden altışar dirhem, mürdâsenc 
dokuz dirhem. Bu edviyeler a«≠ olunur ve muðl «all-i «amr ile nað¡ olunur 
ve eyyâm-ı §ayfta iki rı†l zeyt ile ve fa§l-ı şitâda üç rı†l zeyt ile †ab« olunur.

Merhemü’z-Züncüfr: »anâzîre ve sere†âna ve iki «u§ye veremine nâfi¡-
dir.

Ve A«lâ†ı Budur: Mürdâsenc, ðınne her birinden beşer dirhem, lübân, 
uşşað her birinden onar dirhem, ¡ilk-i enbâ† altı dirhem, şem¡ on istâr, zün-
cüfr sekiz dirhem, zeyt ðadr-ı kifâye.

Merhem-i Merðûnu’l-¢ırmız: Veca¡-ı mað¡adeye ve nâr-ı Fârsîye nâfi¡-
dir.

A«lâ†ı Budur: Şa√m-ı √an@al, kündüş, üşnân, kibrît her birinden üçer 
dirhem, mertek, şiyâf-ı mâmî&â her birinden altışar dirhem, √armel ve 
merðûnu’l-ðırmız26 ya¡nî dûdu’l-ðırmız her birinden on ikişer dirhem, zan-
bað iki dirhem, zift on dirhem. Bu merhemi isti¡mâl ða§d olundukta dühnde 
idâfe olunup ba¡dehu isti¡mâl olunur.

Merhemü’l-Keyy: ¢ulðu†âr-ı meşvî on dirhem, nûre-i πayr-i mu†fât ve 
lübnâ her birinden ikişer dirhem a«≠ olunup ondan merhem-i kâvî itti«â≠ 
olunur.

Merhemün Cerrebehu ±erba√î: Bunu ±erba√î tecribe eylemiştir: 
Mâmîrân, ¡urûð-ı §ufr, ðınne, uşşað, anzerût, §amπ, dem-i a«aveyn her bi-

26 “Merðûzu’l-ðırmız” nüs«a.
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rinden birer cüz™, mertek mecmû¡-ı edviye vezninde, dühn-i √all, dühn-i 
zeyt o edviyelerin küllîsinin mecmû¡u vezninde, şem¡ ðadr-i √âce. Şem¡, 
dühn ile bir ðıdr-ı «azef içinde i≠âbe olunur ve edviye-i me≠kûre mes√ûða-
ten ve men«ûleten üzerine ≠err olunur ve «al† olunup isti¡mâl olunur.

∞ımâd-ı Enderûmâ«us: Ma†√ûle ve müsteskâya ve iki cenblerinde te-
meddüd olanlara ve veca¡-ı mefâ§ıla ve ¡ırð-ı nesâya ve ¡ilel-i müzmine vü 
¡atîðaya nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Şem¡, zift her birinden birer rı†l, §amπu’§-§anevber bir rı†l, 
zeyt sekiz ðuvâ&ûs, zernî«-i a√mer-i ≠ehebî, şebb-i Yemânî, nûre-i πayr-i 
mu†fât ya¡nî su i§âbet eylemeyen nûre her birinden ikişer ûðıyye. Bu edvi-
yeler va§f olunduğu üzere tehyi™e olunur.

∞ımâd-ı ¡Acîb: Bu ∂ımâd dahi enderûmâ«usa nisbet olunur, bir mev∂i¡-
den mevâdd ma§§ olunmak ða§d olunsa onu tefcîr ve ı§lâ√ eder, ¡i@âm-ı 
fâsideyi ve süllâyı ve √aseki ce≠b eder ve ¡urûð-ı nisâya ve nef&-i midde-
ye ve §alâbet-i a√şâya ve bir ¡u∂vun ¡u∂v-ı â«er üzere iltivâsına nâfi¡ olur 
ve cürû√u «atm eder: yûmâlâ tesmiye olunan nebâtın &emeresi ve bûrað-ı 
a√mer ve nûşûdur ve zerâvend-i Aðrî†î ve a§l-ı ðı&&âu’l-√ımâr ve §amπu’l-
bu†m her birinden yirmişer mi&ðâl ve fülfül ve dâr-ı fülfül ve uşşað ve 
√amâmâ ve ¡îdânu’l-belesân ve kündür-i ≠eker ve mürr ve râtînec-i yâbis ve 
dıbð-ı ma¡mûl ve şecere-i tû& ve lübnâ her birinden onar mi&ðâl, şem¡ otuz 
mi&ðâl, şa√m-ı mâ¡iz on beş mi&ðâl, dühn-i sûsen &üflü devâyı ma¡cûn kıla-
cak miðdâr. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup edviye-i yâbise daðð olunup elekten 
geçirilir ve edviye-i ≠âibeleri başka başka da¡k ya¡nî mu√kemen delk olunur 
ve ba¡dehu cemî¡an edviye «al† ve merreten ba¡de u«râ da¡k olunur ve onu 
da¡k bir kimse yedini dühn-i sûsen ile mes√ edip da¡k eder √attâ bi’l-cüm-
le edviye ceyyiden mu«teli† olsa ref¡ edip mu√âfa@a eder. Ve kaçan i¡yâ 
edhânında isti¡mâli murâd olunsa bu dühnden üç ûðıyye ve ke≠âlik şa√m-ı 
ba††tan ve dühn-i √ınnâdan üçer ûðıyye a«≠ olunup o edhân edhân-ı i¡yâya 
«al† olunup isti¡mâl olunur.

∞ımâd-ı Â«er: Veca¡-ı mefâ§ıl ve niðris için isti¡mâl olunur devâ-i mün-
ci√tir.

~ıfatı Budur: Bezr-i şevkerân bir ðıs†, πârîðûn bir ðıs†, √ulbe, bûrað her 
birinden birer ûðıyye, şem¡ bir rı†l, râtînec-i ma†bû« bir rı†l, zeyt-i ¡atîð bir 
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rı†l, geyik ¡a@mının iliği dört ûðıyye, a§l-ı sûsen dört ûðıyye. Bu edviyenin 
yâbisleri daðð olunup elekten geçirilir ve i≠âbe olunacakları te≠vîb olu-
nup teberrüd edince ðadar ¡lâ-[583b] √âlihi terk olunurve ba¡dehu üzerine o 
daðð olunan edviye-i yâbise ilðâ ve «al† olunup ref¡ olunup isti¡mâl olunur.

∞ımâd-ı Filaπriyûs: Mi¡de ve kebid ve ra√im veca¡larına nâfi¡dir, «âric-
den †ılâ olunur ise bu ∂ımâdın isti¡mâli §ûfe içinde olur velâkin o ¡u∂vlardan 
ra√imin kendiye †ılâ olunur.

A«lâ†ı Budur: Za¡ferân iki dirhem ve bir nüs«ada “za¡ferân on iki dir-
hem” vâði¡ olmuştur, muðl, ma§†akî, üşşec, §abır, mey¡a-i ra†be her birinden 
sekizer dirhem, şem¡ üç istâr, şa√mu’l-ivezz on iki dirhem, zûfâ-i yâbis 
yâhûd zûfâ-i ra†b otuz dirhem, dühn-i nârdîn ðadr-i kifâye.

Merhem: Kebid ve mi¡denin şüddet-i ∂a¡fına nâfi¡dir, §alâbeti telyîn 
eder, ðıyâm-ı kebidi √abs eder.

A«lâ†ı Budur: Ka¡k-i Şâmî dört dirhem, keyye, efsentîn, lübân her birin-
den ikişer dirhem, §abır, ≠erîre, ¡ûd, ðûðıyâ her birinden birer dirhem, lâ≠en 
iki dirhem, √abbı menzû¡ sefercel-i muðaşşer ü ma†bû« altı dirhem, temr-i 
ðasb elli ¡aded, mûm, dühn-i nârdîn, dühn-i verd merhem §ınâ¡asına kifâyet 
edecek miðdâr. Bu eczâlar a«≠ olunup temr ve ka¡k †ılâda nað¡ olunur ve 
sefercel dahi √abbından ve ðışrından tenðıye olunup †ılâ ile †ab« olunur ve 
nu∂c buldukta ceyyiden daðð olunup temr-i ðasb ve ka¡k-i me≠kûrlar ile 
«al† olunduktan sonra mu«teli† olunca ðadar cemî¡an sa√ð olunur ve mûm 
dahi dühn ile i≠âbe olunur ve edviye-i sâire medðûðan ve men«ûlen dühn 
ile mü≠âb olan mûm üzere ≠err olunur ve cemî¡an ≠ikr olunan a«lâ† midaðð 
ile hâvenin vasa†ında cem¡ olunur i«tilâ† ve imtizâc eylesin için ve ba¡dehu 
bir §a√îfe onun ile †ılâ olunup kebid ve mi¡de üzerine va∂¡ olunur.

Şa√m-ı ◊anzal İle Ma¡mûl Olan Merhem Budur: Â«er nüs«asında ≠ikr 
olunan ¡ilele nâfi¡dir.

Nüs«ası Budur: Şa√m-ı √an@al on dört dirhem, türbüd, saðmûnyâ, ûfer-
biyûn her birinden sekizer dirhem, bezr-i şibt, mi√l, §abır, merâretü’l-baðar, 
mil√-i Hindî, şûnîz, mîvîzec-i cebelî, fülfül, zencebîl, helîlec-i a§fer, mâ-
zeryûn, belîlec her birinden on ikişer dirhem, kevr ya¡nî muðl-i yehûd, üş-
şec, câvşîr, sekbînec her birinden yedişer dirhem, bûrað, kibrît-i a§fer her 
birinden on altışar dirhem, √ulbe, bâbûnec, bezr-i kettân her birinden onar 
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dirhem, lübnâ, şem¡ her birinden onar istâr. Bunlardan i≠âbe olunacaklar 
semn-i baðar ile i≠âbe olunur ve na¡ð olunacaklar †ılâ ile nað¡ olunur ve 
yâbis olan edviyeler daðð olunup elekten geçirilir ve nað¡ olunanlar sa√ð 
olunup cemî¡an edviye merhem olunca ðadar «al† olunup mi¡de ve kebid 
üzere †ılâ olunur, zîrâ bu merhem ile †ılâ mi¡dede olan mâ-ı a§feri inzâl eder. 
Ve meşye √âceti olup velâkin ona ðudreti olmasa ve ke≠âlik mümeşşî olan, 
devâ şürbüne dahi ðudreti ve isti†âtı olmasa ve bu merhem onun mi¡desi 
üzere †ılâ olunsa meşye ðudret √â§ıl olur. Bu faðîr mütercim der ki √â§ıl-ı 
ma¡nâ Allâhu a¡lem budur ki †abî¡atı mu¡tedil olan kimsenin bu merhem 
mi¡desi üzere †ılâ olunsa ı†lâð eder demek olur.

¢ardemânâ İle Ma¡mûl Olan Merhem Budur: Mi¡dede ve kebidde ve 
†ı√âlde olan evcâ¡-ı ¡atîðaya ve §alâbete ve berde nâfi¡ olur.

~an¡atı Budur: ¢ardemânâ, sünbül, √amâmâ, fülfül, dâr-ı fülfül, ðus†, 
selî«a-i münaððât, lübân, ¡âðırðar√â, kevr, üşşec, keyye, mürr, lübnâ, √ab-
bu’l-belesân, zerâvend-i †avîl, zerâvend-i müda√rec, su¡d, iklîlü’l-melik, 
lâ≠en, ðaranfül her birinden dörder dirhem, za¡ferân iki dirhem, îresâ, ðın-
ne, dühn-i belesân, şa√m-ı baðar veyâ«ûd şa√m-ı ba†† her birinden beşer 
dirhem, acı bâdem beş dirhem. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup şem¡ dühn-i nâr-
dîn ile i≠âbe olunur, bâðî ¡ameli bizim bundan aðdem va§f eylediğimiz gibi 
kılınır. 

On İkinci Ma…âle Her ¡U∂va Ma«§û§ Olan Emrâ∂a Nâfi¡ Edviye-i 
Mürekkebe ve Mu¡âlece Beyânındadır

Berdü’r-Re™s: Şelî&â ve enðardiyâ ve kemmûnî ve berd-i re™s için ma¡mûl 
se¡û† berd-i re™se nâfi¡ olur.

¿iðalü’r-Re™s: Neðû¡-ı eyâric ona nâfi¡dir ve √abbu’l-Bermekî re™si 
tenðıye eder.

~udâ¡-ı Bârid-i ¡Atîð: Sû†ayrâ, şelî&â ve denildiği üzere eyâric-i Hû-
buðrâ†îs, eyâric-i feyðarâ ve Erkâπânîs, Tebâ≠erî†ûs, eyâric-i Taπmû, 
aðrâ§u’l-kevâkib †ılâen ¡ale’l-cebhe nâfi¡ olur.

Bey∂a: Dühn-i nârdîn cebhe üzere †ılâ olunur.
Şaðîða: Aðrâ§u’l-kevâkib cebhe üzere †ılâ olunur, dühn-i nârdîn, sefûf-ı 

neðû¡u’l-eyâric, ma¡cûn-ı Hürmüs se¡û† kılınır.
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Düvâr: Sû†ayra’l-mu«alla§, ma¡cûn-ı Hürmüs, enðardiyâ, eyâric-i 
Erkâπânîs, Tebâ≠erî†ûs, cüvârişen-i ¡anber.

Nisyân ve ◊ıf@ ve ±ihn: Enðardiyâ, cüvârişen-i belâ≠ur, şelî&â ve denil-
diği üzere se¡û†-ı Aris†û†âlîs, sefûf-ı ¡anber ve cüvârişen-i ¡anber, Fîrûz-nûş, 
eyâric-i feyðarâ.

el-Vesvâs ve’l-Cünûn: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, şelî&â, denil-
diği üzere tiryâk-ı Ba«tî, zâmehrân, eyâric-i ‰aπmû, devâü’l-misk «u§û§an 
devâ-i misk nüs«ası olanlaran §afrâvî sevdâ için ma¡mûl olan nüs«a ve 
enðardiyâ-i ekber i¡tidâl üzere a«≠ ya¡nî tenâvül olunur ise ve ke≠âlik bizim 
tertîb eylediğimiz ma¡cûm-ı yâðût dahi nâfi¡dir.

Muðavviyât-ı ◊avâss: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, Kindî’nin terkîbi, √abb-ı 
ı§†uma√îðûn.

~ar¡: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, tiryâð-ı erba¡a, sevâ†îr, şelî&â, 
mu§annifin terkîb eylediği tiryâð, ma¡cûn-ı ðay§ar, kâsekbînec «u§û§an §ıbyân 
için Tebâ≠erî†ûs, eyâric-i ¡asker-i mü™min, eyâric-i İbn Sînâ, devâü’l-miski’l-
√ulv, devâü’l-miski’l-mürr, eyâric-i feyðarâ, «all-i ¡un§ul-i sikencebînî.

es-Sekte: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, dühn-i kelkelânic.
el-Fâlic ve’l-İstir«â: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, tiryâð-ı erba¡a, 

devâü’l-miski’l-√ulv, devâü’l-miski’l-mürr, enðardiyâ, da√mer&â, bâdmüh-
rec, eyâric-i İbn Sînâ, cüvârişen-i ¡anber, √abbu’n-necâ√, dühnü’r-reşâd, eyâ-
ric-i Câlînûsu’l-isðafî, √abbu’l-ûferbiyûn, ma¡cûnu’∂-∂amîrî, se¡û†u’l-¡Ab-
bâs, eyâric-i feyðarâ; bu eyâric ile i√tiðân olunur.

el-Laðve: Şelî&â, devâü’l-miski’l-√ulv, devâü’l-miski’l-mürr, enðar-
diyâ, cüvârişen-i ¡anber, √abbu’n-necâ√, √abbu’d-dend, mil√.

er-Ra¡şe: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, sû†ayr[â], cüvârişen-i ¡an-
ber, cüvârişen-i İbn Sînâ, eyâric-i ‰aπmû.

et-Teşennüc: Sû†ayrâ, dühn-i kelkelânic, dühn-i za¡ferân √abbı, eyâric-i 
Câlinûs, eyâric-i ‰aπmû.

Veca¡u’l-¡Ayn: Sû†ayrâ, eyâric-i fetðarâ, devâ-i ¢ubâdu’l-Melik.
el-∏ışâu ve’l-Mâu Fi’l-¡Ayn: Eyâric-i Erkâπânîs onların zamân-ı ibtidâ-

larında isti¡mâl olunur.
Veca¡u’l-Ü≠ün: Aðrâ§-ı kevkeb, dühn-i nârdîn veca¡-ı ü≠ün-i bâridde is-

ti¡mâl olunur; «all-i ¡un§ul, sikencebîn bilâ-ður√a olan ü≠ünde isti¡mâl olunur.
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Veca¡u’l-Esnân: Sû†ayrâ, sencerînâ, ma¡cûnu’l-«abe&, aðrâ§u’l-kevâkib.
Esnân-ı Müte™ekkile: Ma¡cûn-ı felâsifeû, sikencebîn-i ¡un§ul ve «all-i 

¡un§ul demi √abs ve ¡umûru ı∂mâr eder.
Tata¡tau’l-Lisâni ve İstir«âuhu: Bu ¡illette şelî&â mu«târdır, ma¡cûn-ı 

felâsife, eyâric-i feyðarâ.
◊alðın Evrâm ve Evcâ¡ı: Ma¡cûnu’l-misk ve devâ-i ¢ubâ≠u’l-Melik ve 

devâ-i Câlînûs ¡ilel-i ða§abeye nâfi¡ olur.
Muðavviyât-ı ¢alb: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, tiryâð-ı [584a] 

erba¡a, büzürg-dârû, nûş-dârû, ma¡cûn-ı Kindî, tiryâð-ı İbn Sînâ, ma¡cûn-ı 
yâðût-ı İbn Sînâ, ma¡cûn-ı Câlînûs, cüvârişen-i ¡anber, cüvârişen-i â«er. 

el-»afaðân: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, şelî&â, tiryâð-ı İbn Sînâ, ma¡cûn-ı 
ðay§ar, meybih, şarâbu’t-tuffâ√ı’l-√ulv, ma¡cûnu’l-misk, devâü’l-miski’l-
cülûd, devâü’l-miski’l-mürr.

el-∏aşy: Devâü’l-misk, Me&rûdî†ûs, kelkelânic.
Münaððıyât-ı ¢a§abetü’r-Riye ve’§-~adr: Devâ-i Câlînûs, √abb 

fi’l-Meyâmir, edviye-i le¡ûðu’&-&ûm, aðrâ§-ı us†ûmâ«us ¡acîbdir, şarâb-ı 
zûfâ.

~avtın Bu√û√ası ve İnðı†â¡ı: Le¡ûð-ı bi††î«, «all-i ¡un§ul sikencebî-
ni, √abb fi’l-Meyâmir, bu √abb inðı†â¡-ı §avt için isti¡mâl olunur, tiryâð-ı 
Me&rûdî†ûs.

¡Usr-i Nefes: Ma¡cûn-ı ðay§ar, edviyetü’l-misk, √abb fi’l-Meyâmir, da√-
mer&â, devâ-i kürküm, devâ-i kibrît, felûniyâ, devâ-i ¢ubâ≠u’l-Melik.

Rebv ve Nefesü’l-İnti§âb: Le¡ûðu’l-¡un§ul, «all-i ¡un§ul ve sikencebîn-i 
«all-i ¡un§ul.

¡Usr ve ∞îð: Aðrâ§-ı «aş«âş.
Riye ve ~adr ve Şerâsîf Evcâ¡ı: Sû†ayrâ, ðûfî, tiryâð-ı Me&rûsî†ûs, tir-

yâð-ı ¡azre.
Su¡âl Ma¡cûnu: Su¡âl-i ¡atîð için nâfi¡ tiryâðât ve Me&rûdî†ûs ve denildiği 

üzere şelî&â ve devâ-i kibrît ve devâ-i Sindî ve li-√âddihi le¡ûð-ı «aş«âş ve 
ður§-ı «aş«âş.

Nef&-i Dem ve Demevî ¢ur√a ve Nüzûz-i Midde: Aðrâ§-ı Câlînûs 
cemî¡an bu ¡ilele «u§û§an nüzûz-ı middeye nâfi¡dir ve aðrâ§-ı Aris†ûmâ«us 
¡acîbdir ve le¡ûð-ı «aş«âş.
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Dem ¢a≠fi ve Nef&i: Devâü’l-ehren, le¡ûðu’l-bi††î«, le¡ûðu’†-†abâşîr.
Berdü’l-Kebid: Cüvârişen-i »ûzî, dühnü’ş-şibt, şehriyârân, dühnü’l-√a-

sek, √abb fi’l-Meyâmir.
Veca¡u’l-Kebid: Ma¡cûnu’l-büzûr, cen†iyânâ, merhem-i ðardemânâ. 

Veca¡-ı ¡atîðe aðrâ§-ı πâfe&, aðrâ§u’l-¡uşre, ma¡cûnu’l-misk ma¡a-mâi’l-fû-
tenec, e&ânâsiyâ, ma¡cûn-ı hûrmûs, bi-mâi’l-cülencebîn, devâü’l-kürküm, 
devâü’l-ðus†, felûniyâ, kelkelânic, sefûfu’l-vecci’l-√âdd, aðrâ§-ı √abb-ı 
πâfe&, Tebâ≠erî†ûs, mil√, «all-i ¡un§ul.

∞a¡fu’l-Kebid ve Mâ-Yaðvîhi: Devâü’l-lükk, √abbu’l-ı§†uma«îðûn 
li’l-Kindî, şa√m-ı √an@al merhemi, mil√ merhemi, devâ-i lâme≠ûn,27 
evâü’l-kürküm, Kindî’nin ve πayrilerin Câlînûs’a nisbet ettikleri devâ-i »ûzî, 
ma¡cûnu’l-«abe&, cüvârişen-i Câlînûs, cüvârişen-i dâr-ı §înî, sefûf-ı ¡ubâde.

Hüzâlü’l-Kebid: Nûş-dârû hem muðavvîdir, tiryâð-ı İbn Sînâ, ma¡cû-
nu’l-misk, sencerînâ, enðardiyâ. Ve veca¡-ı kebide nâfi¡ olan edviyenin 
cümlesi hüzâl-i kebide dahi nâfi¡dir.

Veremü’l-Kebid: Devâ-i ¢ayûmâ e†-‰abîb, aðrâ§-ı enberbârîs, aðrâ§-ı 
râvend ve dîπûn28

~alâbetü’l-Kebid: Aðrâ§-ı rîvend, cüvârişen-i encüdân.
~alâbetü’†-‰ı√âl: Tiryâð ve Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, devâü’l-kürküm, 

devâü’l-lükk.
el-İstisðâ ve İbtidâuhu: Tiryâð ve Me&rûdî†ûs, ma¡cûn-ı Hürmüs, devâ-i 

ðayûmâ, eyâric-i Erkâπânîs.
Sû™u’l-Mizâc: Dühn-i ûferbiyûn, √abb-ı sefûf-ı kelkelânic-i Bu«tîşû¡, 

devâü’l-kibrît. Ve sû-i mizâcın ibtidâsına nâfi¡ emrûsiyâ, devâü’l-kürküm, 
devâü’l-lükk, aðrâ§-ı enberbârîs, devâ-i ðayûmâ, mâu’l-u§ûl, √abbu’l-kel-
kelânic. Ve ðavî olan sû™-i mizâca »ûzî, şehriyârân, fencenûş. Ve demi 
cüvârişen-i â«er ı§lâ√ eder.

∞a¡fu’l-Mi¡de: Devâ-i ðayûmâ, ∂a¡f-ı kebid ve ∂a¡f-ı mi¡de merhemi, 
cüvârişen-i ¡ûd. Bu cüvârişen bi-i¡tidâlin tes«în eder. Mil√, sefûf-ı ¡a†ıyye-
tullâh mi¡de ∂a¡fını ve fesâdını ı§lâ√ eder. Cüvârişen-i »ûzî ve cüvârişen-i 
ðamî√û fesâd-ı mi¡deyi ı§lâ√ eder. 

27 “Lâmâvun” nüs«a.
28 “Erûdûn” nüs«a.
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Fesâd-ı Mi¡de ve İstir«âuhâ: Dühn-i ebûsîmâd, ma¡cûn-ı Hürmüs, 
devâü’l-kürküm, dühn-i â«er, mâu’l-u§ûl, tiryâð-ı Me&rûdî†ûs-i »ûzî, tir-
yâð-ı İbn Sînâ, cüvârişen-i ¡anber, aðrâ§-ı kevkeb mi¡deden fu∂ûlü def¡ 
eder, √abbu’l-kelkelânic, eyâric-i feyðarâ-i kemmûnî, ma¡cûn-ı Kindî, 
neðû¡-ı eyâric.

Mi¡deyi Münaððî: Sefûf-ı Bermekî, «all-i ¡un§ul, sikencebîn-i «all-i 
¡un§ul, meybih, şarâb-ı tuffâ√. Mi¡de-i √ârre için ke≠âlik şarâb-ı kümme&râ, 
ütrücc-i mürebbâ, sefercel-i mürebbâ.

Nâfi¡-i Mi¡de: Cüvârişen-i Câlînûs, √ubûb-ı ı§†uma√îðûn bi-ecma¡ihâ, 
«abe&ten veyâ«ûd πayriden ma¡mûl ı†rîfil.

Mi¡de İstir«âsına: I†rîfil-i kebîr, ı†rîfil-i «abe&, sefûf-ı ¡ubâde, düh-
nü’l-√ayyât.

◊arâretü’l-Mi¡de: Cüvârişen-i ¡ûd-ı mu¡addil, dühn-i dâmâmûn, düh-
nü’l-ðus†, dühnü’ş-şaðâyıð, √abb-ı cüvârişenü’l-encüdân, fencencûş, den-
dârîðûn-ı »ûzî, şehriyârân, ı†rîfil-i «abe&, cüvârişen-i †âlîsfer.

Belletü’l-Mi¡de: Eyâric-i feyðarâ, √abb-ı Hindî-i Fuðrâ†îs, ı†rîfil, sefûf-ı 
¡ubâde.

Veca¡-ı Mi¡de: Ma¡cûnu’l-büzûru’t-temrî, devâ-i cen†iyânâ, mâu’l-
u§ûl, eyâric-i Enderûmâ«us, cüvârişen-i felâfilî, şehriyârân, merhem-i 
ðardemânâ, √abbu’l-Hindî, dühnü’l-verd, ðus†, cüvârişen-i Câlînûs, ma¡-
cûn-ı Hürmüs, veca¡-ı cevf için ma¡mûl √abb-ı ceyyid, ∂ımâd-ı Fîlaπriyûs, 
Aris†ûn, devâü’l-kürküm, felûniyâ, ma¡cûn-ı fû≠enec.

Riyâ√u’l-Mi¡de: Sû†ayrâ, büzürg-dârû-ı »ûzî, ı†rîfil-i kebîr, dühn-i 
nârdîn.

Veremü’l-Mi¡de: Aðrâ§-ı enberbârîs, aðrâ§u’l-πâfe&, dühnü’l-ma§†akî.
~alâbetü’l-Mi¡de: Dühnü’l-ma§†akî.
eş-Şehvet: Cüvârişenât ve kelkelânic şehveti taðviye eder.
el-Kelbiyye: Kemmûnî o şehvetin mu¡âlecâtındandır.
el-Ha∂m: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, ma¡cûn-ı felâsife, ma¡cûnu’l-ðay§ar, »ûzî-i 

sefercelî «u§û§an sefercelî-i mümessek, ı†rîfil-i kebîr, ma¡cûnu’l-misk, sen-
cerînâ-i kemmûnî, cüvârişen-i ¡anber, sefûf-ı Aris†û†âlîs, cüvârişen-i sefûf, 
cüvârişen-i √abbetü’l-«a∂râ, cüvârişenü’l-yâðût ki mu§annifin terkîbidir, cü-
vârişen-i â«er, ütrücc-i mürebbâ cüvârişeni ya¡nî cüvârişen-i ütrücc.
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el-Füvâð: Ma¡cûn-ı ðay§ar füvâða cidden ceyyiddir, meybih, şarâb-ı 
na¡nâ¡, aðrâ§-ı mâ≠eryûn.

el-¢ay™ ve’l-∏a&eyân: Aðrâ§-ı Aris†ûnâ«us, ma¡cûn-ı Mil√-i Hindî 
«u§û§an balπamî ve sevdâvîye nâfi¡dir, şarâbu’l-fâkihe «u§û§an §afrâvîye 
nâfi¡dir, aðrâ§-ı meybih, şarâb-ı na¡nâ¡, şarâb-ı tuffâ√, şarâb-ı iccâ§ ve bu 
şarâb-ı iccâ§ ve bu şarâb πaşye ve ¡a†aşa dahi nâfi¡dir, şarâb-ı √ı§rım, aðrâ§-ı 
kâfûr, aðrâ§-ı †abâşîr dahi nâfi¡dir her ne ðadar in√ilâl-i †ab¡ dahi var ise.

Cüşâ-i ◊âmi∂: Kemmûnî, aðrâ§-ı kevâkib-i felâfilî.
e†-‰ı√âl: Sû†ayrâ, emrûsiyâ, kelkelânic, ma¡cûnu’l-büzûr, enðardiyâ-i 

»ûzî, da√mer&â †ı√âl süddelerini fet√ dahi eder, bâdmührec, devâ-i kürküm, 
devâ-i kibrît, dühn-i ebûsimâd, İbn Sînâ’nın ma¡cûn-ı yâðûtu, Tebâ≠erî†ûs, 
eyâric-i İbn Sînâ, mil√, merhem-i ðardemânâ, sefûf-ı aðrâ§-ı ¡uşre.

Berdü’l-Em¡â: ◊abbu’l-ı§†uma√îðûn li-Kindî, √abbu’l-Bermekî.
el-¢ûlınc ve Yübsü’†-‰abî¡at: Aris†ûn-ı kebîr, kelkelânic, dühnü’r-reşâd, 

dühnü’l-«ırva¡, fîrûz-nûş, şehriyârân, et-temrî.
Veca¡-ı ¢ûlınc: Felûniyâ-ı isðafî, sefercel-i müshil, cüvârişen-i Hindî, 

cüvârişen-i ðay§ar.
‰abî¡atı Telyîn Eden: Eyâric-i feyðarâ, ma¡cûn-ı Hindî, şarâb-ı iccâ§, 

√abbu’ş-şey†ûrec mi&illiden miðdâr-ı ðalîl, ma¡cûnu’&-&ûm.
Müshilât-ı ∏alî@a: ◊abb-ı ı§†uma√îðûn li’l-Kindî ve √abbu’s-sevdâ, ve 

√abbu’ş-şey†arec, eyâric-i Câlînûs, √abbu’l-ûferbiyûn. Ve bu √abb mevâd-
dı ¡u∂v-ı ba¡îdden ve a¡§âbdan ce≠b eder: eyâric-i Fîlaπriyûs, cüvârişen-i 
ðay§ar, şehriyârân, √abb-ı İbnü’l-◊âri&.

◊abbü’l-İshâl: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, sefercelî-i mümessek, merhe-
mü’l-Kindî, şarâb-ı √ı§rım ve sefûf-ı mil√, bu ikisi §afrâvîlere nâfi¡-
dir, ðamî√a, fencencûş nüs«alarından nüs«a-i vâ√ide, sefûf-ı Aris†û†âlîs, 
meybih, şarâbu’t-tuffâ√, şarâb-ı na¡nâ¡, şarâb-ı kümme&râ ve sefercelî-i 
mürebbâ, aðrâ§-ı [584b] cüllenâr, aðrâ§-ı †abâşîr, aðrâ§-ı büzûr, aðrâ§-ı 
Diyâsðarâmâ†ûn.

İshâl-i Dem ve İshâl-i Midde: ¢ur§-ı diyâsðarâmâ†ûn, aðrâ§-ı cüllenâr.
¢urû√-ı Em¡â: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, ma¡cûn-ı Hürmüs, 

aðrâ§-ı İbn Sînâ, aðrâ§-ı e&ânâsiyâ, devâ-i ¢ubâ≠u’l-Melik, aðrâ§-ı cül-
lenâr, aðrâ§-ı Diyâsðûrâmâ†ûn, aðrâ§u’l-Bü≠ûr.
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el-Maπ§: Aðrâ§u’l-büzûr li’l-maπ§ı’ş-şedîd, maðlî&â, fîrûz-nûş, dühn-i 
nârdîn, sefûf.

ez-Za√îr: Maðlî&â, ma¡cûn-ı Hürmüs, aðrâ§u’l-büzûr, aðrâ§-ı cüllenâr, 
sefûf.

el-Hey∂a: Tiryâð, cüvârişen-i Ebî Selîme, cüvârişen-i √abbu’-«a∂râ.
Veca¡u’l-Mað¡ade: Dühnü’l-kelkelânic.
el-Bevâsîr: Cüvârişenü’l-misk, ma¡cûn-ı Hindî, ma¡cûn-ı İbn Hübeyre, 

¡a†ıyyetullâh, sefûf-ı Maðlî&â, dühn-i Hindî.
Evcâu’l-Külâ ve’l-Me&âne: Tiryâð-ı Me&rûdî†ûs, tiryâð-ı ¡azre, tiryâð-ı İbn 

Sînâ, eyâric-i İbn Sînâ, kelkelânic. Ve me&âne berdi için cüvârişen-i encüdân.
Külâ ve Me&âneye Nâfi¡: Onları muðavviyâtın küllîsi, aðrâ§-ı kâkünec, 

dühn-i «ırva¡, berd-i külye √abbı, aðrâ§-ı emîrî, cüvârişen-i külâ. Ve me&â-
ne veca¡ları için hürmüs, devâü’l-kürküm, ma¡cûn-ı kâkünec, cevz-i müreb-
bâ, dühn-i mey¡anın iki nüs«ası.

Külâ ve Me&âneyi Münaððî: Tebâ≠erî†ûs, enðardiyâ, eyâric-i İbn Sînâ, 
cüvârişen-i ¡anber.

O İki ¡U∂vun Berdi İçin: Ma¡cûn-ı kâkünec, aðrâ§-ı kâkünec. Ve istir«â-i 
me&âneye eyâric-i Câlînûs, ı†rîfil-i abe&, i†rîfil-i u«râ.

Veca¡-ı Me&âne: ◊abb-ı bevl. Dem ve ðay√ için ma¡cûn-ı kâkünec, 
aðrâ§-ı kâkünec.

Selisü’l-Bevl ve Tað†îr-i Bevl: Ma¡cûnu’l-felâsife ve deyildiği üzere 
şelî&â, eyâric-i Câlînûs.

el-◊a§ât: Tirtâð-ı Me&rûdî†ûs, tirtâð-ı ¡azre, emrûsiyâ, devâü’l-lükk, 
devâü’l-kibrît, √abb fi’l-meyâmir.

Bevl İle Remli İ«râc: Aðrâ§-ı Aris†ûmâ«us.
Berd-i Ra√im: Dühn-i mey¡a, dühn-i yârbeker, dühn-i nârdîn, dühn-i 

kelkelânic, da√mer&â.
Riyâ√u’r-Ra√im: Kâsekbînec.
Evcâ¡u’r-Ra√im: Denildiği üzere şelî&â, enðardiyâ, da√mer&â, bâd-

mührec, eflûnyâ «u§û§an √avâmile enfa¡dır, fîrûz-nûş, eyâric-i Erkâπânîs, 
√abb-ı ∂ımâd-ı Fîlaπriyûs, devâü’l-kürküm, ferzice.

İ«tinâðu’r-Ra√im: Kelkelânic, «all-i ¡un§ulün kendi ve sikencebîni.
~alâbetü’r-Ra√im: Devâ-i kürküm, kelkelânic, dühn-i za¡ferân.
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Mu§lı√ât-ı Fesâdu’†-‰am&: Tebâ≠erî†ûs, kelkelânic, aðrâ§u’l-büzûr, ma¡-
cûnu’l-«abe&.

el-◊avâmil ve ◊ıf@u’l-Cenîn: ◊ıf@-ı cenîn için mütte«a≠ olan sefûf ve 
tiryâð-ı Me&rûdî†ûs ve denildiği üzere şelî&â ve ðaf†ârîðân, fîrûz-nûş, aðrâ§-ı 
evcâ¡-ı mefâ§ıl u niðris ü ¡ırð-ı nesâ, sû†ayrâ fî-mâ yuðâlü, şelî&â, ma¡cûn-ı 
felâsife, ma¡cûn-ı Hürmüs, enðardiyâ, ma¡cûnu’l-büzûr, eyâric-i Erkâπânis, 
Tebâ≠erî†ûs, cüvârişen-i mes√uðûniyâ, ∂ımâd-ı cüvârişen-i Hindî, cüvâri-
şen-i ðay§ar «u§û§an niðrise dühn-i mey¡a ile i√tiðân olunsa mefâ§ılı tes«în 
eder ve fu∂ûlünü mefâ§ıldan def¡ eder.

Li-¡Irðı’n-Nesâ: ¡İlel-i balπamiyye cüvârişeni, devâ-i ¢ubâ≠u’l-Me-
lik, eyâric-i feyðarâ, dühn-i Râmişâd, dühn-i Fîðlâ≠, dühn-i kelkelânic. 
»u§û§an li-¡ırðı’n-nesâ kelkelânic; «u§û§an riyâ√-ı mefâ§ıla eyâric-i †aπmû; 
«u§û§an irti¡âd-ı mefâ§ıla √abb-ı şey†arec-i mil√.

Veca¡u’@-ªa√r: Erkâπânîs, √abbu’n-necâ√, √abbu’d-dend, dühn-i Râ-
mişâd, dühn-i kelkelânic, dühn-i ûferbiyûn, √abb-ı şey†arec, √abb-ı â«er-i 
kelkelânic, cüvârişen-i Hindî, ma¡cûn-u «abe&, cevz-i mürebbâ.

Li-Veca¡ı’§-~ulb: ◊uðne.
Veca¡-ı ◊ıðveyn: ◊abb-ı şey†arec nüs«a-i İbn Sînâ, dühn-i ûferbiyûn, 

ma¡cûn-ı Hürmüs, cülencebîn-i şehriyârân, √abb-ı ðûðâ, ður§-ı türbüd, 
mâu’l-u§ûl, mâu’l-¡asel-i rûmâlî, √abb-ı sûrincân, √abbu’l-πârîðûn. 

An…arâbâ≠înin İki Cümlesinden Cümle-i ¿âniye Fî-Mara∂in 
Mara∂in Mücerreb Olan Edviye Beyânındadır ve 

O Cümle-i ¿âniye On Ma…âleyi Müştemiledir

Bu cümlede biz cümle-i ûlâda ≠ikr eylediğimizi i¡âdeden sonra her ma-
ra∂a a«a§§ olan edviye-i mütekkebeyi ≠ikr eyleriz bu kitâbı ðırâ™et eden-
ler cemî¡an mu¡âlecâtı veyâ«ûd cidden ke&îr olan mu¡âlecâtı i√â†a eylesin 
için, zîrâ her kimse ki mu¡âlecât-ı cüz™iyyeyi ya¡nî müfredât ile mu¡âlece-
yi √a§r ve i√§â murâd eylese kitâb-ı &ânîyi ða§d edip edviye-i müfrede-
yi i√§â ve i√â†a eder ve sâ¡at-i vâ√idede o kitâbın cedâvilinden edviye-i 
cüz™iyyeyi √a§r eder. Ve kaçan o kimse kitâb-ı &âli&e ve râbi¡aya intiðâl 
eylese bâbu’l-cerebe ða§d eder ya¡nî mücerrebâtı tetebbu¡ edip o vechle 
olan mu¡âlecâtı ondan a«≠ ve √a§r eder. Ve kaçan onlardan dahi aðrâbâ≠îne 
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intiðâl eylese mu¡âlecât-ı mürekkebe-i bâðıyeyi dahi √a§r edip onun için 
mu¡âlecât-ı cüz™iyyenin küllîsine, dıððına ve cüllüne sebîl olur. Ve biz bu 
cümleyi on maðâleye taðsîm eyledik. Ve bu kitâb kütüb-i †ıbbînin â«iridir, 
fe-lillâhi’l-√amdü dâimen. 

Ma…âle-i Ûlâ A√vâl-i Re™s ve Re™se Müte¡alli…a Olan 
Emrâ∂ Beyânındadır

Fi’§-~udâ¡: An†ûnîs ◊akîm’in bu devâsı §udâ¡ı ta«dîr eder.
A«lâ†ı Budur: Leben-i fâfâzânûn on altı mi&ðâl, lebenü’l-«aş«âş ya¡nî 

afyûn ve bezrü’l-benc ve mürr ve saðmûnyâ ve za¡ferân ve enîsûn her bi-
rinden dörder mi&ðâl. Cemî¡an bu edviye «all ile ma¡cûn kılınıp ba¡dehu 
ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve @ıllda tecfîf olunur ve vaðt-i √âcette «all ile 
idâfe olunur ya¡nî ıslatılır ve cebhe üzere bir §udπdan §udπ-ı â«ere varınca 
ðadar †ılâ olunur; eger ma§dû¡da √ummâ dahi var ise o devâyı su ile idâfe 
edip ba¡dehu †ılâ ederler.

¢ur§: Bu ður§ayı dahi An†ûnîs isti¡mâl eyler idi: ◊abbu’l-πâr, saðmûn-
yâ, mürr, afyûn, ¡u§âre-i, mâ-ı √ı§rım her birinden dörder mi&ðâl, bezr-i 
kerefs, za¡ferân, nemmâm her birinden sekizer mi&ðâl. Bu me≠kûrlar ðadr-i 
kifâye «all ile ma¡cûn kılınır ve aðrâ§ itti«â≠ olunup †ılâen isti¡mâl olunur.

Re™si Münaððî Se¡û† Budur: Bu se¡û†tan remed-i †avîle mübtelâ olanlar 
ve ma§rû¡lar intifâ¡ ederler ve bu se¡û† baştan ru†ûbet-i ke&îre i√dâr eder.

A«lâ†ı Budur: Şûnîz iki mi&ðâl, nûşâ≠ur, ¡u§âretü ðı&&âi’l-√ımâr her bi-
rinden birer mi&ðâl a«≠ olunup sa√ð-ı nâ¡im ile sa√ð olunur ve saðrâvînûn 
tesmiye olunan zeyt ile veyâ dühn-i sûsen ile veyâ«ûd dühn-i √ınnâ ile 
ma¡cûn kılınıp i≠âbe-i ra†be ile dühn ile mü≠âb olan şem¡ ðıvâmında kılınır 
ve bir inâ içine va∂¡ olunup vaðt-i √âcette burun deliklerinin cevfine †ılâ 
olunur ve ¡alîle emr olunur ki havâyı istinşâð eyleye.

Se¡û†-ı Â«er: Bu se¡û† bilâ-e≠â re™si tenðıye eder ve veca¡ını ve §udâ¡ı 
isti¡â†ı sâ¡atinde teskîn eder.

A«lâ†ı Budur: U§ûl-i sûsen iki mi&ðâl, bûrað-ı a√mer bir mi&ðâl «al† 
olunup isti¡mâl olunur.

Se¡û†-ı Â«er: Bu«ûr-ı meryem üç ûðıyye, varað-ı leblâb ¡u§âresi bir bu-
çuk ûðıyye, fâfâ≠ânûn südüs mi&ðâl, ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi südüs mi&ðâl. Bu 
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edviyeler «al† olunup inâ-i zücâc için i√tifâ@ [585a] olunur ve vaðt-i √âcette 
ondan bir şey™ a«≠ olunup leben-i imre™e ile idâfe olunup isti¡â† olunur.

Se¡û†-ı Â«er: Bu se¡û† fâlice ve laðveye ve istir«â-i a¡§âba ve irti¡âşa 
ve bâride-i ra†be evcâ¡ın cemî¡isine ve ¡a∂al ve ¡a§abda berd ve ru†ûbetten 
√âdi& evcâ¡ın cümlesine nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: U§ûl-i √an@al-i ra†bın ¡u§âresi ve u§ûl-i sılð ¡u§âresi, u§ûl-i 
ra†be ya¡nî yonca u§ûlünün u§âresi her birinden birer mil¡aða, şûnîz, √abb-ı 
√armel her birinden ikişer dirhem. Şûnîz ve √abb-ı √armel daðð olunup 
sa√ð-ı ceyyid ile dahi sa√ð olunur ve ≠ikr olunan ¡a§îr ile cem¡ olunup ref¡ 
olunur ve vaðt-i √âcette ondan bir dânıð a«≠ olunup bir mis¡a† leben-i câri-
yede idâfe olunup marî∂e is¡â† olunur. Ve bu se¡û† südedi fet√ eder, dimâπı 
ve re™si tes«în ve tenðıye edip fu∂ûlünü i«râc eder.

Se¡û†-ı Â«er: Re™sin veca¡-ı müteðâdimine nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: Mûmiyâî, cevz-i bevvâ, ¡anber, kâfûr, misk her birinden 

birer dirhem a«≠ olunup her birisi başka başka sa√ð olunur ve ba¡dehu «al† 
olunup dühn-i zanbað ile ve dühn-i belesândan dahi bir şey™ ile ma¡cûn kı-
lınır ve vaðt-i √âcette ondan altı √abbe miðdârı a«≠ olunup ba¡∂ı miyâ√ ile 
idâfe olunup onunla ¡alîle is¡â† olunur.

~ıfat-ı Eyâric: Bu eyâric münaððıyât-ı mücerrebedendir, re™si tenðıye 
eder ve re™ste olan fu∂ûlü nef∂ eder ve ¡ilel-i rediyyesine nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: ◊abbından münaððâ olan şa√m-ı √an@al on mi&ðâl, 
kündür, fülfül-i ebya∂ ve fülfül-i esved ve dâr-ı fülfül her birinden dör-
der mi&ðâl, za¡ferân bir mi&ðâl, §abır, mürr, uşşað, √âşâ her birinden birer 
mi&ðâl, meşvî saðmûnyâ altı mi&ðâl, ¡u§âre-i efsentîn iki mi&ðâl daðð ve 
na«l olunur ve su ile ma¡cûn kılınır; şerbeti dört mi&ðâl olur.

Eyâric-i Yûs†ûs: ~udâ¡a ve πışâveye ve veca¡-ı mi¡deye ve †ı√âle ve ke-
bide nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Kündür-i münaððâ, πârîðûn, us†u«ûdûs, fülfül-i ebya∂, 
füülfül-i esved, ðuşûr-ı «arbað-ı esved, §abır, saðmûnyâ, isðîl-i meşvî, sün-
bül, selî«a her birinden altışar mi&ðâl, ðışrından ve √abbından münaððâ 
şa√m-ı √an@al iki mi&ðâl, mürr üç mi&ðâl, za¡ferân altı mi&ðâl, senderûs, 
ûferbiyûn her birinden sekizer dirhem. Edviye-i yâbise sa√ð olunur ve 
§umûπ nað¡ olunur ve «al† olunup ma¡cûn kılınır; şerbeti dört mi&ðâl olur.
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Deryûlus ‰abîbe Mensûb Eyâricdir: ¢ışrından münaððâ olan şa√m-ı 
√an@al, kündür her birinden yirmişer dirhem, zerâvend-i müda√rec, kerefs-i 
cebelî bezri, fülfül-i ebya∂ her birinden beşer dirhem, sekbînec, câvşîr her 
birinden sekizer dirhem, sünbülü’†-†îb, lisânu’l-¡a§âfîr, dâr-ı §înî, selî«a, 
za¡ferân, zencebîl, cu¡de her birinden dörder dirhem. Edviye-i yâbise daðð 
olunur ve §umûπ nað¡ olunup «al† olunur.

◊abb-ı Selîm: Re™si tenðıye eder: Türbüd, §abır her birinden onar dir-
hem, şa√m-ı √an@al, saðmûnyâ her birinden üçer dirhem, enîsûn, mil√ her 
birinden ikişer dirhem. Onun şerbet-i ðaviyyesi iki dirhem ve şerbet-i ∂a¡î-
fesi bir mi&ðâl olur.

◊abb-ı Nâfi¡: Sevdâdan olan §udâ¡a bu √abb nâfi¡dir: Eftîmûn, πârîðûn 
her birinden dörder dirhem, besfâyec üç dirhem, eyâric yedi dirhem, mil√ 
iki buçuk dirhem, helîlec-i esved beş dirhem, √acer-i lâjverd iki dirhem; 
şerbeti iki buçuk dirhem kılınır.

◊abb-ı Â«er: Bu √abb balπamdan ve sevdâdan ¡ârı∂ olan §udâ¡a nâfi¡dir: 
Helîlec-i Kâbülî, belîlec, emlec her birinden üçer dirhem, mil√, şa√m-ı √an@
al her birinden dörder dirhem, us†û«ûdûs iki dirhem, πârîðûn sekiz dirhem, 
eyâric-i feyðarâ sekiz dirhem, efsentîn iki dirhem, türbüd, eftîmûn her birin-
den on beşer dirhem, «arbað-ı esved beş dirhem; şerbeti iki buçuk dirhemdir.

‰abî«-i Mâu’l-U§ûl: Balπamdan √âdi& olan §udâ¡ için ve düvâr ve §ar¡ 
için onun ile dühn-i «ırva¡ saðy olunur.

Ve Mâ-ı U§ûlün A«lâ†ı Budur: [¢uşûr-ı a§l-ı kerefs ve] ðuşûr-ı a§l-ı 
râziyânec her birinden onar dirhem ve u§ûl-i i≠«ir ve fû≠enec-i cebelî ve 
sünbülü’†-†îb ve zerâvend-i müda√rec ve helîlec-i a§fer her birinden sekizer 
dirhem, şâhterec yedi dirhem, eftîmûn, cu¡de her birinden dörder dirhem, 
ma§†akî üç buçuk dirhem. Bu eşyâ dört rı†l su ile rı†l-ı vâ√id kalınca ðadar 
†ab« olunup küllü yevmin isti¡mâl olunur.

A«lâ†ı Müshil Olan Ma†bû«-ı Câmi¡dir: Helîlec-i esved ve helîlec-i a§-
fer ve helîlec-i Kâbülî her birinden onar dirhem, iccâ§ otuz ¡aded, temr-i 
Hi,ndî on beş dirhem, şâhterec yedi dirhem, efsentîn üç dirhem. Üç rı†l su 
ile bir buçuk rı†l kalınca ðadar †ab« olunup ondan bir rı†lın iki &ülü&ü a«≠ 
olunup içinde bir dirhem türbüd ve dört dânıð §abır ve iki dânıð πârîðûn 
mers olunup şürb olunur. Ve eger o ma†bû«un ∂a¡f-ı ishâli ða§d olunur ise 
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onun üzerine ≠ikr olunan edviye ilðâ olunmaz velâkin onda on dirhem men-
zû¡u’l-√abb «ıyârşenber mers olunup ba¡dehu şürb olunur.

Şaðîðada İsti¡mâl Olunan Aðrâ§ın ~ıfatı Budur: Bir §udπdan §udπ-ı â«e-
re varınca ðadar †ılâ olunsa nef¡i ve ¡amelleri @âhir olur: Za¡ferânon beş 
mi&ðâl, ðalðand on mi&ðâl, mürr, şibt, afyûn ve √ı§rım ¡u§âresinin yâbisi 
ve ðulðu†âr her birinden üçer mi&ðâl. Bu me≠kûrlar sa√ð olunup üzerine 
kifâyet miðdârı şarâb-ı ðâbı∂ §abb olunur ve şiyâf sa√ð olunup ondan ður§ 
yapılır ve vaðt-i √âcette «all-i memzûc ile daðð olunup isti¡mâl olunur.

Devâün Li’ş-Şaðîðati’l-¡Atîðati: Fülfül-i ebya∂ ve «al†u’z-za¡ferân her 
birinden ikişer mi&ðâl ve ûferbiyûn ve «ur™u’l-√amâm ve √ibrü’l-varrâðîn 
her birinden nı§f mi&ðâl. Bu edviye sa√ð olunup «al† olunur ve «all ile ma¡-
cûn kılınıp ¡a∂ale-i §udπa mirâren †ılâ olunur ve cebhenin o ¡a∂ale cânibinde 
olan nâ√iyesine dahi mirâren o devâ il§âð olunur. Ve ðavmin zu¡mu üze-
re bu vech ile olan mu¡âlecenin menfa¡at-i bâliπası olur. el-◊amdü lillâhi 
¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidi’l-enâmi ¡adede mâ-yük-
tebü bi’l-aðlâmi mâ-dâme’l-ibtidâu ve’l-i«titâmu. [585b] 

Ma…âle-i ¿âniye A√vâl-i ¡Aynda ve ¡Ayna Müte¡alli…a Olan 
Emrâ∂da Kelâm-ı Külliyyedir

Fi’r-Remedi ve Ta√allubi’-Mâddete İle’l-¡Ayni Şiyâf: Bu şiyâfı ¿âflûs 
ahâlîsinden bir recül-i ke√√âl te™lîf etmiştir.

Nüs«a: Şiyâf-ı mâmî&â kırk sekiz mi&ðâl, anzerût yirmi dört mi&ðâl, 
sâ≠enec, afyûn, ke&îrâ her birinden on ikişer mi&ðâl, ¡u§âret-i yebrû√ sekiz 
mi&ðâl, §amπ on altı mi&ðâl. Bu edviye su ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

Şiyâf-ı Â«er: Bu şiyâfa câlibü’n-nevm tesmiye olunur, veca¡-ı şedîde ve 
küll-i vereme ve mevâdd-ı ðaviyye ta√allübüne nâfi¡ olur: Mâmî&â yirmi 
dört mi&ðâl, anzerût, za¡ferân, mürr, afyûn, zâc-ı mu√rað her birinden seki-
zer mi&ðâl, §amπ on iki mi&ðâl. Mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn kılınıp beyâ∂-ı bey∂ 
ile isti¡mâl olunur.

Devâ-i İras†ırâ†îs: Cerebe ve remed-i ¡atîða nâfi¡ olur ve kulağında ðay√ 
seyelân eden kimselere ve ¡asiretü’l-indimâl olan ður√alara ve âkile-i feme 
nâfi¡ olur.
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Onun A«lâ†ı Budur: Nu√âs-ı mu√rað iki mi&ðâl, mürr bir mi&ðâl, zâc-ı 
mu√rað bir mi&ðâl, za¡ferân nı§f mi&ðâl, şarâb dokuz ûðıyye, ¡aðîd-i ¡ineb 
dört buçuk ûðıyye. Edviye-i yâbise sa√ð olunur ve √în-i sa√ðta üzerine 
şarâb §abb olunur ve cefâf eyledikte üzerine ¡aðîd-i ¡ineb ilðâ olunup yine 
sa√ð olunur ve bir inâ içinde va∂¡ olunup nâr-ı leyyine ile †ab« olunduktan 
sonra inâ-i zücâc veyâhûd inâ-i nu√s içinde i√tifâ@ olunur.

‰ılâ: Bu †ılâyı Fişûkiyânis te™lîf eylemiştir, mâddenin ke&retine ve ve-
ca¡-ı şedîde nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Verd-i †arî, za¡ferân her birinden ikişer mi&ðâl, bezr-i 
benc sekiz mi&ðâl, kündür altı mi&ðâl, mürr, ¡u§âretü’l-yebrû√, afyûn her 
birinden dörder mi&ðâl, sevîð-i şa¡îr on sekiz mi&ðâl ve bey∂a-i meşviyye-i 
vâ√idenin §ufreti. Bu eşyâlar miðdâr-ı kifâye şarâb-ı ðâbı∂ ile ma¡cûn kılı-
nıp ondan aðrâ§ itti«â≠ olunup isti¡mâl olu[nu]r.

‰ılâ-i Â«er: Buna lehebî tesmiye olunur, nu√âs-ı mu√rað-ı maπsûl, 
§amπ her birinden on iki mi&ðâl, za¡ferân altı mi&ðâl, fülfül-i ebya∂, mürr, 
afyûn her birinden dörder mi&ðâl. Şarâb ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

Şiyâf: Bu şiyâf ðable’l-√ammâm isti¡mâl olunur, mevâdd-ı ke&îre se-
yelânına nâfi¡dir ve «u§û§an ¡aynı ¡asiretü’t-tera††ub olanlara ve ¡aynın ve-
remi levn-i beyâ∂a mâil olup √attâ veremde o remed â&ârı olsa ki onda 
mevâdd-ı ¡ayn üzere beyâ∂ ¡âlî olur, pes bu mi&lli ¡illet-i ¡ayna ziyâde nâfi¡ 
olur. Ve bu devâyı isti¡mâlin vaðt-i lâyıðı √ammâma du«ûlden muðaddem 
ve ¡aðıb-ı du«ûl zamânlarıdır.

A«lâ†ı Budur: ◊acer-i şecis†ûs, ve nu√âs-ı mu√rað-ı maπsûl ve afyûm 
ve §amπ ve mürr her birinden sekizer mi&ðâl, kündür yedi mi&ðâl, ðadr-i 
kifâye şarâb ile o edviye ma¡cûn kılınır ve beyâ∂-ı bey∂ ile raðîðan isti¡mâl 
olunur, mirâren ke&îren ya¡de defî¡ât ile ¡ayna tað†îr olunur.

Şiyâf-ı Â«er: Bu şiyâf ðable’l-√ammâm isti¡mâl olunur; bunu Ermiyâs 
nâm ke√√âl te™lîf eylemiştir. Evcâ¡-ı şedîdeyi isti¡mâli gününde teskîn-i 
ke&îr ile teskîn edip ¡ayna nâfi¡ olur ve remed-i ¡atîða dahi nâfi¡ olur.

Nüs«ası Budur: ~abır, za¡ferân her birinden sekizer mi&ðâli nu√âs-ı mu√-
rað-ı maπsûl, afyûn, §amπ her birinden on altışar mi&ðâl, mürr on iki on iki 
mi&ðâl, iðlîmiyâ dört mi&ðâl, kündür üç mi&ðâl. Bu edviyeler a«≠ olunup fen-
dîsnûn tesmiye olunan şarâb ile ma¡cûn kılınır ve beyâ∂-ı bey∂ ile raðîðan 
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idâfe olunup isti¡mâl olunur. Ve lâyıð olan budur ki onun ile ikti√âl evðât-ı 
müteferriðada kılına bu vechle ki her üç sâ¡atte dört kerre ikti√âl oluna ve son-
ra terk olunup ¡ayn istirâ√atte kılınır ve ¡alîle √ammâma du«ûl ile emr olunur.

Şiyâf-ı Münci√: İsti¡mâli gününde veca¡ı teskîn eder ve ona kelîb dahi 
derler, sâ¡atinde veremi ta√lîl ve fâş eder. ~amπ, aðâðıyâ her birinden kır-
kar mi&ðâl, iðlîmiyâ altı mi&ðâl, nu√âs-ı mu√rað-ı maπsûl on dört mi&ðâl, 
isfîdâc-ı re§â§ sekiz mi&ðâl, sünbül, √u∂a∂ her birinden dörder mi&ðâl, 
cünd-i bîdester, §abır, afyûn, ðulðu†âr-ı mu√rað her birinden ikişer mi&ðâl. 
Bu edviyeler içinde verd †ab« olunan su ile ma¡cûn kılınır ve beyâ∂-ı bey∂ 
ile min-vechin &i«ana mâil idâfe olunup isti¡mâl olunur.

Şiyâf: Bu şiyâf-ı mü™ellef sâ≠ec denmekle ma¡rûftur, onu Câlînûs te™lîf 
eylemiştir, evcâ¡-ı şedîdeye ve ¡ilelin zamân-ı in√i†â†ında nâfi¡dir.

Nüs«ası: Maπsûl iðlîmiyâ on altı mi&ðâl, aðâðıyâ, §amπ-ı ¡Arabî her 
birinden kırkar mi&ðâl, nu√âs-ı mu√rað-ı maπsûl on dört mi&ðâl, afyûn, 
√u∂a∂, sâ≠ec, sünbülü’†-†îb, za¡ferân, §abır, cünd-i bîdester her birinden iki-
şer mi&ðâl, mürr dört mi&ðâl, isfîdâc-ı re§â§, i&mid-i maπsûl her birinden 
sekizer29 mi&ðâl, §amπ-ı ¡Arabî kırk mi&ðâl. Bu me≠kûrlar mâ-ı ma†ar ile 
ma¡cûn kılınır. Ve kaçan ondan şiyâf itti«â≠ edip isti¡mâl olunmağın vaðti 
ðarîb olsa dört ¡aded tâze yumurtanın beyâ∂ı ilðâ olunur.

Şiyâf-ı Â«er: Bu şiyâf §ayfî denmekle mülaððabdır, mu√rað ve maπsûl 
iðlîmiyâ, †în-i Şâmûs, isfîdâcu’r-re§â§ her birinden yirmişer mi&ðâl, ðuşûr-ı 
nu√âs-ı maπsûl ve aðâðıyâ ve ðışâr-ı kündür her birinden ikişer mi&ðâl, 
ke&îrâ beş mi&ðâl, §amπ on beş mi&ðâl. Bu eşyâ mâ ile ma¡cûn kılınıp 
beyâ∂-ı bey∂ ile isti¡mâl olunur.

Şiyâf-ı Â«er: Bu şiyâfa kevkeb tesmiye ederler, πâlib-i πayr-i maπlûb 
ma¡nâsını murâd ederler. Ve bu şiyâf evcâ¡-ı şedîdeye ve bü&ûra ve mûr-ı 
serce ve ðurû√-ı vesi«aya ve ðurû√-ı müte™ekkileye ve ¡ilel-i ¡atîðaya nâfi¡ 
olur ve cilâsı dahi vardır ve â&ârı i≠hâb ve izâle eder: İðlîmiyâ-i mu√rað u 
maπsûl ve isfîdâc-ı re§â§-ı maπsûl her birinden on altışar mi&ðâl, neşâ, ku√l 
her birinden sekizer mi&ðâl, mürr iki mi&ðâl, afyûn iki mi&ðâl, ke&îrâ sekiz 
mi&ðâl. Bu edviyeler mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn kılınır.

29 Ba¡∂ı nüsa«ta “altı mi&ðâl” vâði¡ olmuştur.
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Şiyâf-ı Bâvferâs†îs: Bu şiyâf münci√tir, ðılîmiyâ, za¡ferân, ¡u§âre-
tü’l-verd, §amπ her birinden on ikişer mi&ðâl, afyûn, ðuşûr-ı nu√âs her 
birinden altışar mi&ðâl, ðuşûr-ı şâburðân-ı münaððâ ve âbâr-ı mu√rað u 
maπsûl her birinden beşer mi&ðâl, mürr üç mi&ðâl, sünbül-i †îb, aðâðıyâ her 
birinden ikişer mi&ðâl. Bu me≠kûrlar mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn kılınır.

Şiyâf-ı Â«er: Verdî laðabı ile mülaððab olan şiyâfı Bîlus nâm †abîb te™lîf 
eylemiştir, mevâdd-ı la†îfe vü ke&îre ta√allübünden ¡ârı∂ olan veca¡-ı şedîde 
ve be&re ve mû-serece nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Verd-i †arî-i menzû¡u’l-aðmâ¡, za¡ferân her birinden dör-
der mi&ðâl, afyûn, sünbülü’†-†îb her birinden südüs mi&ðâl, §amπ üç mi&ðâl 
mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn kılınıp beyâ∂-ı bey∂ ile isti¡mâl olunur.

Şiyâf-ı Â«er-i Verdî: Buna şiyâf-ı √asen tesmiye olunur, ¡ilel-i me≠kû-
reye nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Verd-i münaððâ yirmi dört mi&ðâl, za¡ferân on iki mi&ðâl, 
neşâ altı mi&ðâl, cüllenâr, afyûn her birinden dörder mi&ðâl, ke&îrâ sekiz 
mi&ðâl, varaðu«s-serv ¡u§âresi ile ma¡cûn kılınır.

Şiyâf-ı Verdî-i Â«er: Bunu ‰arâb†înûs te™lîf eylemiştir: Verd-i †arî on iki 
mi&ðâl ve nu√âs «ulâ§a olunan beytin remâdı, sünbül, za¡ferân, [586a] afyûn, 
§amπ her birinden dörder mi&ðâl a«≠ olunup mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn kılınır.

Şiyâf-ı Â«er-i Verdî-i Bâπvâres: Bâπvâres nâm †abîb te™lîf eylemiştir 
ve ona eşyâf-ı ekber tesmiye olunmuştur, veca¡-ı şedîde ve mevâ∂i¡-i be&re 
ve ðurû√-ı πâire-i vesi«a olup †abaða-i ðarniyyede √âdi& olan ðurû√a ve 
mû-serece ve zamân-ı †avîl ta√allüb eden mâddeye ve remed-i ¡atîða her ne 
ðadar o remed ¡asîretü’l-bür™ olursa.

Onun A«lâ†ı Budur: Menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i †arî yetmiş iki mi&ðâl, iðlî-
miyâ-i mu√rað u maπsûl ve §amπ her birinden yirmi dörder mi&ðâl, za¡ferân 
altı mi&ðâl, afyûn üç mi&ðâl, i&mid üç mi&ðâl ve ba¡∂ı e†ıbbâ i&midden altı 
mi&ðâl ilðâ ederler, nu√âs iki mi&ðâl, sünbülü’†-†îb iki mi&ðâl, mürr dört 
mi&ðâl ve ba¡∂ı nâs altı mi&ðâl ilðâ ederler, zencâr iki mi&ðâl ve bir ðavm 
zencârdan üç mi&ðâl ilðâ ederler. Ve her √âlde bu edviyeler mâ-ı ma†ar ile 
ma¡cûn kılınıp leben ile isti¡mâl olunur.

Şiyâf-ı Münci√ ki Yâsemînden İtti«â≠ Olunur: Ta√allüb-i mevâdda nâfi¡ 
olur: Aðâðıyâ, yâsemîn ¡u§âresi her birinden kırk sekiz mi&ðâl, nu√âs «ulâ§a 
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olunan beytin remâdı, za¡ferân her birinden yirmi dört mi&ðâl, afyûn dört 
mi&ðâl ve nüs«a-i u«râda afyûn altı mi&ðâl, mürr, ¡u§âretü’l-benc, nu√âs-ı 
mu√rað u maπsûl her birinden dörder mi&ðâl, §amπ kırk mi&ðâl, şarâb ile 
ma¡cûn kılınır.

Şiyâf-ı Tuffâ√î: Mesâs-ı edviyeye müte√ammile olmayan ¡ayna bu 
şiyâf §âli√ olur, be&re ve †abaða-i ðarniyyede olan ðurû√-ı πâire vü ve-
si«aya ve mûr-ı serece ve mâdde-i ke&îreye ve ¡ilel-i ðarîbetü’l-¡ahde 
cemî¡an nâfi¡ olur: Mu√rað ve leben ile mu†fât olan iðlîmiyâ on altı 
mi&ðâl, isfîdâc-ı re§â§-ı maπsûl sekiz mi&ðâl, za¡ferân dört mi&ðâl, ke&îrâ 
iki mi&ðâl. Bu edviyeler mâ-ı ða†r30 ile ma¡cûn kılınıp beyâ∂-ı bey∂ ile 
isti¡mâl olunur.

Şiyâf-ı Â«er: Bu şiyâfa Sûryâs derler, mü™ellifinin isminden müştaðð 
kılınmıştır ve şiyâf-ı münci√tir, evcâ¡-ı ¡atîðadan ve dem¡a tesmiye olunan 
mâð-ı ekberin la√mı zevâli ve ≠ehâbından ve mâðta «âric olup nâ§ûr tesmi-
ye olunan «urâcdan nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: İðlîmiyâ-ı maπsûl, şâ≠enec-i mu√rað-ı maπsûl her birin-
den yirmi sekizer mi&ðâl, nu√âs «ulâ§a olunan beytin remâdı yirmi dört 
mi&ðâl, mürr kırk sekiz mi&ðâl, za¡ferân dört mi&ðâl, şarâb ile ma¡cûn kılı-
nıp beyâ∂-ı bey∂ ile isti¡mâl olunur, o «urâcın ðarîbü’l-¡ahdde «urûc eden-
lerinde ve raðîð olanlarında isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı nâs za¡ferânı on iki 
mi&ðâl ilðâ ederler.

Şiyâf-ı Hûrî: Ba¡∂ı nüs«ada “hevâyî” hazılmıştır. Bu şiyâf Hindî laðabı 
ile mülaððabdır. Ve bunun şânı cemî¡an envâ¡-ı remedi √udû&tan men¡ eder 
ve fesâd ve √ikkeye ve mâð-ı ¡aynın te™ekkülüne nâfi¡ olur ve â&ârı giderir 
ve onunla ikti√âl olunsa ¡aynı mu√âfa@a eder √âl-i ikti√âlde ve ba¡de’l-ik-
ti√âl tekeddür-i ¡ayn ¡ârı∂ olmaz.

Onun A«lâ†ı Budur: İsfîdâc-ı re§â§ kırk sekiz mi&ðâl, iðlîmiyâ-ı Kıbrîsî 
yirmi dört mi&ðâl, midâd-ı Hindî beş mi&ðâl, ermâniyûn ve fesûrîðûn ı†lâð 
olunan «al†. Ve fesûrîðûn “cerbî” ile tefsîr olunmuştur. Ve √ı§rım ¡u§âre-
sinin yâbisi ve afyûn her birinden beşer mi&ðâl, fülfül-i ebya∂ altı mi&ðâl, 
dühn-i belesân sekiz mi&ðâl ve nüs«a-i u«râda dühn-i belesân altı mi&ðâl 

30 Ba¡∂ı ma√allde “mâ-ı ða†r-ı zücâc” diye ≠ikr eder.
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yazılmıştır, §amπ on altı mi&ðâl, dâr-ı §înî iki mi&ðâl, mâ-ı ða†r31 ile ma¡cûn 
kılınıp isti¡mâl olunur.

Devâ-i Ceyyid: Verem-i şedîde nâfi¡ olur ve πalebe-i √arâret ile teheb-
büc eden ¡aynın veremine dahi nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Afyûn, ke&îrâ, fîl-zehrec, isfîdâc her birinden altışar dir-
hem, §amπ-ı ¡Arabî on iki dirhem. Bu me≠kûrlar cemî¡an daðð ve sa√ð olu-
nur ve ba¡dehu şâhisferem-i √adî& a«≠ olunup iki rı†l mâ-ı ma†ar ile &ülü&ü 
kalınca ðadar †ab« olunur ve suyu ta§fiye olunup onun ile devâ-i me≠kûr 
ma¡cûn kılınır ve ondan nohut √acminde şiyâflar itti«â≠ olunup @ıllda tecfîf 
olunur. Ve onunla ¡ayn tek√îl olunmak ða§d olunsa o şiyâf mâ-ı bârid ile 
veyâhûd hatun sütü ile ve beyâ∂-ı bey∂ ile veyâhûd mâ-ı √ulbe-i ma†bû«a 
ile bir ðı†¡a §adef üzere veyâhûd misenn ya¡nî bileği taşı üzere √akk olunup 
ma√kûkundan πudveten on bir mîl veyâhûd yedi mîl miðdârı ve ¡aşiyyeten 
ke≠âlik o miðdâr ku√l çekilir ve bu vech üzere tek√îl-i ¡aynın √arâretini 
kesr ve ¡ayna ta√allüb eden belleyi ða†¡ eder ve ¡aynı taðviye edip veremini 
izâle eder.

~ıfat-ı Devâ-i Â«er: Bu devâ verem-i şedîde ve remede nâfi¡ olur, vere-
mini ve √arâretini teskîn eder ve bellesini izâle eder.

A«lâ†ı Budur: Şiyâf-ı mâmî&â kırk sekiz dirhem, za¡ferân yirmi dört dir-
hem, afyûn on iki dirhem, fîl-zehrec, benc-i ebya∂ ¡a§îrinin yâbis ður§u her 
birinden altışar dirhem, varaðının u§ûl-i ebya∂ı ða†¡ olunan gül yaprağı kırk 
dirhem, §amπ-ı ¡Arabî kırk sekiz dirhem. Bu eşyâlar cemî¡an daðð ve mâ-ı 
ma†ar ve mâ-ı iklîlü’l-melik ile sa√ð olunur, eger ra†b ise o ra†b-ı iklîl ¡a§r 
olunup ¡u§âresi a«≠ olunur ve eger yâbis ise32 iklîlü’l-melik †ab« olunup 
ba¡de’t-ta§fiye suyu ile edviye ba¡de’s-sa√ð ma¡cûn kılınır ve ondan mið-
dâr-ı √ımma§a √ubûb itti«â≠ olunup tecfîf olunur ve vaðt-i √âcette misenn 
veyâhûd §adef üzere mâ-ı bârid veyâhûd hatun sütü ile veyâhûd beyâ∂-ı 
bey∂ ile √akk olunup πudveten ve ¡aşiyyeten olun ile ¡alîl ik√âl olunur.

Devâ-i Â«er: Bu devâya iksîreyn-i a√mereyn tesmiye olunur, ðurû√-ı 
¡ayna ve ¡aynın √arr-ı şedîdine nâfi¡ olur ve ke&ret-i ru†ûbet ve fu∂ûl √ase-
biyle ¡ayna ta√allüb eden belleyi tenðıye ve libâs-ı ¡aynı taðviye eder.

31 “Mâ-ı ma†ar” nüs«a.
32 [Yazmada “ile”].
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A«lâ†ı Budur: Afyûn, şâ≠enec, §ufr-ı mu√rað, lübâbu’l-ðam√ her birin-
den sekizer dirhem, §amπ-ı ¡Arabî kırk sekiz dirhem, isfîdâc altmış dört 
dirhem, iðlîmiyâ yirmi sekiz dirhem. Şâ≠enec ve §ufr-ı mu√rað başka başka 
su ile ceyyiden sa√ð olunur ve ba¡dehu mecmû¡-ı edviye cemî¡an ve câffen 
sa√ð olunup i&mid ile ikti√âl olunduğu gibi ikti√âl olunur.

¡Ayn Üzere Va∂¡ Olunmak İçin Ma¡mûl Olunan Merhem Budur: ¡Aynda 
hâyice olan şiddet-i √arra nâfi¡ olur ve ondan ta√allüb eden ru†ûbeti ða†¡ 
eder ve ¡aynı taðviye ve veca¡ını teskîn eder.

Terkîbi Budur: Verdin varað-ı yâbisi ve rummân-ı √ulvün ðışr-ı ra†bı 
ve ¡ades her birinden beşer dirhem. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup üzerine rı†l-ı 
vâ√id mâ §abb olunup †ab«-ı ceyyid ile †ab« olunur ve o edviye sudan ta§-
fiye olunup ceyyiden daðð olunur, sudan ve dühn-i verdden birer şey™ ile 
ma¡cûn kılınıp ¡ayn üzere va∂¡ olunur.

Devâ-i Â«er: Bu devâ evcâ¡-ı ¡ayna nâfi¡dir: Za¡ferân, lübân, §abır, mürr, 
afyûn, anzerût her birinden beşer dirhem a«≠ olunup daðð ve sa√ð olunur ve 
veca¡ın büdüvv ver @uhûrunda ¡ayn üzere «all ile ve mâ-ı hindebâ ile yâhûd 
mâ-ı ferfeyn ile yâhûd mâü’l-benc veyâhûd küzbere-i ra†be suyu iel †ılâ olu-
nur. Ve eger veca¡ mütemâdî olur ise o devâ ¡ayn ve cebîn üzere †ılâ tesmiye 
olunan şarâb ile †ılâ olunur ve onun ile †ılâ ba¡∂ı tes«în ile müsa««an kılındık-
tan sonra olur veyâhûd sevîð-ı şa¡îr dört dirhem ve ¡u§fur-ı berrî iki dirhem 
ve afyûn bir dirhem a«≠ olunup [586b] ceyyiden sa√ð olunur ve dühn-i verd 
ile ma¡cûn kılınıp ¡ayn-ı remideye ve verem-i √âddı olan ¡ayna va∂¡ olunur.

Ku√l-i İs†â†îðûn: Ta¡akkür-i ¡ayna ve ¡aynın i√mirârına ibtidâ-i nezelâtta 
ða†ûren ve ku√len nâfi¡ olur ona ku√l-i verdî «al† olunur ise.

Terkîbi Budur: İðlîmiyâ, nu√âs-ı mu√rað, §abır her birinden birer cüz™, 
sünbül, mürr, √u∂a∂ her birinden beşer cüz™, za¡ferân, afyûn her birinden 
yarımşar cüz™, aðâðıyâu’§-§âfî, §amπ-ı ¡Arabî her birinden dörder cüz™. 
Bunlardan iðlîmiyâ ve nu√âs ve §abır ve aðâðıyâ mâ-ı ¡a≠b ile dört ay mið-
dârı sa√ð olunur ve ba¡dehu √u∂a∂ ve za¡ferân ve afyûn ve πayri §alâye 
üzere beş gün miðdârı sa√ð olunduktan sonra cem¡ ve «al† olunur ve suda 
§amπ ≠evebân edince ðadar nað¡ olunup üzerine edviye-i me≠kûre §abb olu-
nup mu«teli†a olunca ðadar sa√ð olunup ba¡dehu ondan ður§ veyâhûd √abb 
itti«â≠ olunup ikti√âl olunur, inşâallâhu ta¡âlâ nef¡i olur.
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Cemî¡an ¡Ayna Nâfi¡ Ku√l ~ıfatı Budur: Nezelâttan √âdi& olan evcâ¡-ı 
¡aynın küllîsine nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Varað-ı ¡ulleyð ¡a§r olunup suyu i«râc olunur ve ta§fi-
ye olunup §alâye üzere ðalîlen taπallu@ ve &i«an olunca ðadar sa√ð olunur 
ve o varað miðdâr-ı §amπ-ı ¡Arabî dahi a«≠ olunup mâ-ı yesîr ile ≠evebân 
edince ðadar nað¡ olunur ve ¡asel ðıvâmında oldukta ¡ulleyð ile «al† olunup 
ona cefâf ¡ârı∂ olup √abb olmağa §âli√ olunca ðadar birkaç eyyâm onunla 
ma¡cûn kılınır ve ba¡dehu ondan √ubûb itti«â≠ olunup gölgede tecfîf olun-
duktan sonra onun ile ikti√âl olunur.

¡Aynda Olan ¢urû√ ve Bü&ûr ve ¢ay√a Nâfi¡ Devâdır: Ma¡lûm buyurula 
ki bu ¡ilele ≠ikri sâbıð aðrâ§-ı kevkebin menfa¡at-i şedîdesi vardır ve ke≠âlik 
şiyâf-ı münci√ ve şiyâf-ı tuffâ√î πâyet-i nef¡e bâliπdir.

Şiyâf-ı Â«er: Bu şiyâf Mâ√ûr’a nisbet olunur, ¡aynda olan ¡ilel-i ¡atîðaya 
ve ðay√a nâfi¡dir.

~ıfatı Budur: Tûtiyâ otuz iki mi&ðâl, nu√âs-ı mu√rað yirmi iki mi&ðâl, 
za¡ferân, mürr her birinden on altışar mi&ðâl, şâdene on mi&ðâl, §abır on 
mi&ðâl, fülfül-i ebya∂ kırk ¡aded, §amπ-ı ¡Arabî kırk mi&ðâl, şarâb ile ma¡-
cûn kılınır. Bir nüs«ada afyûndan on mi&ðâl diye vâði¡ olmuştur.

»urûðu’l-¢arniyye: Şiyâf-ı verdî mû-serecin cümlesine nâfi¡dir.
±erûr: ¢arniyyeye ¡ârı∂ √aðrı bu ≠erûr doldurur: ~adef-i kibâr-ı mu√rað 

ve şâdenec her birinden birer dirhem a«≠ olunup daðð olunur ve ¡ayna ≠err 
olunur.

¡Ayn-ı ∏arib: Sûriyâs’ın te™lîf ettiği şiyâf πarba nâfi¡dir.
el-Beyâ∂ ve Â&âru’l-¢urû√: Ba¡∂ı kerre beyâ∂a ¢ıb†î-i Mı§rî devâsı ve 

şiyâf-ı Hindî ve sâmm-ı abra§ «ur™u ile ikti√âl nâfi¡ olur.
Şiyâf-ı A§fer: Bu şiyâf «ilâf-ı mükeddir denmekle ma¡rûftur, πışâveye ve 

@ulmet-i ba§ara ve ¡ilel-i ¡atîðaya nâfi¡dir, â&ârı ve §alâbeti i≠hâb ve izâle eder.
Terkîbi Budur: İðlîmiyâ, §amπ-ı ¡Arabî, isfîdâc-ı re§â§, fülfül-i ebya∂ 

her birinden yirmi dörder mi&ðâl, √ı§rım ¡u§âresinin yâbisi ve nûşâ≠ur her 
birinden on ikişer mi&ðâl, afyûn sekiz mi&ðâl, za¡ferân on altı mi&ðâl. Bu 
edviyeler mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn kılınır.

Ku√lü’l-Cevâ√ir: La¡l, fîrûzec üç, lü™lü™, büssed beş, tûtiyâ, †abâşîr, 
aðâðıyâ, ðılîmiyâ iki mi&ðâl, sere†ân-ı ba√rî, √u∂a∂ bir dirhem, isfîdâc, 
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neşâ iki dirhem, mâ-ı √ı§rım, mâ-ı ða&ed dört dirhem, zencebîl bir dânıð, 
mâmîrân bir buçuk dirhem, ku√l yirmi dört dirhem, helîlec-i a§fer üç.

Ku√l-i ¡Acîb ü Mücerreb: Bu ku√l tecribe olunup ¡ilel-i âtiyede nef¡-i 
¡acîbi müşâhede olunmuştur ve te™&îri ma√mûddur, ¡aynın beyâ∂ı ve dem¡a-
sına nâfi¡ ve πışâveyi ve cemî¡an πıla@-ı ecfânı câlîdir, ba§arı √iddetli eder.

A«lâ†ı Budur: Tûtiyâ-yı Hindî iki buçuk dirhem, nu√âs-ı mu√rað ve 
sünc-i mu√rað her birinden ikişer dirhem ve bir dirhemin iki &ülü&ü, i&-
mid-i I§fa√ânî dört dirhem, mârðaşî&â iki buçuk dirhem, iðlîmiyâ’l-fı∂∂a, 
iðlîmiya’≠-≠eheb ve şâ≠enec her birinden birer dirhem, büssed, lü™lü™-i 
§ıπâr, ðuşûr-ı nu√âs her birinden ikişer dânıð, mâ-ı ða†ru’z-zücâc ve zücâc-ı 
fir¡avnî her birinden yarımşar dirhem, edviye mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn olunur. 
Ve kaçan kâmilen mütesa√√ıð olsa üzerine bir dânıð kâfûr-ı mes√ûð ve bir 
ðîrâ† misk ilðâ olunup sa√ð ile «al† olunur ve ondan √abb itti«â≠ olunup 
gölgede kurutulur ve vaðt-i √âcette bir §adefe üzere √akk olunup ikti√âl 
olunur. 

Â«er: Bu dahi beyâ∂a nâfi¡-i ¡acîb ve mücerrebdir: Bürâdetü’l-iber33 iki 
dirhem, zîbað bir dirhem. Cemî¡an bunlar sa√ð olunup bir ünbûb-ı ða§abın 
cevfine ilðâ olunur ve fem-i ünbûbe ¡acîn ile şedd olunur ve ke≠âlik ða§abe 
cemî¡an ¡acîn ile setr ve taπşiye olunur, ammâ o ¡acîn şa¡r ile yoğurulan 
†în ile «al† olunup ba¡dehu onıunla taπşiye olunmak gerektir ba¡dehu onun 
üzerine sülûk ya¡nî «ay† leff olunur ba¡dehu †în-i â«er ile o sülûk dahi taπ-
şiye olunup cemr içine defn olunup ta√accür edip «azef gibi olunca ðadar 
terk olunur ve ba¡dehu i«râc olunup o devâ onlardan nez¡ olunur ba¡dehu 
iðlîmiyâ-i ebya∂dan mes√ûðan üç dirhem a«≠ olunup devâ-i me≠kûr ile 
«al† olunduktan sonra ma«lû†u â«er ünbûbesine ilðâ olunur ve evvelâ ¡amel 
olunduğu üzere yine ¡amel olunup &âniyen cemr içinde o ða§ab-ı mu¡ac-
cen ü mu†ayyen ta«azzüf eyledikten sonra cemrden i«râc olunur ve √aşîşe-i 
kettân varaðına ¡amd ve ða§d olunup ðable en-yu§îbehu’l-ma†ar o evrâð 
iltiðâ† olunur ve tecfîf olunup varað-ı müceffefinden bir dirhem, lü™lü™-i 
πayr-i me&ðûb yarım dirhem bu ikisi edviye-i sâire ile nâ¡imen ve belîπan 
sa√ð olunup πubâr gibi kılınır. Ve kaçan onun ile ¡ilâc ða§d eylesen ¡u§â-
retü’s-sûsen ile evvelâ ¡alîle üç gün miðdârı mütevâliyeten ik√âl eyle ve 

33 “İbâr” re§â§-ı mu√rað veyâhûd re§â§-ı esveddir.
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ba¡dehu devâ-i me≠kûr ile ik√âl eyle ve ba¡de-hâ≠e’l-eyyâm bir gün devâ-i 
me≠kûr ile ve bir â«er gün ¡u§âre-i sûsen ile ik√âl eyle.

Beyâ∂a Nâfi¡ ±erûr: Zencâr, uşşað, sere†ân-ı ba√rî-i mu√rað ve fî-nüs«a-
tin bürâdetü’l-misenn her birinden beşer dirhem, şa√mu’l-√an@al iki buçuk 
dirhem, merâretü’&-&evr, bûrað-ı Ermenî her birinden ikişer dirhem, mil√-i 
derânî ve içinde fer« ve fürûc «urûc eden ðışr-ı ebya∂ her birinden üçer 
dirhem, fülfül-i ebya∂ yirmi dirhem, zebedü’l-ba√r, lü™lü™-i πayr-i me&ðûb 
her birinden dört dirhem, ba¡ru’∂-∂abb on dirhem.

Rî√-i Sebele Nâfi¡ Ku√l: Bu ku√l tecribe olunup bu ¡illete nef¡i ba¡-
de’l-müşâhede ona √amd olunmuştur: Ta√t-ı decâcede fað§ ve şaðð olunan 
bey∂in sâ¡at-i ðaf§ta ðışrı a«≠ olunup o ðışr «all-i &iððîf ile mütevâliyeten on 
gün miðdârı kaynatılır ve ta§fiye olunup bir ðârûreye veyâhûd inâ-i «azefe 
va∂¡ olunur ve inâ-i me≠kûr ke&îrü’ş-şems olan bir mev∂i¡e va∂¡ olunup o 
«all ðuruyunca ðadar şemste terk olunur ve ba¡dehu inâda bâðî kalan şey™-i 
câff a«≠ ve sa√ð olunup onun ile ikti√âl olunur.

ed-Dem¡a: Sûriyâs-ı Ke√√âl’in te™lîf eylediği şiyâf-ı münci√ dem¡aya 
nâfi¡dir. Ve bizim ≠ikr edeceğimiz şiyâf An†ûsâmûn ve Mesî√’in ≠ikr eyle-
diği şiyâf-ı beyâ∂a nâfi¡dir.

Ecfânın [587a] ∏ıla@ı ve Cüsâveti: Bu ¡illete Sânderûs denmekle ma¡rûf 
ku√l nâfi¡dir ve biz o ku√lü cerebü’l-¡ayn bâbında ≠ikr eyleriz ve ke≠âlik 
≠ikr olunan Aris†urâ†is devâsı ve Mesî√’in ≠ikr eylediği tûtiyâ şiyâfı beyâ∂a 
nâfi¡dir.

Şiyâf-ı ¢ıb†î-i Mı§rî: ~alâbâta ve beyâ∂a nâfi¡dir ve sâ¡at-i isti¡mâlinde 
ðışre-i §ulbeyi ða†¡ eder.

A«lâ†ı Budur: Zencâr-ı esved, uşşað her birinden altışar mi&ðâl, mil√-i 
mu√tefer üç mi&ðâl, şa√m-ı √an@al üç mi&ðâl ve bir mi&ðâlin iki &ülü&ü, 
merâretü’l-baðar iki mi&ðâl, bûrað-ı esved bir buçuk mi&ðâl, fülfül-i ebya∂ 
kırk √abbe ve ¡asel dokuz ûðıyye. Bu mecmû¡ «al† olunup âniye içinde va∂¡ 
ve ref¡ olunur.

Şiyâf-ı Aris†ûsâmûs: Mevâddın ta√allüb-i müzminine ve ecfânın &iða-
line ve «uşûnetine ve mâð-ı ¡aynın ≠evebân ve noð§ânına ve te™ekkülüne 
ve ¡aynda olan ru†ûbet-i ke&îreye ve nütû™-i aπşiyeye nâfi¡ olur, â&ârı ve 
§alâbâtı dahi i≠hâb eder.
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Terkîbi Budur: İ&mid dört mi&ðâl, nu√âs-ı mu√rað, isfîdâc-ı re§â§, 
§amπ-ı ¡Arabî her birinden ikişer mi&ðâl, za¡ferân, mürr, ðuşâr-ı kündür, 
zencâr, ¡ades-i a«∂ar her birinden birer mi&ðâl, fülfül-i ebya∂ nı§f mi&ðâl. 
Bu edviyeler şarâb ile ma¡cûn kılınıp müdâfe bi’l-mâ™i isti¡mâl olunur.

Şiyâf-ı A«er: Buna fey√arî†ûs derler, şiyâf-ı münci√tir, cerebe ve mâðla-
rın te™ekkülüne ve √ikke-i şedîdeye ve &iðal-i ecfâna nâfi¡dir.

Terkîbi Budur: ¢ılîmiyâ seksen mi&ðâl, ðulðu†âr-ı ebya∂ kırk mi&ðâl 
a«≠ olunur ve mâu’l-ða†r ile ma¡cûn kılınır.

¡Aynın Cerebi ve ◊ikkesi: Şâff-ı Hindî √ikkeye nâfi¡dir.
Ku√l: Bu ku√lü ¢arîun nâm ke√√âl te™lîf eylemiştir, √ikkeye ve πıla@-ı 

ecfâna nâfi¡dir, «a†â eylemez.
A«lâ†ı Budur: ¢ılîmiyâ-i ¢ıbrîsî yirmi dört mi&ðâl, şâ≠ene altı mi&ðâl 

ve nüs«a-i u«râda on altı mi&ðâl vâði¡ olmuştur, daðð olunup sevîð men-
zilesinde kılınır ve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve i√râð olunup √urâðası üzere 
şarâb §abb olunmakla söndürülür ve tecfîf olup sa√ð olunur ve mes√ûðu ile 
ikti√âl olunur.

Ku√l-i ¢âfî†ûn: ◊ikkeye ve ru†ûbet-i ¡ayna ve mâðların te™ekkülüne ve 
ecfânda olan cereb-i şedîde nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: ¢ılîmiyâ kesr olunup ðı†¡a ðı†¡a kılınır ve ¡asel ile ma¡cûn 
kılınıp bir kûz-ı fa««âra va∂¡ olunup fa««ârın vasa†ı me&ðûb olan πı†â ile 
şedd olunur du«âniyyet &uðbeden «urûc eylemesin için ve o kûz-ı fa««âr 
fa√m-ı müşte¡ilin vasa†ına na§b olunur. Ve kaçan iðlîmiyâ i√tirâðı a«≠ ey-
lese du«ân-ı müte§â¡ide sen na@ar eyle, eger du«ânı sevâda mâil rü™yet eder 
isen o kûzeyi ¡alâ-√âli√â terk eyle i√tirâðı müsta√kem olsun için. Ve kaçan 
du«ânın ebya∂ olup i√tirâð-ı devânın isti√kâmını bilsen o zamân kûzeyi 
nârdan inzâl ve i«râc ve iðlîmiyâyı dahi kûzeden i«râc edip o √urâðayı 
tebrîd edecek ðadar üzerine şarâb §abb edip ba¡dehu bir hâvene va∂¡ edip 
sa√ð ile tecfîf edip onu mu√âfa@a eyle ve vaðt-i √âcette onu ku√l-i â«ere «al† 
eyle. Ve o «al† olunacak ku√l nüs«ası budur: İðlîmiyâ-i mu√rað-ı me≠kûr 
sekiz mi&ðâl, nu√âs-ı mu√rað sekiz mi&ðâl, i&mid sekiz mi&ðâl. Cemî¡an bu 
me≠kûrlar sa√ð olunup i√tifâ@ olunur, πudveten ve ¡aşiyyeten ecfân üzerine 
o devâlar imrâr olunur.

Şiyâf-ı Ebûlûniyûs: Cerebe ve tesâðu†-ı eşfâra ve ¡ilel-i ¡atîðaya nâfi¡ olur.
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A«lâ†ı Budur: Şâ≠enec-i mu√rað u maπsûl ve √acer-i secîs†ûs-ı mu√-
rað u maπsûl her birinden otuz ikişer mi&ðâl, nu√âs-ı mu√rað-ı maπsûl, 
zencâr-ı ma√kûk, §amπ-ı ¡Arabî her birinden on altışar mi&ðâl, afyûn üç 
mi&ðâl, fî-nüs«atin u«râ altı mi&ðâl, ðılîmiyâ, ðulðu†âr-ı mu√rað her birin-
den dörder mi&ðâl. Bu me≠kûrlar mâ-ı ma†ar ile ma¡cûn kılınır.

¡Ayna ¡ Ârı∂ Olan Mâ ve Şa¡r: ~arfâsînûs devâsı ¡ayna nâzil olan mâ için 
isti¡mâl olunur.

A«lâ†ı Budur: Merâretü’&-&evr a«≠ olunup bir bakır kaba ifrâπ olunur ve 
on gün onda ¡alâ-√âlihi terk olunur ba¡dehu ondan on iki mi&ðâl za¡ferân, 
dühn-i belesân, câvşîr her birinden ikişer mi&ðâl, fülfül on iki √abbe. ¡Asel-i 
fâið, merârenin ∂ı¡fı cemî¡an edviyeye «al† olunur ve inâ-i nu√âsta †ab« olu-
nup nu√âstan ma§nû¡a √ıððaya §abb ve mu√âfa@a olunur.

Devâ-i Â«er: Bu devâyı Mûlûsiyûs te™lîf eylemiştir. ~an¡atı budur ki ze-
bedü’l-ba√r a«≠ olunup bir «ırða üzere i√râð olunur ve remâdı sa√ð olun-
duktan sonra dem-i √alem ile ma¡cûn kılınır ve boyuzdan mütte«a≠e bir 
kâseye va∂¡ olunur. ve kaçan ¡aynda nâbit olan şa¡r netf olunsa bu †ılâ ile 
onun mev∂i¡ine ta†liye olunur.

‰ılâ-i Fîlûksânus: Mevâdd-ı ke&îreye ve veca¡-ı şedîde nâfi¡ olur.
A«lâ†ı Budur: Verd-i †arî, za¡ferân34 her birinden ikişer mi&ðâl, bez-

rü’l-benc sekiz mi&ðâl, mürr, ¡u§âretü’l-yebrû√, za¡ferân, afyûn her birin-
den dörder mi&ðâl, sevîð-ı şa¡îr on sekiz mi&ðâl, meşvî olan bir yumurtanın 
sarısı. Bu edviye a«≠ olunup miðdâr-ı kifâye şarâb-ı ðâbı∂ ile ma¡cûn kılınır 
ve ondan aðrâ§ itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur.

Şiyâf-ı Â«er: Bu şiyâf-ı Hindî ve melikî laðabları ile mülaððabdır, 
nüzûl-i mâ ibtidâsına ve ¡ayna ¡ârı∂ olan πışâve-i ra†benin küllîsine nâfi¡ 
olur ve ðurû√-ı ¡aynın â&ârını i≠hâb eder.

A«lâ†ı Budur: İðlîmiyâ-i mu√rað u maπsûl on altı ûðıyye, midâd-ı Hin-
dî, fülfül-i ebya∂ her birinden altışar ûðıyye, isfîdâc-ı re§â§ dört ûðıyye, 
merâretü’∂-∂abu¡ vâ√id, merâret-i şefârû35 ya¡nî şebbû† ¡alâ-mâ ze¡amû 
yedi merâre, merâretü’l-ðabc dört merâre, dühnü’l-belesân, câvşîr, sek-
bînec her birinden ikişer ûðıyye, §amπ on iki ûðıyye. Bu me≠kûrlar râ-

34 [Bu formülde yer alan ilk “za¡ferân” tercümeye fazladan ilave edilmiştir!]
35 “Şeðârûð” nüs«a.



182 AKRABÂDÎN  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ziyânec ¡u§âresi ile veyâhûd ibrâfliyûs ı†lâð olunan nebâtın ¡u§âresi ile 
ma¡cûn kılınır.

Ku√l-ı Â«er: ªulmet-i ¡ayna ve mânın ¡aynda büdüvvüne nâfi¡ olur: Ayı 
ödü dört dirhem, câvşîr, fülfül her birinden üçer dirhem, zeyt-i ¡atîð, dühn-i 
belesân, râziyânec-i ra†bın ¡a§îri her birinden ikişer dirhem, ðılîmiyâ iki 
dirhem, ¡asel bir ûðıyye. Bu eşyâlar daðð olunup «al† olunur ve bir ðârûre-i 
na@îfeye va∂¡ olunup yedi gün ðadar şemste kılınır ba¡dehu †araf-ı mîl ile 
πudveten ve ¡aşiyyeten ¡ayna ik√âl olunur.

Devâ-i Â«er: Bu devâ dahi @ulmet-i ¡ayna nâfi¡dir ve ke≠âlik mekân-ı 
ba¡îdden rü™yet edip ðarîbden eb§ârı olmayanlara ve ¡aynda mânın ictimâ¡ı-
na dahi nâfi¡dir.

Terkîbi Budur: ∏urâb-ı esved merâresi ve √acel ve kürkiyy ve ∂abu¡ ve 
mâ¡iz merâreleri her birinden ikişer dirhem, ¡asel-i mu§affâ üç dirhem, dü-
hn-i belesân bir buçuk dirhem. Bu eşyâlar cemî¡an sa√ð olunup «al† olunur 
ba¡dehu akşam ve §abâ√ ¡alîle onunla ikti√âl olunur.

Bu†lânu’l-Ba§ar: Ba§arında ∂a¡f-ı müfri†i olan ¡alîle şiyâf-ı tûtiyâ ve 
Mesî√’in beyâ∂da ≠ikr eylediği şiyâf nâfi¡ olur. 

Bûles İsti¡mâl Eylediği Şiyâf Nüs«asıdır: Aðâðıyâ, verd-i yâbis, iklî-
lü’l-melik her birinden kırk sekiz mi&ðâl, nu√âs «ulâ§a olunan büyûtun 
remâdı yirmi dört mi&ðâl, luffâ√ on iki mi&ðâl, bezrü’l-benc on sekiz dir-
hem, afyûn altı mi&ðâl, §amπ kırk mi&ðâl, şarâb dokuz ûðıyye, mâ-ı ma†ar 
dokuz ûðıyye. Mâ, şarâb ile «al† olunur ve üzerine verd ve iklîlü’l-melik 
ve benc ve luffâ√ veyâhûd ðuşûr-ı yebrû√ ilðâ olunur, üç veyâhûd beş gün 
miðdârı o şarâb-ı memzûc içinde edviye-i me≠kûre nað¡ olunur ve ¡a§r olu-
nup ¡u§âresi ile devâ ma¡cûn kılınıp ondan eşyâf [587b] itti«â≠ olunur.

Devâ-i Bâsilîðûn Ya¡nî Devâ-i Melikî: ¡Aynı cellâdır, √âl-i §ı√√atte dahi 
küllü yevmin veyâhûd küllü yevmeyn merreten onun ile ikti√âl olunur ise 
¡aynı cilâlandırır ve ba§ar-ı §a√î√i ¡alâ-√âlihi √ıf@ eder.

A«lâ†ı Budur: İðlîmiyâ, zebedü’l-ba√r her birinden on dirhem, §ufr-ı 
mu√rað beş dirhem, isfîdâc, mil√-i derânî her birinden üçer dirhem, 
nûşâ≠ur, dâr-ı fülfül her birinden ikişer dirhem, ðaranfül, üşne her birinden 
birer dirhem, fülfül dört dirhem, kâfûr nı§f dirhem. Bu eşyâ daðð olunur ve 
ba¡de’s-sa√ð ¡ayna ik√âl olunur.



Bâsilîðûn-ı Â«er: Bu nüs«anın menâfi¡-i nüs«a-i ûlânın menâfi¡i gibi-
dir: İðlîmiyâ yedi dirhem, şâ≠enec, dâr-ı fülfül her birinden ikişer dirhem, 
nûşâ≠ur iki dirhem, §ufr-ı mu√rað, fülfül, isfîdâc, mil√-i derânî, zebe-
dü’l-ba√r her birinden dörder dirhem, mil√-i Hindî, ðaranfül, heyl, üşne, 
sünbül her birinden birer dirhem. Bu eczâlar daðð ve sa√ð olunup ¡ayna 
ik√âl olunur.

Ba§arı Muðavvî Olan Devâdır: Bu devâ ba§atı taðviye ve §ı√√atini mu√â-
fa@a ve ker&ret-i ru†ûbet √asebiyle ¡ayndan seyelân eden ru†ûbeti i≠hâb eder.

A«lâ†ı Budur: İ&mid a«≠ olunup yirmi bir gece mâ-ı ma†arda veyâhûd su 
küpünden teðâ†ur eden suda nað¡ olunur ve ondan on iki dirhem merðaşî&â 
sekiz dirhem, tûtiyâ, ðılîmiyâ her birinden on iki dirhem, lü™lü™-i §ıπâr-ı 
πayr-i me&ðûb iki dirhem, misk iki dânıð, kâfûr bir dânıð, za¡ferân, sâ≠ec 
her birinden birer dirhem. Bu devâlar başka başka daðð olunup ba¡dehu 
i&mid ve mârðaşî&â ve ðılîmiyâ ve tûtiyâ ve lü™lü™ cem¡ olunup küllü yev-
min mirâren su ile suyu neşf edince ðadar ceyyiden sa√ð olunur ve ba¡dehu 
sâ≠ec ve za¡ferân a«≠ olunup onlar ile hâvene ilðâ olunup ceyyiden sa√ð 
olunur ve ba¡dehu misk ve kâfûr dahi ilðâ olunup cemî¡an sa√ð olunur ve 
bir zücâce içine va∂¡ olunur ve onunla √âl-i §ı√√atte akşam ve §abâ√ ikti√âl 
olunur. Bu ku√l ba§ar-ı ∂a¡îfi taðviye ve √ıf@ eder.

Ma∂∂â∂ ve Cellâ ve Muðavvî Berûd ~ıfatıdır: Şâ≠enec-i maπsûl, nu√âs-ı 
mu√rað her birinden beşer dirhem, §abır-ı İsðû†arî, bûrað-ı Ermenî her bi-
rinden birer dirhem, zencâr, fülfül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, şa√mu’l-√an@al, 
za¡ferân, nân«âh her birinden nı§f dirhem. Bunlar daðð ve sa√ð olunup is-
ti¡mâl olunur. Şâfî ancak Allâhu ta¡âlâdır. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi 
ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ seyyidi’l-enâmi. 

Ma…âle-i ¿âli&e A√vâl-i Ü≠ün ve Ona Müte¡alli… 
A√vâl-i Sâire Beyânındadır

Ü≠ünün Veca¡ı ve Veremi ve ¢ay√ı ve ¿iðali Mu¡âlecâtı Budur: 
Bâbu’l-¡aynda ≠ikr olunan Aris†urâ†is devâsı ðay√ı seyelân eden ü≠üne nâ-
fi¡dir.

Debâ-i Nâfi¡-i Â«er: Ü≠ünde √âdi& olan evcâ¡ ve ðurû√a cemî¡an devâ-i 
nâfi¡ olur.



184 AKRABÂDÎN  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Onun A«lâ†ı Budur: Mürr mi&ðâl-i vâ√id, kündür, na†rûn her birinden 
üçer mi&ðâl, za¡ferân dört mi&ðâl, ¡u§âretü’l-«aş«âş, bârzed her birinden iki-
şer mi&ðâl, levz-i muðaşşer yirmi ¡aded. Bunun küllîsi sa√ð olunup «all ile 
ma¡cûn kılınır ve ondan aðrâ§ itti«â≠ olunup idâfe olunur. Eger ü≠ünde ve-
ca¡-ı şedîd var ise onun devfi dühn-i verd ile ve ða†r ile kılınıp ü≠üne tað†îr 
olunur; eger ü≠ünde &iðal var ise «all ve ða†r ile devf olunur.

∏âlinus Va§f Eylediği Devânın ~ıfatıdır: Mürr, §abır her birinden dörder 
mi&ðâl, kündür üç mi&ðâl ve nüs«a-i u«râda bir mi&ðâl vâði¡ olmuştur, za¡-
ferân, na†rûn, ¡u§âretü’l-«aş«âş her birinden üçer mi&ðâl, levz-i mürr otuz 
¡aded, bârzed iki mi&ðâl, «all-i fâyið devâyı ¡asel &i«anında kılacak ðadar.

Devâü’l-Ü≠ün: Bu devâ ∏âlinus edviyesindendir, evrâma ve evcâ¡-ı şe-
dîde-i mübri√aya nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: ¢ınne, dâr-ı §înî her birinden ikişer mi&ðâl, mürr, za¡ferân 
her birinden sekizer mi&ðâl, na†rûn üç mi&ðâl, kündür dört mi&ðâl, «all ¡asel 
&i«anında kılmağa kifâye edecek ðadar. 

Devâ-i Â«er: Bu devâ ü≠ünün evrâmı ve middesine nâfi¡dir her ne ðadar 
o ¡illetler ¡atîð olur ise.

A«lâ†ı Budur: Mürrü’†-†a¡m olan bâðılâ-i Mı§riyyenin cevfi ve şebb-i 
Yemânî ve fülfül-i ebya∂ ve na†rûn ve za¡ferân ve afyûn ve ðuşûr-ı rummân 
ve mürr ve kündür ve sünbül her birinden ikişer mi&ðâl, cünd-i bîdester 
bir mi&ðâl, «all ve ¡asel devâyı ma¡cûn kılacak miðdâr ve ba¡∂ılar ona altı 
mi&ðâl ¡asel dahi ilðâ ederler.

Devâ-i Â«er: Bu devâ Berû†ânis edviyesindendir, za¡ferân, mürr, sün-
bül, afyûn her birinden nı§f mi&ðâl, nu√âs-ı mu√rað bir mi&ðâlin nı§fı ve 
&ülü&ü ya¡nî «amse-i esdâsı, cünd-i bîdester &ülü& mi&ðâl, şebb-i Yemânî, 
şebb-i müdevver her birinden birer mi&ðâl. Eger ü≠ün-i ¡alîlede §adîd dahi 
var ise bu devâ-i me≠kûr ile mu¡âlece ma†bû« mü&elle& ma¡iyyeti ile olur. 
Ve eger veca¡-ı şedîdi var ise o dühn-i verd ile isti¡mâl olunur. Ve eger o 
ü≠ünde dûd tevellüd eyledi ise devâ-i me≠kûra iki mi&ðâl «arbað-ı esved 
«al† olunur.

¢ay√ı Seyelân Eden Ü≠ün Devâsıdır: Aðmâ¡-ı rummân, ðuşûr-ı rum-
mân, zerâvend, ðulðu†âr, zâc-ı ¢ıbrîsî, ¡af§, tûbâlü’n-nu√âs her birinden 
birer mi&ðâl, mürr, kündür, ðalðand-ı meşvî, şebb-i Yemânî her birinden 



Tahbîzü’l-Mathûn 185

yarımşar mi&ðâl; «all ile sa√ð olunup ondan aðri§a ¡amel olunur ve vaðt-i 
√âcette isti¡mâl olunur.

~ıfat-ı Devâ-i An†îfâ†ûs: Bu devâ ü≠üne ¡ârı∂ olan veca¡-ı §a¡b u şedîd 
için isti¡mâl olunur: Za¡ferân iki ûðıyye ve ¡inde’l-ba¡∂ bir ûðıyye, mürr, 
nûşâ≠ur her birinden birer ûðıyye, şebb-i Yemânî, uşşað her birinden nı§f 
ûðıyye, dühn-i sûsen &üflü veyâhûd zeyt-i bostânî &üflü iki ûðıyye. Bu edvi-
yeler şarâb-ı mu¡assel ile yâhûd şarâb-ı √ulv ile ¡asel &i«anında olunca ðadar 
sa√ð olunup isti¡mâl olunur.

Devâ-i Â«er: Bu devâ sem¡in &iðali ve deviyy ve †anîni için isti¡mâl olu-
nur: »arbað-ı ebya∂ bir mi&ðâl, cümd-i bîdester yarım mi&ðâl, na†rûn rubu¡ 
mi&ðâl. Bu edviyeler «al† olunup «all ile isti¡mâl olunur. Bu devâya onun 
müsta¡mili &iða ve i¡timâd eylesin, zîrâ bi-i≠nillâhi ta¡âlâ münci√ devâdır.

Devâ-i Â«er: Buna devâ-i celherûnî derler, ü≠üne ¡ârı∂ olan ¡ilel-i ¡atîða-
ya nâfi¡dir: »arbað-ı ebya∂, mürr, kündür, za¡ferân, cünd-i bîdester, afyûn 
her birinden dörder mi&ðâl, ðalðand altı mi&ðâl, fülfül iki mi&ðâl. Mürr, 
afyûn, cünd-i bîdester, kündür bu dört edviye içinde ðuşûr-ı rummân teherrî 
edince ðadar †ab« olunan «all içinde nað¡ olunur ba¡dehu üzerine «arbað ve 
za¡ferân ve fülfül ve ðalðand mes√ûðaten ilðâ olunur ve o mecmû¡ mülte™im 
olunca ðadar sa√ð-ı nâ¡im ile sa√ð olunur ve mümtezic olduktan sonra üze-
rine şarâb-ı ¡asel edviye ¡asel-i raðîð ðıvâmında olunca ðadar §abb olunur 
ve vaðt-i √âcette o devâ müftiren ü≠üne tað†îr olunur ve bu devâ ¡acîb olur. 

Devâ-i Â«er ~ıfatıdır: Bu devâ ü≠ünün cemî¡an evcâ¡ına ve ü≠ünde 
√âdi&e olan ðurû√a nâfi¡ olur.

Terkîbi Budur: Mürr bir mi&ðâl, kündür üç mi&ðâl ve ba¡∂ı nâs kündürü 
yedi mi&ðâl ilðâ ederler, na†rûn üç mi&ðâl, za¡ferân dört mi&ðâl ve ba¡∂ı nâs 
za¡ferânı mi&ðâl-i vâ√id ilðâ ederler, ¡u§âretü’l-«aş«âş iki mi&ðâl, bârzed 
iki mi&ðâl, levz-i muðaşşer yirmi ¡aded. Küllîsi sa√ð olunup «all ile ma¡cûn 
kılınır ve ondan aðrâ§ ¡amel olunur. Eger √âcet veca¡-ı şedîd √asebiyle olur 
ise dühn-i verd ile idâfe olunup kulağa tað†îr olunur; eger &iðal-i re™s için 
isti¡mâl olunur [588a] ise «all ile idâfe olunup tað†îr olunur.

Devâ-i »abe&ü’l-◊adîd: Bu devâ edviyenin aðvâsıdır: »abe&-i √adîd a«≠ 
olunup ra∂∂ olunur ve «all ile πasl olunur ba¡dehu bir †âbað ya¡nî âcürr-i kebîr 
üzere tecfîf olunur ve bu πasl ve tecfîf vech-i meşrû√ üzere yedi kerre tekrâr 
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olunur ba¡dehu «all-i &iððîf içinde †ab«-ı şedîd ile †ab« olunur o √abe& ¡asel 
gibi olunca ðadar ve ba¡dehu ref¡ olunup ve vaðt-i √âcette ü≠üne tað†îr olunur.

¢urû√u’l-Enf: ¢urû√u’l-enf edviyesi budur: 
Saðramûniyûs: Bu bir devâdır ki bedende nâbit olan zevâidin küllîsini 

tað†î¡ eder.
~ıfatı Budur: Zâc-ı mu√rað, ðulðu†âr-ı mu√rað, ðalðand-ı mu√rað, zâc-ı 

a√mer, tûbâlü’n-nu√âs. Bu eczâlar veznleri berâber a«≠ olunup sa√ð olun-
duktan sonra yâbiseten isti¡mâl olunur. Ve vâcib olur ki mu¡âlecesi ða§d 
olunan zâide mu¡âleceden bir gün muðaddem delk olunup ertesi gün †a¡â-
mını ekl edip sonra bu devâ ile mu¡âlece oluna. Ve kaçan sen bu devâ ile 
bâsûr-ı enfe mu¡âlece ða§d eylesen ðable’l-¡ilâc dâ«il-i enfi ðafr veyâhûd 
zift-i ra†b ile veyâhûd desem-i mürr ile †ılâ edip ba¡dehu o devâ ile ¡ilâc 
eyle. 

Dördüncü Ma…âle A√vâl-i Esnân ve Ona Müte¡alli… 
Emrâ∂ Beyânındadır

Veca¡-ı Esnânı Müsekkin Devâ ~ıfatıdır: Bu devâ esnâna ¡ârı∂ olan ve-
ca¡-ı §a¡b u şedîdi ve esnânın te™ekkülünü ı§lâ√ eder ve su¡âle dahi nâfi¡ olur.

Onun A«lâ†ı Budur: Afyûn iki mi&ðâl, mür onun mi&li, ke≠âlik ¡asel dahi 
mi&li, fülfül-i ebya∂ bir mi&ðâl, bârzed bir mi&li, ðadr-i kifâye ¡aðîd-i ¡ineb 
ile ma¡cûn kılınır ve ma¡an daðð olunup ondan eşyâf itti«â≠ olunur, o şiyâf 
sinn-i mütevecci¡a ve mev∂i¡-i te™ekküle va∂¡ olunur.

Enderûmâ«us Devâsıdır: Esnâna ¡ârı∂ veca¡a ve ¡ilel-i sâiresine ve ∂are-
se nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Fülfül, ¡âðırðar√â, leben-i yetû¡, bârzed her birinden birer 
cüz™ a«≠ olunup sa√ð olunur ve ba¡dehu mey¡a ile ma¡cûn kılındıktan sonra 
mev∂i¡-i me™kûle va∂¡ olunur.

∞arebân-ı Esnâna Nâfi¡ Devâdır: Şa√m-ı √an@al bir cüz™, §abır bir cüz™. 
Bu iki devâ bürme-i √acere veyâhûd miπrefe-i √adîde va∂¡ olunup zeyt ile ve 
«all-i √amr ile şedîden kaynatılır ba¡dehu inzâl olunup ∂ares-i mütevecci¡i vely 
eden ü≠üne tað†îr olunur ve tað†îri tedrîc ile ða†reten-ba¡de-ða†retin kılınır.

Keyyü’∂-∞ares: ∞arebân-ı şedîdi olup devâ-i nâfi¡ ü nâci¡i olmayıp √âce-
ti olan ∂aresi sen ða§d ve ¡amd edip ona mu¡âlece için bir ûðıyye miðdârı 
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zeyt a«≠ eyle, ke≠âlik mâ-ı merrzencûş veyâhûd merzencûş-ı yâbisin kendi, 
√armel her birinden birer buçuk dirhem a«≠ ve daðð-ı nâ¡im ile daðð eyle ve 
medðûðunu evvelâ me™«û≠ olan zeyt üzere ilðâ edip kaynat ve ba¡dehu iki 
miselleyi ya¡nî iki ¡aded çuvalduzu a«≠ edip mev≠i¡-i &uðbelerinden ikisini 
cem¡ eyle ya¡nî †arafında olan &uðbelere bir «ay† id«âl edip perîşân olmasın 
için o «ay†la rab† eyle ve ba¡dehu ¡alîlin ağzını fet√ edip keyy olunacak ∂are-
se na@ar eyle eger onda vesa« mi&illi bir nesne rü™yet eder isen onu tenðıye 
edip √adîd ve şebeh ve fı∂∂a işbu üç şey™in birinden mütte«a≠ ünbûbeyi ða§d 
olunan mev∂i¡e ta†bîð ve terkîb eyle ve o iki misellenin birini zeyte ua¡nî 
zeyt-i √ârra πams edip o miselle-i müzeyyeti ünbûba id«âl eyle ∂arese mün-
tehî olunca ðadar ve o iki miselle teberrüd eyledikte miselle-i u«râyı dahi o 
zeyt-i √ârra id«âl edip ünbûbeye ke’l-evvel id«âl eyle ve bu minvâl üzere 
altı def¡a keyyi tekrâr eyle, ∂aresten su «urûc edip veca¡ sâkin olur.

Taπayyür-i Levnü’l-Esnân Senûn: Bu senûnu Dîmaðrâ†îs kitâbında va§f 
eyledi, onun ile esnân delk olunur.

A«lâ†ı Budur: Altı kerre i√râð olunmuş geyik boynuzu on altı ûðıyye, 
mil√ iki ûðıyye, câff ve ðı†a¡-ı kibâr olup mürrü’†-†a¡m olmayan uşşað bir 
rı†l, ma§†akî üç rı†l, ðus† üç rı†l yâhûd üç rı†ldan miðdâr-ı ðalîl ek&er, i≠«ir-i 
ebya∂o mi&illi, fülfül-i ebya∂ bir ûðıyye, sâ≠ec iki ûðıyye. Cemî¡an bu eş-
yâlar daðð olunup elekten geçirilir ve senûnen isti¡mâl olunur.

Devâ-i Sûrentî«ân: Li&e veremine ve istir«âsına nâfi¡ olur ve esnânı 
tenðıye eder: ¢uşûr-ı rummân iki ûðıyye ve ¡urûð ve cüllenâr ve summâð 
ve ¡af§ her birinden birer ûðıyye. Bu edviyeler daðð ve sa√ð olunur ve i§ba¡ 
ile √aml olunup mev∂i¡ delk olunur ve ba¡dehu bir ðı†¡a «ırða-i kettânla dahi 
o edviye a«≠ olunup mevði¡-i me≠kûra va∂¡ olunur.

Senûn-ı Â«er: Esnânı tenðıye ve li&eyi şedd ve nükheyi ta†yîb eder: 
Mil√-i derânî a«≠ ve daðð olunur ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp ðır†âsta şedd 
olunduktan sonra cemre ilðâ olunur ve cemr gibi olunca ðadar terk olunur 
ve ba¡dehu nâtdan i«râc olunup ða†rân veyâhûd ne∂û√-ı †ayyib ile veyâhûd 
meysevsen ile söndürülür ve teberrüd edince ðadar terk olunur ve ba¡dehu 
daðð olunup onun medðûðundan bir cüz™, zebedü’l-ba√r bir cüz™ ve dâr-ı 
§înî ve mürr ve remâd-ı şî√ ü su¡d her birinden birer cüz™, fiðâ√-ı i≠«ir südüs 
cüz™, fütât-ı ¡ûd nı§f cüz™, sükker üç cüz™, kâfûr ¡öşür cüz™. Bu me≠kûrlar 
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daðð olunup biri birine «al† olunur ve ondan her §abâ√ senûn itti«â≠ olunur.
Devâ-i Â«er: Bu devâ ∂a¡fı olan esnânı taðviye eder.
A«lâ†ı Budur: Şem¡ ve ¡asel her birinden ikişer cüz™. Bunlar şemste mâ-ı 

√ârr ile i≠âbe olunur ba¡dehu bir cüz™ zift a«≠ olunup merhem √addinde 
kılınır ve §â√ib-i ¡illete verilip ma∂π ettirilir. Eger o devâda yübs i√sâs eder 
isen zeyt ve ma§†akîden birer şey™ «al† eyle, zîrâ o ma«lû†u ma∂π πâyet-i 
¡amel ile ¡amel eder.

Â«er: Esnân ve li&eyi taðviye eder: Mu√rað geyik boynuzu ve a§l-ı 
fen†âfilun her birinden onar dirhem, servin varað-ı mu√raðı ve cevz-i serv 
ve berşiyâvşân-ı mu√rað her birinden beşer dirhem, menzû¡u’l-aðmâ¡, verd, 
sünbül-i †îb her birinden üçer dirhem. Bu eşyâ daðð olunup √arîrden geçiri-
lip isti¡mâl olunur. Temmeti’l-maðâletü’r-râbi¡atu fe-lillâhi’l-√amd. [588b] 

Ma…âle-i »âmise Fem ve ◊al… ve Cevf-i A¡lâ Mu¡âlecâtıdır

±eb√a ve »avânîð: Fâ∂ıl Câlînûs der ki bir ðavm zu¡m eylediler ki 
«a†â†îfin firâ«ı †ariyyen veyâhûd ðadîden ve mümalla√aten isti¡mâl olunsa 
«avânîði fi’l-âl teskîn eder ve o firâ«a §ıbyân ve meşâyi« mu¡âlecelerinde 
a§l-ı sûsen «al† olunur.

~ıfat-ı Devâ-i Â«er: Bu devâyı bir √akîm te™lîf eylemiştir, müster«iye 
ve müteverrime olan lehât ve levzeteyne nâfi¡ olur: Fülfül-i ebya∂, mürr 
her birinden birer mi&ðâl, şebb-i Yemânî, ¡af§-ı a«∂ar her birinden ikişer 
mi&ðâl. Bu eşyâlar sa√ð olunup isti¡mâl olunur.

Cevf-i A¡lâ: ~adrda olan ru†ûbete devâ-i nâfi¡ budur: ¢ınne, mey¡a-i sâi-
le, a§l-ı sûsen-i yâbis her birinden ikişer ûðıyye, afyûn rubu¡ ûðıyye. Bu ed-
viyeden sa√ða §âli√ olanlar sa√ð olunup mey¡a ve ðınne ve menzû¡u’r-rıπve 
¡aselden bir şey™ ile «al† olunup le¡ûðan tenâvül olunur.

Su¡âl: Câlînûs √ulðûmî bir devâ ≠ikr eyledi ki onun ile bu bâbda mu¡âle-
ce olunur, o devâ budur: Kündür bir mi&ðâl, za¡ferân bir mi&ðâl ve nüs«a-i 
u«râda kündür dört mi&ðâl, za¡ferân dört mi&ðâl diye yazılmıştır, ¡un§ul 
iki mi&ðâl, şarâb-ı √ulv üç ðıs†. Şarâb tes«în olunur ba¡dehu üzerine ¡un§ul 
remy olunur ba¡dehu edviye dahi ilðâ olunur. 

Devâ-i ◊ulðûmî: Bu devâ Belâdîna†us’a mensûbdur. Câlînûs ≠ikr eyle-
di ki riyesinde √urðati olan, bu devâ ile mu¡âlece eder, zîrâ nâfi¡ devâdır, 
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terkîbi budur: Sünbül-i Aðlî†î, mürr, ðus†, «al†-ı sâ≠ec her birinden dör-
der mi&ðâl, sünbül-i Hindî, kündür, rubbu’s-sûs, ma§†akî her birinden üçer 
mi&ðâl, i≠«ir iki mi&ðâl, selî«a sekiz mi&ðâl, dâr-ı §înî on mi&ðâl, ¡u§âre-
tü’l-yebrû√ beş mi&ðâl, za¡ferân altı mi&ðâl. Bu edviyeler cem¡ olunur ve 
ba¡dehu temr a«≠ olunup mâ-ı ¡asel ile veyâhûd şarâb-ı √ulv ile †ab« olu-
nur ve onun şîrecesi a«≠ olunur ve o şîreceye yirmi ¡aded √abb-ı §anevber 
mes√ûðaten ilðâ olunur ve ona devâ-i me≠kûrdan bunduða ðadar «al† olu-
nup ¡alîle birkaç eyyâm saðy olunur ve ba¡dehu su ile bir mil¡aða o eyâric 
saðy olunur ki onun itti«â≠ı §abır ile olur, ða§abe riyesinde ¡illeti olanlara 
bu devâ ile mu¡âlece eşek sütü ile olur, onun ile πarπara eylemek üzere ¡alîl 
emr olunur ve ba¡dehu birkaç eyyâm terk olunup sonra o devâ-i müsekkin-i 
veca¡ olan devâ-i â«er ile saðy olunur. Eger mevâddın seyelânı ðavî olur ise 
bu devânın ma¡cûnuna afyûn ve cünd-i bîdester dahi «al† eyle.

Â«er: Bu devâ ∏âlînûs’un tertîb eylediği edviyedendir, ða§abe-i riye 
¡ileline ve ðay√ ve dem nef&ine ve §adra müte√allibe olan mâddeye ve 
ðurû√-ı riyeye ve ¡usr-i nefese nâfi¡dir ve bu devâ cidden ðavî devâ olur.

Terkîbi Budur: ~amπ-ı bu†m, za¡ferân, kündür, mürr, dâr-ı §înî, √ab-
bu’§-§anevberi’l-kibâr, u§ûl-i sûsen-i muðaşşer, †în-i Şâmûs, ðus† her bi-
rinden dörder mi&ðâl, √amâmâ ke&îrâ ve temr-i Şâmî la√mı her birinden 
dörder mi&ðâl, sünbül-i Şâmî iki buçuk mi&ðâl, selî√atü’s-sevdâ iki mi&ðâl, 
bârzed-i §âfî vü naðî bir mi&ðâlin iki &ülü&ü ve nüs«a-i u«râda bârzed bir 
mi&ðâl bulunmuştur, ¡asel-i fâið dört ðû†ûlî. ¡Asel §amπ-ı bu†m ile bir inâ-i 
mu∂â¡afta †ab« olunur ve √add-i &i«ana vâ§ıl oldukta ona bârzed «al† olunup 
yine †ab« olunur ve kaçan ondan tað†îr olunan ða†re münbasi† olmamak 
mertebesine bâliπ oldukta nârdan inzâL olunup tebrîd olunur ve bâðî ed-
viye üzerine me√ûðaten ilðâ olunup isti¡mâl olunur. Ve denildi ki o ¡ilel 
a§√âbı kerneb-i †arîyi ma∂π edip suyunu ma§§ ve &üflünü remy eylese on-
lara cidden nâfi¡ olur. 

◊abb: Bu √abb ta√t-ı lisâna va∂¡ olunsa ða§abetü’r-riye «uşûnetine ve 
inðı†â¡-ı §avta ve ða§abe-i riyenin ¡ilel-i sâiresine nâfi¡ olur.

Terkîbi Budur: Ke&îrâ, §amπ her birinden üçer mi&ðâl, mürr, kündür her 
birinden bir buçuk mi&ðâl, zaferân bir mi&ðâl, ¡u§âretü’s-sûs yarım mi&ðâl 
ve üç ¡aded temrin la√mı ve miðdâr-ı kifâye şarâb-ı √ulv. O edviye şarâb-ı 
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me≠kûr ile ma¡cûn kılınıp ondan bâðılât miðdârı ta√te’l-lisâna va∂¡ olunur 
ve va∂¡dan muðaddem o √abbdan ≠evebân edenleri ibtilâ¡ eylemek üzere 
¡alîle emr olunur.

Nâ†ıfun Li’s-Su¡âl: Kettânın bezr-i maðlüvv ü medðûðu ve menzû¡u’l-¡a-
cem zebîb-i la√îm her birinden birer ðıs†, §anevber-i kibârın √abb-ı maðlü-
vv ü muðaşşeri ve bunduð-ı muðaşşer her birinden birer ðıs†, fülfül-i ebya∂ 
iki ûðıyye, za¡ferân bir ûðıyye, ¡asel-i fâið dört rı†l. Bu eşyâ daðð ve sa√ð 
olunur, bezr-i kettân ile ¡asel &e√in olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu 
edviye-i sâire ilðâ ve «al† olunup ma¡cûn kılınır ve ondan ðadr-i kifâye i¡†â 
olunur.

Devâü’l-Kâhin: Su¡âle nâfi¡dir ve devâ-i nefîstir, Câlînûs ≠ikr eyledi ki 
onunla mu¡âlece olunur.

A«lâ†ı Budur: Afyûn on mi&ðâl, bezr-i «ass yirmi mi&ðâl, cünd-i bîdes-
ter on sekiz mi&ðâl, bostânî ve yâbis se≠âb ve mürr her birinden on dörder 
mi&ðâl, u§ûl-i câvşîr otuz altı mi&ðâl, bezr-i kettân on altı mi&ðâl, za¡ferân 
yedi mi&ðâl, ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve ondan bâðılât miðdârı saðy olunur. 
Ve o devâ √ummâsı olanlara su ile saðy olunur ve √ummâsı olmayanlara 
şarâb ile saðy olunur ve onu saðy vaðt-i ¡aşiyyede kılınır.

◊abbun Li’s-Su¡âl: Mürr, mey¡a, afyûn her birinden dörder mi&ðâl, dü-
hn-i belesân, za¡ferân her birinden ikişer mi&ðâl. Bu edviye ma¡an sa√ð ve 
ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

Her Su¡âle Nâfi¡ Devâdır: Bu devâ mevâdd-ı sâilenin küllîsine ve dübey-
lât-ı bâ†ıneye nâfi¡dir diye Ebûlûfiyûs va§f eyledi.

A«lâ†ı Budur: Sekbînec, cen†iyânâ, mürr, câvşîr, fülfül-i ebya∂ her bi-
rinden ikişer mi&ðâl, √abbu’l-πâri’l-münaððâ dört mi&ðâl sa√ð olunup su 
ile ma¡cûn kılınır.

Devâ-i Nâfi¡: Enderûmâ«us va§f eylediği üzere bu devâ nef&-i deme 
mâni¡dir: Aðâðıyâ dört mi&ðâl, verd-i yâbis, &emerü’r-rummâni’l-berrî her 
birinden sekizer mi&ðâl, mürr iki mi&ðâl, ke&îrâ bir mi&ðâl. Bu me≠kûrlar 
mâ ile ma¡cûn kılınıp her bir ður§u birer mi&ðâl olmak üzere ondan aðrâ§ 
itti«â≠ olunur ve mâ-ı ma†ar ile saðy olunur.

Devâ-i Â«er: Cemî¡an a§nâf-ı su¡âle ve inðı†â¡-ı §avta nâfi¡ olur: »aş«âşe 
ma¡a-ðışrihâ yüz elli ¡aded, kerefs-i cebelî-i mes√ûð üç rı†l, sef†anu’l-mü-
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naððâ36 ve rîvend-i §înî ve verd-i yâbis ve u§ûl-i sûsen ve cüllenâr her bi-
rinden üçer ûðıyye ve dâr-ı §înî iki dirhem, sünbül bir buçuk dirhem. Bu 
edviyeler ra∂∂ olunup beş ðıs† mâ-ı ma†arda üç gün miðdârı nað¡ olunur ve 
ba¡dehu o suyun &ülü&ü kalınca ðadar †ab« sonra ¡a§r ve ta§fiye kılınıp &üflü 
ilðâ olunur ve ba¡dehu §amπ-ı ¡Arabî ve ke&îrâ ve rubbu’s-sûs her birinden 
birer rı†l ve mürr nı§f rı†l ve ma§†akî ve za¡ferân her birinden birer dirhem 
a«≠ ve sa√ð-ı belîπ ile sa√ð olunup o edviye-i mes√ûðaya ta§fiye olunan 
su rüveyden rüveyden ya¡nî ¡alâ-mehlin ðalîlen ðalîlen saðy olunur √attâ o 
su tamâmen edviyeye içirilir ve ba¡dehu üzerine yirmi dört rı†l meybu«tec 
§abb olunup nâr-ı leyyine ile mün¡aðıd olunca ðadar †ab« olunup inâ-i zü-
câc içine va∂¡ ve ref¡ olunur ve su¡âlin her §ınfına onun ile mu¡âlece olunur.

Le¡ûðu’§-~anevber: Su¡âli müştedd olup vaðt-i heyecânında ðay™ ve 
fu∂ûl ða≠f edenlere nâfi¡ olur.

Terkîbi Budur: Bezr-i kettân-ı maðlüvv ve levz-i √ılv-i münaððâ ve √ab-
bu’§-§anevber ve §amπ-ı ¡Arabî ve ke&îrâ her birinden dörder ûðıyye, temr-i 
Hindî on ¡aded. Edviye ve temr daðð olunur ve üzerine semn ve ¡aselden 
miðdâr-ı kifâye §abb olunup ¡asel-i [589a] «â&ir gibi olunca ðadar sa√ð olu-
nur ve onun şerbeti ¡af§a miðdârıdır, πadât ve ¡aşiyyde saðy olunur.

¡İlk-i Bu†m İle Ma§nû¡ Le¡ûðtur: »uşûnet-i √alða ve inðı†â¡-ı §avta ve 
dem ve ðay√ ve balπam nef&ine nâfi¡dir ve südedi dahi fet√ eder.

A«lâ†ı Budur: Kettân bezrinin maðlüvvü, zebîb-i menzû¡u’l-√abb her 
birinden birer rı†l, √abbu’§-§anevber, levz-i √ulv ve levz-i mürr her birinden 
altışar ûðıyye, îresâ-i meşvî, ¡ilk-i enbâ†, ¡ırðu’s-sûs, §amπ-ı ¡Arabî, √ulbe-i 
ma†bû«a, ke&îrâ her birinden dörder ûðıyye, fülfül-i ebya∂, circîr-i ma†√ûn, 
√ımma§-ı ma†√ûn, zerâvend, ðam√ lübâbı, nân«âh, √urf, lübnâ her birinden 
birer ûðıyye, mürr, za¡ferân, lübân her birinden yarımşar ûðıyye. Cemî¡an 
bunlar daðð olunup cidden sa√ð olunur, ¡asel ve †ılâ-i ma†bû« ile ma¡cûn 
kılınıp πudveten ve ¡aşiyyeten ¡af§a miðdârı il¡âð olunur ve nâim oldukta 
ta√t-ı lisânına va∂¡ olunur.

Su¡âl-i Â«er: Bu dahi su¡âle ve yübs-i §adra nâfi¡dir: Levz-i √ulv ve levz-i 
mürr ve bezr-i kettân ve √abu’§-§anevber ve enîsûn ve ke&îrâ ve §amπ-ı 
¡Arabî ve sükker ve fânî≠ her birinden ikişer dirhem, sûs ¡a§îri veyâhûd 

36 “Şefðan” nüs«a.
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¡urûðu bir dirhem. Bunlar daðð ve sa√ð olunur ve râziyânec-i ra†b suyu ile 
ma¡cûn ve √abb kılınır ve vaðt-i nevmde ondan bir veyâhûd iki √abb ta√t-ı 
lisâna va∂¡ olunur.

Su¡âl İçin Ma¡mûl Le¡ûðtur: Eger su¡âl keymûs-ı lezic-i bâridden √âdi& 
oldu ise ona bu le¡ûð nâfi¡ olur, o le¡ûð budur: Dâr-ı §înî, bezr-i râziyânec, 
kündür, §amπ-ı levz, ¡ilk, aπârîðûn her birinden beşer dirhem, mey¡a-i sâile, 
fustuð, levz-i mürr her birinden onar dirhem, ðışmış yirmi dirhem. Mey¡a 
¡asel ile daðð olunur ve kündür ve ðışmış meybu«tec ile nað¡ olunur ve 
bâðîleri dahi daðð olunup cemî¡an ¡asel mey¡a ile ma¡cûn kılınır; şerbeti 
dirhem-i vâ√id olur.

Nef&-i Dem İçin Ma¡mûle Aðrâ§tır: Bu aðrâ§ Nâbûlûs a§√âbından bir 
†abîb te™lîf eylemiştir, nef&-i dem ve ður√a-i riye a§√âbına ve §adrında 
midde-i müctemi¡a olanlara ve mevâdd-ı müte√allibe cinsinden olan ¡ilel 
a§√âbına nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Bezrü’l-benci’l-ebya∂, ðuşûr-ı yebrû√ her birinden be-
şer mi&ðâl, kündür-i ≠eker, afyûn, mey¡a, infe«a-i iyyel her birinden onar 
mi&ðâl, ma§†akî yirmi mi&ðâl, kehrübâ, u§ûl-i sûsen, za¡ferân her birinden 
otuz mi&ðâl, bezr-i ða†ûnâ kırk beş mi&ðâl, mâ-ı ¡a≠b üç ðıs†. Bu eşyâlar «al† 
olunduktan sonra ður§ kılınıp isti¡mâl olunur.

Aðrâ§-ı U«râ: Bu aðrâ§ fülfülî tesmiye olunur, a§√âb-ı nef&-i deme ve 
a§√âb-ı «ilfe ve ðurû√-ı em¡âya ve mi¡deye mâdde ta√allübüne nâfi¡ olur.

Onun A«lâ†ı Budur: ¡Aðîd-i rummân, şevk-i Mı§rî, rummân-ı berrî, 
¡u§âret-i li√yetü’t-teys, ¡u§âret-i aðâðıyâ her birinden altışar mi&ðâl, √u∂a∂, 
râvend, afyûn her birinden dörder mi&ðâl, mürr iki mi&ðâl. Bu me≠kûrlar 
nâ¡imen daðð olunur ve içinde √abbu’l-âs †ab« olunan su ile yâhûd mâ-ı 
bârid ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

Ma¡cûn-ı Â«er: Bu ma¡cûn Aris†ûmâ«us’a nisbet olunur, devâ-i ¡acîb-
dir, nef&-i dem ve su¡âl a§√âblarına ve riyesinde ður√a ve §adrında midde-i 
mictemi¡a olanlara nâfi¡dir, ke≠âlik ¡a∂alde √âdi& «urûða ve mi¡denin †a¡âmı 
ða≠fına ve hey∂aya ve «ilfeye ve ðurû√-ı em¡âya ve ¡ilel-i me&âneye ve i«-
tinâð-ı er√âma dahi nâfi¡dir ve √ummâ-ı nâibesi olanlara ðable-vaðti’n-nev-
be bi-sâ¡atin saðy olunsa menfa¡ati olur ve redâ™et-i mizâca ve hüzâle ve 
edviye-i ðattâleye ve ≠evâtü’s-semm olan hevâmmın les¡ine dahi nâfi¡dir.
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Onun A«lâ†ı Budur: Dâr-ı §înî, ðus†, bârzed, cünd-i bîdester, afyûn, fül-
fül-i esved, dâr-ı fülfül, mey¡a her birinden birer ûðıyye, ¡asel bir ðıs†. Ed-
viye daðð olunup elekten geçirilir ve bârzed ¡asel ile †ab« olunur ≠evebân 
edince ðadar ve ba¡dehu sâir edviye üzerine ilðâ olunup zücâcdan veyâhûd 
fı∂∂adan mütte«a≠ bir inâ içinde ref¡ olunur ve vaðt-i √âcette ondan mið-
dâr-ı bâðılât mâ-ı ¡asel ile saðy olunur velâkin o mâ-ı ¡aselin üzerine ü. ða†re 
dühn-i √all dahi tað†îr olunur.

Şarâb: Bu şarâb ◊ârhelânus37 nâm †abîbe nisbet olunur, ¡usr-i nefese 
nâfi¡ ve devâ-i münci√tir: Menzû¡u’l-¡acem zebîb bir ek&ûnâfin, √ulbe-i 
maπsûle o mi&illi, mâ-ı ða†r bir ðıs†. Onlar teherrî edince ðadar †ab« olunur 
ve suyu ta§fiye olunup mu√âfa@a olunur ve ondan tes«în olunup mirâren 
mütevâliyeten saðy olunur.

Devâ-i Â«er: Dem ve ðay√ nef&ine ve §adrdan ta√allüb eden fu∂ûle nâfi¡ 
olur.

Terkîbi Budur: Benc-i ebya∂ √abbı ve a§l-ı yebrû√ ðuşûru ve †ılâ-i cey-
yid ve lübân-ı ebya∂ ve lübnâ ve √abbu’§-§anevber ve serv her birinden 
onar dirhem, ma§†akî, kehrübâ, esfiyûş bir gece mâ-ı √ârrda nað¡ olunur ve 
ba¡dehu ¡a§r olunup suyu a«≠ olunur ve sâir edviye dahi ceyyiden sa√ð olu-
nup biri biri ile «al† olunur, her ður§u nı§f dirhem olmak üzere ondan aðrâ§ 
itti«â≠ olunup ¡ine’n-nevm mâ-ı bârid ile bir ður§ saðy olunur.

Devâ-i Â«er: Bu dahi nef&-i deme nâfi¡dir: Afyûn, dâr-ı §înî, cünd-i bî-
dester, fülfül, dâr-ı fülfül, mürr, cüllenâr, §amπ, enîsûn her birinden birer 
dirhem, za¡ferân iki buçuk dirhem, kehrübâ yarım dirhem. Edviye-i me≠kû-
re sa√ð olunup ü≠ünü’l-cedy ¡u§âresi ile ma¡cûn kılınır, her ður§u nı§f dir-
hem olmak üzere ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur.

¢ur§-ı Â«er: Kehrübâ, büssed her birinden üçer dirhem, aðâðıyâ, li√-
yetü’t-teys ¡u§âresi, cüllenâr, «aş«âş-ı ebya∂, «aş«âş-ı esved, verd, †abâşîr, 
veda¡-ı mu√rað her birinden ikişer dirhem, baðlatu’l-√amðâ bezri yedi dir-
hem, mu√rað geyik boynuzu iki buçuk dirhem, rîvend bir buçuk dirhem, †în 
dört dirhem. Birer mi&ðâlden ður§ itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur.

¢ur§-ı Â«er: Bu dahi nef&-i deme nâfi¡dir eger o nef& ru†ûbet ve istir«â-i 
¡urûð √asebiyle ¡ârı∂ oldu ise.

37 “◊âriðlâs” nüs«a.
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A«lâ†ı Budur: ¢uşûr-ı kündür ve kündür ve fû≠enec-i cebelî her birin-
den beşer dirhem, a§l-ı i≠«ir, mürr, za¡ferân her birinden yedişer dirhem, 
rîvend, ma§†akî, ðalðadîs, cünd-i bîdester, ¡u§âret-i li√yetü’t-teys, aðâðıyâ, 
verd her birinden dörder dirhem. Bunlar daðð olunup ¡af§ ma†bû«u ile ma¡-
cûn kılınır, her ður§ birer mi&ðâl olmak üzere ondan aðrâ§ ¡amel olunur.

Cümûdu’d-Dem Fi’§-~adr: Buna nâfi¡ devânın terkîbi budur: ◊ulbe-i 
ma†√ûne, enîsûn, verd her birinden ikişer dirhem, rîvend, ¡urûðu’s-sûs, fül-
fül, mil√ her birinden birer dirhem, mürr üç dirhem. Bu edviye daðð ve 
sa√ð olunur ve mâ-ı bârid ile ma¡cûn kılınıp ður§-ı vâ√idi bir dirhem olmak 
üzere ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve gölgede tecfîf olunup a§l-ı râziyânec 
ve a§l-ı kerefs ma†bû«unun suyu ile bir ður§u saðy olunur, miðdâr-ı şarâbı 
o sudan bir sükerrece olur, ður§-ı vâ√id o suda idâfe olunup ba¡dehu saðy 
olunur. Pes o devâ devâ-i ceyyiddir, dem-i câmidi i≠âbe ve i«râc eder ve 
mev∂i¡ini tenðıye eder.

es-Sill ve ¢urû√uhu: ~adr ve riyede olan ður√alara nâfi¡ ve müla√√im 
olup onlara berâ™et olan devânın a«lâ†ı budur: Cüllenâr, verd-i yâbis her 
birinden dörder dirhem, dem-i a«aveyn, lübâbu’l-ðam√ her birinden ikişer 
dirhem, §amπ-ı ¡Arabî, ke&îrâ, ma§†akî her birinden üçer dirhem, aðâðıyâ, 
za¡ferân her birinden yarımşar dirhem, kehrübâ, mürr her birinden beşer 
dirhem. Bu edviye daðð olunup rubb-ı sefercel veyâhûd rubb-ı âs ile ma¡-
cûn kılınır, her ður§ası birer mi&ðâl olmak üzere [589b] ondan aðrâ§ itti«â≠ 
olunur ve @ıllda tecfîf olunup saðy olunur.

A√vâlü’l-¢alb: Edviye-i ðalbiyye o ma¡cûndur ki onda √armel vâði¡ ola.
Terkîbi Budur: ◊armel ve şûnîz ve kâfûr ve cünd-i bîdester ve bez-

rü’l-benc ve zerâvend ve su¡d ve fâşerâ ve fâşerşîn ve ¡âðırðar√â ve fülfül 
ve sa¡ter ve √an@al ve sünbül ve bezrü’l-kerefs ve se≠âb ve kerevyâ ve af-
yûn ve za¡ferân ve cevz-i bevvâ ve selî«a ve ðus† her birinden nı§f dirhem, 
câvşîr, sekbînec her birinden dörder dirhem, sükker bir dirhem, ¡asel ðadr-i 
√âcet. Bunun şerbeti aðviyâ için bir dirhem ve ∂u¡afâya nı§f dirhem kılınır.

Devâ-i Â«er: »afaðâna ve tefezzu¡a ve §ar¡a nâfi¡dir.
Nüs«ası Budur: Sünbül, dâr-ı §înî, zürünbâd, derûnec her birinden iki-

şer dirhem, bezrü’ş-şibt yarım dirhem edviye daðð olunup «al† olunur ve 
ondan bir dirhem miðdârı bir ûðıyye şarâb ile saðy olunur ve ba¡∂ı kerre 
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lisânu’&-&evr katılır ve ondan her şehr üç gün mütevâliyeten saðy olunur. 
Temmeti’l-maðâletü’l-«âmisetü. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu 
ve’s-selâmu ¡alâ resûlinâ Mu√ammedin bi-¡adedi’l-aðlâmi. 

Ma…âle-i Sâdise Cevf-i Esfel A√vâlinde Olan Kelâmdır

Fî ∞a¡fı’l-Mi¡de: Bu dühn mi¡de istir«âsına ve ∂a¡fına nâfi¡dir.
Nüs«a-i Dühn-i Nâfi¡: Ma§†akî, §abır, ¡a§âretü’l-efsentîn, afyûn, dühn-i 

nârdîn yâhûd dühn-i sefercel. Miðdâr-ı kifâye bu eşyâlar «al† olunur, bir 
§ûfe-i leyyine ile mi¡deye tedhîn olunur. Ve eger bu devâ eczâlarına bir 
cüz™ dahi ziyâde eylemek murâd eder isen onun üzerine lâ≠enden bir cüz™ 
ve mey¡adan iki cüz™ ziyâde eyle. Ve eger o devâ ðabbâ∂ ve muðavvî olsun 
dersen ona √ı§rım veyâhûd heyûðas†îdâs ¡u§ârelerini ziyâde eyle.

Devâ-i Â«er: Bu devâ mi¡de ∂a¡fı ve sû™-i ha∂mı için isti¡mâl olunur: İhlî-
lec-i Kâbülî mâ-ı sefercelde kaynatılır ve ondan dört dirhem miðdârı kavru-
lup a«≠ olunur, ke≠âlik belîlec, emlec, kemmûn «allde nað¡ olunup ba¡dehu 
o dahi kavrulur. Su¡d, ma§takî bunların her birinden ikişer dirhem, enîsûn, 
bezr-i kerrefs bu ikisi «allde nað¡ olunup onların her birinden birer dirhem, 
¡ûd, sükk her birinden birer buçuk dirhem, na¡na¡ üç dirhem, maðdûnes bir 
buçuk dirhem, verd-i a√mer dört, √abbu’r-rummân sekiz dirhem, summâð 
dört dirhen, ðırfe, ðuşûr-ı kündür, sünbül her birinden birer dirhem.

La«la«a: Bu dahi mi¡deyi taðviye eder: Mâu’§-§abır, mâu’l-verd, 
mâu’l-luffâ√, mâu’s-sefercel, mâu’l-«ilâf her birinden birer cüz™, §andal-ı 
ebya∂ ve §andal-ı a√mer ve verd ve za¡ferân ve kâfûr ve lâ≠en ve cüllenâr 
ve râmek ve ¡ûd ve sükk her birinden nı§f cüz™.

∞ımâd: Bu ∂ımâd mi¡denin verem-i §ulbüne nâfi¡dir: Efsentîn, sünbül, 
selî«a her birinden sekizer dirhem, §abır, mey¡a her birinden dörder dirhem, 
za¡ferân, ma§†akî her birinden ikişer dirhem, ¡ûd-ı belesân, √abb-ı belesân, 
mürr her birinden birer dirhem, dühn-i nârdîn ðadr-i kifâye.

Mem¡ûda Nâfi¡ Eyâric: Bu eyâric An†iyâðrûs’a nisbet olunur, mem¡ûd-
lara nâfi¡ olur.

Terkîbi Budur: ~abır dört mi&ðâl, ma§†akî iki mi&ðâl, esârûn yarım ûðıy-
ye, verd-i yâbis, fiðâ√-ı id«ir, füvve, selî«a her birinden nı§f ûðıyye. Bu 
edviyeler câffen eyâric isti¡mâli gibi isti¡mâl olunur.
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Aðrâ§-ı Emârûnes: Bu aðrâ§ îlâvusa ðarîb olan taðallüb-i mi¡deye ve 
cemî¡an nefe«âta ve iltihâba nâfi¡ olur, me™kûlünü ðay™ edenler ve ¡ilel-i 
bâ†ıneye dahi nef¡i olur.

Onun A«lâ†ı Budur: Bezr-i kerefs, enîsûn, dâr-ı §înî her birinden altı 
mi&ðâl, efsentîn dört mi&ðâl. Mu§annif der ki nüs«a-i u«râda ma§†akî dört 
mi&ðâl ta√rîr olunduğunu rü™yet eyledim. Fülfül iki mi&ðâl, afyûn iki mi&ðâl, 
cünd-i bîdester o mi&illi. Bu eşyâlar su ile ma¡cûn kılınıp ondan aðrâ§ ¡amel 
olunur, vaðt-i √âcette saðy olunur; şerbet-i mu¡tedilesi bir mi&ðâl olur, 
mem¡ûdîne şarâb-ı memzûc saðy olunur.

Eyâric-i Â«er: Mensûs’a38 nisbet olunur, mi¡de taðallübüne ve iltihâbına 
nâfi¡ olur ve her nef«ayı i≠hâb ve izâle eder ve bu†™-ı istimrâya ve ¡ilel-i 
er√âma nâfi¡ olur ve bevli dahi idrâr eder ve mekbûda ve mi¡desinde veca¡ 
olanlara devâ-i ¡acîb olur ve †am&ı idrâr eder.

A«lâ†ı Budur: ~abır yüz mi&ðâl, ma§†akî, sünbül, za¡ferân, dâr-ı §înî, 
esârûn, √abbu’l-belesân her birinden birer ûðıyye. Bu edviye daðð olunup 
elekten geçirilir ve yâbisen √ıf@ olunur. Bu†™-ı istimrâsı olanlara ondan bir 
mi&ðâl mâ-ı bârid ile saðy olunur. Ve mirre ðay™ edenlere veyâhûd mi¡desi-
ne mâdde mun§abbe olanlara nı§f mi&ðâl saðy olunur. Ve a¡∂â-i bâ†ınesinde 
veremi olanlara mâ-ı ¡asel ile saðy olunsa onun menfa¡ati olur. Ve bevlini 
idrâra ve †am&ını i√dâra √âceti olanlara o devâ medðûð ve muπlâ ve mu§af-
fâ râziyânec suyu ile saðy olunur.

∞ımâd-ı Yûlvâr«îs: Bu ∂ımâd cemî¡an ¡ilel-i bâ†ıneye nâfi¡ olur.
A«lâ†ı Budur: Su¡d, ðardemânâ, kündür, şem¡ her birinden birer menn, 

§amπu’l-bu†m bir buçuk menn, dühnü’l-√ınnâ miðdâr-ı kifâye. Ve ba¡∂ı 
kerre o a«lâ†a muðlu’l-yehûdîden bir menn ziyâde olunur.

Devâ-i Â«er: Bu devâya Debîd-i îresâ denilir, fesâd-ı mi¡de ve ictimâ-ı 
mâya ve telyîn-i ba†na nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Îresâ yirmi dört dirhem, fülfül yirmi dirhem, zencebîl, 
encudân her birinden ikişer dirhem, enîsûn, ma§†akî, √abb-ı râziyânec her 
birinden dörder dirhem, nân«âh, bezr-i kerefs her birinden sekizer dirhem. 
Bu edviyeler daðð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbeti miðdâr-ı ¡af§adır, 
mâ ile saðy olunur.

38 “¿âmîsûn” nüs«a.
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Cüvârişen-i Kerevyâ: Mi¡de veca¡ına ve süddesine ve ke≠âlik kebidin 
dahi o ¡illetlerine ve ðıllet-i inhi∂âma nâfi¡ olur.

Terkîbi Budur: Kerevyâ, nân«âh, bezr-i kerefs, zencebîl, menzû¡u’l-¡a-
cem zebîb, sîsâliyûs, bezr-i cezr her birinden üçer dirhem, levz-i mürr-i 
münaððâ vü muðaşşer altı dirhem. Bu edviye daðð olunup ¡asel ile ma¡cûn 
kılınır; şerbet-i vâ√idesi bunduða miðdârıdır, mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Cüvârişen-i ◊avlencân: Kebide ¡ârı∂ olan şiddet-i berde nâfi¡dir, ha∂m-ı 
†a¡âm eder, riyâ√ı †ard eder ve mi¡deyi ta†yîb eder: ◊avlencân, fülfül-i ebya∂ 
her birinden ikişer dirhem, hâl, dâr-ı §înî, nâr-müşk her birinden üçer dir-
hem, dâr-ı fülfül altı dirhem, zencebîl sekiz dirhem, bezrü’l-kerefs, enîsûn, 
kemmûn, kerevyâ, †âlîsfer her birinden birer dirhem, fânî≠, sükker mec-
mû¡-ı edviyenin üç katı. Bu edviyeler daðð olunup «al† olunur ve şerbeti iki 
dirhem olur.

eş-Şehvet: Şehvet-i †îni ða†¡ eden ma¡cûn nüs«ası budur: Eyâric altı dir-
hem, ihlîlec-i esved, belîlec, emlec her birinden üçer dirhem. Bu edviye 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve ondan üç dirhem miðdârı içinde 
ma§†akî ve enîsûn ve na¡na¡ ve «abe& ma†bû« olan su ile saðy olunur.

el-¢ay™ ve’l-∏a&eyân: Balπamı ða†¡ eden şarâb nüs«ası, kemmûn-ı Kir-
mânî dört dirhem, ma§†akî üç dirhem, √abbu’r-rummân yirmi dirhem, na¡-
na¡, nemmâm her birinden beşer †âða ya¡nî beşer deste. Bunlar dört rı†l su 
ile bir rı†l kalınca ðadar †ab« olunur [590a] ve ta§fiye olunup mu§affâsı 
üzere bir dirhem sükk ilðâ olunup §abâ√ ve akşam saðy olunur.

Devâü’l-Füvâð: Bu devâ-i ¡acîb ü ðavîdir.
A«lâ†ı Budur: Nebî≠-i †ayyib ü rey√ânî sekiz rı†l, menzû¡u’r-rıπve ¡asel 

iki rı†l. Bu edviye †ab« olunur südüsü zâil olunca ðadar ve ba¡dehu nârdan 
inzâl edip ona ðus† ve ma§†akî her birinden dörder dirhem, efsentîn yedi 
dirhem, i≠«ir, sünbül, sâ≠ec, §abır, πârîðûn, za¡ferân her birinden ikişer dir-
hem, esârûn, ¡ûd-ı Hindî, selî«a her birinden dört dirhem. Bu edviyeler sa√ð 
olunur ve şerbeti bir mil¡aða olur.

Kebid: Evrâm-ı kebide mûrd-isferem merhemi nâfi¡dir eger o verem 
ve&yden ve πayriden √âdi& olur ise.

A«lâ†ı Budur: Mûrd-isferem dört dirhem, ¡ûd, za¡ferân, √abbu’l-πâr, 
≠erîre, mürr, keyye her birinden üçer dirhem, şem¡ dört dirhem. O edviye-
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leri daðð ve sa√ð eyle ve şem¡i dahi ðadr-i kifâye i≠âbe eyle ve dühn-i râzıðî 
ve dühn-i sûsen dahi üç dirhem miðdârı kılınır.

~alâbetü’l-Kebid: ±i™bin kebidi ile itti«â≠ olunan ma¡cûn kebid ve †ı√âl 
ve mi¡de evcâ¡larına ve riyâ√a ve ≠ûsen†âriyâya ve su¡âl-i müzmine ve dem 
ðay™ edenlere nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Za¡ferân, afyûn, mürr, cünd-i bîdester, bezrü’l-benc, ðus†, 
ðardemânâ, «aş«âş, sünbül, πâfe&, kebid, ≠i™b, ma¡izin ðarn-ı eymeninin 
mu√raðı. Bu edviye veznleri berâber a«≠ olunur ve onlardan daðða §âli√ 
olanlar daðð olunur ve ≠evbe §âli√ olanlar şarâb ile te≠vîb olunur ve men-
zû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp altı ay mürûrundan sonra isti¡mâl olu-
nur ve şerbeti √ımma§a miðdârı kılınıp ona muvâfıð eşribe ile saðy olunur.

Sû™u’l-Mizâc: Mâ≠eryûn dühnünün §ıfatı budur: On dirhem mâ≠eryûn 
a«≠ olunup bir rı†l su içinde bir gün ve bir gece nað¡ olunur ve bir ðıdra 
va∂¡ olunup nâr-ı leyyine ile sunun nı§f rı†lı kalınca ðadar kaynatılır ve 
ba¡dehu nârdan inzâl olunup ta§fiye olunur ve ba¡dehu ðıdra redd ve i¡âde 
olunup üzerine dühn-i levz-i √ulvden rubu¡ rı†l §abb olunup nâr-ı leyyine 
ile su zâil ve dühn bâðî kalınca ðadar kaynatılır, dühn ile edviye-i âtiye-i 
mev§ûfe men«ûleten lett olunur, o edviye bunlardır: İhlîlec-i a§fer, belîlec, 
emlec her birinden onar dirhem, temr-i Hindî otuz dirhem, iccâ§ otuz ¡aded, 
¡unnâb o miðdâr, «ıyârşenber bir rı†l, zebîb nı§f rı†l. Bu edviyelerin «ıyâr-
şenberden mâ-¡adâları cem¡ olunup bir ðıdr-ı birâma va∂¡ olunur ve üzerine 
on rı†l su dahi §abb olunup &ülü&ü kalınca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu o 
ma†bû« «ıyârşenber üzere ta§fiye olunduktan somra mers olunup ta§fiye 
olunur ve mu§affâ ðıdra redd olunup üzerine bir menn fânî≠ ilðâ olunup 
¡asel ðıvâmında olunca ðadar †ab« olunur ve üzerine nı§f rı†l dühn-i levz 
§abb olunup edviye-i men«ûle-i meltûte üzerine ≠err olunur ve mün¡aðid 
olunca ðadar kaynatılır ve nârdan inzâl olunup bir zücâc kap içine va∂¡ 
olunur ve şerbeti altı dirhem kılınır.

Sefûf: Bu sefûf ¡ayna nüzûl eden mânın ibtidâsında isti¡mâl olunur ve 
onun isti¡mâli leben-i liðâ√ ve mâ-ı cübn ve mâ-ı buðûl işbu miyâ√-ı &elâ&e-
nin biri ile olur.

A«lâ†ı Budur: ¡U§âretü’l-πâfe&, rîvend, za¡ferân her birinden birer bu-
çuk dirhem, lükk, bezr-i küşû& her birinden ikişer dirhem, fiðâ√-ı i≠«ir ve 
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bezr-i ðı&&â ve ve √amðâ ve saðmûnyâ her birinden birer dirhem; şerbeti 
bir mi&ðâldir.

‰ı√âl: Tiryâðât-ı Edviye-i ‰ı√âliyyeden Devâ-i Münci√tir: Bu devâ 
dıbðî denmekle ma¡rûftur.

A«lâ†ı Budur: Dıbðu’l-bellû† iki rı†l, nûre bir rı†l. Dıbð inâ-i fa««âr 
içinde kılınıp cemr üzere ≠evebân edince ðadar va∂¡ olunur ve ≠evebân 
eyledikte üzerine nûre ne&r olunup «al† olunur ve √ârr iken bir ðı†¡a ≠i™b 
cildesi üzere onunla †ılâ olunup mev∂i¡-i ¡illete va∂¡ olunur. Ve vâcib 
olur ki o devâyı isti¡mâl eden ¡alîl √ammâma girdikte mev∂i¡-i ¡illetin 
üzerinde onu terk eyleye, ¡illete bür™ √â§ıl olup kendiliğinden suðû† ey-
lemedikçe ðasr ile o yakıyı izâle ve isðâ† eylemeye ve ke≠âlik o yakıya 
ða§d ve ¡inâyet olunup terraððub oluna, mev∂i¡-i âfetten ba¡∂ı ma√alle 
bür™ √â§ıl olup ondan yakının o miðdârı teberrî eder ise müfâraðat ey-
lediği miðdâr yakısı ða†¡ oluna, ¡u∂va bür™ tedrîc ile ðalîlen ðalîlen ¡ârı∂ 
olmakla fenâ bulunca ðadar vech-i meşrû√ üzere evvelen-fe-evvelen o 
yakıyı ða†¡ ve i¡dâm eyleye.

Â«er: Bu devâyı isti¡mâl eden ma†√ûl isti¡mâli gününde menfa¡atini 
müşâhede eder. Ve onu isti¡mâl eden kimseye lâyıð olur ki onunla ∂ımâd 
eylemezden muðaddem kendiye vâcib olan tedbîr ile tedbîr eyleye.

Bu ∞ımâdın A«lâ†ı: Mürr, diðâð-ı kündür her birinden üçer ûðıyye, «ar-
dal-i İskenderânî, ðardemânâ her birinden ikişer ûðıyye, «all-i ¡un§ul ðadr-i 
kifâye. »ardal ve ðardemânâ daðð olunup elekten geçirilir, ammâ diðâð-ı 
kündür ve mürr bu ikisi sa√ð olunur ve üzerlerine devâ-i yâbis ilðâ olunup 
ma¡cûn kılınırlar ve merheme şebîh ma¡cûn olur. Ve bu ∂ımâd iki sâ¡atten 
dokuz sâ¡ate varınca ðadar va∂¡ olunur ve ¡alîl o ∂ımâd üzerinde iken √am-
mâma id«âl olunur, kaçan müster«î olsa âbzene id«âl olunur ve âbzende 
mek& ettirmeğe iðdâm olunur ve onda mâ var ise ya¡nî bevli teðâ∂î eder 
ise i«râc olunur πaşy i§âbet eylemesin için ve enfine fû≠enec-i berrî ve «all 
taðrîb olunup koklatılır ve bu ∂ımâdın rab†ı ðalelen ðalîlen √all olunur ve 
kaçan ¡alîl √ammâmdan «urûc eylese ona bilâ-«ubz semek-i mâli√ i†¡âm 
olunur ve ona yevm-i evvelde ve yevm-i &âli&te saðy eyle ya¡nî muvâfıð 
olan nesneleri saðy eyle ve ona o riyâ∂et ile teravvu∂a emr eyle ki onda 
nefes mütevâtir ve mütevâlî olmak mümkin ola.
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Â«er: Münci√ ve ma∂∂â∂ ve ðavî devâdır, mecnûb ve ma†√ûle ve ¡ilel-i 
müteðâdime a§√âbına nâfi¡ olur.

A«lâ†ı Budur: Râtiyânec-i ma†bû« dört rı†l, şem¡, zift her birinden ikişer 
rı†l, nâr i§âbet eylemeyen kibrît, diðâð-ı kündür, şebb-i ra†b, bûrað-ı a√mer 
her birinden birer rı†l, zerâvend üç ûðıyye, a§l-ı ðı&&â-i √ımâr üç ûðıyye, 
§abır, ¡âðırðar√â her birinden altışar ûðıyye, kebenü’t-tû& üç ûðıyye, «all bir 
buçuk ðıs†, şarâb-ı An†âkî yarım ðıs† ve biz «all maðâmına üç ðû†ûlâs zeyt 
kılıp o mi&lli tehyi™e eyleriz.

Â«er Ma∂∂â∂-ı ¢avî: Bunun fi¡l ve te™&îri bâliπ olur.
A«lâ†ı Budur: Sere†ân-ı nehrî a«≠ olunup ercülü ve zübâniyyeleri ða†¡ 

olunur, bâðî bedeni tecfîf olunup sa√ð olunur ve ondan bir mi&ðâl a«≠ 
olunup südüs mi&ðâl afyûna «al† olunur ve o sere†ân hangi nehrden a«≠ 
ve §ayd olundu ise o ma«lû† onun suyu ile idâfe olunup ¡alîle saðy olunur 
ve ba¡∂ı vaðtte bi-√asebi’l-¡ille afyûn bedeline o veznde dühn-i belesân 
katılır.

~alâbetü’†-‰ı√âl: Bu merhem ¡atîð olan §alâbet-i †ı√âle nâfi¡dir.
A«lâ†ı Budur: ¢ardemânâ, «ardal, ¡âðırðar√â, √ulbe-i ma†bû«a her bi-

rinden birer cüz™ daðð ve «all ile sa√ð olunur ve ba¡dehu üzerine zeyt §abb 
olunup †ı√âl üzere †ılâ olunur ve onun §â√ibi √ammâmda πasl olunup üzeri-
ne merhem va∂¡ [590b] [olunur.]

◊uðne: Bu √uðne ≠ûsen†âriyâya nâfi¡dir. ±ûsen†âriyâ lüπat-i Rûm’da 
o ¡illettir ki onun §â√ibinin ba†nından kan gidip bi-√asebi’-dem memşâya 
mürâca¡at eyleye.

Nüs«a-i ◊uðne: ¡Abî† keçi yüreğinin şa√mı ya¡nî §a√î√ ve selîm olan 
keçi bilâ-¡illet ≠eb√ olundukta onun yüreğinin şa√mı a«≠ olunur ve o şa√m 
keşk ile †ab« olunup keşkin suyundan ve şa√mın düsûmetinden iki süker-
rece ve erüzz-i ma†bû« suyundan ve dühn-i verdden her birinden birer sü-
kerrece, aðâðıyâ-i mes√ûð nı§f dirhem, §amπ-ı ¡Arabî-i mes√ûð, isfîdâc-ı 
mes√ûð her birinden birer dirhem, bey∂a-i meşviyyenin sarısı. Bu eşyâlar 
«al† olunup merhem menzilesinde kılınır ve onunla i√tiðân olunur veyâhûd 
neyşebân-dârû suyundan bir sükerrece ve dühn-i verdden nı§f sükerrece 
a«≠ olunup i√tiðân olunur. Ve onun †a¡âmı dühn-i levz ile √abb-ı rummân 
ile meraða-i √ummâ∂ kılınır ve fâkiheden sefercel verilir.
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İsti†lâðu’l-Ba†n: »ilfe-i müzmineden nâfi¡ sefûf budur: Cüllenâr, «allde 
münaðða¡ ve maðlüvv bellû†, summâð, √abbu’l-âs ve ðara@ ve †arâ&î& her 
birinden ikişer dirhem, «allde nað¡ olunup sonra kavrulan kemmûn ve ke≠â-
lik ¡af§-ı münaðð¡a-ı maðlüvv, aðmâ¡-ı rummân-ı √ulv, &emeretü’†-†arfâ, râ-
mek, ¡ûd-ı sükk, ma§†akî, sünbül her birinden birer dirhem, bezr-i √ummâ∂, 
§amπ, †în, ¡u§âret-i li√yetü’t-teys, √abbu’z-zebîbi’l-maðlüvv yâhûd √ab-
bu’l-«arnûb, cüft her birinden birer buçuk dirhem.

Cüvârişen: Berd ve riyâ√tan √âdi& olan «ilfeyi bu cüvârişen ða†¡ eder.
Nüs«a: Bezr-i kerefs, ða§abu’≠-≠erîre ve mey¡a ve nân«âh ve ¡îdânu’l-be-

lesân ve lâ≠en ve besbâse ve üşne her birinden beşer dirhem, ðâðule, sükk, 
u§ûl-i i≠«ir, §andal-ı ebya∂ her birinden dörder dirhem, verd on dirhem, 
enîsûn, kâfûr, dûðû, dâr-ı §înî, zencebîl her birinden üçer dirhem, fülfül-i 
ebya∂, ðardemânâ her birinden ikişer dirhem, ðırfe, a@fâru’†-†îb her birin-
den üçer buçuk dirhem, za¡ferân, √abbu’l-âs her birinden yedişer dirhem. 
Bu edviyeler rubbu’t-tuffâ√ ile ma¡cûn kılınır.

Şarâbu’l-Fâkihe: İshâli ða†¡ ve §afrâyı ðal¡ eden şarâb budur: ◊um-
mâ∂u’l-ütrücc, enberbârîs, rîbâs her birinden birer rı†l, √abbu’r-rummân, 
summâð, zu¡rûr her birinden üçer rı†l, sefercel-i müzz, tuffâ√, rummân, 
kümme&râ her birinden dörder rı†l, mâ o mi&illi. Bu eşyâ iki gün miðdâr 
nað¡ olunur ba¡dehu nu∂c √â§ıl olunca ðadar †ab« olunup ta§fiye olunur ve 
o mu§affâ &âniyen †ab« olunup üzerine sükker ilðâ olunur.

Em¡âya ¡ Ârı∂ Olan Sa√c ve ¢urû√ A√vâli Budur: ¢urû√-ı em¡âya nâfi¡ 
¡alað denmekle ma¡rûf devâ.

Nüs«ası: Aðâðıyâ, ¡af§, kündür, afyûn her birinden yirmi beş mi&ðâl, 
ðuşûru’r-rummân yetmiş beş mi&ðâl, √âlâvuş ðuşûrunun medðûðu yüz 
altmış mi&ðâl, summâð-ı Şâmî yetmiş mi&ðâl, summâð-ı Şâmî ¡u§âresi 
iki buçuk mi&ðâl, bezrü’l-benc elli altı mi&ðâl. Bu eşyâ sa√ð ve cem¡ olu-
nup şarâb-ı esved ile «al† olunur, onun şerbet-i vâ√ide-i tâmmesi mi&ðâl-i 
vâ√id olur.

Devâ-i Â«er: Bu devâ Lûfiyûs-ı ‰arsûsî’ye nisbet olunur, onun mâdde-i 
müte√allibeye ve nef«aya nef¡i olur.

Terkîbi Budur: Enîsûn, bezr-i kerefs her birinden ikişer mi&ðâl, bez-
rü’r-râziyânec, bezrü’l-cizri’l-berrî, nev¡ün mine’s-sîsâliyûs diye tefsîr olu-
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nan bezrü’†-†ardîlûn her birinden dörder mi&ðâl, afyûn, bezrü’l-benc her 
birinden birer buçuk mi&ðâl, su ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur. 

◊uðne: Bu √uðne Câlînûs’un isti¡mâl eylediği √uðundandır, ona Antinâ-
vus √uðnesi derler, e†ıbbâ-ı müteðaddimîn nüs«alarının ek&erine muvâfıðtır.

~ıfatı Budur: ◊ı§rım ¡u§âresinin yâbisi ve şebb-i Yemânî, su değmedik 
nûre, ðuşûr-ı nu√âs her birinden altışar mi&ðâl, zernî«-i a√mer üç mi&ðâl, 
zernî«-i a§fer sekiz mi&ðâl, ðır†âs-ı mu√rað on beş mi&ðâl. Bunlar √ab-
bu’l-âs şarâbı ile ma¡cûn kılınıp her ður§u üç mi&ðâl veyâhûd dört mi&ðâl 
olmak üzere ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve ondan iki ðuvânûs şarâb-ı mem-
zûc ile i√tiðân olunur Ve ba¡∂ı evðâtta o ður§ mâ-ı ma†ar ile i√tiðân olunur.

Aðrâ§u’l-Efâvîh: Buna aðrâ§-ı Benûver†iyûs derler, edviye-i münci√a-
dandır, «ilfeye ve ðurû√-ı em¡âya nâfi¡ olur ve sâ¡at-i şürbünde ishâli ða†¡ 
eder.

A«lâ†ı Budur: Za¡ferân, sünbül-i Hindî, enîsûn her birinden dörder 
mi&ðâl, mürr, §abır-ı Hindî, li√yetü’t-teys ¡u§âresi, √u∂a∂-ı Hindî, ðâðıyâ 
¡u§âresi, afyûn, af§-ı ¡a∂∂, ke&îrâ, fülfül-i ebya∂ her birinden ikişer mi&ðâl; 
şarâb ile ma¡cûn kılınıp ondan her ður§u nı§f mi&ðâl olmak üzere aðrâ§ 
itti«â≠ olunur.

Sefûf: Balπam-ı mâli√ten √âdi& olan sa√ca nâfi¡dir.
Ve Terkîbi Budur: ◊urf-ı maðlüvv, bezr-i mürr, †în-i Ermenî her birin-

den onar dirhem, bezr-i şâhisferem, §amπ-ı maðlüvv her birinden yedişer 
dirhem, ma§†akî, bezr-i kürrâ&, neşâ-i maðlüvv her birinden beşer dirhem; 
şerbeti üç dirhemdir.

◊uðne: Devâ-i meşrûbdan √âdi& olan sa√ca nâfi¡dir semn ve demü’l-a«a-
veyn ile i√tiðân olunur ise. Ve o √uðne ibtidâ-i cür√ ve def¡-i mâdde için 
nâfi¡dir.

Ve Terkîbi Budur: ¡Ades on dirhem, √abbu’l-âs, ðuşûr-ı rummân, zu¡rûr 
her birinden yedişer dirhem, √abbından münaððâ sefercel, kümme&râ, her 
birinden on beşer dirhem, ¡af§ beş dirhem. Bunlar üç rı†l su ve dört ûðıyye 
may«oş rummân suyu ve mâ-ı √ı§rım ile bir rı†l kalınca ðadar †ab« olunup 
ba¡dehu ta§fiye olunur ve onun &ülü&ü a«≠ olunup ona bir mi&ðâl †în-i Er-
menî ve o miðdâr §amπ ve ðır†âs-ı mu√rað ve aðâðıyâ ve isfîdâc bunların 
her birinden birer dirhem «al† olunur.
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Devâ-i ¢ûlınc ~ıfatıdır: Bu devâ ¡acîbdir, îlâvus müştedd olup o sebebden 
recî¡ini ðay™ eden ¡alîle Câlînûs saðy eder idi ve veca¡ı şedîd olanlara sen dahi 
o devâdan bâðılât miðdârı üç veyâhûd dört ðuvâ&û mâ-ı bârid ile saðy eyle.

A«lâ†ı Budur: Bezrü’l-benc, fülfül-i ebya∂ her birinden kırkar mi&ðâl, 
afyûn yirmi mi&ðâl, za¡ferân on mi&ðâl, sünbülü’†-†îb, ûferbiyûn, ¡âðırðar√â 
her birinden ikişer mi&ðâl, ¡asel-i ma†bû« ile ma¡cûn kılınır.

Devâ-i ¢ûlınc-ı Â«er: Câlînûs bu devâyı Nîðûsðarâ†îs kitâbında bul-
muştur, ona esûnâvinus tesmiye olunur, mem¡ûda ve a§√âb-ı remedden şe-
dîdü’l-ceca¡ olanlara ve veca¡-ı er√âma nâfi¡ olur içinde se≠âb †ab« olunan 
mâ-ı ¡asel ile şürb olunur ise.

Onun A«lâ†ı Budur: Za¡ferân bir buçuk mi&ðâl, sünbül, mürr, ðus†, fül-
fül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, bârzed, dâr-ı §înî, ðuşûr-ı a§l-ı yebrû√, bir nüs«ada 
¡u§âretü’l-yebrû√ bulunmuştur, cünd-i bîdester her birinden ikişer mi&ðâl, 
dühnü’l-belesân, bezrü’d-duðû, selî«a her birinden dörder mi&ðâl, sekbînec 
üç mi&ðâl. Bu me≠kûrlar ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Mað¡ad »urûcuna ve İstir«âsına Bu Devâ Nâfi¡dir: Buna devâ-i Câlînûs 
derler, ðurû√-ı mað¡adeye dahi nâfi¡dir.

A«lâ†ı Budur: Erba¡î demekle ma¡rûf nebâtın &emeri ve ¡af§ ve isfîdâ-
cu’r-re§â§ ve aðâðıyâ ve ¡u§âret-i li√yetü’t-teys ve ðay†us tesmiye olunan §anev-
ber ðuşûru ve kündür ve mürr her birinden dörder mi&ðâl a«≠ ve cem¡ olunup 
yâbisen mað¡adeye şarâb-ı ¡af§ ile mað¡ade πasl olunduktan sonra ne&r olunur.

◊a§âtu’l-Külye: İbn Sînâ der ki her devâ ki √a§ât-ı [591a] me&âneyi 
teftît ve tebdîd eyleye, lâ-ma√âle o devâ √a§ât-ı külyeyi dahi teftît ve tefrîð 
eder, ammâ onun ¡aks-i küllîsi yoktur ya¡nî √a§ât-ı külyeyi tefrîð ve teftît 
eden ba¡∂ı devâ √a§ât-ı me&âneyi tefrîð ve teftît eylemez.

◊a§âta Nâfi¡ Ma¡cûn Budur: Bu ma¡cûn bir devâdır ki √a§ât-ı mütevelli-
deyi teftît ve mütevaðða¡ olan √a§âtı tevellüdden men¡ eder.

A«lâ†ı Budur: Selî«a, fülfül-i ebya∂, bezrü’l-cizr, enîsûn, bezr-i «aş«âş-ı 
ebya∂, sünbül, bezr-i sûsen, su¡d her birinden ikişer mi&ðâl, √acer-i Şâmî-i 
≠eker bir mi&ðâl, bezt-i kerefs, mey¡a, a§lu’s-sûseni’l-alûzîðî,39 levz-i 
muðaşşer, esârûn her birinden üçer mi&ðâl, mürr dört mi&ðâl, ¡asel-i fâið 
ðadr-i kifâye. Bunlar ma¡cûn kılınıp küllü yevmin saðy olunur.

39 Ey el-âsmâncûnî.
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Devâ-i Â«er-i Münci√: Câkînûs dedi ki ben bir ðavm gördüm ki onların 
küllîsi ¡alîle idi, bu devâ ile tedâvî eylediler, küllîsi §ı√√at buldu, o devâya 
eyyâm-ı ke&îre müdâvemet oluna. Bu devâ √a§ât ve ðûlınc ve ¡şeş-i me&âne 
a§√âbına saðy olunur, ¡ilel-i me&âneye bberâ™et olur.

~ıfat-ı ~an¡atı Budur: Bunduð-ı muðaşşer, levz-i muðaşşer, bezr-i ðı&&â-i 
bostânî-i muðaşşer, bezr-i kerevyâ-i münaððâ her birinden üçer mi&ðâl, 
bezr-i şevkerân, za¡ferân, bezrü’l-«ıyâr, afyûn her birinden altışar mi&ðâl, 
bezr-i bencü’l-ebya∂, bezr-i kerefs her birinden on ikişer mi&ðâl. Bu edviye 
¡asel ile ma¡cûn kılınır ve ondan aðrâ§ itti«â≠ olunup ondan nı§f mi&ðâl mâ-ı 
¡asel-i mu§affâdan üç ðuvâ&û ile saðy olunur. Ve nüs«a-i u«râda onların 
a«lâ†ına altı mi&ðâl √armel dahi id«âl olunmuştur.

◊a§âtu’l-Me&âne: Bu bâbda deyilip ve nef¡ine şehâdet olunan nesneler-
dendir ki erneb senin ma¡lûmun olduğu üzere lu†f ile i√râð olunup √urâðası 
√ıf@ olunur, biraz eyyâm ondan beher yevm ikişer dirhem mâ-ı fâtir ile saðy 
olunur ve o ¡ilâc ile √a§ât tefettüt eder.

¡Aðârib İle Ma¡mûl Devâdır: Bu devâ külyetende tevellüd eden √ıcâ-
reyi teftît eder ve bu devâyı isti¡mâl eden kimse külyesinde √a§ât tevel-
lüdünden sâlim olur ve bu devâ «â§§ıyyeti ile işler, mizâcı √asebiyle iş-
lemez: On ¡aded ¡aðârib √ayyen a«≠ olunup √adîdden mütte«a≠ bir ðıdr-ı 
na@îfe id«âl olunur ve ðıdr ¡acîn-i √ın†a ile sıvanır ve bir furuna dahi ¡amd 
olunup o furun √a†ab-ı kerm ile mu√ammer olunca ðadar tescîr olunup o 
ðıdr onun içine id«âl olunur, leyle-i vâ√idede furun-ı mu√ammâ içinde 
terk olunup ba¡dehu i«râc olunur ve ðıdr teberrüd eyledikten sonra içinde 
mevcûd olan remâdı a«≠ olunup bir inâ içinde ref¡ olunur, külyeler ¡ilâcı 
için ondan iki ðîrâ† √andîðûn şarâbı ile isti¡mâl olunur ve o devâ √ıcâreyi 
şa†beten şa†beten ya¡nî ðı†¡a ðı†¡a bevl ile i√dâr ve i«râc eder onun için ki 
†abî¡at-ı ¡aðreb külâda ve me&ânede mütevellid olan √ıcârenin †ab¡ına ∂ıdd 
olur, nitekim lu√ûm-ı efâ¡î √ayyâtın ve sâir hevâmmın semmine mü∂âdde 
olduğu gibi.

Aðrâ§-ı Müfettit Li’l-◊a§ât: Bu aðrâ§ me&ânede ve külyelerde olan 
√a§âtı teftît eder.

Terkîbi Budur: Bezrü’l-cizri’l-berrî, bezrü’l-ðı&&â’l-berbaðî, enîsûn, 
mürr, bezrü’l-kerefsi’l-cebelî, bezrü’l-kerefsi’l-bostânî, selî«a, dâr-ı §înî, 
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sünbül her birinden birer cüz™ a«≠ olunup daðð olunup elekten geçirilir ve 
su ile ma¡cûn kılınıp her ður§ası birer dirhem yâhûd birer mi&ðâl olmak 
üzere aðrâ§ veyâhûd √ımma§a miðdârında √ubûb itti«â≠ olunur ve o √ubûb-
dan on √abbe ¡ale’r-rîð mâ-ı √ârr ile saðy olunur.

◊a§âtı Bu Ma¡cûn Dahi Teftît Eder: Sünbül-i Hindî üç dıra«mî, zencebîl 
dört dıra«mî, dât-ı fülfül o mi&illi, selî«a iki ðîrâ†, dâr-ı §înî dört dıra«mî, 
ca¡de o mi&illi, esârûn bir dirhem, dûðû o mi&illi, za¡ferân bir dıra«mî, 
cünd-i bîdester dört dıra«mî, fiðâ√-ı i≠«ir o mi&illi, seðûrdiyûn ke≠âlik o 
mi&illi, ðus† iki dıra«mî, fülfül-i ebya∂ o mi&illi, fu†râsâliyûn dahi onun 
gibi, √abbu’l-belesân dört dıra«mî, vecc iki dıra«mî; ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Tað†îrü’l-Bevl: Bu ður§a tað†îre ve ≠evbe nâfi¡dir: Cünd-i bîdester iki 
dirhem, merzencûş, se≠âb, bezrü’l-benc, enîsûn her birinden birer dirhem, 
rummân √abbesi on beş ¡aded. Bu edviye daðð olunup aðri§a itti«â≠ olunur; 
şerbeti bir dirhem miðdârı kılınır. Ve sen beyâ∂-ı bey∂-i raðîð ile münaððâ 
√abb-ı ðı&&âdan bir dirhem dahi saðy eyle.

∞a¡fu’l-İntişâr ve ∞a¡fu’ş-Şehvet: O ¡illetlere nâfi¡ devâ budur: Bez-
rü’l-ba§al iki dirhem, √abbu’l-circîr ve √abb-ı encirek ve emârkeyû-i ebya∂ 
her birinden dörder dirhem, bezr-i şehdânec ve bûzîdân ve fet√-i esdârûn 
ve isðîl-i meşvâ ve fânî≠ her birinden altışar dirhem, şeşðâðul üç dirhem, 
simsim-i münaððâ beş dirhem. Bu edviye daðð ve «al† olunur ve şerbeti iki 
dirhem olup †ılâ-i memzûc ile saðy olunur. Ve ke≠âlik o ¡illete bu devâ dahi 
nâfi¡dir: ¡Urûð-ı fâdsûnec ya¡nî helyûn ve leben-i baðar ve semn-i baðar 
her birinden üçer rı†l ve bezr-i circîr ve bezr-i cizr ve bezr-i şelcem her bi-
rinden üçer evâðî. Edviye-i yâbiseler leben ile «al† olunur; şerbeti beş istâr 
veyâhûd on istâr olur. Edviye-i me≠kûre «al†-ı mev§ûftan sonra leben zâil 
ve semn bâðî olunca ðadar †ab« olunup ta§fiye olduktan sonra saðy olunur.

~ıfat-ı Cüvârişen-i Hindî: Bu cüvârişen bâhı ziyâde ve şehvet-i cimâ¡ı 
tehyîc eder.

Terkîbi Budur: Zencebîl, fülfül, dâr-ı fülfül, dâr-ı §înî, ðırfe, sâ≠ec, sün-
bül, cevz-i bevvâ, §andal-ı a√mer, ðâðule, besbâse, nâπbeşt, †âlîsfer, ða-
ranfül, su¡d, †abâşîr, cevz-i Hindî her birinden üçer evâðî, misk, kâfûr onar 
mi&ðâl, sükker, †aberzed. Mecmû¡ edviye mi&illi bu me≠kûrlar medðûðan ve 
men«ûlen menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbeti iki dirhem olur.
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~ıfat-ı Devâ-i Â«er: Bâhı ziyâde eder, mülûka §âli√ devâ olur: ±eneb-i 
saðanðûr bir buçuk ûðıyye, bezr-i şelcem, bezr-i lift, bezrü’l-ba§ali’l-eb-
ya∂ı’l-√ulv, bezrü’l-encüre, bezrü’l-circîr, düyûk «u§yesi her birinden birer 
ûðıyye, fülfül-i ebya∂, fülfül-i esved, dâr-ı fülfül her birinden beşer dirhem, 
ba§al-ı fâr-ı meşvî ve o ¡a§âfîr edmiπası ki ≠ükûr ola ve √î†ânda ta¡aşşüş 
eyleye ya¡nî dîvârlara yuva yapa ve ¡âðırðar√â her birinden dörder dirhem 
ve §anevber-i muðaşşer iki buçuk ûðıyye ve lisân-ı ¡a§âfîr altı dirhem. Bu 
edviyeler daðð olunup semn-i baðar ve semnin iki &ülü&ü miðdârı ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır ve bir inâ içine va∂¡ olunup ref¡ olunur ve şerbet-i vâ√idesi 
nı§f dirhemdir ba¡de’l-πıdâ şarâb-ı √ulv ile şürb olunur.

¡Âne ve ¢a∂îb ve Külyeler Mu√â≠âtında Olan ¡U∂vlar Temrî« Olunacak 
Dühn ~ıfatıdır: Bâ™et-i şehveti müfettið ve müheyyic olup o ðuvveti ziyâde 
eder.

Terkîbi Budur: Ûferbiyûn, ðınne her birinden ikişer dirhem, besbâse bir 
dirhem, dâr-ı fülfül bir buçuk dirhem, ¡âðırðar√â iki buçuk dirhem, bezr-i 
circîr, cünd-i bîdester, şem¡ her birinden yarımşar dirhem, dühn-i nerces 
bir buçuk ûðıyye. Edviye-i yâbise daðð olunur ve şem¡ dühn ile te≠vîb olu-
nup üzerine edviye ilðâ olunur ve ceyyiden «al† olunup onun ile mevâ∂i¡-i 
me≠kûre temrî« olunur.

Ferzice: Bu ferzice ra√im-i bâride nâfi¡ ve verem-i §ulbü mu√allildir: 
Merhem-i diyâ«alûn, merhem-i bâsilîðûn, şa√mu’&-&evr, §amπu’l-levz, 
şa√mu’d-decâc, şa√m-ı ba††, mu««-ı sâð-ı iyyel, [591b] zübdü’l-πanem, 
lübnâ, dühn-i nârdîn her birinden birer ûðıyye, mürr-i §âfî nı§f ûðıyye, za¡-
ferân iki dirhem. Şu√ûm dühn ile te≠vîb olunup cemî¡an edviye cem¡ ve «al† 
olunur ve §ûftan mütte«a≠ bir ferzice üzere va∂¡ olunup isti¡mâl olunur. Bu 
≠ikr olunan ferzice §alâbet-i ra√ime ve ra√im berdine dahi nâfi¡dir. 

Ma…âle-i Sâbi¡a Evcâ¡-ı Mefâ§ıl ve Ni…ris ve ¡Ir…u’n-Nesâ 
Edviyeleri Beyânındadır

∞ımâd-ı Veca¡u’l-Mefâ§ıl: Şevkerân ve πârîðûn ile itti«â≠ olunup devâ-i 
münci√ olur.

A«lâ†ı Budur: Bezr-i şevkerân, πârîðûn, √ulbe her birinden birer ðıs†, 
bûrað bir ûðıyye, şem¡, râtiyânec, uşşað, zeyt-i ¡atîð her birinden birer rı†l, 
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mu««-ı ¡i@âm-ı iyyel, u§ûl-i sûsenü’l-alûzîðî her birinden dörder evâðî.40  

Edviye-i yâbise daðð olunup elekten geçirilir ve edviye-i @âibe dahi te≠vîb 
olunup sovuyunca ðadar terk olunur ve edviye-i yâbise üzerine ilðâ olunup 
«al† olunur ve ba¡dehu isti¡mâl olunur. Ve ¡ile-i me≠kûreye bu devâ dahi 
nâfi¡ olur: Sûrincân iki dirhem, √abað-ı nehrî üç dirhem, fülfül, kemmûn 
her birinden dörder dirhem. Devâlar daðð olunur, şerbet-i vâ√idesi bir dir-
hem kılınır, mâ-ı ¡asel ile şürb olunur.

Merhem: Ricle ¡ârı∂ olam ∂a¡fa nâfi¡ olur: Esârûn, §abır, şiyâf-ı mâmî&â, 
şey†arec, küsb, anzerût, mürr her birinden üçer dirhem, cünd-i bîdester 
dörder dirhem. Bu edviyeler daðð ve †ılâ-i †ayyibü’r-rî√ ile sa√ð olunup 
mev∂i¡e †ılâ olunur.

◊abb: Bu √abb hezâr-ceşân denmekle ma¡rûf fâşerâ ile ma¡mûl olur, 
niðrise ve verikeyn veca¡ına ve veca¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur.

Terkîbi Budur: Hezâr-ceşân bir dirhem, sûrincân yirmi dirhem, kem-
mûn-ı Kirmânî, dâr-ı §înî, sa¡ter-i Fârsî, zerâvend-i müda√rec, zencebîl, 
varað-ı keber, remâdu’l-«a†â†îf her birinden birer dirhem. Bu edviyeler 
medðûðan mes√ûðan şarâb ile ma¡cûn kılınıp ondan √ubûb-ı §ıπâr itti«â≠ 
olunur ve @ıllda tecfîf olunur; onun şerbeti nı§f dirhem kılınıp içinde şebb 
†ab« olunan su ile şürb olunur veyâhûd o edviyeden nı§f dirhem, iki mil¡aða 
mâ-ı ¡asel, mazu ve bir mil¡aða zeyt ile içinde şebb †ab« olunduktan sonra 
şürb olunur.

◊abb-ı Â«er: Bu √abb √ınnâ ile ¡amel olunur, niðriste tecribe olunup 
√amd olunmuştur.

~ıfatı Budur: Menzû¡u’n-nevâ ihlîlec-i esved on dirhem, belîlec, emlec, 
şey†arec, dâr-ı §înî, zencebîl, dâr-ı fülfül, mil√-i Hindî her birinden üçer dir-
hem, §abır otuz dirhem, sa¡ter-i Fârsî, a§l-ı keber, muðl, √ınnâ her birinden 
ikişer dirhem, sûrincân mecmû¡ edviye mi&lli daðð olunup elekten geçirilir, 
muðl şarâbda nað¡ olunur ve «al† olunduktan sonra ma¡cûn kılınıp √ubûb-ı 
§aπîre itti«â≠ olunur ve şerbeti iki dirhem vezninde olur.

¡Irðu’n-nesâ: ¡Irðu’n-nesâ devâsı denmekle ma¡rûf olup o ¡illet-i teskîn-i 
belîπ ile teskîn eden devâ budur: Zift iki cüz™, nâr i§âbet eylemedik kibrît 
bir cüz™. Bu ikisi cemî¡an sa√ð ve «al† olunur ve devâ iltizâð eylemesin için 

40 [Yazmada “dirhem” evâðî].
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¡alîl √ammâma id«âl olunup ba¡dehu mev∂i¡e o edviye-i ma«lû†a ne&r olu-
nur ve üzerine bir ðır†âs dahi ilzâð olunup o ðır†âs min-ðıbeli nefsihi sâðı† 
olunca ðadar üzerinde terk olunur.

en-Niðris: Bu ¡illetin mu¡âlecesi evcâ¡-ı mefâ§ıl bâbında ≠ikr olunan şev-
kerân devâsıdır, bu bâbda menfa¡ati meblaπ-ı πâyete bâliπadır. 

Ma…âle-i ¿âmine Devâu’&-¿a¡leb Edviyesidir

~ıfat-ı Le†û«: Dâü’&-&a¡lebe nâfi¡ le†û« budur: Ûferbiyûn, &âfsiyâ, dühn-i 
πâr her birinden ikişer mi&ðâli, nâr i§âbet eylemedik kibrît, «arbað-ı ebya∂ 
ve «arbað-ı esvedden hangisi mevcûd ise o o mevcûd olan bu me≠kûrla-
rın her birinden birer mi&ðâl a«≠ olunup medðûðaten ve men«ûleten cem¡ 
olunur ve dokuz dirhem mûm-ı mü≠âb ma¡a-dühni’l-πâr ve dühni’l-«ırva¡ 
veyâhûd ma¡a-zeyti’l-¡atîð «al† olunup isti¡mâl olunur. Dâü’&-&a¡leb ¡ille-
ti †avîle olup ¡ilâcı ¡usretli olur ise ≠ikr olunan devâ ona ðavî ¡ilâc olur. 
Câlînûs dedi ki ben bu devâya ba¡∂ı evðâtta bir mi&ðâl √urf ve iki mi&ðâl 
zebedü’l-ba√ri’l-mu√rað «al† eyledim.

◊i∂âb-ı Müsevvid: Câlînûs zu¡m eyledi ki kelbin bevli a«≠ olunup beş 
gün veyâhûd altı gün miðdârı ta¡fîn olunsa ve ba¡dehu tesvîdi murâd olunan 
şa¡r onlar ile πasl olunsa o şa¡rı tesvîd eder ve onun sevâdı †ûl-ı müddet 
√attâ bir sene bâðî kalır, el-¡uhdetü ¡alâ-men ðâle ≠âlike. 

Ma…âle-i Tâsi¡a Künnâş-ı Sâhir’de ±ikr Olunduğu Üzere Ekyâl ve 
Evzân ~ıfatında Olan Kelâmdır

Sâhir dedi ki:
¢ıs†: Zeytte on sekiz ûðıyye ve şarâbda seksen rı†l ve ¡aselde yirmi üç 

buçuk rı†ldır.
¢û&ûy: Zeytte dokuz ûðıyye, şarâbda on ûðıyye, ¡aselde on üç buçuk 

ûðıyyedir.
Eksûnâfen: Zeytten on altı dıra«mî, şarâbdan iki ûðıyye ve rubu¡ dı-

ra«mî, ¡aselden üç ûðıyye ve bir ûðıyyenin rubu¡u ve &ümünü.
¢uvânûs: Zeytten on iki dıra«mî ve şarâbdan bir ûðıyye ve nı§f dıra«mî 

ve bir dıra«mînin dahi &ülü&ü, ¡aselden iki ûðıyye ve rubu¡ ûðıyye.
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Mes†ûrûn-ı ~aπîr: Zeytten altı dıra«mâs, şarâbdan yirmi πırâmî ve ¡asel-
den yedi dıra«mâs. 

Ma…âle-i ¡Âşirede Yû√annâ İbn Serâfiyûn Künnâşında Mevcûd Olan 
Mekâil ve Evzân ±ikr Olunur

Serâfiyûn dedi ki benim cem¡ eylediğim künnâşım ≠ikri âtî mekâil ve ev-
zândan müstaπnî olur, zîrâ ben kendi künnâşımda mekâil ve evzânı lüπat-i 
¡Arabiyye a§√âbının ≠ikr eyledikleri elfâ@-ı Yûnâniyye-i πarîbeyi îrâddan 
i¡râ∂ eyledim velâkin benim ta√rîrâtıma işrâf ve iðbâl edenlerden bir ðavm 
ekyâl ve evzânın Yûnânî ve Rûmî esâmîlerinin künnâşımda ≠ikr olunması-
na raπbet edip benim künnâşımın πayri künnâşlarda intifâ¡ olunmak için o 
esâmîleri ≠ikr ve ta¡lîmimi benden su™âl ve †aleb eylemeleri ile merâmlarına 
is¡âf eyledim.

el-¢ıs†: Lüπat-ı Yûnâniyye üzere te«â†ub eden şu¡ûb ve ðabâilin küllî-
si ðıs†ı isti¡mâlde müttefiðlerdir ve onlar katında ma¡nâsı ma¡rûftur, ammâ 
keylde ittifâðları yoktur, zîrâ onların ba¡∂ıları keyli ba¡∂ı â«erin isti¡mâli 
«ilâfı üzere isti¡mâl ederler. Ve ¡inde’r-Rûm ðıs† dokuz buçuk rı†l ve südüs 
rı†ldır, bi-√isâbi ûðıyye yirmi ûðıyye eder. An†âlîðî ve Mı§rî ðıs† on altı 
ûðıyyedir.

el-Menn: Kırk istâr.
er-Rı†l: Yirmi istâr.
el-İstâr: Altı dirhem ve iki dânıð, bi-√isâbı mi&ðâl dört mi&ðâldir.
ed-Dıra«mî: Bir mi&ðâldir.
ed-Devrað, Devrað-ı An†âlîðî: sekiz cevhîn.
el-Cevhîn:41 Cevhîn-i vâ√id ðıs†-ı Rûmî ile altı ðıs†tır
el-.¢û†ûlî: el-Vâ√id yedi ûðıyye.
el-Mes†ûrûnu’l-Kebîr: Üç ûðıyye.
el-Mes†ûrûnu’§-~aπîr: Altı dıra«mî.
el-Eksûnâfin: On sekiz dıra«mî.
el-¢uvânûs: Bir buçuk ûðıyye.
el-∏ıramâ: Rubu¡ dirhem ile iki dânıð arasıdır veyâhûd dahi eðalldir.

41  “Ûnûðus” nüs«a.
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el-Unðus:42 Bir ûðıyye.
el-Ûðıyye: Yedi mi&ðâl
el-Evn: Bir ûðıyye.
Eyânu’l-¡Asel:43 İki buçuk rı†l.
Eyânu’d-Dühn: Bir buçuk menn.
ed-Devrað: Üç rı†l.
¢ıs†u’l-¡Asel: İki buçuk rı†l.
el-Hâmîn: Beş istâr ve yirmi dirhem ve dört û&ûlû.44

Şâmûnâ: Bir mennin ¡öşrü ve nı§f öşrü.
el-Bâðılâtu’l-Mı§riyye: Dört şâmûnât.
Û&ûlû: Bir buçuk dânıð.
Kemâvi«usu’l-İskenderânî: Üç û&ûlû.
el-Bunduðatu’l-Vâ√ide: Bir dıra«mî.
el-Cevze: On dört şâmûnâ
e§-~adefetü’l-Kebîre: On dört şâmûnâ.
el-Bâðılâtu’l-Yûnâniyye: İki şâmûnâ ve iki û&ûlû.
es-Sükerrece: Altı istâr ve rubu¡ istâr.
Mil¡aðatu’l-¡Asel: Dört mi&ðâl.
Mil¡aðatu’l-Edviye: Bir mi&ðâl ve bir dirhem.
en-Ney†alu’l-Vâ√id: İki istâr
ed-Dıra«mî: Altı [592a] û&ûlât. Her û&ûlû üçer ðîrâ† ve her ðîrâ† dörder 

şa¡îre. Üç û&ûlû dokuz ðîrâ†.
el-¢uvânûs: Bir buçuk ûðıyye. 
el-¢uvânûseyn: Üç ûðıyye. 
¿emâniyetü Ü&ûlû: Yirmi dört ðîrâ†.
Bizim bu ≠ikr eylediklerimiz mekâil ve evzândan müsta¡mel olup †ıbbda 

düstûru’l-¡amel olanlardır.
Mu§annif der ki biz va¡dimize vefâ edip aðrabâ≠îni bu maðâmda «atm 

eyledik, ¢ânûn-ı †ıbbiyyenin kitâb-ı «âmisi dahi â«ir oldu. ◊aðð-ı √amd 
ile Allâhu ta¡âlâya √amd ve Allâhu ta¡âlânın nebîsi ◊a∂ret-i Mu√ammed 

42  “Ûnûðus” nüs«a.
43 “Enâbu'l-¡asel” nüs«a. 
44 “Ûbûlû” nüs«a.
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el-mu§†afâ √a∂retlerine ve âl ve a§√âbına §alât, selâm olsun. ¢ad tem-
me tebessümü’l-ðır†âsi bi-bükâi’l-aðlâmi ve’stekmele teravvu∂u’l-beyâ-
ni fî-riyâ∂i’l-kelâmi bi’l-ferâπi min tercemeti Kitâbi’l-¢ânûni’l-meş√ûni 
bi’d-düreri’l-meknûni ¡alâ-vechin yeteyesserü minhâ a«≠ü’l-mâ¡ûni ve lem 
âle cehden fî-√alli i¡∂âlihi ve taf§îli icmâlihi ve istinbâ†i rumûzihi ve isti«râ-
ci künûzihi.

 Fe’l-√amdü lillâhille≠î hedânâ li-hâ≠â, vemâ künnâ linehtediye levlâ en 
hedânallâhu. Ve §allallâhu ¡alâ-nebiyyinâ Mu√ammedin ve âlihi ve §a√bi-
hi ecma¡în. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ √aseneten ve fi’l-â«ireti √aseneten ve 
ðınâ ¡a≠âbe’n-nâri. Rabbenâ lâ tu™â«i≠nâ in nesînâ ev a«†a™nâ velâ tusalli† 
¡aleynâ men lâ yer√amunâ. Allâhümme’c¡alhü minke fî-¡iyâ≠in menî¡in ve 
√ırzin √a§înin bi-√ay&ü tüdâvilihu eyâdi’l-müstemiddîne minhü velâ yenâlü 
men yað§iduhu bi-sû™in. Ve’c¡alhü şifâen li-men yesðamu ve yesû™ ve münne 
¡aleyye ve ¡alâ menne ve esânî fî-ta√§îlihi bi-ecri’l-¡iyâdeti. Ve’c¡alhü lenâ se-
beben li’l-√üsnâ ve’z-ziyâdeti. Cezallâhu sul†ânenâ ¡annâ ve ¡an cemî¡i’l-müs-
limîne a√sene’l-cezâi ve şa√√ane sicillâti √asenâtihi bimâ lâ-yu√§â √ay&ü 
nâle bi-i√yâi hâ≠e’l-e&eri mâ-lem yenelhü’l-aðdemûne ve lâ «a†ara fî-«â†ırı 
§â√ibi’l-¢ânûni. Fe-innehu e&erün li-teveccühi cinânihi ve hücûmi i√sâni-
hi. Elâ ve hüve’s-sul†ânu’bni’sul†âni’bni’s-sul†ân es-Sultânu’l-∏âzî Mu§†afâ 
Hân  ibn es-Sul†ân A√med Hân ibn es-Sul†ân Mu√ammed Han «alledallâhu 
mülkehu ve ebbede sal†anatehu ve efâ∂a ¡ale’l-¡âlemîne birrehu ve i√sânehu. 
Allâhümme ellif beyne’l-ðulûbi fî-√ubbihi ve †â¡atihi ve’c¡al ef™ideten mi-
ne’n-nâsi tehvî ileyhi külle yevmin ve sâ¡atihi va’πfir lehu ve li-vâlideyhi ve 
li-ecdâdihi’l-aðdemînelle≠îne sâbeðû ilâ maπfiretin min-rabbihim bi-mu√â-
fa@ati’d-dîni fî-√ı§ni’l-yaðîn ve bârik fî-≠ürriyyâtihi tetenâselûne mu¡ammerî-
ne ve dâimîne fî-devleti’l-islâmi sâdâten ðâimîne. Ve eyyid vüzerâehu ve 
vükelâehu te™yîden mü™ezzeren. Ve’c¡al ¡ulemâehu fî-a¡yüni’n-nâsi mehîben 
ve muvaððaren ve veffið cünûdehu li-sa¡yin meşkûrin. Ve’c¡ali’l-mü™minû-
ne kâffeten şâkirîne ve müstaπfirîne innehu ra√îmun πafûrun. Rabbi’c¡alnî 
muðîme’§-§alâti ve min ≠ürriyyetî. Rabbenâ ve tuðabbel du¡âe, rabbenâ’gfir 
lî ve li-vâlideyye ve li’l-mü™minîne yevme yeðûmu’l-hisâbu ve yetûbullâhu 
¡alâ-men tâbe. Sub√âne rabbünâ rabbü’l-¡izzeti ¡ammâ ya§ifûne. Ve selâmun 
¡ale’l-mürselîne ve’l-√amdü lillâhi rabbi’l-¡âlemîne.
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Not: Bitki adlarında ve tanımlanmasında ve isimlendirilmesinde müf-
redat metinlerinde her zaman müştereklik bulunmaz. Bu itibarla bu lügatın 
münhasıran bu metnin lügati olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bitki adları 
ve bitkinin bir bölümü (kök, meyve gibi) ayrı ayrı adlandırıldığı gibi bazen 
metinde bitkinin kendisiyle parçasının ortak kavramla karşılanabildiği de 
gözardı edilmemelidir. Kânûn’da yer alan bazı kelimeler lügatlarda yer al-
maz, bunların dışında zaman zaman kıyas dışı üretmelerle karşılaştığımız 
oldu; her hâlükârda maddenin adlandırmasında esas konteks oldu. Bilhassa 
eski Yunanca menşeli terimlerde kadim yazmalarda asla bir müşterek zabıt 
bulunmaz, üstelik ortak ismin imlasında hayli farklılıklar bulunur. Bu hu-
suslarda standart lügatlarda zabıt bulunduğunda onlar esas alınmakla bera-
ber lügatlardaki zabıtların da subjektif olduğunu belirtmeliyiz. Bu müşkül 
vaziyetin içinden çıkmak her zaman zor oldu; bazen ana metinde seslendir-
menin yanında imlasını vermek zarureti doğdu. 

Karşılıklarda eş anlamlılar doğrudan metinden karşılanmıştır, bu karşı-
lıkların transkripsiyonlu olmaları kelimenin tercümede geçtiği, mütercim 
ya da müellif tarafından müteradif olarak kullanıldığı içindir. Bazı nadde 
başlarının karşılıklarını şüpheli bulduğumuz da bu vaziyeti soru işaretiyle 
belirttik. Basit ve birleşik kelimelerin karşılıklarının doğu ve batıda yapılan 
çalışmalarda uyumsuzluk had safhadadır; birçoğunda şüpheli ifadeler ya 
da çelişkili karşılıklar bulunur, bilhassa birçok bitki ve hayvanlarda Latin-
ce karşılıklarındaki tutarsızlık göz önünde tutulduğunda hazırladığımız bu 
sözlüğe kati bir muhkemlik yükleyemediğimizi itiraf etmeliyiz, vakıa çaba 
gösterdik. Bu sözlükte eserin tamamının söz varlığını tesbit amaçlanmadı. 
Ekseriyetle vokabüler ele alınmakla beraber anlamlandırma ve karşılık tes-
bitinde ihtiyatlı bir iddia söz konusudur. Daha iyi bir Kânûn sözlüğünün 
eski kültürü hakkıyla bilen salahiyetli tabip akademisyenler elinden çık-
ması gerektiği açıktır, yine de doğruyu bulabilmek için elimizden geleni 
yapmaya çalıştık.

Ragıp Paşa nüshasında bazı kelimelerin zabtı verilmiştir, bu zabıtlar 
kimi zaman standart lügatlarla uyuşmaz; sözlüğümüzde bazı kelimelerin 
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standart sözlüklerin zabıtlarıyla farklılıkları mütercim nüshasına itibar et-
memizden kaynaklanmıştır. Eserin akrabadin kısmını oluşturan son cildin-
de terkipler uzun uzadıya ve zaman zaman da ortak isimde farklı formül-
lerle işlenir, sözlükte bu husus kısa tutuldu, teferruatı için eserin akrabadin 
cildine bakılmalı.

Kânûn tercümesinden şahit olarak gösterilen alıntılar Hamidiye’nin ana 
metninden ve Ragıp Paşa’nın derkenarlarındandır. Derkenarları müstakil 
bir Kânûn lügatı hüviyetinde olan Ragıp Paşa nüshasının verileri lügatımı-
za dahil edilmiştir. 

Terimlerde bir yığın esere müracaat edilmekle beraber en ziyade kullan-
dığımız ana kaynaklar şunlardır:
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Book Of Simple Drugs” of Ahmad ibn Muhammad al-Ghafiqi, edited with 
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Arabischen Übersetzt Und Erlautert, Leipzig, 1902.
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ithar, Traite Des Simple, Tome Troisieme”, Notices et Extraits Des Manu-
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a¡ba…: Daha bulaşık, ilişik, el§að.
¡abâle, ¡abâlet: İri ve yumru olmak, 

¡abel, ∂a√âmet.
âbâr: Kurşun, üsrüb, ânük, re§â§-ı 

esved (Plumbum nigrum); yan-
mış kurşun, re§â§-ı mu√rað: 
“Âbâr ve ânük elfâ₣-ı müterâ-
difedendir, re§â§-ı esved ma¡nâ-
sınadır ya¡nî kurşun ma¡nâsına-
dır. ¢ânûn’un mu«târı budur. 
Ve ba¡∂ılar farð edip derler ki 
“Âbâr” mu√rað olan re§â§tır ve 
“ânük” re§â§-ı esveddir.” (146a)

âbâr: Kuyular. Bkz. bi™r.
abaş…a: Bkz. √azâzu’§-§a«r
âbâ†: Koltuk altları. Bkz. ib†
¡abb: Ağzı suyla doldurup bir so-

lukta içmek: “¡Abb” bilâ-ma§§in 
«ilâf-ı sünnet ağzını doldurarak 
su içmektir.” (345a)

¡abdülle≠î≠: Abdülleziz bitkisi, 
√abbu’l-¡azîz (Cyperus esculen-
tus): “Ve bu §ınf-ı &ânîye √ab-
bu’l-¡azîz derler ki ¡âmme ta√rîf 
edip ¡abdülle≠î≠ derler.” (177b) 
Bkz. √abbu’z-zelem

¡abel: İri ve yumru olmak, ∂a«âmet.
¡abe&: Oynamak, la¡ib; boş şeyle 

meşgul olmak; yoklamak.
¡abey&erân: Biberiye (Rosmarinus 

officinalis)
âb«î: Bir tarçın türü.
âb-ı fâtir: Ilık su, mâ-ı fâtir, ılıcak su.
âbî: Aykırı, farklı.
¡abî†: Sağlıklıyken boğazlanmış 

genç hayvan.
âbkâme: Bkz. mürrî 

¡abl, ¡able: İri ve yumru; iri kemikli 
olanlar.

¡ablât: İri yarı olan kadınlar.
âbnûs: Abanoz (Diospyros ebe-

num)
¡Abûr: Bkz. Şi¡râ-yı Yemâniyye
âb-zen: Havuz: “Eger âb-zen is-

ti¡mâl ederler ise ya¡nî √âlâ 
beyne’n-nâs ðulleteyn demekle 
ma¡rûf √av∂-ı √ammâma girerler 
ise” (101b)

âbzûnu’l-berr: Bkz. †alâyiyûn
¡âc: Fil dişi.
¡acâcîl: Erkek buzağılar, danalar: 

“¡Acâcîl-i §ıπâr ya¡nî küçük dana 
eti ve √umlân ya¡nî kuzu eti” 
(102b) Bkz. ¡icl

âcâl: Eceller.
âcâl-i i«tirâmiyye: Zamansız ecel-

ler, ölümler: “Bu maðâmda bir 
nev¡ âcâl dahi vardır ki ona âcâl-i 
i«tirâmî derler. Bu âcâl-i i«tirâ-
miyye âcâl-i †abî¡iyyenin πayrı 
ve â«eridir ya¡nî sıfât-ı ¡ara∂iy-
yede ve sıfât-ı ≠âtiyyede mu«â-
lifidir.” (6b)

âcâl-i †abî¡iyye: Doğal, zamanın-
da gelen eceller, ölümler: “Her 
bir şa«§ için te™cîl olunan mevt-i 
†abî¡î bu bas† olunan inπımâr ve 
i«tinâð ile √âdi& olan fenâ ve 
helâktır ki ona ecel-i müsemmâ 
dahi derler. Bu ecel-i müsemmâ 
her şa«§a ¡inde nef«i’r-rû√ ifâ∂a 
olunan ru†ûbet ve √arâret-i πarî-
ziyyeler √asebiyle mu«telif olur. 
Ve bu âcâl âcâl-i †abî¡iyye olur.” 
(6b)
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âcürr, âcürre: Kiremit.
âcürr-i ma†bû«: Bkz. ðarâmîd
ada soğanı: bkz. isðîl
a¡dâ: Düşmanlar.
a¡∂â: Uzuvlar.
a∂¡af: Daha zayıf.
a¡∂â-i âliye: “A¡∂â-i ¡âliye” birkaç 

a¡∂â-i müteşâbiheden mürekkeb 
olan ¡u∂va derler.” (322b) bkz. 
a¡∂â-i mürekkebe

a¡∂â-i ¡a§abâniyye: Mide, rahim 
gini sinirlerden oluşan uzuvlar.

a¡∂â-i a§liyye: Kemik, sinir ve da-
marlar.

a¡∂â-i ¡ayn: Göz organları: Göz 
(¡ayn), göz kapağı (cefn)

a¡∂â-i balπamiyye: Beyin (dimâπ).
a¡∂â-i basî†a: Bkz. a¡∂â-i müteşâbi-

he
a¡∂â-i bâ†ıne: İç organlar.
a¡∂â-i πıdâ: Mide (mi¡de), karaci-

ğer (kebid) ve dalak (†ı√âl).
a¡∂â-i leyyine: Kemik olmayan, et 

gibi yumuşak karakterli unsurlar.
a¡∂â-i müfrede: Vücutta parçanın 

bulunduğu bütünle parçanın isim 
ve tarifte et, kemik, sinir, kıkır-
dak, atar ve toplar damarlar, zar-
lar gibi eşleştiği uzuvlar, a¡∂â-i 
müteşâbihe, müteşâbihü’l-eczâ 
a¡∂â, a¡∂â-i müteşâbihetü’l-eczâ:, 
eczâ-i müteşâbihe, a¡∂â-i basî†a: 
“A¡∂â-i müfrede o ¡u∂vdur ki o 
¡u∂vun eczâ-i ma√sûsesinden 
hangi cüz™-i ma√sûs a«≠ olunsa 
o cüz™-i me™«û≠ ismde ve ta¡rîfte 
külle müsâvî ola, la√m ve eczâ-i 
la√m gibi ve ¡a₣m ve ¡a₣mın ec-

âcâm: Sık ağaçlı; bataklık, sulak 
yer; kamışlıklar: “Ve “âcâm” 
mað§ab ya¡nî kamışlık ma¡nâsı-
nadır.” (38b)

âcâmî, âcâmiyye: Sazlıkta olan; et-
rafı yosun tutmuş taşlarla çevrili 
yerin suyu, mâ-ı ücümî: “Âcâ-
miyye o suya derler ki onun e†râ-
fında √ıcâre-i ke&îre olur, o √ıcâ-
renin üzerine †u√lub gibi a«∂ar 
ve yeşil nesneler ¡âlî olur ya¡nî 
yosun tutar. (51a); “Âcâmî” 
“eceme”ye mensûb demektir. 
“Eceme” sık ağaçlık ma¡nâsına-
dır.” (143a) Bkz. mâ-ı ücümî, 
âcâmî

¡acâyiz: Çok yaşlı kadınlar.
¡acel: Öküz arabası, kağnı.
¡acele: Sürat.
¡acem: Çekirdek.
a¡cer: Daha yoğun, aπla₣.
a¡cez: Daha aciz.
acı bakla: bkz. türmüs
acı tere: Bkz. çirçir
¡âcî: Bkz. levn-i ¡âcî
¡acîf: Zayıf.
âcin, âcine: Tadı ve rengi bozul-

muş olan.
¡acîn: Mayasız hamur; macun.
¡acîn-i da…î…: Un hamuru.
¡acîn-i «amîr: Mayalı ekmek, ma-

yalı hamur: “¡Acîn-i «amîr, ma-
yalı olan etmek” (308a)

¡aciz: Sağrı kemiği, kuyruk soku-
mu, ¡a₣m-ı ¡aciz, os sacrum.

¡acn: Yoğurmak.
¡acr: Bükülme, ta¡cîr.
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nev’in devamını temin etmek-
le ana uzuv kabul edilen kalb, 
dimâπ, kebid ve ün&eyeyn: 
“A¡∂â-i re™îse o ¡u∂vdur ki ðuvâ-
ların mebâdî-i ûlâsı olup o ¡u∂v 
şa«§ın veyâ«ûd nev¡in beðâsı 
için mu√tâcun ileyh ola.” (10a); 
“Dimâπ, kebid, «u§ye, ðalb 
a¡∂â-i re™îsedir; mi¡de ve riye ve 
onların em&âli a¡∂â-i şerîfedir.” 
(411b) Bkz. «âdime

a¡∂â-i re™s: Beyin (dimâπ), kulak 
(ü≠ün), ağız (fem), dişler (es-
nân), diş eti (li&e), dil (lisân)

a¡∂â-i §adr: Akciğer (riye), so-
luk borusu (ða§abe), damarlar 
(¡urûð-ı «aşine), atardamarlar 
(şerâyîn), göğüs zarı kasları 
(√icâb-ı §adrın ¡a∂alleri), akciğer 
(riye), karaciğer (kebid), meme 
(&edy), kalb ve göğüs (§adr)

a¡∂â-i §afrâviyye: Akciğer (riye)
a¡∂â-i sevdâviyye: Kemikler 

( ¡ i₣âm)
a¡∂â-i şerîfe: Mide, karaciğer, da-

lak, böbrek, akciğer: “Dimâπ, 
kebid, «u§ye, ðalb a¡∂â-i re™î-
sedir; mi¡de ve riye ve onların 
em&âli a¡∂â-i şerîfedir.” (411b)

a¡∂â-i ₣âhire: Dış organlar, vücu-
dun dışında bulunan ve gözle 
görülebilen organlar.

a¡∂â-i zâide: Saç, tüy ve tırnaklar.
¡a∂al, ¡a∂ale: Adale, kas (Muscle).
¡a∂alât: Adaleler, kaslar.
¡a∂alât-ı a∂lâ¡: Omurga kasları.
¡a∂alât-ı ¡a∂ud: Pazı kasları: 

“¡A∂udun ¡a∂alleri maf§al-ı ke-

zâsı gibi ve ¡a§ab ya¡nî sinir ve 
sinirlerin eczâsı gibi ve her ne 
ðadar bu me≠kûrlara müşâbih 
var ise. Pes eczâlardan her biri 
ve eczâların mecmû¡u ism-i 
vâ√idde müşârikler olduğundan 
bu a¡∂âlara a¡∂â-i müteşâbihe 
tesmiye olundu.” (9b)

a¡∂â-i mürekkebe: Vücutta parça-
nın bulunduğu bütünle parçanın 
isim ve tariflerinin ayrı olduğu 
uzuvlar, a¡∂â-i âliye, ¡u∂v-ı âlî: 
yüz, el gibi: “Ve a¡∂â-i mürek-
kebe o ¡u∂vdur ki o mürekkebin 
eczâsından hangi cüz™ a«≠ olun-
sa ismde ve ta¡rîfte külle müşârik 
olmaya, yed gibi ve vech gibi, 
zîrâ vechten me™«û≠ olan cüz™e 
vech ı†lâð olunmaz ve yed dahi 
onun gibidir. Ve bu mürekkebe 
a¡∂â-i âliye dahi derler, nefsin 
√arekât ve ef¡âlinin tamâmına 
o a¡∂â-i mürekkebe âlet olmak 
√asebiyle.” (9b)

a¡∂â-i müteşâbihe: Bkz. a¡∂â-i 
müfrede

a¡∂â-i müteşâbihetü’l-eczâ: Bkz. 
a¡∂â-i müfrede

a¡∂â-i nef∂, a¡∂âu’n-nef∂: Bağır-
saklar (em¡â), böbrek (külye), 
mesane (me&âne), rahim (ra†im), 
penis (ða∂îb), vajina (ferc), anüs 
(mað¡ade)

a¡∂â-i nefes: Soluk organları: gırt-
lak (√ancere), bademcik (levze-
teyn), küçük dil (lehât)

a¡∂â-i re™îse: Vücutta diğer uzuv-
ların kuvvetlerinin çıkış yeri 
olmak ve bu itibarla şahsın ve 
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ledir ki yemîn ve yesârdan her 
birinde birer ¡a∂ale-i mü&elle&e 
olurlar.” (18a)

¡a∂ale-i mu√arrike: Hareket ettiri-
ci kas.

¡a∂ale-i mükerrere: Temporal ke-
mikte incisura mastoideadan baş-
layıp hiyoid kemik cisminde son-
lanan, hiyoid kemiği yukan kal-
dıncı, mandibulayı aşağı çekici 
kas, iki karınlı kas, digastrik kas, 
musculus digastricus: “Ammâ 
femi fâti√ ve fâπır ve fekk-i esfeli 
inzâl eden ¡a∂ale lîflerinin menşe™i 
ve ma√all-i √udû&u «alf-i ü≠ün-
de olan zevâid-i ibriyyedir ya¡nî 
iğne ucu gibi küçük zâidelerdir. 
O lîfler «alf-i ü≠ünden mün√adir-
ler olup yalnız bir ¡a∂ale i√dâr ve 
itti«â≠ ederler; o ¡a∂aleye ¡a∂ale-i 
mükerrere tesmiye olunur.” (18a)

¡a∂ale-i münbası†a: Antogonist 
kas

¡a∂ale-i müsta…îme: Rektus kas, 
doğru kas.

¡a∂ale-i müverribe: Oblik kas.
¡a∂ale-i ün&eyeyn: Testisi yukarı 

kaldırıcı kas, musculus cremaster.
¡a∂ale-i vecne: Zigomatik kas.
¡a∂aleteyi’§-§udπ: İki şakak kası, 

mülteðateyn, temporal kas, mus-
culus temporalis: “Pes √areket-i 
in†ıbâð için iki ¡a∂ale «alð olun-
du ki o iki ¡a∂ale ¡a∂aleteyi’§-§u-
dπ denmekle ma¡rûftur. Ve o iki 
¡a∂aleye mülteðateyn dahi der-
ler.” (18a)

¡a∂al-i ba†n: Karın kası.

tifi ta√rîk eyleyen ¡a∂alâttır.” 
(19b)

¡a∂alât-ı a¡§âb: Sinir kasları, 
¡a∂alât-ı ¡a§abe.

¡a∂alât-ı ¡a§abe, ¡a∂alât-ı a¡§âb: 
Sinir kasları.

¡a∂alât-ı ba†n: Karın kasları.
¡a∂alât-ı e§âbi¡: Parmak kasları.
¡a∂alât-ı fâti√a: Açma işlevi gören 

kaslar.
¡a∂alât-ı √ancere: Gırtlak kasları.
¡a∂alât-ı √ul…ûm: Farenks kasları.
¡a∂alât-ı …âbı∂a: Kapama işlevi 

gören kaslar, fleksör kaslar.
¡a∂alât-ı …avâbı∂ u bevâsı†: Flek-

sör ve antogonist kaslar.
¡a∂alât-ı ma…¡ade: Anüs kasları.
¡a∂alât-ı merî: Yemek borusu kas-

ları.
¡a∂alât-ı §adr: Göğüs kasları.
¡a∂alât-ı §ulb: Sırt kasları.
¡a∂alât-ı şefeh: Dudak kasları: 

“¡A∂alât-ı şefeh ≠ikri mürûr eden 
«add ile şefeh beyninde müşte-
rek ¡a∂aldir.” (18a)

¡a∂alât-ı ter…uve: Köprücük kemi-
ği kasları.

¡a∂alât-ı vech: Yüz kasları.
¡a∂ale-i bâsı†a: Sfinkter kas.
¡a∂ale-i cebhe: Alın kası.
¡a∂ale-i …âbı∂a: Fleksör kas.
¡a∂ale-i ma∂π: Zigomatik kas, 

musculus masseter: “Ammâ 
¡a∂ale-i ma∂π ya¡nî fekki idâre 
edip iki cânibe imâle eden ¡a∂a-
le-i sâ√ıðanın mecmû¡u iki ¡a∂a-
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yemek.
¡adesü’l-mâ: Bkz. «ur™u’∂-∂afâdı¡
¡adesü’l-√ayye: Bir tür mercimek, 

mâr-mercuvâ.
¡âdî: Eski; bozulmuş fasit olan.
¡adîde: Çok.
¡âdim: Yok, mevcut olmayan.
¡adîmetü’l-√iss: His yoksunu, his 

özelliği olmayan.
¡âdimü’l-elem: Ağrısız.
¡adîmü’l-√arâret: Hararet olma-

yan, hararetsiz.
¡adîmü’r-râyi√a: Kokusuz.
¡adîmü’r-rî√: Rüzgârsız, yel esme-

yen.
¡âdiye: Kötü etki, zarar.
a∂lâ¡: Kaburgalar, eyegü kemikleri.
a∂lâ¡-ı âliye: Bkz. a∂lâ¡-ı seb¡a-i 

¡âliye
a∂lâ¡-ı «ılf: Bkz. a∂lâ¡-ı zûr
a∂lâ¡-ı «ulla§: Bkz. a∂lâ¡-ı seb¡a-i 

¡âliye
a∂lâ-ı kâ≠ibe: Yalancı kaburga, 

a∂lâ¡-ı zûr, costae spuriae, costae 
asternales.

a∂lâ-ı §âdı…a: Gerçek kaburgalar, 
costae verae, ¡i₣âm-ı «ılf.

a∂lâ¡-ı §adr: Göğüs kaburgaları, 
a∂lâ¡-ı «ulla§, costae sternales. 
Bkz. a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡âliye

a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡âliye: Gerçek ka-
burgalar (on iki), a∂lâ¡-ı §adr, 
a∂lâ¡-ı¡âliye, a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡ulyâ, 
a∂lâ¡-ı «ulla§, costae verae: 
“A∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡âliye ya¡nî yukarı 
†arafta olan yedi eyegü kemikleri 
tecvîf-i §adrı bi-tamâmihi müş-

¡a∂al-i lisân: Dil kası.
¡a∂al-i mu…arribe: Yakınlaştırıcı 

kas, addüktör kas.
¡a∂al-i müba¡¡ide: Uzaklaştırıcı 

kas, abdüktör kas.
¡a∂al-i müdebbir: Rotator kas.
¡a∂al-i re™s: Baş kası.
¡a∂al-i §adr: Göğüs kası.
a∂arr: Pek zararlı.
¡adâvet: Düşmanlık, husumet.
¡a∂âye: Bkz. ¡a₣âye
¡a∂b: Hz. Muhammed’in on kılıcın-

dan birinin ismi.
a∂ba†: Daha zaptedici.
¡â∂∂: Isıran, ısırıcı.
¡a∂∂: Isırmak. Bkz. nehş, kedm 
¡add: Saymak; itibar etmek.
¡a∂∂a: Isırık.
a∂dâd: Zıt olanlar.
a¡del: En mutedil; en doğru.
¡adem: Yokluk.
¡adem-i √a∂m: Sindirimsizlik, ha-

zımsızlık.
¡adem-i √areket: Hareketsizlik, ha-

reket kabiliyeti kaybı.
¡adem-i i√sâs: Duyu yoksunluğu
¡adem-i rü™yet: Görme yokluğu.
¡ades: Mercimek (Lens esculenta)
¡ades-i berrî: Bkz. ¡ades-i mürr
¡ades-i mâ, ¡adesü’l-mâ: Su merci-

meği (Lemnoideae)
¡ades-i mürr: Kındıra, ¡ades-i berrî 

(Sparganium)
¡adesî: Mercimek şekli.
¡adesiyye: İçinde mercimek olan 
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“A∂yâf, ∂ayf’ın cem¡idir; ∂ayf, 
meyl ma¡nâsına.” (141b)

a∂ya…: Çok dar.
a¡fâc: Bağırsaklar.
¡afâr: Araplarca ateş yakmak için 

kullanılan bir ağaç.
âfât: Hastalıklar.
¡afel, ¡afele: Rahim sarkması, 

inðılâb-ı ra√im , metroptosis: 
“Zîrâ A§ma¡î der ki “¡afele” bir 
şey™dir ki nisvânın ðubülünden 
«urûc edip ricâlde olan üdre âfe-
tine müşâbih olur; eger o «urûc 
eden nesne §aπîr olur ise ona 
“ðarn” derler ve o şey™-i «âric 
ba¡∂ı kerre πudde-i πalî₣a olur ve 
ba¡∂ı kerre la√m-ı mürteðıye olur 
ve ba¡∂ı kerre ¡a₣m olur.” (215a); 
“Ve inðılâb-ı ra√ime “¡afel” der-
ler, fet√ateynle ve bir noð†alı fâ 
iledir ve bir şiştir ki ba¡∂ı nisâ 
†âifesinin fercinde olur.” (442a)

¡afen: Çürüme, bozulma.
âfet: Zarar, bozulma; hastalık, ¡illet.
¡afı§, ¡afı§a: Tadı kekre olan.
¡afin, ¡afine: Kokuşmuş, bozuk. 

Bkz. √ummâ-ı ¡afine
¡af§, ¡af§a: Mazı, mazu (Quercus in-

fectria)
afyûn: Afyon, ebyûn, «aş«âş-ı es-

vedin usâresi, lebenü’l-«aş«âş 
(Opium)

aπâfe&: Bkz. πâfe&
aπâlûcî: Bkz. aπâlûcûn
aπâlûcûn: Aπâlûcî, ¡ûdu’l-bu«ûr, 

¡ûd (Aquilaria agollochum, alo-
exylon agollochum)

temile ve ðass katında yemîn ve 
yesâr †arafından gelen ∂ıl¡lardan 
her biri.” (14b); “A∂lâ¡-ı seb¡a-i 
¡âliyeye a∂lâ¡-ı §adr tesmiye olu-
nur.” (14b) Bkz. ðass.

a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡ulyâ: Bkz. a∂lâ¡-ı 
seb¡a-i ¡âliye

a∂lâ¡-ı zûr: Yalancı kaburga, yalan-
cı eyegü, costae spuriae, a∂lâ¡-ı 
«ılf, costae asternales: “Ve 
a∂lâ¡-ı seb¡a-i me≠kûrenin esfe-
linde olan bâðî beş ∂ıl¡-ı ða§îr-
ler ¡i₣âm-ı «ılf ve a∂lâ¡-ı zûrdur 
ya¡nî yalancı eyegüdür.” (15a); 
“A∂lâ¡-ı zûr a∂lâ¡-ı «ılf dedikle-
ridir ki sâir a∂lâ¡ gibi tâmm de-
ğildir.” (332b)

a∂mide: Merhemli sargılar, plaster-
ler. Bkz. ∂ımâd

a∂mide-i mu«ammi∂a: Sert ya-
kılar: “”A∂mide-i mu«ammi∂a, 
şiddet verici ∂ımâdlar.” (236a)

a∂rab: Daha çok benzeyen.
a∂râs: Azı dişleri: “Ve yine fevðânî 

ve ta√tânî yemîn ve yesârda nâba 
mutta§ıl dörder diş olup mec-
mû¡u on altı diş olur ve ek&er-i 
eş«â§ta beşer diş olup mecmû¡u 
yirmi olur, onlara a∂râs derler, 
azı dişleridir, bu dişler †a√na âlet 
olup öğütür.” (12b)

¡adû: Düşman.
¡a∂ud: Pazı kemiği, brachium: 

“¡A∂ud kolun ketiften dirseğe 
varınca olan ma√allidir.” (15a)

¡adv: Koşmak.
a∂ve™: Daha ziyalı, ışıklı.
a∂yâf: Meyledenler, benzeyenler: 
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ağaç kavunu: Bkz. ütrücc
ağaç kurdu: Bkz. ara∂a
ağaç yosunu: Bkz. üşne
ağaç: Bkz. şecer
ağı: Zehir, semm.
ağız: Bkz. fem:
ağu otu: Bkz. diflâ
ağustos böceği: Bkz. cedâcid
ağuz: Bkz. libâ™
a«a§§: Mahsus.
a«bâ&: Paslar. Bkz. «abe&
a«be&: En kötü.
a«bi§a: Un helvaları. Bkz. «abî§
a√câr: Taşlar.
a«∂âb: Kınalar, saç boyaları.
a«∂ar: Yeşil
a√∂ar: Ziyade hazır olan.
a«∂ar-ı √âdd: Koyu yeşil.
a«∂ar-ı kibrîtî: Sülfür kırmızısı.
a«∂ar-ı zencârî: Bakır pası yeşili.
a√dâ&: Yeni yetme, ergen gençler.
a√dâ&-ı nefsâniyye: Bkz. √arekât-ı 

nefsâniyye
a«de¡ân, a«de¡ayn: Boynun iki ta-

rafında kan alınan jugular ven 
bölgesi: “Ve boynun iki †araf-
larında mümtedd ve a«de¡ân is-
miyle müsemmâ iki verîd dama-
rı” (123a)

a√de&: Daha yeni, daha taze.
âhen: Demir.
â«er: Diğer.
â«erûn: Diğer kimseler.
a«fâf: Hafif olanlar.
a√fa₣: Çok koruyucu.

aπârî…ûn: Bkz. πârîðûn
aπâ≠enîmûn: Zehirli bir yılan: 

“Müşâbih olur ki bu √ayye 
ecnâs-ı tenânînden ola. Ve ðavm 
dediler ki âπâ≠enîmûnun nehş 
eylediği menhûşa tenânîn-i sâire 
nehşinin a¡râ∂ı ¡ârı∂ olur.” (538a)

aπber: Toz rengi.
aπberü’l-levn: Bkz. aπber
aπdâ: Gıda özelliği daha çok olan.
aπdiye: Gıdalar: aπdiye-i mu¡tedi-

le, aπdiye-i §ulbe, aπdiye-i «afî-
fe, aπdiye-i devâiyye, aπdiye-i 
πalî₣a, aπdiye-i lezice, aπdiye-i 
√ulve, aπdiye-i la†îfe, aπdiye-i 
√irrîfe, aπdiye-i ra†be

aπlâcûn: Aquilaria agallocha.
aπla₣: Pek kalın, daha yoğun, a¡cer.
aπleb: Daha çok, daha fazla gelebe 

çalan.
aπnâm: Koyunlar. Bkz. πanem
aπra: Bkz. zift
aπrâ∂: Maksatlar.
aπrâs: Yeni doğan çocuklar; doğan 

çocuğun yüzünde olan plazenta-
lar. Bkz. πırs: 

aπsâl: Sabunlar. Bkz. πasûl
aπ§ân: Dallar.
aπşiye: Zarlar; perdeler. Bkz. πışâ
aπva§: Pek derin, daha içeri nüfuz 

edici.
aπver: Pek derin.
aπzedînûn: Bir şiyaf.
aπzer: Daha çok, ek&er.
ağaç kavunu √ummâ∂ı: Ağaç ka-

vununun içinde olan ekşi.
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a√mer-i a…tem: Boza çalan kırmı-
zı: “A√mer-i aðtem o nesnedir ki 
onun levni √umret ile πubretten 
mürekkeb ola, zîrâ ðatâm πubâr 
ma¡nâsınadır.” (81a)

a√mer-i a§heb: Kumrala çalan kır-
mızı.

a√mer-i √âdd: Koyu kırmızı.
a√mer-i …ânî: Koyu kırmızı: 

“Ammâ a√mer-i ðânî koyu kır-
mızı olan nesnelerdir.” (81a)

a√mer-i la√mî: Et kırmızısı.
a√mer-i müşebba¡: Koyu kırmızı.
a√mer-i nâ§ı¡: Safran teli rengi: 

“Levni a√mer-i nâ§ı¡dır ya¡nî za¡-
ferân târının rengindedir.” (7b); 
“Za¡ferânî §ufret za¡ferân şa¡resi-
nin ve telinin §ufreti gibi olur ki 
o §ufrette olan nesneye a√mer-i 
nâ§ı¡ dahi derler.” (81a)

a«râ†ûs: Bir taş türü.
a«rec: Daha dışarıda olan.
a«rem: Kürek kemiğinde korakoid 

çıkıntı: “Ve nuðre-i ketif üze-
re iki zâide vardır: Zâide-i ûlâ 
fevðe ve «alfe olur, o zâideye 
a«rem derler ve minðâr-ı πurâb 
dahi tesmiye olunur.” (15a) Bkz. 
minðâr-ı πurâb

a«rîmûd: Bir hayvan.
a√sâ: Bulamaçlar.
a«&â: Sığır ve fil tezekleri. Bkz. 

«i&y, rev&
a√&er: Çok koyu.
a√şâ: İç organlar: mide, bağırsak-

lar, karaciğer, dalak, böbrek, 
safrâ; âlât-ı πıdâ

¡âhin: Hurmâ salkımının çöpü, 
«avâfî: “¡Âhin, şol «urmâ buda-
ğıdır ki «urmâ göbeğine ðarîb 
yerde bite ve bu ehl-i ◊icâz lüπa-
tidir. Ve ehl-i Necd ≠ikr olunan 
budaklara «avâfî derler.” (301b)

â«i≠e: Bkz. cümûd
a«lâ: Daha uzak, daha ayrı.
a√lâ: Pek tatlı.
a√lâm: Düşler.
a√lâm-ı müfezzi¡a: Korkulu düş-

ler, kabuslar.
a√lâm-ı müşevveşe: Karışık düşler.
a«lâ†: Hıltlar: dem, balgam, sevdâ 

ve safrâ; karışımlar.
a√lâ†-ı bâride: Balgam, sevdâ, rî√ 

ve bunların mürekkep olan hılt-
ları: “Bedende olan a√lâ†-ı bâride 
ve a«lâ†-ı bâride mecrâsına cârî 
olanlar balπam ve sevdâ ve rî√ ve 
onlardan mürekkeb olanlardır.” 
(498b)

a«lâ†-ı erba¡a: Dört hılt: kan, sev-
dâ, balgam, safrâ.

a«lâ†-ı mirâriyye: Ahlât-ı erbaadan 
safrâ ve sevdâ, bilhassa safrâ.

a√lek: Koyu kara.
a√ma∂: Daha ekşi, pek ekşi.
a«ma§: Ayak tabanı ortasında olan 

çukurca açıklık: “Ve ðademin 
cânib-i insîsinde bir ma√alli 
vardır ki ar∂a i§âbet eylemez, o 
mev∂i¡e a«ma§ derler.” (16b)

a«mâs: Beşte birler.
a√med: Daha güzel.
a√mer: Kızıl, kırmızı. Bkz. √umur, 

merhem-i a√mer
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a…â…ıyâ: Akasya (Acacia Arabi-
ca) yaprağı ve meyvesi usare-
si, ðâðıyâ, akasya zamkı, ðara₣ 
suyu.

¡a…â…îr: Tedavide kullanılan bitki 
kökleri.

¡a…â…îr: Tıpta kullanılan bitkiler ve 
kökler.

a¡…al: Daha ishali kesici.
¡a…âr: İrat.
¡a…ârib: Akrepler.
a…ba∂: Kabz özelliği daha çok 

olan. Bkz. ðab∂
a…ba√: Çok çirkin, esmec.
a…bel: Daha önce; daha kabul edici.
akciğer: Bkz. riye
¡a…d: Bağlamak; şekil vermek; 

koyu.
a…∂af: Çelimsiz, ince, zayıf.
a…dâ√: Kadehler.
a…dâr: Miktarlar.
a…dem: Daha önce.
a…demîn, a…demûn: En eskiler, 

öncekiler.
a…der: Bir ot, ender. (150b)
a…der: Daha kudretli.
¡a…du’t-tîn: Bkz. ku¡ûb-ı tîn
âked: Çok güçlü; iyice.
âkedi: En etkili.
âkel: En aşındıran, yiyen.
¡aker: Tortu, dürd, &üfl.
¡akerü’z-zeyt: Zeytin yağı tortusu.
a…e≠ûnî: Bkz. mâðe≠ûnî
¡a…f: Başı eğri olmak.
a…ferâsifûn: Bir bitki, afðarâsifûn

a«†âr: Tehlikeler.
a«telûs: A«îlûs ve a«lûs da denilen 

göz veremi, πarb, göz yaşı fistü-
lünün oluşumundan önceki evre: 
“Ammâ πarbın beyânı budur ki 
πarb o nâ§ûra derler ki ¡aynın 
mûð-ı insîsinde √âdi& olur ve 
ek&er-i √âlde πarb mûðta «urâc 
ve be&rden sonra ¡ârı∂ olur, zîrâ 
«urâc ve be&re münfecir oldukta 
mûðta nâ§ûr √âdi& olur. O «urâce 
münfecir olmazdan muðaddem 
a«telûs tesmiye olunur.” (271a); 
“Ve kaçan se≠âb-ı bostânînin va-
raðı mâ-ı remâd ile sa√ð olunup 
a«telûs üzere ya¡nî mûðta ₣uhûr 
eden münfecire olmadık be&re.” 
(271b) Bkz. πarb

a√va†: Daha ihatalı, kuşatıcı.
a«vef: Daha tehlikeli, korkulu.
a√vel: Şaşı.
a√yâ: Diriler.
a√yân: Vakitler. Bkz. √în
a√yânen: Zaman zaman.
a«≠: Almak, toplamak, iltiðâ†.
a«zâf: Saksıdan, topraktan yapıl-

mış kap kacaklar, porselenler. 
Bkz. «azef

a√≠a…: Daha ekşi.
a√zem: En uygun olan.
¡âid: Dönücü, avdet edici, §âir.
¡âif: İğrenici.
âile: Dönücü, râci¡a.
ak günlük: Bkz. kündür
a¡…âb: Artlar.
¡a…abe: Yokuş.
a¡…ad: Pek koyu kıvamlı.
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âkil, âkile: Yiyen; et yiyen hasta-
lık; kangrenli doku; giciştirici, 
kaşındırıcı

âkile-i ra√m: Rahimde erozyon.
¡a…îm: Kısır, ¡âðır.
¡âkim: Yükünü bağlayan.
¡akir: Tortulu. Bkz. şarâb-ı ¡akir
¡a……âr: tedavide kullanılan bitki ya 

da bitki kökü. Bkz. ¡aðâðîr
¡a…l: Akıl; bağlamak; ishali kes-

mek, ðab∂.
¡a…l-ı heyûlânî: Nefsin bilgi edin-

mek için bünyesinde bulunan 
kabiliyet.

¡a…l-ı müstefâde: Varlığın mad-
deden arınarak bilgiye dönmüş 
hâli.

A…lî†î: Za¡ferân-ı Rûmî, sünbül-i 
Rûmî. Bkz. nârdîn

a…mâ¡: Bitkide tomurcuk: “Aðmâ¡ı 
ya¡nî çöpüne mutta§ıl olan ve 
düğme gibi katı olan ma√alli” 
(154b); “Aðmâ¡ iki ma¡nâya ge-
lir: Biri böğründen sivilciler gibi 
«urûc eden nesnedir, aðmâ¡-ı 
verdden murâd o tomurcuklardır 
ve ma¡nâ-yı â«eri çöpüne mut-
ta§ıl olan ma√all-i §ulb olur.” 
(154b) “Aðmâ¡, tomurcuk nes-
neler.” (163b)

a…mâ¡-ı rummân: Narın meyveye 
dönmüş çiçekleri.

¡a…r: Yaralamak, yara açmak, cer√; 
kısırlık.

a…ra¡: Başında yara olan kel. Bkz. 
ður¡

a…râ™: Bkz. ðar™

¡a…ıb: Art, fevr, sonra.
¡a…ıb: Ökçe, topuk; taban; ek-

lem bağı: “Ribâ†ât-ı me≠kûre o 
ecsâmdır ki ¡a§aba müşâbih olur-
lar. Ba¡∂ısına mu†laðan ribâ†ât 
tesmiye olunur ve ba¡∂ı â«erine 
ism-i ¡aðıb ma«§û§ olur. ¡A∂a-
le †arafına imtidâdı müteveccih 
olanlara faða† ribâ† tesmiye olu-
nur, ¡aðıb ı†lâð olunmaz. ¡A∂a-
le †arafına müteveccih olma-
yıp mefâ§ıl ¡a₣mları beyninde 
yâ«ûd â«erden iki ¡a₣m arasında 
vâ§ıl olanlara ve iki şeyi biri bi-
rine şedd edip bağlayanlara dahi 
ribâ† tesmiye olunur, lâkin ism-i 
¡aðıb buna «â§§ kılınır” (9b); 
art. Bkz. a₣m-ı ¡aðıb

¡â…ıbet-i kâr: İşin sonu.
¡â…ıl, ¡â…ıle: Kabız edici.
¡â…ır: Kısır kadın ya da erkek, 

¡aðîm: “¡Âðır şol ¡avrettir ki 
√âmile olmaya ve şol ere dahi 
derler ki onun veledi olmaya, 
beşinci bâbdandır, ke≠â fî-terce-
meti’§-~ı√â√.” (430a)

¡â…ıre: Yara açıcı. Bkz. âlet-i ¡âðıre; 
kısır kadın.

¡â…ır…ar√â: Yaban tarhunu (Ana-
cylus pyrethrum) kökü: “E†ıbbâ 
dediler ki ¡âðırðar√â †ar«ûn-ı ce-
belînin a§lı ve köküdür.” (180a) 
Bkz. †ar«ûn-ı cebelî

¡a…îd: Pekmez; yoğunlaştırılmış, 
koyu kıvam bağlamış.

¡a…îd-i ¡ineb: Üzüm pekmezi, ¡ineb 
¡aðîdi.

¡a…î…: Bkz. √acerü’l-yeşf
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a…†âlâ: Cümmeyze (Ficus sycomo-
rus) benzer bir ağaç.

a…†âr-ı &elâ&e: Üç boyut: uzunluk, 
genişlik ve derinlik.

a…tel: Daha öldürücü, yok edici.
a…tem: Siyah nesne.
a…†î…ûs: Bkz. √ummâ-ı rib¡
¡â…ûl: Bkz. √âcc
¡â…ûnâ: Sıcak karakterli bir şişlik 

nedeniyle peniste ve vajende tit-
reme, ersâ†û: “Bu ¡illet nâdiren 
vâði¡ olur «u§û§an nisâda ender 
olur. Ve bu ¡illetin mâhiyyeti bu-
dur ki bu ¡illet §â√ibinin ricâlden 
ise ≠ekerinde i«tilâc olur ve nisâ-
nın fem-i ra√iminde i«tilâc olur 
ve ev¡iye-i menîde temeddüd 
olur ve o temeddüd verem-i √ârr 
√asebiyle olur.” (426a)

a…vâ: Daha kuvvetli.
a…vâl: Sözler.
a…vem: En doğru.
a…viyâ: Kuvvetliler.
âl: bkz. serâb
a¡lâ: Daha yüksek, daha yukarı, erfa¡.
¡alâ-a¡deli’l-vech: En adaletli bi-

çimde.
¡alâ-ba†nihi: Karnı üzere.
¡alâ-eyyet-i √âlin kânet: Hangi 

hâlde olursa olsun.
¡alâ-eyyi hâl: Her şekilde ve hâlde.
¡alâ-eyyi √âl: Her şekilde.
¡alâ-eyyi vechin kâne: Her ne şe-

kilde olursa olsun.
a¡lâf: Hayvan yemleri.

a…rabâdîn: Eczacılık; ilaç formül-
leri, ðarâbâ≠în, kerâbâ≠în, aðra-
bâ≠în, anðrabâdîn, ðarâbâdinîyâ.

a…rabâ≠în: Bkz. aðrabâdîn
a…râ§: Ağızda eriyen tablet ve pas-

tiller.
a…râ§-ı kâfûr: Muhtelif hastalıklar 

için farklı formülü olan ve mer-
kezde kâfur kullanılan tablet.

a…râ§-ı verd: Mide ağrısına, mide 
sıvılarına, balgam kaynaklı ve 
sürekli ateşe faydalı olan; ter-
kibinde menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i 
a√mer, sünbülü’†-†îb, u§ûlü’s-sûs 
bulunan tablet. Bu terkibin bir-
çok başka formülü de vardır.

¡a…reb: Akrep; Akrep burcu.
a…reb: Daha yakın.
¡a…reb-i mâî: Su akrebi.
a…rîkimâ: Gözde ışık, ateşli hasta-

lık gibi kaynağı dışarıda olan bir 
sebep ile oluşan bulanıklığın göz 
ağrısına yol açması, laðvikimâ

a…ri§a: Kursler. Bkz. ður§
A…rî†în: Bkz. devâ-i Aðrî†ûn
A…rî†ûn: Bkz. devâ-i Aðrî†ûn
A…rî†us: Girit.
a…ru™: Bkz. ðar™
a…§â: En uç, en uzak.
a…§âb: Kamışlar. Bkz. ða§ab
a…§ar: Daha kısa.
a…sûn: Gümüş dikeni, kocabaşı di-

keni (Carlina acaulis)
a…†â: Mürver, √âmâ (Sambucus) 

Bkz. √âmâ
a…†â¡: Parçalar; kıt’alar.
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¡alâ-mehlin: Yavaşça.
¡alâ-mekânihi: Olduğu yerde.
¡alâ-merâtibihim: Mertebelerine 

göre.
¡alâ-nehdihi: Genç kız memesinin 

normal kıvamı üzere.
¡alâ-re™sihi: Başı üzere.
¡alâ-re™yi: Görüşüne göre.
¡alâriyûn: Bkz. ¡âliyûn
¡alâ-si¡ati’†-†â…ati’l-beşeriyye: İn-

san gücünün kaldırabildiği ge-
nişlikte.

¡alâ-§ûretin: Bir surette.
¡alâ-şeklihi ve hey™etihi: Şekli ve 

biçimi üzere.
¡alât: Örs. Bkz. sindân
¡alâ-†arî…i’l-icmâl ve’l-i«ti§âr: 

Özet hâlinde.
¡alâ-†arî…i’l-tem&îl: Temsil yoluyla.
¡alâ-†arî…i’t-tenezzül: Aşağı ine-

rek.
âlât-ı πıdâ: Bkz. a√şâ
¡alâ-vechi’t-ta¡yîn: Belirtildiği 

üzere.
¡alâ-vechi’l-isrâf: İsraf üzere.
¡alâ-vechi’l-istî¡âb: Kaplayacak şe-

kilde.
¡alâ-vechi’l-istiπrâ…: Tamamen sa-

racak biçimde.
¡alâ-vechi’l-isti…§â: Dikkatle ve in-

celeyerek.
¡alâ-vechin cüz™iyyin: Lokal olarak.
¡alâ-vechin külliyyin: Genel olarak.
¡alâyim: Alametler.
¡alâ-zevâyâ …âimetin: Dik açılar 

üzere.

¡alâ-√âlihi, ¡alâ-√âlihâ: Hâli üzere, 
olduğu gibi.

¡alâ-√asebi’l-√âcet: İhtiyaca göre.
¡alâ-hey™etihâ: Olduğu gibi.
¡alâ-√ıyâlihi: Olduğu üzere.
¡alâ-√idetin, ¡alâ-√idetihi: Ayrı ayrı.
¡alâ-itti§âl: Bağlı olarak.
¡ala…, ¡ala…a: Pıhtılaşmış kan.
¡ala…, ¡ala…a: Sülük: “¡Allâme der 

ki “¡alað” “alaða”nın cem¡idir. 
“¡Alaða” bir kurttur ki suda √â§ıl 
olur ve kanı sorar.” (123b)

¡alâ-…afâihâ: Baş üstü, kafa üstü, 
ensesi üzerine.

¡ala…a-i câmid: Pıhtılaşmış kan, 
dem-i câmid.

¡alâ-…avlihim: Sözleri üzere.
¡alâ-…avli’l-e†ıbbâ: Tabiplerin gö-

rüşleri üzere.
¡alâ-…avlin: Bir görüşe göre.
¡alâ-kemâlihâ: Bütünüyle.
¡alâ-ke&retihâ: Çokluğu üzere.
¡ala…î: Sülüklü; idrarda kanlı çökel-

ti, rüsûb-ı ¡alaðî: “Ve ba¡∂ı rüsûb 
rüsûb-ı demevîdir, ¡alaðî demek-
le ma¡rûftur.” (88a) Bkz. rüsûb-ı 
¡alaðî 

¡alâ-kile’l-me≠hebeyn: Her iki 
mezhebin görüşüne göre.

¡alâ-kile’t-ta…dîreyn: Her iki tak-
dirde.

¡alâ-külli hâl: Her durumda.
¡alâ-külli …avl: Her bir söz üzere.
âlâm: Acılar, elemler, ekdâr.
¡alâ-mâ hiye ¡aleyhi: Olduğu gibi.
¡alâmât: Belirtiler, delâlât.
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âlet-i ¡â…ıre: Kan almak için beden-
de yara açıcı alet.

âlet-i cimâ¡: Cinsel organ.
âlet-i min…âş: Cımbız.
âlet-i nab∂: Atardamar.
¡ale’t-ta…dîreyn: Her iki takdirde.
alıç: Bkz. zu¡rûr
¡âlı…: Gebe kalan.
¡âlı…: Sülüklü.
¡âlî: Üst, yukarı; yukarı çıkıcı, †âfî.
¡alik: Yapışkan.
¡ali…a: Sülüklü, ¡aliðî.
¡ali…î: Sülüklü, ¡aliða.
¡alikiyyet: Sakız özelliği.
¡alîl: Hasta, hastalıklı, hastalığı olan 

unsur.
¡âliyûn: Yoğurt otu, ¡alâriyûn, πâ-

liyûn (Galium verum)
âlûçe: Küçük ve rengi sarı bir erik 

türü. Bkz. iccâ§
âlû-kişte: Küçük ve tadı ekşi bir 

erik türü. Bkz. iccâ§
âlûsen, alûsen: Kaplumbağa otu, 

√aşîşetü’s-süla√fât, türsî (Alys-
sum)

¡âlûşiş: Galeopsis (Scrophularia pe-
regrina)

¡amâ: Kör olmak, körlük.
a¡mâ: Kör; ¡a₣m-ı √acerî, a§amm, 

temporal kemik. Bkz. ¡a₣m-ı 
√acerî

a¡mâl: Ameller, işler, hareketler.
¡amâriyât: Deve üzerine binip 

oturmak için yapılan mihaffeler, 
hevdec.

alçı: Bkz. cibsîn
¡ale’d-devâm: Sürekli.
¡ale’l-aπbâb: Gün aşırıları.
¡ale’l-¡aks: Aksine, tersine.
¡ale’l-cû¡: Açken, ¡ale’l-«avâ, ¡ale’r-

rîð.
¡ale’l-cümle: Hepsi.
¡ale’l-ek&er: Çoğunlukla.
¡ale’l-fevr: Hemen.
¡ale’l-«avâ: Açken.
¡ale’l-«u§û§: Özellikle.
¡ale’l-ı†lâ…: Mutlak olarak.
¡ale’l-icmâl: Özetle.
¡ale’l-i«tilâf: İhtilaf üzere, görüş 

ayrılığıyla.
¡ale’l-iştirâk: Birlikte.
¡ale’l-…afâ: Yüz üstü.
¡ale’l-kemâl: Hakkıyla.
¡ale’n-nâr: Ateş üzerinde.
¡ale’r-rî…: Aç karna, açken, ¡ale’l-

«avâ, ¡ale’l-cû¡.
¡ale’†-†a¡âm: Yemek üstü, yemeği 

müteakip.
¡ale’t-te…âdîr: Arzulandığı miktar 

üzere.
¡alef: Hayvan yiyeceği,
a¡lek: Daha sakızlı.
¡ale’l-itti§âl: Sürekli olarak.
¡ale’l-mekân: Olduğu yerde.
¡ale’l-vilâ: Peş peşe.
¡ale’s-seviyye: Eşit olarak.
âlet: Alet; organ, âlet-i πıdâ, âlet-i 

teneffüs, âlet-i §avt, âlet-i şemm, 
âlet-i sem¡, âlet-i ≠evð gibi.
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(14b) Bkz. ¡a₣m-ı ¡âne
a¡nef: Daha zor, sıkı.
ânen-fe-ânen: Artarak.
¡aneze: Harbe, kısa mızrak.
¡anfe…a: Alt dudakla çene arasında 

biten hafîf sakal tellerinin bulun-
duğu alan ve bu alanda yer alan 
damar.

¡anîf, ¡anîfe: Sert, şiddetli; zorlama.
ânifen: Önceden, daha önce.
âniye: Kaplar, kâseler: Bkz. inâ.
¡an…arâyâ: Bkz. πanðarâyâ 
an…ardiyâ: Daha çok kötürümler 

için kullanılan ve terkibinde helî-
lec-i esved, belîlec, emlec, şûnîz, 
†abâşîr, su¡d, belâ≠ur, hâl, fülfül, 
dâr-ı fülfül, zencebîl, fülfül-mû-
ye, enîsûn bulunan ilaç, belâ≠urî 
ma¡cûnu.

¡ankebût: Örümcek. Bkz. ¡anâkib
¡ankebûtiyye: Göz merceği, cris-

talline lens. Bkz. †abaða-i ¡anke-
bûtiyye

an…rabâdîn: Bkz. aðrabâdîn
ankud: Bkz. nu√âm
ânük: Bkz.âbâr
¡anz: Dişi keçi.
¡an-≠ekerin: Erkek çocuktan.
anzerût: Sarcocolla ağacından elde 

edilen zamk.
¡âr: Utanma, √amiyyet.
¡ara∂: Belirti, semptom: “¡Ara∂ o 

emre derler ki o emr ≠ikr olunan 
hey™ete tâbi¡ ola, hey™et-i me≠kûre 
πayr-i †abî¡î olduğu gibi tâbi¡i dahi 
πayr-i †abî¡î olur gerek ise o tâbi¡ 

¡amâyim: Sarıklar; dolamalar. Bkz. 
¡imâme

¡amd: Kast etmek
a¡mel: Daha tesirli.
¡amel: İş; ishal.
¡amî…, ¡amî…a: Derin.
¡amî…an: Derinliğine.
¡âmil: Hizmetçi.
¡âmir: Mamur yer.
¡âmiyûn: Bkz. şaðâyıð
¡âmm: Genele cari olan, umumî 

olan; umumi halk.
¡âmme: Çoğunluk; halk; umumi.
âmme: Dura mater veya pia ma-

terde oluşan yarık: “Âmme o 
şeccedir ki ümmü’d-dimâπ olan 
√icâblara bâliπ ola.” (244a)

¡amûd: Direk; dayanak.
âmûniyûn: Bkz. dâmûniyûn
¡anâ: Sıkıntı, meşakkat, kedd.
anâπalis: Fare kulağı, ebâ¡alis 

(Anagallis arvensis)
¡anâkib: Örümcekler. Bkz. ¡anke-

bût
¡anâ…îd: Salkımlar. Bkz. ¡unðûd
¡anâ§ır: Unsurlar, temel yapılar.
¡anâ§ır-ı erba¡a: İnsanın fizikî vü-

cudunun dört ana kaynağı olan 
hava, su, toprak ve ateş.

ancılayın: Öyle, onun gibi.
an∂ac: En olgun, en kıvamını bul-

muş olan.
andız: Bkz. râsen
¡âne: Kasık; kasık kılı: “¡Âne ða∂î-

bin katında menbit-i şa¡rdır.” 
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arâ∂î-i remliyye: Kumluk yerler.
arâ∂î-i sebe«a: Çorak ve tuzlu yer-

ler. Bkz. ar∂-ı sebe«a
ara∂în-i ≠âtu nezziyye: Nemi bol, 

havası hoş sulak yerler, ar∂-ı 
mevât: “Ve ara∂în-i ≠âtu nezziy-
ye o yerdir ki sulak olup dâimâ 
onda nedâvet eksik olmaz, o 
mi&lli ar∂a fuðahâ ar∂-ı mevât 
tesmiye ederler.” (38b)

¡ara∂iyye: Geçici.
¡ara…: Ter.
¡ara…u’d-dâbbe: At ve benzerleri-

nin teri.
¡ar¡ar: Ardıç, serv-i cebelî (Junipe-

rus communinus)
¡arcâ™: Yeleli sırtlan
¡ar∂: En; genişlik; enlem. Bkz. 

¡ar∂-ı beled
¡ar∂an: Enine, enlemesine.
¡ar∂-ı beled: “¡Ar∂’dan murâd 

¡ar∂-ı beled olur. Ve ¡ar∂-ı beled 
nı§f-ı bahâr dâiresinden bir ðavs-
tir ki o ðavs mu¡addil-i nehâr ile 
semt-i re™s beyninde olur ve o 
ðavs miðdârınca ðu†b ufð-ı be-
ledden mürtefi¡ olur.” (36b)

ar∂-ı desime: Yumuşak, verimli, 
gevşek topraklı yer.

ar∂-ı √aceriyye: Taşlı zemin.
ar∂-ı √urre: Halis toprak.
ar∂-ı mevât: Bkz. ara∂în-i ≠âtu 

nezziyye
ar∂-ı nezze: Sulak arazi.
ar∂-ı sebe«a: Çorak ve tuzlu yer: 

“Ar∂-ı sebe«adan murâd mâli√a 
olan türâbdır.” (43b)

†abî¡îye mü∂âdd olsun, ðûlınc 
mara∂ında ¡ârı∂ olan veca¡ gibi 
ve gerek ise πayr-i mü∂âdd olsun 
≠âtü’r-riye mara∂ında ¡ârı∂ olan 
iki «addin ve yanakların ifrâ† üze-
re √umreti gibi.” (30b); aşırılıklar 
arasında mutedil olan mizaçlarda 
derece farklılıkları. Bkz. ¡ara∂-ı 
mizâc

a¡râ∂: Belirtiler; bulgular, semp-
tomlar.

a¡ra∂: Daha enli.
ara∂a: Ağaç kurdu: “Ara∂a rânın 

fet√i ile bir nev¡ §aπîr böcektir ki 
kendi ebya∂ ve başı a§fer olur, 
ağaçları ekl eder.” (95b)

¡ara∂-ı ba¡îd: Hastalığın dolaylı ve 
geç görülen uzak belirtileri.

¡ara∂-ı …arîb: Hastalığın ilk ve er-
ken görülen yakın belirtileri.

¡ara∂-ı mizâc: Aşırılıklar arasın-
da mutedil olan mizaçlarda de-
rece farklılıkları: “Ammâ ifrâ† 
ve tefrî† arasında olan mizâcda 
merâtib ve derecât vardır ki ona 
¡ara∂-ı mizâc derler, o derecât i¡-
tibârı ile efrâd-ı insân mütefâvit 
olurlar.” (4b)

arâ∂î-i ca§§iyye: Kireçli yerler.
arâ∂î-i πâmire: Çukur yerler.
arâ∂î-i √am™e: Kokuşmuş siyah 

balçıklı su bulunan yerler.
arâ∂î-i √urre: Toprağı pak yerler.
arâ∂î-i kibrîtiyye: Kükürtlü yerler.
¡arâ∂î-i müsteviye: Düz yerler.
arâ∂î-i nezziyye-i mâî: Suyu bol, ha-

vası hoş yerler. Bkz. Bkz. ara∂în-i 
≠âtu nezziyye, ar∂-ı nezze
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¡âriyen: Ayrı olarak; çıplak olarak.
arkırı: Çapraz.
armiyûn: Bkz. şaðâyıð 
armut: Bkz. kümme&râ
arpa: Bkz. şa¡îr
ar†amîstiyâ: Bkz. birincâsef
¡ar†anî&â: Buhurumeryem, sikla-

men, bu«ûr-ı meryem, maðlâ-
mensûs, â≠eryûn (Cyclamen 
europaeum), ðal¡iyy: Ve yedi 
yetû¡un dördüncüsü ¡ar†anî&â-
dır. “Bu«ûr-ı meryem a§nâfın-
dan bir §ınıfa derler. Ve ba¡∂ılar 
ona ðal¡iyy ı†lâð ederler, §ûf ve 
sâir &iyâb onunla πasl olunduğu 
√asebiyle. ¡Ar†anî&â dikenli bir 
nev¡ ottur, bir şibr sâðı olur ve 
aπ§ânı çok olur ve yaprağı laha-
na yaprağına benzer ve dalları 
uçlarında πılâfı olur ki içlerinden 
ikişer veyâ«ûd üçer √abbeler olur 
ve √abbeleri içinde olan çekir-
dekleri sarıya mâil olur ve kökü 
büyük olur, şelceme mi&âli olur, 
√ın†a ve sâir mezrû¡ât araların-
da biter. ¡Ar†anî&ânın müsta¡mel 
olan köküdür. Ve ba¡∂ılar derler 
ki ¡ar†anî&â kelime-i Rûmiyyedir, 
â≠erbûn dedikleri devâya ı†lâð 
olunur dedi.” (184a)

¡arteme: İnsanda burun ucu, rev&e, 
ernebe.

artuk: Fazla.
âs: Mersin ağacı, ðıf ve un₣ur (My-

rtus communis): Âs ma¡rûftur ve 
√üsn-i man₣arı vardır, onun için 
ehl-i Şâm adına “ðıf ve un₣ur” 
derler.” (142a) Bkz. bünk, 
mürd-isferem

ar∂-ı §ulb: Sert toprak, zemin.
ardıç yemişi: Bkz. übhül
ar∂î, ar∂iyyet: Toprak özelliği; 

toprağa mensubiyet.
¡arec: Aksayarak yürüme.
¡aren: Calamintha incana.
arπâmûn: Kum haşhaşı, √amûn-

ya’l-berrî (Papaver argemone)
¡ârı∂,¡ârı∂a: Vuku bulan, hadis 

olan, meydana gelen.
¡ârı∂iyye: Geçici.
arık: Zayıf, mehzûl.
arıklık: Zayıflık; yorgunluk.
¡ârî: Uzak, ayrı; pak.
¡arî∂: Geniş, yassı.
¡arî∂an: Enine.
¡arî∂ân: İnce ve kalın anzerut.
¡arî∂u’l-vara…: Bir sütleğen (yetû¡) 

türü: “Ve bundan sonra aðvâ-
sı ¡arî∂u’l-varað tesmiye olunan 
yetû¡ olur ki bû§îre benzer.” (184a)

aris†ûn-ı kebîr: Terkibinde fer-
biyûn, za¡ferân, selî«a, √amâmâ, 
afyûn, aðâðıyâ, ðus†-ı mürr, sün-
bül, §amπ-ı ¡Arabî, bezr-i «ırva¡, 
bezr-i √andeðûðâ, bezr-i circîr, 
bezr-i encüre, muðl-i kündür, 
dıbð, summâð, kibrît-i a§fer, 
mey¡a-i sâile, fülfül-i ebya∂, 
¡âðırðar√â, bezr-i ¡ar†anî&â, ða-
ranfül, zencebîl bulunan macun.

aris†ûn-ı §aπîr: Terkibinde afyûn, 
selî«a, aðâðıyâ, kibrît-i a§fer, 
fülfül, sünbül, ¡âðırðar√â, efer-
biyûn, za¡ferân, √amâmâ bulu-
nan macun.

Aris†uvâ†as: Aristo.
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lama yoluyla tedavi edilen yılan-
lar: “Ve ðısm-ı &ânîsi a§alâttır, 
onun mu¡âlecesi ancak ¡u∂vu 
fi’l-√âl ða†¡ ile veyâ√ûd keyy-i 
nâfi≠ ü bâliπ ile ve nâr ile keyy 
olur.” (536a) Bkz. a§lâl

¡asâlic, ¡asâlîc: Ağaç ve asma dal-
larında henüz yeşermiş tâze, yu-
muşak ve yeşil filizler.

¡asâlic: Taze, yeşil dal veya filizler.
â&âm: Günahlar.
a§amm: Sağır; ¡a₣m-ı √acerî, a¡mâ, 

temporal kemik. Bkz. ¡a₣m-ı 
√acerî

âsân: Kolay.
â&âr-ı dem: Deride kırmızı lekeler.
¡a§âyib: Bağlar. Bkz. ¡ı§âbe
¡a§âyid: Bulamaç yemekleri, kebû-

liyyât.
asba¡: En zor.
a§dâf: Sedefler. Bkz. §adef
a§dâπ: Şakaklar. Bkz. §udπ
¡asel: Bal.
¡aselbend: Bkz. ∂ırv 
a§eletü’§-§amm: Öldürücü zehri 

olan bir yılan. Bkz. a§alât
¡asel-i Dâvûd: Bkz. u™mâlî
¡asel-i fâi…, ¡asel-i fâyi…: Mum-

lu bal: “¡Asel-i fâið”ten murâd 
şehddir ki mûmlu bal ma¡nâsına-
dır. Şehdin ≠ikr olunan ma¡nâda 
müsta¡mel olduğu Vankulu lüπa-
tinde mu§arra√tır.” (342b)

¡asel-i lübnâ: Aselbent, lübnâ ağa-
cınını reçinesi, zığla, √a§â lübân. 
Bkz. ∂ırv

¡a§â: Bkz. ¡a§a’r-râ¡î
a¡§â: Daha asi.
¡a§a’r-râ¡î: Kuşekmeği, ba†bâ†, ber-

siyândârû (Polygonum avicula-
re)

¡a§ab, ¡a§abe: Sinir.
a§¡ab: Daha zor.
a¡§âb: Sinirler.
¡a§abânî, ¡a§abâniyye: Sinirlerden; 

sinirlere benzer.
¡a§abe-i mücevvefe: Optik sinir.
a¡§âb-ı ¡aciz: Sağrı kemiğinde bulu-

nan sinirler.
¡a§ab-ı ¡ayn: Göz siniri, optik sinir.
a¡§âb-ı dimâπiyye: Beyin sinirleri.
a¡§âb-ı √areket: Hareketi sağlayan 

sinirler.
a¡§âb-ı √iss: Hissetmeyi sağlayan 

sinirler.
¡a§ab-ı lisân: Dil siniri.
a¡§âb-ı nu«â¡iyye: İlik sinirleri.
¡a§ab-ı râci¡: Geri dönen sinir.
¡a§ab-ı sâmi¡: Kulak siniri, nervus 

vestibulocochiaris, ¡a§ab-ı sem¡.
¡a§ab-ı sem¡: Bkz. ¡a§ab-ı sâmi¡
¡a§ab-ı §udπ: Şakak siniri.
a¡§âb-ı §ulb: Omur sinirleri.
a¡§âb-ı ¡unu…, a¡§âb-ı ¡unu…iyye: 

Boyun sinirleri.
a¡§âb-ı yed: El sinirleri.
¡a§ab-ı ≠ev…: Dil siniri.
a§aff: Daha saf.
¡a§âfîr: Serçe kuşları.
a§alât: Zehirli olup ısırdığında ze-

hir giren yeri kesme ya da dağ-
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sıvıları sıkıp çıkaran ilaç: ¡Â§ır 
o devâdır ki eczâ-i ¡u∂vu ðab∂ 
ve cem¡de o devâ bir √adde bâ-
liπ olur ki onun ðab∂ı √asebiyle 
¡u∂vun eczâları arasında mev-
cûde olan ru†ûbâ† mu∂†aribe 
olup bi’∂-∂arûre «urûc eder.” 
(138a)

¡a§îd: Bulamaç aşı.
âsin: Tadı ve rengi değişmiş su.
A&ine: Atina.
¡asir, ¡asire: Sert, zor; güç, meşak-

katli.
¡a§îr: Bitkiden sıkılmış su, sıkıntı, 

şîre, rubb: “Ve nebî≠-i «âli§ ¡ine-
bin ya¡nî üzümün «âli§ ¡a§îri ve 
sıkıntısıdır.” (76b)

¡asiretü’l-vilâd: Sıkıntılı doğum 
yapan kadın.

¡asirü’l-indimâl, ¡asiretü’l-in-
dimâl: İyileşmesi zor olan.

âsiyâ: Bkz. √acer-i re√â
âsiye: Sünnetçi kadın, kızların kli-

torisini sünnet eden kadın.
âsiyye: Bir tarçın türü.
¡Asker-i Mükrem: İran’da Huzis-

tan bölgesinde bir şehir.
a§l: Esas; kök; dip.
a§la¡: Saçsız olan, kel. Bkz. §ul¡
a§lâb: Omurlar: “Hâmelerine ve 

a§lâblarına demek başına ve te-
pesine ve sırtının √arezelerine 
demektir.” (112a)

a§lâl: Zehrine efsûn ya da rukye te-
sir etmeyen mükellele, √armânâ, 
bezzâða, muðarrene, li√âiy-
ye adlı yılanlar: “A§lâl, §ıll’ın 

¡asel-i mâdî: Süzülmüş bal, ¡asel-i 
mu§affâ.

¡asel-i na√l: Bal arısı balı.
a§eliyye: Öldürücü zehri olan a§ele-

tü’§-§amm sınıfından olan yılan.
a¡ser: Daha güç, zor; solak.
¡asf: Sapmak.
asfârâπas: Bkz. hilyevn
¡a§fer: Sarı.
a§fer-i müşebba¡: Koyu sarı: “Ba¡-

dehu a§fer-i nârencî ba¡dehu nârî 
olur ki o nârî za¡ferân §ıbπına 
müşâbih olur ve ona a§fer-i mü-
şebba¡ derler ya¡nî koyu ve tok 
sarı olur.” (81a)

a§fer-i nârencî: Portakal sarısı.
a§fer-i nârî: Ateş sarısı, koyu sarı: 

“Ba¡dehu a§fer-i nârencî ba¡dehu 
nârî olur ki o nârî za¡ferân §ıbπı-
na müşâbih olur ve ona a§fer-i 
müşebba¡ derler ya¡nî koyu ve 
tok sarı olur.” (81a)

a§fer-i ütrüccî: Turuncu sarısı.
a§πar: Daha küçük, küçürek.
a§√âb-ı ¡u…ûl: Akıl sahibi olanlar.
a§heb: Kumral: “A§heb o nesnedir 

ki onun levni √umrete mâil şuð-
ret ola.” (81a)

a§hebü’l-levn: Kumral.
âs-ı berrî: Söğüt, «ayzurân (Salix 

tatrasperma)
¡â§ıfe: Sert esen rüzgâr.
¡â§ır, ¡â§ıre: Sıkıştırma fiilini yapı-

cı, sıkıştırıcı.
¡â§ır: Kurutucu özelliğiyle vücut-

ta uzuv parçalarını sıkıştırarak 
uzvun parçaları arasında olan 
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a§vât: Sesler.
a§veb: Daha doğru.
asyûs: Assos taşı
¡aşâ: Akşam yemeği; gece göreme-

me hastalığı, gece körlüğü, tavuk 
karası, ecchymosis: “Ba§arı ley-
len mu¡a††al olup nehâren rü™yeti 
olan ¡aynın âfetine ¡aşâ derler.” 
(278a)

a¡şâ: ¡Aşâ (gece körlüğü) hastalığı-
na tutulan.

a¡şâb: Tedavide kullanılan bitkiler.
aşı: Bkz. maπre
¡âşir, ¡âşire: Onuncu.
¡aşiyyen, ¡aşiyyeten: Akşamleyin.
aş…ar: Kızılsı ak renk: “Aşðar o 

ebya∂dır ki ona √umret mu«âli† 
ola.” (81a)

aş…aru’l-levn: Kırmızımsı sarı: 
“¡Alâmeti budur ki «urûc eden 
dem aşðaru’l-levn olur ya¡nî 
√umrete mâil sarı olur.” (121a)

¡aşşâb: Bitki mütehassısı.
¡aşşâbîn: Tedavide kullanılan bitki-

ler konusunda uzman olanlar.
¡a†ab: Helâk olmak.
¡atâd: Tedarik, malzeme.
a¡†ar: Pek hoş kokulu.
¡a†aş: Susuzluk, susama.
¡a†aş-ı kâ≠ibe: Beden susuz de-

ğilken sarhoşluk gibi durum-
larda duyulan susuzluk hissi: 
Ve ¡a†aş-ı kâ≠ibe ittibâ¡ ve i†â¡at 
edip ¡a†aş §âdıð değil iken şürb-i 
mâ dahi cidden mu∂ırr olur. Ve 
¡a†aş-ı kâ≠ib ek&eriyyâ sükârâya 
ve ma«mûrlara ¡ârı∂ olur †abî¡at-

cem¡idir, §ıll’ın ma¡nâsı ruðye 
müfîd olmayan √ayye demek-
tir.” (48a)

a§leb: Daha sağlam.
a§lu’l-fa«i≠: Bkz. ürbiyye
a§lu’s-sûs: Meyan kökü, beyan 

kökü.
¡a&m: Kırık kemiği eğri bağlamak.
âsmâncûnî: Gök rengi: “Âsmân-

cûnî levni sevâda beyâ∂ın mu«â-
la†asından √âdi& olup zürðat-i 
§âfiyeye meyl eder, nitekim 
semâda ma√sûs olan levn bu 
minvâl üzere olur: Bu kelâm-
da me≠heb-i √ukemâya işâret 
vardır. Onlar derler ki “lâ lev-
ne fi’l-felekiyyât” ya¡nî ecrâm-ı 
e&îriyyede levn olmaz ve semâ-
da ma√sûs olan zürðat cevvin 
zürðati olur ve o zürðat semâda 
olmak üzere √iss olunur. Âsmân-
cûn, âsmân-gûn’dan mu¡arreb-
dir.” (81b)

a§nâf: Türler, sınıflar.
¡a§r: Sıkmak: “Ve ¡a§rın ma¡nâsı 

sıkmak ve tek&îf edip katı eyle-
mektir.” (139b); şişliği sıkmak, 
πamz: “¡A§r” ve “πamz”ın farðı 
budur ki ¡a∂alenin ðuvveti olma-
yıp müster«iye olmakla mün¡a§ır 
olan mâiyyet ¡a∂aleden cânib-i 
â«ere sereyân eder; πamzdan 
mevâdd rıfðla mes√ olmakla 
tedrîc ile mâiyyet ða∂îbe nüzûl 
ve «urûc eder.” (415a) Bkz. em-
râ∂-ı ¡a§r

as†ara†î…ûs: Bkz. a†râ†îðûs
¡asûf: Zalim.
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yan, a†râπûlîdûy†ua (Troglodyti-
dae) Bkz. sa¡v

a†râπûlîdûy†as: Bkz. a†râπûlîdes
a†râ†î…ûs: Geven, ayı kulağı, a§†a-

ra†îðûs, as†ara†îðûs, bûniyûn, 
√âlibî (Astragalus)

a†rîlâl: Sakal otu, kurbağa otu, ric-
lü’l-πurâb (Ptyhotis verticalata)

a†rûfiya: Bkz. a†rûðıyâ
a†rû…ıyâ: Gıdanın vücutta dönüşe-

rek tesir icra etmemesi, a†rûfiya, 
anoreksi: “A†rûðıyâ bir ¡illettir 
ki o ¡illet §â√ibinin me™kûlünden 
πıdâ √â§ıl olmaz.” (28a).

¡a†se: Aksırık.
¡a†şân: Susamış, susuz.
¡a††ârûn: Attarlar.
¡a†ûs: Burna damlatılan öksürtücü 

sıvı ilaç.
¡a†ûsât: Burna damlatılan öksür-

tücü sıvı ilaçlar: “Ve ¡a†ûsât bir 
nev¡ ecsâm-ı ra†bedir ki enfe 
tað†îr olunur.” (286a)

a†ve¡: Daha itaatli
a†vel: Daha uzun.
a†yâb: Güzel kokular.
a†yân: Killer. Bkz. †în
a†yût, a†yû†: Bunduð-ı Hindî, Hint 

fındığı, rete (Sapindus trifolia-
tus)?: “Ya¡nî a†yût bir devâdır 
ki onun mâhiyyeti benim ma¡lû-
mum olmamıştır.” (150a); “İbn 
Kütbî der ki a†yû† bunduð-ı Hin-
dîdir ki ona rete dahi derler ve 
fûfel ₣ann edenler «a†â eyledi-
ler.” (150a) Bkz. a†mâ†

¡avâ: Havlamak.

ları ha∂ma meşπûl iken.” (105b)
a†â†â: Bkz. üşek
¡atebe: Alt basamak, eşik, kübbe.
¡a†f: Bükülme.
a†√ile: Dalaklar. Bkz. †ı√âl
¡a†ır, ¡a†ıre: Güzel kokulu.
¡a†ıru’r-râyi√a: Hoş kokulu.
¡â†ıs: Aksıran.
âtî, âtiye: Gelen, gelecek olan.
A†î¡î: Atina.
¡atî…,¡atî…a: Eski, taze olmayan; 

yıllanmış.
a†liye: Vücuda sürülen ilaçlar. Bkz. 

†ılâ
a†mâ: Bkz. πareb
a†mâ†: Bunduð-ı Hindî, Hint fın-

dığı, rete (Sapindus trifoliatus): 
“Ba¡∂ılar dediler ki a†mâ† devâ-i 
Hindîdir, bûzîdân ðuvvetindedir. 
Ve vâcib olur ki bu devâda te™em-
mül oluna, a†mû† - ط  müşâbih ا
olmakla a†mâ† - ــאط  - †ve a†mû ا
ط ــ  şey™-i vâ√id kılınmaya, zîrâ ا
onlar başka başka devâlardır.” 
(150b); Hint fındığı (Sapindus 
trifoliatus)?: ¡Acîbdir ki İbn Küt-
bî ¢ânûn’un bu kelâmı var iken 
a†mâ† ve a†mû† ve a†yû† şey™-i 
vâ√id olmak üzere ta√rîr edip 
bunduð-ı Hindî ile tefsîr eyledi. 
Ve bunduð-ı Hindî √ârr-ı yâbistir 
ve bu devâ ise √ârr-ı ra†bdır diye 
ta§rî√ olundu, bu vechle dahi o 
tefsîr ¢ânûn’a mu«âlif oldu.” 
(150b) Bkz. a†yût

a†râ: En taze.
a†râπûlîdes: Çit kuşu, kuyruksalla-
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âyife: Korkulu, tedavisi müşkil.
¡ayn: Göz; kendi; Arapça ayn harfi.
¡ayn-ı ernebiyye: Göz kapağının ge-

riye doğru çekilmesinden dolayı 
tamamen açık kalan göz, lagop-
hthalmos: “Evvelkisi budur ki 
cefn münðalib olur ve inðılâb 
sebebinden o cefn beyâ∂-ı ¡aynı 
setr eylemez. Bu §ınıf ba¡∂ı ker-
re «alðî ve ba¡∂ı kerre dahi cefn 
ða†¡ olunmakla olur. Ve bu mi&lli 
¡ayna ¡ayn-ı ernebiyye tesmiye 
olunur.” (275a)

¡ayn-ı ke√lâ: Sürmeli göz.
¡ayn-ı lâ√ı₣a: Bir nesneye göz kuy-

ruğuyla bakan göz.
¡ayn-ı mu¡ceme: Arapçada gayn 

harfi.
¡ayn-ı muπamma∂a: Yumulmuş 

göz.
¡ayn-ı müberhime: Bakışı sabit 

ve donuk, aynı noktaya kirpik-
leri ve kapakları oynatmadan 
bakan göz, ¡ayn-ı mübersime: 
“¡Ayn-ı müberhime o göze der-
ler ki bir şeye na₣arı dâim ola, 
ona dikilip ondan ayrılmaya. O 
¡ayna müberhime dedikleri gibi 
¡ayn-ı mübersime dahi derler.” 
(228b)

¡ayn-ı mübersime: Bkz. ¡ayn-ı mü-
berhime

¡ayn-ı mühmele: Arapça ayn harfi.
¡ayn-ı şâzire: Göz kuyruğuyla ba-

kan dargın bakışlı göz. Bkz. şezr
¡ayn-ı şehlâ: Ela renkli göz.
¡ayn-ı zer…â: Gök renkli göz.
¡Aynu’&-¿evr: Taurus yıldızı.

¡avârı∂: Arızalar.
¡avârı∂-ı nefsâniyye: Nefse te-

sir ederek nefiste tasavvuruyla 
nefsin o tasavvurlara tepkisine 
yol açan etkenler: Fera√, πa∂ab, 
feza¡, hemm, πamm, «acâlet: 
“¡Avârı∂-ı nefsâniyye o keyfiy-
yetlere derler ki onlar nefse ¡ârı∂a 
olurlar ve sebeb-i ¡urû∂u nefsin 
ba¡∂ı ðuvâlarında nâfi¡ veyâ«ûd 
∂ârr olan nesneler mürtesim ol-
mak √asebiyle √âdi& olan nefsin 
infi¡âlâtına o keyfiyyetlerin te-
be¡iyyetleri olur.” (46a)

avarlık: Bkz. bu†le
¡avd: Dönme, avdet etme, rücû¡, ri-

c¡at.
a¡ven: Daha yardımcı.
a¡ver: Kör bağırsak, caecum.
¡avez: İhtiyaçtan daha az olan; ha-

cet.
¡âvî: Köpek, havlayan köpek
¡av…: Geciktirmek, ertelemek, te™«îr.
¡avsec: Sincan dikeni, musa ağacı 

(Lycium arabicum)
avurt: Bkz. şıdð
¡avvâmî: Bkz.
ay demiri: Bkz. beyrem
¡aybe: Heybe: “el-¡aybet (¡ayn’ın fet-

hi ve yâ’nın sükûnuyla) şol nes-
nedir ki ona esbâb korlar.” (281b)

aydınımak: Aydınlatmak, i∂â™e et-
mek.

ayı kulağı: Bkz. a†râ†îðûs
ayı: Bkz. dübb
¡âyı…: Asi, uyumsuz, §ârif; engelle-

yici, mâni¡.
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âzâd-dıra«t: Yalancı tespih ağa-
cı, şecere-i ihlîlec, †â«ak, künâr 
(Melia azedarach)

¡aza…: Yapışmak.
â≠ân: Kulaklar. Bkz. ü≠n
â≠ân-ı fâr, â≠ânu’l-fâr: Boncuk 

otu, sıçankulağı (Myosotis) Bkz. 
mâr†as

a¡≠âr: Özürler, mazeretler.
¡a₣âye, ¡a∂âye: Yılanaağuveren de-

nilen kertenkele, lacerta lizard.
¡a≠b, ¡a≠be: Tatlı.
¡a≠be: Bkz. cevzü’†-†arfâ
a¡≠eb: Pek tatlı.
â≠erbûne: Buhurumeryem, sik-

lamen (Cyclamen europaeum) 
kökü: “Â≠erbûne, ◊âcî Paşa bir 
çiçek diye yazar. Ve İbn Küt-
bî &emneşî bir nebâtyır der. Ve 
ba¡∂ılar nerges diye işâret eder-
ler. Va§flarına göre nergese 
müşâbih bir zehre olmak fehm 
olunur. Ve bu bâ-i muva√√ade 
iledir; ta√tânî iki noð†alı olan bir 
köktür, nebtine ¡ar†anî&â derler.” 
(144b) Bkz. â≠eryûne, ¡ar†anî&â

â≠eryûn: Bkz. ¡ar†anî&â
a₣fâr: Tırnaklar. Bkz. ₣ufur
a₣fâru’†-†îb, a₣fâr-ı †îb: İblis tırna-

ğı denilen sedef (Strombus lenti-
ginosus)

a₣her: Pek açık.
azı dişleri: bkz. a∂râs
¡a₣îm, ¡a₣îme: Yüce; büyük.
¡a≠ire: Dışkı.
¡azîz: Küçük kantaron, ðan†ûriyûn-ı 

daðîð (Erythraca centaurium)

¡aynu’l-cerâd: Çekirge gözü karası 
rengi.

¡aynu’l-ketif: Kürek kemiği dikeni, 
skapula dikeni: “Ve ketifin ₣ah-
rında mü&elle&ü’ş-şekl bir zâide 
vardır ki o mü&elle&in ðâ¡idesi 
cânib-i va√şîde ve zâviyesi câ-
nib-i insîde olur, zîrâ ¡aks üzere 
olup ðâ¡ide-i mü&elle&e insî †ara-
fından olsa cildi işâle ya¡nî deri-
yi yukarı kaldırıp mü§âdemâtın 
vuðû¡unda mûcib-i elem olur. Bu 
mü&elle&ü’ş-şekl zâide fıðarât 
üzerinde olan sinsine gibi viðâye 
için ma«lûðtur, bu zâideye ¡ay-
nu’l-ketif tesmiye olunur.” (15a)

¡aynu’r-rükbe: Diz kapağı kemiği, 
re§afe, ra∂fe, patella: “Maf§al-ı 
rükbe fa«i≠in cânibinde olan 
≠ikrleri sâbıð iki zâidelerin sâð-
ta olan iki nuðrelere du«ûlünden 
√âdi& olur. O zâideler evvelâ iki-
şer ribâ† ile müve&&aðlardır. O 
ribâ†ların biri mülteff olup zâi-
deye sarılmıştır ve ribâ†-ı â«er 
nuðrenin ða¡rında ve nihâyetin-
de zâideyi şâdddır ve bağlayıcı-
dır ve &âniyen iki ðavî ribâ† ile 
dahi o zâideler müve&&aðlardır. 
Ve o zâidelerin muðaddemle-
ri bir ¡a₣ma tehendüm eder ki o 
¡a₣ma re§afe tesmiye olunur ve 
¡aynu’r-rükbe dahi derler. Ve o 
¡a₣m olduğu miðdâr istidâreye 
mâildir.” (16b)

ayrık otu: Bkz. &îl
¡ayş, ¡ayşe: Dirlik, rahatlık.
ayva: Bkz. sefercel.
âzâd: Bir tür kâfur (camphora)
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¡a₣m-ı «â§ıre: Kalça kemiğinin yan 
üst bölümü, os ilium, √arðafe: 
“O eczâ-i erba¡adan va√şî câni-
bine vely ve ta¡ðîb eden cüz™e 
√arðafe tesmiye olunur ve ¡a₣m-ı 
«â§ıre dahi derler.” (16a)

¡a₣m-ı …â¡ide: Bkz. ¡a₣m-ı vetedî
¡a₣m-ı …ass: Göğüs kemiği, ster-

num. Bkz. ¡i₣âm-ı ðass, ðass
¡a₣m-ı ketif: Kürek kemiği, scapu-

la.
¡a₣m-ı …ı√f: Paryetal kemik, os pa-

rietale.
¡a₣m-ı lâmî: Dil kemiği, os hyoi-

deum.
¡a₣m-ı mi§fât: Bkz. ¡a₣m-ı müşâşî
¡a₣m-ı müşâşî: Süngerimsi kemik, 

süzgü kemiği kalbur kemik, os 
ethmoidale.

¡a₣m-ı nerdî: Zar kemik, küboid 
kemik, os cuboideum. Bkz. nerdî

¡a₣m-ı sâ¡id: Ön kol kemiği. Bkz. 
sâ¡id

¡a₣m-ı simsimânî: Susamsı kemik, 
sesamoid: “O ¡a₣mdır ki par-
maklarda olan mefâ§ıl kemikle-
ri beyninde olan fürcelere √aşv 
olur, ona ¡a₣m-ı simsimânî der-
ler, simsim gibi yapışık olduğu 
için.” (11a)

¡a₣m-ı sinsin: Bkz. sinsin
¡a₣m-ı §udπ: Temporal kemik, os 

temporal, a§amm, a¡mâ
¡a₣m-ı verik: Kalça kemiği, femur: 

“Ve «alfı vely ve ta¡ðîb eden 
cüz™e ¡a₣m-ı verik tesmiye olu-
nur.” (16a)

¡azîz-i ¡an¡atelî: Bkz. un¡îlî
¡azîzü’l-vücûd: Az bulunan.
a₣lâf: Sığır, koyun ve benzerlerinin 

tırnakları.
¡a₣m: Kemik.
¡a₣m-ı ¡aciz: Bkz. ¡aciz
¡a₣m-ı ¡a∂ud: Pazı kemiği. Bkz. 

¡a∂ud
¡a₣m-ı ¡a…ıb: Topuk kemiği. Bkz. 

¡aðıb
¡a₣m-ı ¡âne: Kalça kemiğinin ön 

parçası, pubis kemiği, os pubis: 
“O eczâ-i erba¡adan va√şî câni-
bine vely ve ta¡ðîb eden cüz™e 
√arðafe tesmiye olunur ve ¡a₣m-ı 
«â§ıre dahi derler. Ve ðuddâmı 
vely ve ta¡ðîb eden cüz™e ¡a₣m-ı 
¡âne tesmiye olunur.” (16a)

¡a₣m-ı cebîn: Şakak kemiği, os 
temporale.

¡a₣m-ı fa«i≠: Kalça kemiği, femur.
¡a₣m-ı fekk: Çene kemiği, maxilla.
¡a₣m-ı √acerî: Temporal kemik, os 

temporal, a§amm, a¡mâ: “¡A₣m-ı 
√acerîde ya¡nî kulak deliği olan 
πâyet §alâbetli ¡a₣m” (23a); 
“Teşrî√-i ¡i₣âmda yazıldığı üzere 
ðı√fın dört cidârı ve bir ðâ¡ide-
si vardır; o dört cidâra ðabâil-i 
erba¡a derler, sağda ve solda 
olan cidârlara √acereteyn derler, 
√acer gibi §alâbetli olduğundan. 
Ve o √acereteyn üzerlerinde ku-
laklar mûde¡adır, &uðbe o ¡a₣m-ı 
√acerîlerde olur.” (281a); “Ve 
¡a₣m-ı √acerîye a§amm ve a¡mâ 
tesmiye olunur.” (23a)
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nebttir.” (157a)
bâc: Bir türlü yemek: bâc-ı vâ√id
bâcât: Sıralama: bâcât-ı e†¡ime.
bâce: Tür. Bkz. bâcât
ba¡d: Art, sonra.
ba∂¡: Kesmek, yarmak; kan vs. al-

mak için kesilen damar.
bâdâm: Badem Bkz. levz
ba∂∂ûn: Gövde ve derisi ince ve 

nazik olanlar.
ba¡de bu¡din: Çok zaman sonra.
ba¡de eyyâmin: Günler sonra.
ba¡de-√înin: Bir zaman sonra.
bâderencbûye: Oğul otu (Melissa 

officinalis)
ba¡de-sâ¡atin: Kısa bir müddet son-

ra.
bâd-ı dürûπîn: Gebeliği düşündü-

ren şişkinlik. Bkz. recâ, mûlî
bâ∂ı¡a: Yarıcı.
bâdî: Sebep olan, bâ¡i&, mü™eddî; 

görünen, açık.
bâdî-i na₣ar: İlk bakışta.
bâdî-i re™y: İlk nazar, ilk görüş.
bâdincân: Bkz. bâ≠incân
bâdir: Zahir, ortaya çıkan.
bâdişnâm Rosacea hastalığı: “Bâ-

dişnâm bir √umret-i münkere-
dir ki ibtidâ-i cü≠âmda vechte 
ve e†râfta ₣uhûr eden √umrete 
müşâbehet olur «u§û§an şitâda 
ve berdde o √umret-i müfri†a πa-
lebe eder ve ba¡∂ı kerre o âfette 
ður√a dahi olur. Ve onun sebebi 
berdin bu«âr-ı ke&îr-i demevîyi 
√aðn ve √absi olur.” (548b)

¡a₣m-ı vetedî: Kaması kemi, os 
sphenoidale, ¡a₣m-ı ðâ¡ide: 
“Ammâ dimâπın ðâ¡idesi bir 
¡a₣mdır ki dimâπın ¡i₣âm-ı sâire-
sini ta√ammül edip götürür, ona 
vetedî derler.” (12a)

¡a₣m-ı yâfû«: Kafanın her iki tara-
fında, şakak kemiğinin üstünde 
bulunan kemik, çeper kemiği; 
parteyal kemik, os parietale, kel-
le kemiği.

¡a₣m-ı zend: Bkz. zend-i a¡lâ, zend-i 
esfel

¡a₣m-ı zevc: Elmacık kemeri, zigo-
matik kemer.

¡a₣m-ı zevra…î: Bilekte kayık biçi-
mindeki kemik, os naviculare.

azra…: Gök, mavi.
azra…u’l-¡ayn: Gök gözlü.
¡azre: Bkz. tiryâð-ı ¡azre
¡azv: Nisbet etmek.
bâ¡: Kulaç.
bâb: Portal ven, vena portae; husus, 

konu.
babadya: Papatya. Bkz. bâbûnec
bâbu’l-kebid: Karaciğer kapısı, 

porta hepatis: “O ¡u∂v-ı kebid-
de nâbit olan damara bâbu’l-ke-
bid derler, onun kökleri kebidin 
muða ¡¡arında münbe&&e olup da-
ğılmıştır” (356b)

bâbu’l-mi¡de: Mide kapısı, ptlorus.
bâbûnec: Papatya, babadya (Matri-

caria chamomilla)
bâbülüs: Papaver dubium: “Bâbü-

lüs «aş«âş-ı berrî ve «aş«âş-ı 
zebedî demekle ma¡rûf olan 
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ke&îr olmayıp müsâvıðlar ola.” 
(138b) Bkz. tiryâð

bâ™e: Cinsel ilişki, bâh; cinsel arzu.
baπteten: Birden, aniden.
bağarsık: Bağırsak. Bkz. mi¡â.
bâh: Cinsel ilişki, bâ™e.
bâ«î: Diğer, kalan.
bâhî: Şehveti tahrik edici.
bâhir, bâhire: Açık; parlak.
ba√r: Deniz.
ba√r: Hz. Muhammed’in atların-

dan birinin ismi.
Ba√rân: Bahreyn.
ba√r-i lüccî: Engiz deniz.
ba√rî: Denize ait olan; bir sütleğen 

(yetû¡) türü, «aş«âşî: “Ammâ 
ba√rî yetû¡a «aş«âşî derler, onun 
aπ§ânı birkaç şibr olur, √umrete 
mâil olur, beş veyâ«ûd altı πu§nu 
olur ve yaprakları ince ve ðalîlen 
uzun olur ve mîvesi burçak gibi 
olur, yaprağı kettân yaprağına 
benzer ve başı değirmi ve iki 
kattır ve çiçeği beyâ∂dır.” (184a)

ba√&: Bahis, mevzu; ihtilaf.
ba√t: Saf, arı.
ba«ûr: Tütsü.
ba«ûran: Tütsü hâlinde.
ba«ûrât: Tütsü olarak kullanılan 

nesneler.
bâ-«u§û§: Özellikle.
ba¡îd: Uzak, dûr.
bâile: İdrar çıkarıcı.
ba¡îr: Deve.
bâ¡i&: Sebep, bâdî.

bâdiye: Çöl.
bâdmührec: Terkibinde zürün-

bâd, derûnec, cünd-i bîdester, 
¡âðırðar√â, fülfül, dâr-ı fül-
fül, selî«a, herm-i mecûs, bez-
rü’l-benc, ðus†, lübnâ, câvşîr, 
za¡ferân, √ulbe, lü™lü™, ðınne, 
mürr bulunan macun.

bâdrûc: Fesleğen, bey börkü, bos-
tan güzeli, √avk, ◊orâsânî tere, 
bâ≠rûc (Ocimum basilicum): 
“Bâdrûc ism-i Fârsîdir, ¡Arabîsi 
√avktır, Türkîde ◊orâsânî tere 
derler; rey√ânîsi vardır √attâ 
ba¡∂ılar rey√ânu’l-mevtâ bâd-
rûcdur dediler.” (155a)

bâd-zehr: Panzehir, fâd-zehr; 
√acerü’l-√ayye: “Tiryâð ve 
bâd-zehr bu iki devânın şân-
ları budur ki o devâlar rû√un 
§ı√√atini mu√âfa₣a edip sem-
min ∂ararını rû√un nefsinden 
def¡ eder. Ve bu iki ismlerin 
ma¡nâları vâ√id olup o ism-
ler müterâdifân olur lâkin tir-
yâðın §ınâ¡î olan mürekkebâtta 
isti¡mâli ek&er ve evlâ olur ve 
bâd-zehrin müfredâtta ve †abî¡î 
olanlarda isti¡mâli evlâ olur. Ve 
müşâbih olur ki vech-i â«er ile 
tiryâð ile bâd-zehr farð oluna, o 
vech budur ki ervâ√ı semmden 
mu√âfa₣a eden ðuvvet †abî¡î 
olup nebâtâtta olur ise o nebâta 
tiryâð ismini ı†lâð evlâ olur ve 
eger ma¡dende o ðuvvet †abî¡î 
mevcûd olur ise o ma¡den bâd-
zehr ismine müste√aðð olur. 
Ve yine müşâbih olur ki tiryâð 
ve bâd-zehr aralarında farð-ı 
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Bkz. bâðılâ
ba…la-i ¡Arabiyye: Bkz. baðla-i 

Yemâniyye
ba…la-i ¡âyişe: Bkz. circîr
ba…la-i Yehûdiyye: Eşek marulu 

(Alkanna tinctoria?)
ba…la-i Yemâniyye: Baðla-i ¡Ara-

biyye, sirken, iştir (Chenopodi-
um) Bkz. sermað

ba…latu’l-√am…â: Semiz otu, fer-
fa«, ferfeyn, ferfîr (Portulaca 
oleracea)

ba…s: Şimşâr, şimşâd, benðase (Vi-
cia craca)

bal arısı: Bkz. na√l
bâlâ: Yüksek, yüksekte olan.
balçık: Bkz. ðaseb
baldırıkara: Bkz. bersiyâvşân
bâle: Bir bitki.
balπam: Vücudun hıltlarından bal-

gam. Mâli√ (Daha sıcak ve daha 
kuru), √ulv (sıcaklığa ve rutû-
bete meyilli), √âmi∂ (soğuklu-
ğa ve kuruluğa meyilli), zücâcî 
(hayli soğuk, ıslak ve koyu) ve 
tatsız (halis soğuk ve ıslak) ol-
mak üzere beş türü vardır: “Ke-
bidde keylûs †ab« olup deme 
isti√âle eyledikte rıπve gibi 
onun üzerinde bir şey™ †âfî olur, 
ona §afrâ derler ve bir şey™ dahi 
rüsûb edip dibine çöker, ona 
sevdâ derler ve bir şey™ ortasın-
da tereddüd eder, ona balπam 
derler.” (356b)

balπam-ı ca§§î: Vücutta ziyade ve 
fazla olup kıvamı çok yoğun ve 
rengi beyaz olan gayr-i tabî¡î bal-

bâ…a: Deste.
ba…ar: İnek.
ba…arî cû¡: Bkz. bûlîmûs
bâ…ât: Desteler.
ba…ba…a: Su dolu testiden çıkan 

ses.
bâ…ılâ, ba…ıle, bâ…ılât: Bakla 

(Vicia faba): “Medd ve ta«fîf 
veyâ«ûd ða§îr ve teşdîd ile bâðıl-
lâ-bâðılâ ı†lâð olunduğu, baðl 
dahi ı†lâð olunmaya münâfî de-
ğildir «u§û§an ki bâðıllâ- bâðılâ 
baðl’a redd olunup menbitine 
mebðale ı†lâð olunmak dahi 
§a√î√ olduğu kütüb-i §arfta mü-
tebeyyendir.” (38b)

bâ…ılâ-i Mı§rî: Bkz. türmüs
bâ…ılâtu’l-Mı§riyye: Dört şâmûnât, 

453 gr (Şâmûnâ 113,25 gr kabul 
edilirse)

bâ…ılâtu’l-Yûnâniyye: İki şâmûnâ 
ve iki û&ûlû, 228,06 gr (Şâmûnâ 
113,25 gr ve û&ûlû 0,78 gr kabul 
edilirse)

bâ…ıle: Bkz. bâðılâ
bakır bürâdesi: Bakır çekiçlenir-

ken etrafa sıçrayan talaşı, tûbâl-i 
nu√âs. Bkz. tûbâl

bâ…î, bâ…ıye: Kalan.
bâkî: Ağlayan.
ba……, ba……a: Tahta biti, eb«al. 

Bkz. fesâfis
ba……: Bkz. derdâr
ba……am, ba……am ağacı: Boya 

ağacı, bakam (Caesalpinia sap-
pan)

ba…l: Sebze; bakla (Vicia faba) 
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balπam-ı †abî¡î: Kan olmaya el-
verişli olan rutubet hâlindeki 
beyaz balgam: “Balπam-ı †abî¡î 
bir ru†ûbettir ki bir vaðtte dem 
olmaya §âli√ olur, zîrâ balπam 
nu∂cu tâmm olmamış bir nev¡ 
demdir.” (7a)

balπam-ı zücâcî: Vücutta ziyade 
ve fazla olup kıvamı yoğun ve 
sıcak, ağırlık ve akışkanlıkta eri-
miş cam gibi olan gayr-i tabî¡î 
balgam: “∏ayr-i †abî¡î balπamın 
bir §ınıfı dahi balπam-ı zücâcî-
dir, &e«în ve πalî₣dir, &iðal ve 
lüzûcette zücâc-ı ≠âib ya¡nî eri-
miş sırçaya benzer.” (7b)

bâliye: Köhnemiş, fani olmuş, fâni-
ye.

bâll, bâlle, bâllet: Islak, ıslatıcı.
bâm: Çatı.
bân: Ban ağacı (Moringa)
ba¡r, ba¡re: Hayvan kığısı: “Ba¡r, 

√ayvânın murdârıdır ki bunduð 
gibi olur, kurudur, birer birer 
dökülür ve gelmeyince o bun-
duðaların birkaçı yapışık olur.” 
(157b)

bâr: Defa, kere.
bara§: Cüzam, lepra: “İki behað-

lar ya¡nî behað-ı esved ve be-
hað-ı ebya∂ ile bara§-ı ebya∂-i 
√aðîðînin farðı budur ki behað-
lar cilde ¡ârı∂ olup bâ†ına nüfû≠ 
eylemez, ba¡∂ı kerre nüfû≠ ey-
lerse cidden ðalîlen nüfû≠ eder, 
ammâ bara§ cilde ve la√ma 
¡a₣ma varınca ðadar nüfû≠ 
eder.” (548b)

gam: “Ba¡∂ısı cidden πalî₣ olup 
ebya∂ olur, ona balπam-ı ca§§î 
derler.” (7a)

balπam-ı ficc: Bkz. balπam-ı «âm
balπam-ı πayr-i †abî¡î: Vücutta 

ziyade ve fazla olan balgamlar: 
balπam-ı mu«â†î, balπam-ı mâî, 
balπam-ı «âm, balπam-ı ca§§î ve 
balπam-ı zücâcîdir.

balπam-ı «âm: Vücutta ziyade ve 
fazla olup his cihetinden eşit 
kıvamda, gerçekte muhtelif yo-
ğunlukta olan gayr-i tabî¡î bal-
gam, balπam-ı ficc: “Hissen 
ðıvâmı müstevî ve √aðîðaten 
mu«telif olur, ona balπam-ı «âm 
derler.” (7a)

balπam-ı √ulv-i †abî¡î: Kan olmaya 
elverişli olan rutubet hâlindeki 
tatlı balgam, balπam-ı †abî¡î.

balπam-ı mâî: Vücutta ziyade ve 
fazla olup kıvamı çok ince olan 
gayr-i tabî¡î balgam: “Ve πayr-i 
†abî¡î balπamın ba¡∂ısı cidden 
raðîð olur, ona balπam-ı mâî der-
ler.” (7a)

balπam-ı mâli√: Tuzlu balgam: 
“Ve bu balπam-ı mâli√ §afrâvî 
olur, mirre-i §afrâ karıştığı √ase-
biyle.” (7b) 

balπam-ı mu«â†î: Vücutta ziyade 
ve fazla olup kıvamı muhte-
lif yoğunlukta olan gayr-i ta-
bî¡î balgam: “Ammâ balπam-ı 
πayr-i †abî¡înin ba¡∂ısı fa∂lî 
olup ðıvâmı √issen mu«telif 
olur, ona balπam-ı mu«â†î der-
ler.” (7a)
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ba§ar: Görüş, görme; göz.
bâ§ıra: Gören, görücü.
bâsı†, bâsı†a: Yayıcı, yayılıcı; açıcı: 

¡a∂ale-i bâsı†a, √areket-i bâsı†a
bâsi…ilûs: Bkz. «u††âf
bâsilî…: Kolun ön yüzündeki kalın 

toplardamar, vena basilica.
bâsilî…-i eymen: Sağ kolun ön yü-

zündeki kalın toplardamar, vena 
basilica. 

bâsilî…-i eyser: Sol kolun ön yü-
zündeki kalın toplardamar, vena 
basilica.

bâsilî…ûn: Bkz. merhem-i bâsilîðûn
ba§î§: Parlaklık.
basî†: Yapısı tek bir unsurdan olan.
ba§§â§: Parlak.
bas†: Uzatmak, yaymak, ferş; aç-

mak.
bâsûr fi’l-enf: Bkz. irbiyân
bâsûr: Basur, hemeroit. Bkz. Bkz. 

himûrîdûs, bevâsîr, &ü™lûliyye, 
¡inebiyye, †û&iyye

bâsûr-ı ra√im: Rahim polibi, vaji-
na mayasılı.

bâsûr-ı sere†ânî: Kanserli polip.
baş damarları: Alın, burun ve ku-

lak etrafındaki damarlar.
baş parmak: Bkz. ibhâm
bâşa…: Atmaca kuşu: “Bâzî ve §aðr 

ma¡lûmlardır, doğan ve çakır de-
mekle ma¡rûflardır, ammâ “bâ-
şað” hâcer vezni üzere “bâşe”-
den mu¡arrebdir; “bâşe” Fârsîdir, 
atmaca ma¡nâsınadır.”(171b)

bara§-ı ebya∂: Leucoderma; tüber-
küloit lepra.

bara§-ı esved: Samyeli hastalığı, 
pityriasis versicolor; iktiyozis.

bârid sersâm: Bkz. nisyân
bârid: Soğuk; soğuk tabiatlı.
bâriken: Çökmüş deve vaziyetin-

de.
bârî†ârûn: Karın zarı, bârî†ûn, 

§ıfâð-ı dâ«il: “Ve ≠ikr olunan 
&erb üzerinde πışâî bir §ıfâð 
vardır ki ona bârî†ârûn tesmiye 
olunur. Ve o §ıfâðın üzerinde 
merâðð dedikleri √icâb ve ba†-
nın şa√mî olan ¡a∂alâtı vardır.” 
(332a)

bârî†ûn: Periton, bârî†ârûn, müdev-
ver.

bârî†ûs: Kulak dibinde şişlik, 
benâtu’l-ü≠ün: “Bu verem 
la√m-ı rı«vda ve «u§û§an la√m-ı 
rı«vın a§nâfından la√m-ı πudedî 
cinsinden √âdi& olan evrâmdan 
olur ve o vereme bârî†ûs derler, 
be≠âlik benâtu’l-ü≠ün dahi der-
ler.” (285b)

bâriz, bârize: Ortaya çıkan, zuhur 
eden, ₣âhir.

bart baş: Yara
ba¡ru’l-√ayvân: Bkz. ba¡r
bârzed: Kasnı denilen zamk, ðınne, 

galbanum (Ferula assafoetida)
ba§al: Soğan (Allium cepa); soğanlı 

bitkilerin soğanı: ba§al-ı nerces
ba§al-ı fâr: bkz. bülbûs
ba§al-ı zîr: Bkz. isðîl
ba§alu’≠-≠i™b: Bkz. bülbûs
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ba†n-ı mu…addem: Uç beyin, te-
lencephalon; ba†n-ı evvel ve 
ba†n-ı &ânî.

ba†n-ı vasa†: Orta karıncık.
ba†râ√iyûn: Bkz. kebîkec
ba††: Kaz; ördek: “Ve ba††, kaz ve 

ördek arasında müşterektir lâkin 
e†ıbbâ ba††’ı ördek ma¡nâsına is-
ti¡mâl ederler ve ¡ulûm-ı edebiy-
ye ¡ulemâsı ¡aks üzere isti¡mâl 
eder.” (153b)

ba††: Yarayı ve çıbanı yarıp deş-
mek, şaðð, incision.

ba††â†: Vücutta şişleri ustura ile de-
şip açan.

ba††â†: Yaran.
ba††-ı müstedîr: Biraz enine olan 

uzunlamasına yarmak: “Ba††-ı 
müstedîr ona derler ki onda †ûl 
ma¡a-şey™in mine’l-¡ar∂ a«≠ olu-
na.” (497b)

bâyiten: Üzerinden bir gece geçmiş 
olarak.

bâ≠a…: bkz. †ılâ
bâ≠âverd: Eşek dikeni, şevke-

tü’l-bey∂â, şeceretü’l-bey∂â, 
boğa dikeni, bâzred (Onopor-
dum acanthium) Bkz. şükâ¡â

bâzî: Doğan.
bâzil: Yarma işlemi yapan.
bâ≠incân: Patlıcan, √adað, bâdin-

cân (Solanum melongena).
bâ≠incân-ı berrî: Bkz. √adað
ba₣r: Klitoris.
bâzred: Bkz. bâ≠âverd
bâ≠rûc: Bkz. bâdrûc
bâzû: Pazı.

başmakçı: Ayakkabı yapan, iskâf, 
kefş-ger.

ba†bâ†: Kuşekmeği, ¡a§a’r-râ¡î (Pol-
ygonum aviculare)

ba†√: Arka üstü devirmek, arkaya 
devirmek. “Bu ta¡bîrden ₣âhir 
olur ki Şey«‘in ba†√’tan murâdı 
enseye bükmek ve kebb ön †ara-
fına bükmektir” (20a)

bâ†ı√, bâ†ı√a: Tersine çeviren, ar-
kaya bükücü. Bkz. mükibb

bâ†ın: İç; bedenin iç kısmı, πavr.
bâ†ın-ı lisân: Dilin alt yüzeyi.
ba†î™: Geç, yavaş.
ba†î™en: Ağırca, yavaşça.
ba†î√a: Sel suyunun akıp biriktiği 

yer. Bkz. be†âyı√
ba†n: Karın; boşluk: “Eger tecvîfin 

içinde bir sâkin nesne olur ise o 
tecvîfe vi¡â derler; eger tecvîfte 
olan şey™ müntaðil ve müte√ar-
rik olursa ona mecrâ derler; eger 
bunlar mu¡teber olmaz ise ba†n 
derler.” (31b)

ba†nı ¡a…l etmek: Kabız etmek, is-
hali kesmek.

ba†n-ı evsa†: Orta beyin, orta karın, 
mesencephalon, ezec.

ba†n-ı eymen: Sağ karıncık.
ba†n-ı eyser: Sol karıncık.
ba†n-ı mu™a««ar: Arka beyin, 

rhombencephalon: “Ve ammâ 
ba†n-ı mu™a««ar ya¡nî dimâπın 
†ûlen olan üç ba†nından üçün-
cü ba†n dahi ba†n-ı ¡a₣îmdir.” 
(224b)
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behâr: Sarı papatya, gâv-çeşm, 
uð√uvân-ı a§fer (Anthemis ar-
vensis)

be√ârîn: Ateşli hastalığın vücutta 
yol açtığı şiddetli hâller, bu√rân-
lar.

beha††, beha††a: Pirinçli süt lapası.
behice: Şen, hoş.
behiyye: Güzel, hoş.
behlec: Bkz. dâmûniyûn
behmen: Zerdali dikeni (Centaurea 

behen) kökü.
behmenân: Behmen-i ebya∂ (Cen-

taurea behen) ile behmen-i a√-
mer, behmeneyn (Salvia haema-
todes) 

behmeneyn: Bkz. behmenân
behrâm: Bkz. behrâmec
behrâmec: Keçi söğüdü, behrâm, 

renf (Salix caprea) bitkisinin çi-
çeği, «ilâf.

behrî…ûn: Kırmızı boraks, bûrað-ı 
a√mer.

be…âbı…: Sesler.
bekâret: Bakire olmak, bekâret.
bekitmek: Pekiştirmek, sağlamlaş-

tırmak.
bekmez: Pekmez, dûşâb.
bekre: Çıkrık; makara.
bel kemikleri: Omurga kemikleri, 

¡i₣âm-ı §ulb.
bel: bkz. «â§ıre
bel¡: Yutmak, ibtilâ¡, izdirâd.
belâbis: Yaban soğanları. Bkz. bül-

bûs

be¡âbı…: Köpük. Bkz. ¡ubub, 
nü fâ«â t

bebek: Gözbebeği: “Cu√û₣-ı ¡ayna 
ya¡nî gözün fevð †arafına irtifâ¡ı-
na nâfi¡ olur «u§û§an bebek ı†lâð 
olunan √adeðanın irtifâ¡ına nâfi¡ 
olur.” (157a) Bkz. √adeða

bed: Kötü, ðabî√.
bedâse…ân: Katır tırnağı, kef-

fü’l-kelb, bediskân, be≠âseðân; 
bedeşkân, bedâsekân, bedâşeπân 
(Spartium junceum)

bedâşeπân: Bkz. bedâseðân
bedel mâ-yete√allel: Çözülen, da-

ğılan ve eriyenlere bedel olarak 
onların yerini dolduran karşılık, 
nesne.

beden: Beden; yaşlı.
bedeşkân: Bkz. bedâseðân
bedîdâr: Açık, âşikâr, beyyin.
bediskân: Bkz. bedâseðân
behâ: Güzellik.
beha…: Deride leke, vitiligo: “İki 

behaðlar ya¡nî behað-ı esved ve 
behað-ı ebya∂ ile bara§-ı ebya∂-i 
√aðîðînin farðı budur ki behaðlar 
cilde ¡ârı∂ olup bâ†ına nüfû≠ ey-
lemez, ba¡∂ı kerre nüfû≠ eylerse 
cidden ðalîlen nüfû≠ eder, ammâ 
bara§ cilde ve la√ma ¡a₣ma va-
rınca ðadar nüfû≠ eder.” (548b)

be«ar: Ağız ve diğer uzuvlarda 
kötü koku: “Be«ar «â’nın √are-
kesi ile ağızda ve sâir ma√allde 
olan râyi√a-i müntinedir. Ve bu 
ma√allde murâd ağızda tevellüd 
eden müntine râyi√adır.” (293b) 
Bkz. nükhe
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belîπ: Yeterli.
belîlec: Belile otu (Terminalia bel-

llerica)
belinlemek: Korkuyla yerinden 

sıçramak. Bkz. tefezzu¡
belki: Bilakis.
bell: Islatmak, ter†îb.
belle: Yaşlık, ıslaklık; tazelik.
bellû†, bellû†a: Fitil. Bkz. belâlî†
bellû†: Meşe, pelit (Quercus ilex)
bellû†î-i sera«s: Bkz. durûm†ârîs
bellû†iyye: Pelit ağaçlarında yaşa-

yan zehirli bir yılan türü, derû-
niyûs: “Ve efâ¡îden ba¡∂ısına 
bellû†iyye derler, o ef¡î bir nev¡ 
√ayyedir ki şecer-i bellû† onun 
meskeni olur. Ve ledπ eylediği 
kimsenin cildi ve derisi münse-
li« olur, soyulur ve üzerine ba-
san kimsenin ayağı derisi soyu-
lur. Ve o √ayyenin ledπ eylediği 
kimseye mu¡âlece eden †abîbin 
dahi elinin derisi münseli« olur.” 
(48a); “Ona derûniyûs der-
ler ve o √ayye bellû† ke&îr olan 
mevâ∂i¡de olur ve onun mel-
sû¡unun cildi münseli« ve ona 
mu√âla†a ve mu¡âlece edenlerin 
dahi cildi münseli« olur ve onun 
râyi√a-i «abî&esi olur; onu ðatle 
mübâşeret edenlere o «abî& râ-
yi√ayı be≠l eder gerek o mübâşir 
râyi√ayı şemm eylesin ve gerek 
eylemesin ve ondan les¡-i efâ¡î 
a¡râ∂ı dahi ¡ârı∂ olur.” (537b)

bellû†u’l-ar∂: Kısamahmut otu 
(Teucrium chamaedrys) odunu, 
kemâderyûs.

belâdet: Ahmaklık; tembellik, ağır 
hareket etme.

belâdur: Belâ≠ur, enðardiyâ (Ana-
cardium occidentale) Bkz. 
enðardiyâ

belâπım: Balgamlar. Bkz. balπam
bela√: Olgunlaşmaya yüz tutmuş 

hurma koruğu, hurma meyve-
sinin üçüncü evresi: “Büsr «ur-
mânın «âmıdır. Mu√ammed 
el-Vanî Terceme-i ~ı√â√’ta der 
ki «urmânın evveli †al¡’dır, on-
dan sonra «alâl’dir «â-i mu¡ce-
menin fet√i ve lâmın ta«fîfi ile, 
ondan sonra bela√, ondan sonra 
büsr’dür, ondan sonra ru†ab’dır, 
ondan sonra “temr”dir.” (153a); 
“Ba¡∂ı şürû√ta yazıldığı üzere 
«urmâ çiçek iken †al¡ olur, çiçek 
dökülüp «urmânın ¡aðdi ₣âhir 
olmasa «alâl olur ve ¡aðdi ₣uhûr 
eylese bela√ olur ve büyüyüp 
ve ekle §âli√ olup lâkin «âm ve 
πayr-i na∂îc olsa ona büsr der-
ler ve nu∂c √â§ıl oldukta ru†ab 
derler ve kuruyup ðadîd oldukta 
temr derler.” (153a)

belâlî†: Fitiller. Bkz. bellû†
belâs: Plasentanın ikinci tabakası. 

Bkz. meşîme, enfes
belâ≠ur: bkz. belâdur
belâ≠urî ma¡cûnu: Bkz. anðardiyâ
beled: Yerleşim yeri.
belel: Yaşlık, yaş olma, &ebað, le&að.
belesân: Pelesenk ağacı (Commip-

hora opobalsamum)
belîd: Tembel, keslân; ahmak; etki-

siz, tesirsiz; yavaş.
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ma¡nâsına. Ve ba¡∂ılar fencen-
güşt derler, beş parmak ma¡nâ-
sına. Bu nebâtın dahi boyu ağaç 
boyuna ðarîbdir, dalları ince olur 
ve dallarının boyu bir şibrdir, 
yaprağı na¡na¡ yaprağı gibidir, 
her bir dalında beş yaprağı var-
dır, ziyâde ve noð§ân olanları 
nâdirdir ve yaprağının işrâðı 
vardır, leme¡ân eder, iki †arafla-
rında destere dişleri gibi dişleri 
vardır ve çiçeği beyâ∂a ve sarı-
ya mâildir, nem-nâk mev∂i¡lerde 
ve ırmað ðurbünde biter, kökü 
uzundur ve kırmızıya mâildir ve 
kalındır ve bu kökün menâfi¡i 
çoktur, √iddetsiz ve √arâfetsiz 
tecfîf-i ðavî ile tecfîf eder, te-
cfîfi derece-i &âli&ede olur, √arr 
ve berdde mu¡tedil gibi olur.” 
(184a)

ben†â†ûs: Bkz. ben†âfilun
berâ¡at-i istihlâl: Yazı başında ya-

zının içeriğine işaret eden özlü 
güzel söz.

berâbi«: Kanallar.
Berâbire: Berberiler.
berâcim: Parmak eklemleri.
berâ™et: İyileşme, sıhhat, kurtulma.
berâπî&: Pireler.
berâhîn: Kuvvetli deliller.
berârî: Çöller, §a√râ.
berâ†ıl: Kalansüve, Mevlevi külâ-

hına benzer bir başlıklar.
berâz: Dışkı: “Bedenden ₣uhûr 

edip «ârice «urûc eden mevâddın 
küllîsine berâz ı†lâð olunur lâkin 
¡örf-i e†ıbbâda esfelden mi¡â ve 

belmûn: Bkz. bîliyûn
belyûn: Bkz. şamama
benâdı…: Yuvarlak nesneler; hap-

lar.
benân: Parmak uçları.
benât-ı verdân: Hamam böcekleri, 

verdân.
benâtu ¡urs: Gelincik hayvanları. 

Bkz. ibn ¡urs
benâtu’l-mâ: Suda yaşayan canlı-

lar, su kuşları ve balıklar.
benâtu’l-leyl: Kurdeşen, ürtiker.
benâtu’l-ü≠ün: bkz. bârî†ûs.
benc: Ban otu (Hyoscyamus niger)
bencengüşt: Bkz. ben†âfilun
bendvâş: bkz. &îl
benefsec: Menekşe, benefşe, benef-

şec (Viola odorata)
benefşe kökü: îresâ
benefşe: Bkz. benefşec
benefşec: Bkz. benefşec
ben…ase: Bkz. baðs
ben†âfilun: Beşparmak otu, fen†âfî-

lun, ben†âfliyûn, fen†âfliyûn, 
ben†â†ûs, ney†âfîlî, fey†âflûn, 
fencengüşt, fencenceşt, penc-en-
güşt, bencengüşt, «amsetü’l-ev-
râð, ≠ü’l-evrâðu’l-«amse (Poten-
tilla reptans): “Ve yedi yetû¡un 
yedincisi ben†âfilun derler, fâ-
dan sonra yâ ile ben†âfîlun dahi 
derler; bu laf₣lar Yûnânîdir, 
ma¡nâsı ≠ü’l-evrâðu’l-«amse de-
mektir. Ve ba¡∂ılar ben†â†ûs der-
ler, ma¡nâsı ≠û-«amsetü’l-aðsâm 
demektir. Ve ba¡∂ılar ben†ânâ†îs 
derler, ≠û-«amsetü’l-ecni√a 
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bered, berede: Dolu: “Bered” do-
ludur ki gökten yağar.” (311a)

berede: Göz kapağında meibom 
bezlerinin iltihaplanması sonucu 
oluşan küçük kist, meibom kis-
ti, chalazion, arpacık: “Berede 
bâ†ın-ı cefnde taπallü₣ ve ta√ac-
cür eylemiş bir nev¡ ru†ûbettir 
ve beyâ∂a meyli olup beredeye 
ya¡nî gökten inen doluya benzer.” 
(275a)

bereniyye: Porselen kavanoz.
bereş: Güneş lekesi, deride siyah 

noktalar, lentigo: “Nemeş ve 
dem-i meyyit o demden √âdi& 
olur ki o dem √asebiyle ¡ırðın 
fûvvehesi münfeti√a olur, im-
tilâ-ı demin †uπyânıyla veyâ«ûd 
∂arbe ve ne₣âyiri √asebiyle 
füvvehe-i ¡ırð mün§adi¡a olur 
ve dem a¡lâ-i cildin ta√tında 
mev∂i¡-i vâ√idde mu√teðın olur 
ve o mev∂i¡de demin levni ve 
şekli ₣âhir olur ve levni √umrete 
mâile olan nemeş olur ve sevâda 
∂ârib olan bereş ve ondan la†«î 
olanlara kelef tesmiye olunur.” 
(547b)

bereş: Güneş lekesi, lentigo.
berf: Kar.
berg-i nîl: Bkz. vesime
bergü≠âr: Hediye.
ber√: Şiddet. 
berî…, berî…a: Parlaklık, leme¡ân; 

ışıklı; yıldız doğmak.
berkârî: Bkz. ≠iyâbî†îs
berrâ…: Parlak, müşrıð.
berrî hindebâ: Bkz. †ara«şeðûð

bağarsık †arîðinden «urûc eden 
&üfle ve ru†ûbet-i sâireye berâz 
«â§§ kılındı.” (92a); “Berâz” dü-
bürden çıkan necâset ve “füsâ” 
dübürden çıkan yeldir.” (45b)

berba«: Bkz. Berba«ayn
berba«ayn: Erkekte spermin ol-

gunlaştığı ve depolandığı iki 
ince kıvrımlı kanal, epididimis. 
Bkz. efindûmus: “Berba«“ta 
aðvâl vardır: Evvelkisi vecne-
de olan tecvîfin ismidir. İkinci-
si o verîdin ismidir ki külyeden 
¡unuð-ı me&âneye mutta§ıl olup 
yine ciğere rücû¡ eder ve o tecvîf 
a¡∂â πıdâsının mâiyyetini me&â-
neye §abb eder. Üçüncüsü kül-
yeler ile me&âne arasında olan 
mecrânın ismidir. Mu§annifin 
siyâð-ı kelâmından fehm olunan 
budur ki bu maðâmda berba«tan 
murâd o verîdin veyâ«ûd mecrâ-
nın ¡unuð-ı me&âneye mev∂i¡-i 
itti§âli ve mülteðâsı olmaktır.” 
(409a)

berbârîs: Bkz. enberbârîs
berba†: Ud ya da uda benzer bir 

enstrüman.
berd: Soğukluk; soğuk, «a§ar: 

berd-i «arîf, berd-i şitâ
berd-i a¡∂â: Uzuvlarda soğukluk.
berd-i …âris: Dondurucu soğuk.
berd-i mi¡de: Mide üşütmesi.
berd-i mücemmid: Dondurucu so-

ğuk.
berdî, berdiyy: Papirus, √a§îr otu 

(Cyperus papyrus)
berdî…ıyâs: Bkz. √aşîşetü’z-zücâc
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men Siyâvuş’u ðatl ettikte kanı 
döküldüğü ma√allde bu nebât 
bitti, onun için bersiyâvşân de-
diler. “Ber” mîve ma¡nâsınadır. 
Bunun ¡Arabîde on sekiz ismi 
vardır, iki Yûnânî ve bir Süryânî 
ismleri vardır.” (155a)

berş: Bkz. felûniyâ
berşâ: Zehirli bir yılan: “Ve bir nev¡ 

ef¡îye dahi berşâ derler, meldûπu 
müdâvât eylemez ise kırk gün-
den sonra helâk olur.” (48b)

berşiyâvşân: Bkz. bersiyâvşân
berûd: Gözü soğutmak için kulla-

nılan ilaçlar: “Berûd, ¡aynı tebrîd 
için itti«â≠ ve terkîb olunan 
devâlara ı†lâð olunur.” (266b)

berûd: Soğuk tabiatlı nesnelerden 
yapılan göz ilacı.

berûs: Bkz. √alezûn
be™s: Sakınca.
besâlet: Haram; şecaat.
besâ†at: Yaymak.
besâtîn: Bostanlar.
besâyı†: Tek bir unsurdan müteşek-

kil olanlar.
besbâse: Muskat, küçük Hindistan 

cevizi (Myristica fragrans) kabu-
ğu. Bkz. cevz-i bevvâ

besfâyec: Bespaye, bespâyec (Pol-
ypodium vulgare)

bespâyec: bkz. besfâyec
be&r, be&re: Sivilce, püstül.
be&&: Yaymak, ne&r
beşâ¡at: Merâret (acılık) ve ðab∂ 

(kekrelik)ın birleşmesiyle ortaya 
çıkan sert çeşnilik, birleşik tat: 

berrî rummân: Bkz. rummân-ı ber-
rî

berrî zeytûn: Bkz. ¡utm
berrî: Yabanî, doğal yolla yetişen.
berriyye: Yabani.
bersâm: Zâtülcenb, satlıcan hasta-

lığı, plörezi: “Ve sersâma bi-√a-
sebi’l-laf₣ ve’l-imlâ™ müşâbih bir 
laf₣ vardır ki başka bir mara∂ın 
ismidir ve o laf₣ bersâm laf₣ıdır 
ki ≠âtü’l-cenbe ı†lâð olunur. Ve 
fenn-i lüπatte ma¡rifeti olma-
yanlar ₣ann ederler ki sersâm ve 
bersâm ikisi dahi dimâπî olan 
verem-i √ârra ı†lâð olunur, lâkin 
o verem şedîd olursa ona sersâm 
derler ve eger «afîf olur ise ona 
bersâm derler. Lâkin onların bu 
₣annı «a†âdır, zîrâ lüπat-ı Fâr-
sî’de “ser” baş ma¡nâsınadır ve 
“ber” göğüs ma¡nâsınadır ve 
“sâm” verem ve mara∂ ma¡nâ-
sınadır. “Sersâm”ın ma¡nâsı baş 
veremi ve “bersâm”ın ma¡nâsı 
göğüs veremi demektir. Pes baş-
ta olan vereme bersâm tesmiyesi 
nice câiz olur!” (240b)

bersiyândârû: Kuşekmeği, ba†bâ†, 
¡a§a’r-râ¡î (Polygonum avicula-
re): “Ben ₣ann ederim ki bunu 
¡Arab ta§√îf eylemiştir ve a§lı 
bâ-i muva√√ade ile bersiyân-
dârûdur ve o ism ¡a§a’r-râ¡îye 
ı†lâð olunur.” (196b)

bersiyâvşân: Baldırıkara, perşiyâv-
şân, persiyâvşân, berşiyâvşân 
(Adiantum capillus veneris): 
“Bersiyâvşân Fârsîdir. Vech-i 
tesmiye budur ki Efrâsyâb ₣ul-
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ağaçlar müşebbeke ve mülteffe 
olur ya¡nî sık ağaçlık olur gerek-
se o su o ağaçlıktan √âdi& olsun 
ve gerek ise yağmur ve ¡uyûn su-
larından müctemi¡ olsun.” (51a)

betr: Sinirlerde enine kopma: “Eger 
teferruð-ı itti§âl ¡a§abda vâði¡ 
olup ¡a§abın ¡ar∂ı müteferrið olur 
ise ona betr derler.” (32a); kes-
mek, dibinden kesmek.

betrâ: Hz. Muhammed’in zırhların-
dan birinin ismi.

bett: Kesmek.
bettâr: Hz. Muhammed’in on kılı-

cından birinin ismi.
bettete: Kesinlikle, elbette.
be¡û∂: Sivrisinek. Bkz. şece-

rü’ l -be ¡û∂
bevâdî: Sahralar, meskûn olmayan 

yerler, §a√ârî
bevârı…: Borakslar. Bkz. bûrað
bevârid: Soğuk tabiatlı nesneler, 

ilaçlar.
bevâsîr: Hemeroitler; burun po-

lipleri, nazal polipler: “Ammâ 
bevâsîr lu√ûm-ı zâidedir ki enfte 
nâbit olur. Ba¡∂ı kerre o lu√ûm 
rı«ve-i bey∂â olur ve veca¡ı ol-
maz; bevâsîrden bu nev¡in ¡ilâcı 
sehl olur. Ve ba¡∂ı kerre o la√m 
√amrâ ve kümûdetli olur ve ve-
ca¡ı şedîd olur; bu §ınıfın ¡ilâ-
cı §u¡ûbetli olur, ¡ale’l-«u§û§ o 
la√mdan §adîd-i müntin seyelân 
ederse §u¡ûbeti ziyâde olur. 
Ve o bâsûrun kimisi sere†âniy-
yü’ş-şekl olup şekl-i enfi ifsâd 
eder ve temdîdi şedîd olmakla 

“Merâret ile ðab∂ cirm-i vâ√idde 
cem¡ olup o iki †a¡mın imtizâcın-
dan √âdi& olan †a¡m-ı mürekkebe 
beşâ¡at tesmiye olunur.” (136a); 
kokuşmuş nesnelerde olan acım-
sı sert tatlılık.

beşâret: Hastalığın iyileşmeye 
gittiğini işaret eden belirtiler: 
“◊â∂ıra delâlet eden delîle dâll 
ve mâ∂îye delâlet eden delîle 
te≠kire ve müstaðbele delâlet 
eden delîle taðdime-i ma¡rifet ve 
sâbıðu’l-¡ilm tesmiye olunur ve 
in≠âr dahi tesmiye olunur. Ba¡∂a 
göre «ayra delâlet ederse beşâret 
ve şerre delâlet ederse in≠âr tes-
miye olunur.” (57a)

beşer, beşere: İnsan.
beşere: Cilt, cildin yüzeyi: “Cild 

ya¡nî beşere ta¡bîr olunan deri” 
(4b)

beşî¡: Tadı kekre ve acı karışık olan, 
beşâ¡atli. Bkz. beşâ¡at

beşîzec: Pul gibi ince kesilmiş bakır 
para, pezîş.

beşme: Bkz. teşmîzec
beşparmak: Bkz. penc-engüşt
be†âyı√: Sel suyunun akıp birik-

tiği ağaçlık yerler: “Be†âyı√, 
ba†î√a’nın cem¡idir, sunun mesîli 
ve aktığı ma√all-i vâsi¡ ve su-
nun biriktiği ma√all-i vâsi¡dir.” 
(38b); “Be†âyi√ şol vâsi¡ dere-
lerdir ki kenârlarında ufak taşlar 
ola.” (170b)

be†âyı√iyye: Etrafı ağaçlık yerde 
birikmiş sular: “Ammâ be†â-
yı√iyye o râkid sudur ki o suda 
ve e†râfında ağaçlar olur ve o 
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bey¡: Satmak.
beyâ∂: Beyaz; göze ak düşmesi, 

korneada oluşan beyaz leke, lö-
kom: “Ma¡lûm ola ki ¡ayna ¡ârı∂ 
olan beyâ∂ ba¡∂ı kerre raðîð olup 
sa†√-ı «âric üzere √âdi& olur ve 
ona πamâm tesmiye olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi o beyâ∂ πalî₣ 
olur, ona beyâ∂ derler, mu†laðan 
≠ikr olunur, ðayd-ı â«eri olmaz. 
Pes beyâ∂ın iki ðısmı dahi ¡ayn-
da ¡ârı∂ olan ður√a veyâ«ûd be&-
re münfecire olup mündemile ol-
makla ¡ârı∂ olur ya¡nî baðiyye-i 
mevâddın indimâli beyâ∂ olur.” 
(272a)

beyâ∂-ı a₣fâr: Tırnaklarda beyaz 
leke.

beyâ∂-ı bey∂: Yumurta akı.
beyâ∂-ı ihâlî: Tereyağı ve kaymak 

eritildiğinde beliren beyazlık, et-
teki yağ rengi.

beyâ∂-ı menevî: Sperm beyazı.
beyâ∂-ı re§â§î: Bir miktar kırmızı-

ya çalan beyaz, remâdî.
beyan kökü: bkz. a§lu’s-sûs
beyaz ılgun: Bkz. e&l
bey∂: Yumurta; beyazlık.
bey∂â: Beyaz tenli.
bey∂â: Hz. Muhammed’in harbele-

rinden birinin ismi.
bey∂â: Hz. Muhammed’in yayla-

rından birinin ismi.
bey∂a: Sürekli baş ağrısı hastalığı, 

migren, «û≠e hastalığı: “Ve baş 
ağrısı ba¡∂ı kerre başın muðad-
deminde olur ve ba¡∂ı kerre 
mu™a««arında olur ve ba¡∂ı kerre 

veca¡ı dahi olur. O bâsûr-ı se-
re†ânî kemidü’l-levn olan bâsûr 
olur, onun tevellüdü cidden redî 
olur ve πavr-ı ke&îri olur ve ona 
müdârâtla ¡ilâc olunur, ða†¡ ve 
cerd ile ¡unf ve ðahr olunmaz.” 
(289b) Bkz. himûrîdûs

bevâsîr-i dâmiye: Kanlı basur.
bevâsîr-i enf: Burun polipleri. Bkz. 

bevâsîr, irbiyân 
bevâsîr-i ma…¡ade: Anüs polipleri.
bevâsîr-i ra√im: Uterus polipleri.
bevâsîr-i şefeh: Ağız polipleri.
bevl ¡ale’l-firâş: Uykuda altına ka-

çırmak.
bevl: İdrar, sidik. Bkz. ebvâl
bevl-i firâş: Uykuda altına kaçır-

mak.
bevl-i mürrî: Acı badem çiçe-

ği renginde olan idrar: “Bevl-i 
mürrî ya¡nî acı bâdâm çiçeği gibi 
olan bevlin” (90b)

bevl-i müte&evvir: Gıdanın yeterin-
ce hazmedilmemesinden dolayı 
suyu ve su dışındaki unsurları 
ayrışmış olan idrar: “Bevl-i mü-
te&evvir bevl-i kedirden bir nev¡-
dir, o bevlin eczâları müteşettit 
olur ya¡nî ¡adem-i nu∂ca binâen 
mevâddının eczâları mâiyyet ile 
ma√lûle ve mümtezice olmayıp 
rüsûb eder ve πaleyânı dahi ziyâ-
de olur, nitekim ¡a§îr-i ¡inebde ve 
belki fevâkih-i sâire ¡u§ârâtında 
√âl bu minvâl üzere olur.” (85a)

bevvâb: Midenin on iki parmak 
barsağına açıldığı delik, mide 
kapısı, pilor.
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bey∂-i vilâd derler o yumurtada 
fer« tekevvün etmekle.” (441b)

bey∂iyye: Gözün aköz humor kıs-
mı. Bkz. ru†ûbet-i bey∂iyye

beyn: Ara.
beyne’l-a¡∂â™: Organlar arasında.
beyne’l-ketifeyn: İki omuz arasın-

da.
beynehümâ: İkisinin arası.
beyne’l-a…rân: Akranlar, emsaller 

arasında.
beyne’l-¡atî… ve’l-√adî&: Yeni ve 

eski arasında.
beyne’l-¡avâmm: Halk arasında.
beyne’l-esnân: Dişler arasında.
beyne’l-e†ıbbâ: Tabipler arasında.
beyne’l-ke√√âlîn: Göz hekimleri 

arasında.
beyne’l-mehzûl ve’s-semîn: Zayıf 

ve şişman arasında.
beyne’l-metneyn: İki kaburga ara-

sı.
beyne’l-¡ulûket ve’l-heşâşet: Ya-

pışkanlılık ve dağılma özelliği-
nin ortası.

beyne’n-nâs: İnsanlar arasında.
beyne’n-nefeseyn: İki nefes arasın-

da.
beyne’n-nevm ve’l-ya…a₣a: Uyku 

ile uyanıklık arası.
beyni: Beyin, dimâπ.
beynûnet: Ayrılmak, müfâraðat.
beyrem: Marangozların kullandığı 

eğri demir alet, ay demiri.
beyrû√: bkz. yebrû√
beyt-i «afi∂: Alt kat.

dahi başı mu√î† olur. Ve bu ağrı-
ların mu¡tâd ve lâzım olanlarına 
bey∂a ve «û≠e derler, başı i√â†a-
da ağrılar bey∂aya ya¡nî demir-
den √arb için başa mütte«a≠ olan 
dir¡in başa giydirdikleri tâsına 
müşâbih olduğu için.” (232b); 
testis.

bey∂âniyât: Su kuşları.
bey∂ât: Yumurtalar.
bey∂-i meslû…: Suda pişmiş yu-

murta. Bkz. hâ∂ırlop
bey∂-i müsa««an: Yumurtanın 

kabuğuyla suda birden üç yüze 
kadar sayılacak süreden daha az 
sürede pişmiş hâli veya kabu-
ğundan çıkarılarak birden yüze 
kadar süreden daha az sürde 
suda pişirilmiş hâli: “Nîm-birişt 
odur ki yumurta ðışrından i«râc 
olunup su içinde pişerse birden 
yüze varınca ðadar sayı miðdârı 
âteşte durmakla √â§ıl olur. Eger 
kabuğu içinde pişerse üç yüz 
sayı sayılınca ðadar âteşte dur-
makla olur, bunlardan noð§ân 
olur ise ona bey∂-i müsa««an 
derler.” (49a)

bey∂-i rî√: Dişide çiftleşme olma-
dan oluşan yumurta: “Ve eger 
dişiden bilâ-nezv yumurta tekev-
vün eder ise ona bey∂-i rî√ derler 
ondan fer« √â§ıl olmayıp recâ ¡il-
letinde rî√ tevlîd eden mer™e gibi 
olduğu için.” (441b)

bey∂-i vilâd: Dişide çiftleşmeyle 
oluşan yumurta: “Kuş yumurtası 
erkeğin dişiye nezvinden ya¡nî 
cimâ¡ından tekevvün ederse ona 
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ki ona bezzâða derleri o bez-
zâðanın ledπından √iss ve √are-
ket bâ†ıl olur √attâ ledπ eyledi-
ği √ayvân mesbût gibi olur ve 
meldûπunun boynuna mültevî 
olur ya¡nî sarılır ve ledπından 
küzâz ve πaşy √âdi& olur ve le-
dπı vaðtinde başını yukarı kal-
dırıp semmini büzâð gibi saçar 
ve soktuğu ma√allden siyâh kan 
akar sonra o meldûπa gözünü 
yummamak ¡ârı∂ olup üç gün-
den ziyâde sağ kalmaz.” (48a)

bıldırcın: Bkz. selvâ, sümânâ
bın§ır: Orta parmakla serçe parmak 

arasında olan parmak, adsız par-
mak.

bı†net: Servet ve makamdan kay-
naklanan taşkınlık.

bî¡a: Kilise: “Bî¡a, ma¡bed-i Na§ârâ-
dır.” (128b)

bi-¡acemihi: Çekirdeği ile. 
bi-cümletihâ: Tamamıyla.
bî∂: Beyazlar; beyaz tenliler.
bidâye: Başlama; başlangıç.
bîdgiyâ: bkz. &îl
bi-esrihim: Tamamıyla.
bi-eyyi √âlin kâne: Ne hâlde olursa 

olsun.
bi-eyyi sebebin kâne: Sebep ne 

olursa olsun.
biπâl: Katırlar.
bi-πayri î≠âin: Acı vermeksizin.
bihâ: Onunla olan.
bi√âr: Denizler.
bi-√asebi √âlin √âlin: Her bir hâle 

göre.

beytûtet: Gecelemek, uyumak.
beytü’n-na√l: Bkz. kevârîr
beyyin: Açık, aşikâr, ₣âhir.
be≠âse…ân: Bkz. bedâseðân
be≠â≠et: Yıpranma, pejmürdelik, 

re&â&et.
bez…: Zayıf derecede tükürmek: 

“Tefl tükürmektir. Ve onun ðuv-
vet ve ∂a¡f √asebiyle esâmîleri 
vardır; πâyet ∂a¡îf olana bezð 
ı†lâð olunur ba¡dehu tefl ba¡dehu 
nef& ba¡dehu nef« ı†lâð olunur:” 
(307b)

bezl: Yarmak; sarf etmek.
bezr: Bitki tohumu; keten tohumu, 

bizr: “Ba¡∂ı kerre bezr mu†lak 
≠ikr olunup bezr-i kettân murâd 
olunur şöhretine binâen ve ba¡∂ı 
kerre dahi büzûr-ı sâireden farð 
için kesr edip bizr derler.” (156b): 
bezrü’l-cizr, bezr-i râziyânec, 
bezrü’l-kerefs, bezrü’ş-şibt, 
bezr-i se≠âb, bezr-i «aş«âş

be≠re…a: Amaca eriştirme, yardım 
etme.

bezr-i …a†ûnâ: Karnıyarık otu 
(Plantago psyllium) tohumu, es-
fiyûs, esfiyûş.

bezr-i kerefs-i cebelî: Yabanî may-
donoz (Petroselinum) tohumu, 
fu†râsâliyûn.

bezr-i kettân: Keten (Linum usita-
tissimum) tohumu.

bezr-i rummân: Nar çekirdeği.
bezrü’r-rummâni’l-berrî: Bkz. 

şehdânec
bezzâ…a: Zehrini tüküren bir yı-

lan: “Ve bir nev¡ ef¡î dahi vardır 



Tahbîzü’l-Mathûn 255

binye: Bünye.
bi™r: Kuyu. Bkz. âbâr
birâm: Taş çömlekler. Bkz. bür-

me-i √acer.
bi-re™sihâ, bi-re™sihi: Kendi başına.
birinc: Pirinç.
birincâsef: Yavşan ayvadana, 

ar†amîstiyâ, iblencâseb, ðaysûm, 
ðay§ûm-ı berrî, †ara¡yûn, şü-
veylâ (Artemisia vulgaris) Bkz. 
şevâ§arâ

biring-i Kâbülî: Kâbil pirinci, eb-
renc-i Kâbülî (Embelia ribes 
burm): “Lüπat-i Fârsîdir, ta¡rîb 
edip birinc derler. Kâbül Hind 
diyârında bir nâ√iyenin ismidir.” 
(154b); “Ebrenc-i Kâbülî, bi-
ring-i Kâbülî demektir.” (299a)

birke: Göl.
bir†ânî…î: Bostân-efrûz, bî†ûr†â 

(Rumex, Britannicca)
bisâ†: Döşek.
bîş: Kurtboğan (Aconitum antho-

raor, Aconitum napellus) Bkz. 
ðûniyûn

bişilşeke: Bkz. cen†iyânâ
bîş-mûş, bîş- mûşî, bîş-mûşek: Bîş 

(Aconitum anthoraor, Aconitum 
napellus) yakınında yaşayan bir 
fare türü, fâretü’l-bîş.

bîş-mûş-ı bû√â: Bir bitki, bû√â
bi-tamâmihi: Tamamıyla.
bi†âne: Bir nesnenin iç yüzü; iç ta-

baka. Bkz ₣ıhâre
bi-†arî…i’l-evlâ: Öncelikle.
bi††î«: Kavun.
bi††î«-i Files†înî: Bkz. bi††î«-i zaððî

bi-√asebi’l-¡ârı∂: Doğuştan olma-
yan, daha sonra meydana gelen.

bi-√asebi’l-«il…at: Doğuştan olan, 
daha sonra meydana gelmeyen.

bi-√asebi’n-nedre: Nadir olarak.
bi-√asebi’r-rü™yet: Görerek.
bihîn: Yüce.
bi-infirâdihi: Yalnız, yalnız başına.
bi…â¡: Yerler, bölgeler. Bkz. buð¡a
bi-…ışrihi: Kabuğuyla.
bikr: Bakire kız.
bi-külliyyetihimâ: Her ikisi birlik-

te.
bilâd: Beldeler, şehirler, büldân.
bilâd-ı cebeliyye: Dağlık alanda 

kurulu şehirler.
bilâ-√i∂ânetin: Kuluçkaya yatıl-

maksızın.
bilâ-ikrâhin: Kolaylıkla.
bi’l-¡ara∂: Dolaylı olarak.
bi’l-bedâhe: Açıkça.
bile: Beraber.
bi’l-intikâs: Baş aşağı.
bi’l-isti…lâl: Kendi başına.
bîliyûn: Beşparmak otu, belmûn, 

fîlmûn (Astragalus)
billûrî: Bkz. nermehân
bi-ma¡na’l-âmm: Halkın dilindeki 

manayla.
bi-ma¡na’l-«â§§: Okur yazar, seç-

kinlerin dilindeki manayla.
binâen ¡alâ-külli mâ-≠ükire: Anla-

tılan her şeye bağlı olarak.
binâsb: Bkz. ¡ilk-i bu†m, ¡ilk-i enbâ†
binit: Binek.
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bûderînûn: Bir zehir.
buπâ&: Lori kuşu.
buπ∂: Hoşlanmamak, soğumak.
buπye: Arzu, talep.
buğday enli: Esmer tenli.
buğday: Bkz. √ın†a
bû√â: Bir zehirli bitki: “Mu§annif 

der ki “bû√â” devâ-i vâ√id midir 
veyâ«ûd “bû” bir devâ ve “√â” 
başka başka devâ mıdır onu ben 
ta√kîð edemedim.” (529b) Bkz. 
bîş-mûş-ı bû√â

bû√â: Bkz. bîş-mûş-ı bû√â
bu√ayre: Küçük deniz, göl: 

“Bu√ayre ba√r’in ta§πîridir, kü-
çük deniz demek olur.” (49b)

bu√√a: Seste boğukluk, bu√√a-
tu’§-§avt

bu√√atu’§-§avt: Bkz. bu√√a
bu«l: Tutmak, esirgemek, ∂ınnet.
bu√rân: Ateşli hastalığın vücutta 

yol açtığı şiddetli hâl, kriz; sa-
yıklama ve halüsinasyon; hasta-
da ani değişim: Ve “bu√rân”ın 
¡örf-i e†ıbbâda ma¡nâ-yı meşhûru 
marî∂in def¡aten §ı√√at ve mara∂ 
câniblerden birine taπyîridir.” 
(481a)

bu«tec: Bkz. meybu«tec
bu«tî: İki hörgüçlü Acem devesi 

ile Arap devesinin çifleşmesin-
den doğam deve: “¡Acemî olup 
iki hörgücü olan deve ile ¡Arabî 
deve ictimâ¡ından tevellüd edene 
bu«tî derler, onu evvelâ Bu«-
tu’n-Na§r i√dâ& eylediği için, 
ammâ o bu«tî ile ¡Arabî-i «âli§in 
ictimâ¡ından √âdi& olana necîb 

bi††î«-i Rûmî, bi††î«u’l-Hindî: 
Bkz. bi††î«-i zaððî

bi††î«-i Rûmî: Bkz. bi††î«-i zaððî 
bi††î«-i za……î: Karpuz, 

bi††î«u’l-Hindî, bi††î«-i Files†înî, 
zebş, düllâ¡ (Citrullus vulgaris): 
“İbn Kütbî müfredâtında der ki 
bi††î«-i Rûmî o bi††î«tir ki ona 
Hindî ve Sindî ve düllâ¡ ve zebş 
derler.” (259b)

bî†ûr†â: Bkz. bir†ânîðî
bî-vech: Sebepsiz yere.
bizr: Bkz. bezr
boğa dikeni: Bkz. bâ≠âverd
boğaz: Bkz. √alð
boğurtlak: Nefes borusu, ða§abe-i 

riye: “Ve «ancere ða§abe-i riye-
nin ya¡nî cigerde olan boğurtla-
ğın başıdır.” (9b)

bostânî: Yetiştirilen, ziraî olan.
bostâniyye: Bahçede yetişen.
boy tohumu: bkz. √ulbe
boyun: Bkz. ¡unuð
böbrek: Bkz. külye
böğrek: Böbrek, külye
böğrülce: Bkz. lûbiyâ
böğür: Bkz. «â§ıre
böğürtlen: Bkz. ¡ulleyð
bu¡ayd: Az sonra
bûd: Mevcut.
bu¡d: Uzaklık; sonralık; hız ve 

ağırlıkta farklı olan nağmelerin 
hepsi: “◊iddette ve &iðalde ya¡nî 
tîzlikte ve ağırlıkta mu«telif olan 
her iki naπmenin mecmû¡una 
bu¡d tesmiye olunur.” (70a)
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dir.” (327b); “Bûlî” Yûnân lüπa-
tinde “¡a₣îm” ma¡nâsına, “mûs” 
“cû¡” ma¡nâsınadır. A§nâf-ı cû¡ 
beyninde bu nev¡ a¡₣am olmak-
la ona cû¡-ı baðarî dahi tesmiye 
olundu, baðar sâir √ayvânâttan 
a¡₣am olduğu gibi bu cû¡ dahi 
sâir cû¡ların a¡₣amı olduğu için. 
Ve ba¡∂ılar bu mara∂ ek&eriyyâ 
baðara ¡ârı∂ olur, onun için cû¡-ı 
baðarî tesmiye olundu derler, o 
ðavle iltifât olunmaz diye Nefîsî 
onu redd eder.” (345b)

Bûlus: Paulus Aegineta. Bkz. 
aðrâ§-ı Bûlus, eyâric-i Bûlus.

bûn: Mesafe.
bundu…: Fındık (Corylus avellana)
bundu…a: Yuvarlak nesne, mermi; 

fındık; bir mi&ðâl ağırlığı, 4,81 
gr: “Bir bunduða bir dıra«mîdir 
ya¡nî bir mi&ðâldir.” (158b) (Dı-
ra«mî, bir mi&ðâl ağırlığı-4,81 gr 
karşılığı kabul edilirse)

bundu…a-i ¡ayn: Göz yuvarlağı.
bundu…atu’l-vâ√ide: Bir dıra«mî, 

4,81 gr (Dıra«mî, bir mi&ðâl ağır-
lığı-4,81 gr karşılığı kabul edilir-
se)

bundu…-ı Hindî: Bkz. a†yût
bûniyûn: Bkz. a†râ†îðûs
bûr: Tatlı soğan.
bûra…: Boraks, yoğunlaşmış bo-

rik asitten türeyen sodyum tuzu, 
na†rûn.

bûra…-ı a√mer: Bkz. behrîðûn
bûra…-ı Ermenî: Bkz. na†rûn
bûra…-ı πareb: Akça kavak (Popu-

lus alba)tan elde edilen tuz.

derler, nâðasına necîbe derler.” 
(373a)

bu√û√a, bu√û√at: Ses boğukluğu: 
bu√û√a-i √alð

bu«ûr-ı meryem: Buhurumer-
yem, şecere-i meryem, ¡ar†anî&â, 
maðlâmensûs, faðîlâsûs (Cycla-
men europaeum)

bû…: Boynuz şeklinde üflemeli ens-
trüman. Bkz. bûðât

bu…¡a: Yer, bölge. Bkz. biðâ¡
bû…alemûn: Bukalemun; bir tür 

kumaş: “Bûðalemûn †ayr-ı mâ-
dan olur, nevâ√î-i Mı§r’da Şem-
mûr dedikleri ma√allde çok olur, 
evlerde √abs ederler, √üsn-i 
man₣arı olup √aşerâtı ðatl eyle-
diğinden için o kuş te†avvus eder 
ve hangi †araftan bakılınsalar 
türlü görünür. Ve ◊alîmî bir nev¡ 
kem«â ismidir der.” (123b)

bû…ât: Bektaşîlerin üfürdüğü boy-
nuz şeklinde enstrümanlar: 
“Bûð, Bektaşîlerin üfürdüğü 
boynuzdur.” (310b)

bu…ayle: Sebzecik.
bû…î§â: Bir ağaç.
Bu…râ†: Bkz. İbuðrâ†
bu…ûl: Sebzeler.
bulamaç: Bkz. √asv
bûlîmûs: Oburluk hastalığı, cû¡-ı 

baðarî: “Cû¡-ı bûlîmûs ve cû¡-ı 
baðarî demekle ma¡rûftur, mi¡de 
tekâ&üf edip keylûsunu mecârîde 
nüfû≠dan ¡âyıð ve mâni¡ olur, ne 
ðadar πıdâsı ke&îr olsa yine a¡∂â-
sı aç kalır.” (112a); “Bûlîmûs” 
cû¡-ı baðarî dedikleri mi¡de âfeti-
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bu†lân-ı ba§ar: Görme kaybı.
bu†lân-ı sem¡: İşitme kaybı.
bu†lân-ı şemm: Koku duyusu kay-

bı.
bu†le: İş yapmama, çalışmama, 

avarlık.
bu†m: Bacaklarda görülen irinli si-

yah sivilce.
bu†m: Sakız ağacı (Pistacia tere-

binthus); sakız ağacının kuru 
meyvesi, √abbetü’l-«a∂râ: 
“Türkî lisânı üzere onun ağacı-
na sakız ağacı derler ve ¡Arab-
ca bu†m derler. Ağacının dalları 
yeşil olur ve √abbesinin kabuğu 
mâdâm ki o √abbe †arî ve tâze 
oldukça siyâha mâil yeşil olur 
ve kabuğunun ta√tında bir cism 
olur ki büyüdükçe §ulb ve «aşebî 
olur ve lübbü o cism-i «aşebînin 
içinde olup müfer†a√ ve dühniy-
yeti ve fıstîðiyyeti olur, mâdâm 
ki o √abb tâze ve †arî oldukça 
ona √abbetü’l-«a∂râ derler ve 
kurusuna bu†m derler.” (178b); 
“◊abbetü’l-«a∂râ, sakız ağacı-
nın mîvesi ki ona bu†m derler.” 
(178b) Bkz. √abbe-i «a∂râ, ¡ilk-i 
enbâ†, ¡ilk-i bu†m, §amπ-ı bu†m

bu†ûn: İç kısımlar.
bu†ûn: Kaybolma.
bu†ûn-ı dimâπ: Beyin ventrikülle-

ri: ba†n-ı muðaddem (telencep-
halon), ba†n-ı evsa† (mesencep-
halon), ba†n-ı mu™a««ar (rhom-
bencephalon), bu†ûn-ı &elâ&e-i 
dimâπ.

bu†ûn-ı &elâ&e-i dimâπ: Bkz. 
bu†ûn-ı dimâπ

bûra…iyyet: Borakslaşma.
bûrây: Hasır.
burçak: Bkz. kirsenne
burçalık: Bkz. efyûs
bûre-i Ermenî: Boraksla toz hâli-

ne getirilmiş sedeften mürekkep 
nesne.

bur√ân: Güçlü kanıt.
burhân-ı limmî: Müessirden esere 

intikal ettiren delil.
bûsencî: Bkz. fûsencî
bû§îr, bû§îrâ: Sığırkuyruğu, ða-

lemûs, bû§îrâ (Verbascum thap-
sus)

bûşencî: Bkz. fûsencî
bûş-ı derbendî: Bir bitki: “Ba¡∂ı-

lar dediler ki bûş-ı derbendî bir 
devâdır ki Ermîniyye’den mec-
lûb olur, o diyârın koyunları 
«aşâyiş-i devâiyyeyi ra¡y eyle-
diklerinde a₣lâfında ya¡nî tırnak-
larında bulunur ve a₣lâflarından 
a«≠ olunur.” (158a); Derbend 
şehrinde yetişen bûş bitkisi ile 
yapılan ve ateşli şişliklerde kul-
lanılan şiyaf.

bu†™: Yavaşlık, yavaşlama: bu†™-ı 
√areket, bu†™-ı nebât, bu†™-ı nu∂c.

bû†a…: Pota.
bûtîmâr: Balıkçıl kuşu, mâlikî, mâ-

lik-i √azîn: “Kebid-i mâlikî ya¡nî 
o kuşun kebidi ki mâlik-i √azîn 
denmekle ma¡rûftur ve deyildi ki 
Fârsî lisânında ona bûtîmâr der-
ler.” (561a)

bu†lân: Yokluk, görev ifa olma-
mak.
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bülkend: Mayasız bir ekmek türü: 
“Bülkend dedikleri o «ubzdur 
ki mâyesiz olur ve dühn için-
de †ab« olunup bal veyâ«ûd 
pekmez içine daldırılır; E¡âcim 
lüπatinde ona zülfîne - ــ  ز
derler, ¡Arablar onu ta¡rîb edip 
≠ülfeynû¡ - ع ــ -derler, ¡Allâ ذ
me’nin mu«târı budur. Ve İbn 
Cümey¡ der ki bilâd-ı Şâm sâ√i-
linde olanların bülkend denir bir 
†a¡âmı vardır, neşâ su içinde √all 
olunur ve ona bir miðdâr ma§†akî 
konup ¡aðd olunca ðadar †ab« 
olunup ru«âmda bir vâsi¡ kâseye 
va∂¡ olunur ve gece ile πubârdan 
ma√fû₣ olan ve semâsı mekşûf 
bir ma√allde va∂¡ olunup §abâ√-
la kesilip cüllâb ile veyâ«ûd ¡asel 
ile ekl olunur ve zamân-ı §ayfta 
sovuk ekl olunur. Ve yine İbn 
Cümey¡ der ki ba¡∂ı ¡Acem bana 
«aber verdi ki onların diyârların-
da daðîð-i √ın†adan kâcî gibi bir 
nesne itti«â≠ olunup ona dühn 
saðy olunur ve pekmez ile saðy 
olunur.” (117b)

bünk: Kök; Yemen ve Hint kökenli 
bir bitkinin kabuğu. Bazılarına 
göre ümmü muπaylân (Acacia 
arabica) kökü; mersin ağacı göv-
desinde el ayasına benzer kısım: 
“Ve âsın sâðında keff gibi ya¡nî 
elin içi §ûret ve şeklinde bir nes-
ne vardır ki ona bünk derler.” 
(142a)

bünn: Dövülmüş kahveden yapılan 
salata turşusu; bir balık yemeği.

bünnî: Bayağı bıyıklı balık (Barbus 
barbus)

bu†ûn-ı tecâvîf: Kalp vs.de boşluk-
lar.

bûyânis: ∏âsûl-i Rûmî, ebûðânis 
(Euphorbia spinosa)

bûzec: Boza. Bkz. fuððâ¡
bûzîdân: Orchis morio kökü, müs-

ta¡cile.
büber: Biber, fülfül.
büdüvv: Zuhur etmek, ortaya çık-

mak.
büdüvv-i mâ: Su çıkmak, sulan-

mak.
bühr: Nefesi kesilmekten dolayı 

hırıltılı nefes alıp vermek, solu-
mak.

bühre: Orta; bedenin ortası.
büht: Boş söz.
bükâ: Ağlamak.
bükreten: Sabah vaktinde.
bül: ¢ı&&â-i Hindî (Aegle marme-

los)
bülbûs: Yaban soğanı, dağ sümbü-

lü, zîr, ba§al-ı fâr, ba§alu’≠-≠i™b 
(Muscari comosum): “Bülbûs 
ism-i Yûnânîdir, lüπat-i Fârsî-
de ona zîr derler ve ba¡∂ı kerre 
ba§al-ı zîr dahi derler ve bey-
ne’l-¡Arab ba§alu’≠-≠i™b derler, 
Türkîde yaban soğanı denmekle 
ma¡rûftur. O soğanın †âðları ol-
maz ya¡nî kat kat olmaz, ammâ 
isðîl ve ¡un§ul ada soğanı de-
mekle ma¡rûftur ve †âðları olur.” 
(142b)

bülbüle: Emzikli testi, kilindir, kaz 
gövdesi şeklinde bardak.

büldân: Şehirler, bilâd.
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büvâle: İdrara çok çıkartan hasta-
lık.

büyût: Evler; odalar.
büzâ…: Tükürük.
büzâ…u’l-…amer: Bkz. √ace-

rü’ l -ðamer
büzûr: Tohumlar.
büzûr-ı lu¡âbiyye: Yağlı tohumlar.
ca¡d: Kıvırcık, müfelfel; kıvırcık 

saç.
câdde: Ana yol.
ca¡de: Acı yavşan, şevâ§arâ (Teuc-

rium polium) Bkz. birincâsef
câff, câffe: Kuru, yâbis.
caπz-vâre: Bkz. †u√lub
câh: Makam, mevki.
ca√fele: Tırnaklı at, eşek vs. hay-

vanların dudağı.
câ√ı₣, câ√ı₣a: Gözü dışa doğru 

sivrilen, gözü öne doğru çıkıcı, 
mürtefi¡a.

câ√i∂a: Çukurlanmış.
câî, câiye: Gelen, fâi∂a, §âyir.
câlî, câliye: Isıtıcı (müsa««in) ka-

rakteri ile bedende gözenekleri 
(mesâmmât) kapatan, yapışkan 
ya da donmuş sıvıları yerin-
den hareket ettirerek uzaklaştı-
ran ilaçlar, cellâ: “Câlî devânın 
şânı budur ki sa†√-ı ¡u∂vda olan 
mesâmmların ağzını ru†ûbât-ı 
lezice sedd eder veyâ«ûd câ-
mide olan ru†ûbât sedd eder ve 
câlî olan devâ o ru†ûbeti mesâm-
mâtın ağzından ta√rîk ve teb¡îd 
edip mesâmmâtı açar ve ¡asel 
bu minvâl üzere câlîdir. Ve câlî 

bür™: İyileşme, sağalma.
büreteyn: İki küpe.
bürπû&: Pire.
bürîde: Koparılmış, kesilmiş.
bürme: Taş çömlek: “Bürme” 

√acer-i birâm denmekle ma¡rûf 
√acerden itti«â≠ olunan tencere-
dir.” (378a)

bürme-i √acer: Taş çömlek. Bkz. 
birâm

bürnûf: Bkz. şâbânek
bürr: buğday: √abbe-i bürr
bürûdet: Soğukluk.
bürûdet-i e†râf: El ve ayakta soğu-

ma.
bürûk: Çökmek.
bürûz: Ortaya çıkmak, ₣uhûr.
bü§â…: Tükürük.
büsr: Hurma meyvesinin ilk ham 

hâli. Bkz. bela√
büssed: Mercan, mercân kökü.
büstû…a: Küçük küp; «unbara.
bü&ûr: Her tür sivilcemsi küçük 

şişler, apseler, püstüller: “Bü&ûr 
§aπîr olan vereme derler, nitekim 
verem bü&ûr-ı kebîre dedikleri 
gibi.” (32b)

bü&ûr-i câversiyye: İsilik, sudamina.
bü&ûr-i lebeniyye: Akne: “Burnun 

ve yüzün §af√alarında beyâ∂ be&-
reler ₣uhûr eder ve o be&re sütün 
yüzünde noð†alar gibi olan ka-
barcıklara benzer, o be&reler ¡a§r 
olunsa içinde semn-i mün¡aðid 
gibi ru†ûbet «urûc eder, o be&-
relere bü&ûr-i lebeniyye derler.” 
(146b)
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câru’n-nehr: Potamogeton natans.
câ&elî…: Bkz. √abb-ı câ&elîð
câsî, câsiye: Sert, katı, §ulb: ¡a§âb-ı 

câsî
ca§§: Alçı taşı. Bkz. cibsîn
ca§§-ı meyyit: Sönmüş kireç.
ca§§î: Hafif maviye çalan beyazlık, 

kireç rengi: “Ca§§î o beyâ∂dır ki 
onda zürðat-i ðalîle ola.” (61a)

câ&ûm: Uykuda ağır basma, kâbûs: 
“Kâbûsa câ&ûm denildiği gibi 
cü&âm dahi derler πurâb vezni 
üzere.” (252b)

câsûs: Afyon haşhaşı (Papaver 
somniferum)

câvers: Darı, du«n (Panicum mili-
aceum)

câversiyye: Darı şeklinde nokta 
nokta sarı olan; bir zehirli yılan: 
“Bu dahi √ayyâttan bir cinstir, 
onun levni levn-i câvers gibi sa-
rıdır ve onun les¡inden les¡-i ef¡î 
gibi a¡râ∂-ı rediyye ¡ârı∂ olur ve 
onun ¡ilâcı dahi efâ¡î ¡ilâcı gibi-
dir.” (537b)

câvşîr: Çavşır otu (Opopanax), bu 
otun yaprağı: “Câvşîr” Fârsî’den 
mu¡arrebdir, a§lı gâv-şîrdir ya¡nî 
sığır sütü demektir. O nebtin le-
beni beyâ∂lıkta ve ke&rette sığır 
sütüne teşbîh olunup gâv-şîr tes-
miye eylediler. Eyyâm-ı rebî¡de 
bâdiye ve berârî ve cibâl ve sâir 
yerlerde çok bulunur.” (158b)

cây: Yer.
câyi¡, câyi¡a: Aç olan.
câyife: Uzvun içine işleyen yara; 

kafatasında beyne erişmemiş 

olan edviyenin her birisi cilâsı 
√asebiyle †abî¡atı telyîn eder her 
ne ðadar o devâda ðuvve-i müs-
hile bulunmaz ise. Ve merâreti 
olan eşyâların küllîsi câlî olur.” 
(137a) Bkz. cilâ; cilalandırıcı, 
parlatıcı.

câlib, câlibe: Celp edici.
câlibü’d-dümû¡: Göz yaşartan.
câmid, câmide: Cansız; don-

muş; pıhtılaşmış: dem-i câ-
mid, ¡alaða-i câmid; hareketsiz: 
miyâh-ı câmide; şekli, vaziyeti 
bulunduğu hâlden bir başka hâle 
hâricî bir etki olmadığında bilfiil 
dönüşmeyen, ancak yapısı so-
ğuk olduğunda ısı gibi bir tesirle 
şekli değişen ilaç, devâ-i câmid: 
“Ve câmid o devâdır ki onun şâ-
nından olur ki o câmid olan devâ 
her hangi va∂¡ üzere far∂ olunur 
ise o va∂¡ından ve hey™etinden 
münbası† olup şekl-i â«eri ða-
bûl eylemeye lâkin ≠âtında ve 
cevherinde cüz™-i bârid olmak-
la bi’l-fi¡l bulunan hey™eti üzere 
bâðî kala, bi’≠-≠ât ve bilâ-ðasr 
kendiliğinden münbası† olmaya, 
şem¡ gibi ve’l-√â§ıl seyelân onun 
şânından ola velâkin bi’l-fi¡l se-
yelân olmaya.” (137a)

cânib-i insî: Nesnenin içe, sola ba-
kan yönü.

cânib-i va√şî: Nesnenin dışa, sağa 
bakan yönü.

cânn: Cinler.
ca¡r: Kuru dışkı.
cârid, câride: Sıyırıcı. Bkz. tecrîd
cârr: Bitişik; komşu; kaldıran.
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ceblehenk: Bkz. ceblâhenk
cebr: Zorlamak; kırık kemiği iyi-

leştirmek, bitiştirmek.
cebr-i ve&y: Yerinden oynamış ek-

lemi yerine oturtmak.
cedâcid: Ağustos böcekleri; çekir-

ge (Grylloidea) Bkz. §ar§ar
cedâvil: Küçük kanallar; cetveller, 

levhalar; toplardamarın ana kol-
larından ayrılan kollar: “Ve ev-
ridenin şu¡belerine cedâvil der-
ler.” (9a)

cedâvil-i evride: Bkz. cedâvil
cedâvil-i ¡urû…: Damar şubeleri, 

kılcallar.
cedb: Kıtlık, ða√†.
ceded: Sert toprak zemin.
cedîr: Uygun, lâyıð.
cedvâ: Fayda.
cedvâr: Cedvar, zedvâr (Curcuma 

zedoaria)
cedvel: Ark, su yolu; levha, bölüm.
cedy: Oğlak; oğlak burcu. Bkz. cidâ
cefâf: Kuruluk; kuruma.
cefn: Göz kapağı.
cefn-i ¡âlî: Alt göz kapağı.
cefn-i esfel: Üst göz kapağı.
cehâbi≠e: Bilginin inceliklerine 

vakıf olanlar; gümüşün, altının 
ayarını bilenler.

cehâmet: Değirmilik.
cehârek: Alt ve üst dudaklardaki 

dört damar: inferior labial vein 
ve superior labial vein, çehârek, 
cehârrek: “Nevâ√î-i re™ste olup 
fa§d olunan evrideden dört da-

yarık: “Ve şicâcın iki §ınıfı dahi 
vardır ki birine âmme ve â«erine 
câyife derler. Âmme o şeccedir 
ki ümmü’d-dimâπ olan √icâblara 
bâliπ ola. Ümmü’d-dimâπ cev-
her-i dimâπı mu√î† olan √icâb-ı 
πalî₣ ve √icâb-ı raðîðlerdir.” 
(244a)

câyir: Cevr edici, şirrîr.
câ≠ib, câ≠ibe: Isıtıcı (müsa««in) 

ve latif karakteri ile uzvda bulu-
nan maddeleri kendi bulunduğu 
tarafa çeken ilaç, ce≠≠âb: “Ve 
câ≠ib devânın şânı budur ki o 
devâ mevâddı kendi bulunduğu 
ve va∂¡ olunduğu ma√alle ce≠b 
edip çeker le†âfeti ve √arâreti 
√asebiyle, cünd-i bîdester gibi.” 
(137b)

cebâir: Kırıklarda kullanılan tahta-
lar.

cebân: Korkak.
cebbâre: Bedende kırık ve çıkık 

azayı sardıkları tahta.
cebelî ¡arar: Ardıç (Juniperus com-

munis)
Cebel-i Lükâm: Şam’dan Antak-

ya’ya kadar uzanan dağ silsilesi.
cebelî: Dağlık yerde olan, yetişen.
cebeliyye: Yabanî; dağda yetişen.
cebhe: Alın; alın kemiği, os frontal.
cebîn: Yanak
cebîr, cebîre: Bedende kırık ve çı-

kık azayı sardıkları tahta.
cebîreci: Kırık çıkıkçı.
ceblâhenk: Kuzu otu, ceblehenk, 

celbehenk (Reseda alba)
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cemel: Erkek deve.
cemmâ¡a: Toplayan, cem eden.
cemr, cemre: Köz, kor; kan çıbanı, 

şirpençe, carbuncle. Bkz. nâr-ı 
Fârsî

cem-siferem: Fesleğen, ∂avmerân, 
cem-isferem, siferem, siprem, 
rey√ân-ı Süleymânî (Ocimum fi-
lamentosum)

cenâ√: Omurun sağ ve solunda-
ki çıkıntı, parapophysis; kanat. 
Bkz. ecni√a; terkibindeki unsur-
lardan biri bir başka benzeriyle 
değiştirilebilen ilaç: “Eger bir 
nüs«ada olan edviye cüzlerinden 
birini tebdîl câiz olmaz ise ona 
“¡imâd” derler ve tebdîli câiz ise 
“cenâ√” derler.” (378b)

cenâib: Güney rüzgârları.
cenb, cenbe: Yan, taraf, kenar.
cengâr: Bkz. zencâr
cen†iyânâ, cen†âyânâ: Centiyane, 

kûşâd, bişilşeke (Gentiana lutea) 
ve bu bitkinin kökü: “Cen†iyânâ” 
ma¡rûftur. İki §ınıf olur, biri 
Rûmî ve â«eri Curmaðânî olur. 
Ve mu†lað ≠ikr olunsa kökü 
murâd olunur. Fârsîde kûşâd 
derler, ¡Arabın ¡Acemîsi bişilşe-
ke derler.” (159a)

cenûbî: Güneyden esen rüzgârla 
gelen sıcak ve nemli hava.

ceny: Toplamak, devşirmek.
cerâd: Çekirge.
cerbeze: Zekada artma: “Velâkin 

yübûsetin ≠ihne ∂ararı noð§ân 
ciheti ile olmaz, lâkin dimâπda 
ervâ√ın √areketi ifrâ† üzere olup 

mar dahi vardır ki ikisi üst du-
dakta ve ikisi alt dudakta olur, 
onlara cehârrek derler. Lüπat-i 
Fârsîde “çehâr” dört ma¡nâsına-
dır ve “reg” damar ma¡nâsınadır; 
“çehârrek” dört damar ma¡nâsı-
na olur; ek&er-i kütübde bir râ ile 
yazılıp ta«fîf olur.” (122a)

cehârrek: Bkz. cehârek
cehele: Cahiller.
ceher: Gözün ışık yüzünden gün-

düz göremeyip gece görmesi, 
gündüz körlüğü, niktalopi: “Ce-
her bir âfettir ki ∂av™-ı nehârda o 
âfeti olan ¡ayn gündüz görmez.” 
(278b)

cehverî: Yüksek söylenen ses.
cehveriyyü’§-§avt: Yüksek sesli.
celâcil: Çanlar.
celâdet: Kuvvetli olmak, metânet.
celbehenk: Bkz. ceblâhenk
celebe: Feryat, bağırma.
celî: İri.
celîd: Kırağı.
celîdiyye: Gözde billur tabaka, cris-

talline lens.
celîl, celîle: Çok.
celîs: Beraber oturulan kimse.
cellâ, cellât: Bkz. câlî
cemâcim: Bkz. ∂aymurân
cemâm: Sünbül kılçıkları: 

“Cemâm” feresin alnının saçıdır, 
murâd sünbülün kılçıklarıdır.” 
(200a)

cemed: Buz.
cemedî: Buzumsu.
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cerv-i kilâb: Enikler.
cervü’l-bâzî: Doğan yavrusu.
cesâ: Sertlik.
cesâu’l-ecfân: Göz kapağında sert-

lik.
cesâvet: Sağlamlık, §alâbet.
cesed: Beden.
cess: Bir nesneyi elle yoklamak, 

dürtmek, lems, mess.
ceste ceste: Parça parça.
cevâhir-i πayr-i müte†arri…a: Çe-

kiç ve ateşle işlenmeye elverişli 
olmayan madenler.

cevâhir-i müte†arri…a: Çekiç ve 
ateşle işlenmeye elverişli maden-
ler, ecsâm-ı müte†arriða: “Cevâ-
hir-i müte†arriða o cevherlerdir 
ki çekiç ile ve nâr ile ¡ameli ðâbil 
ola; πayr-i müte†arriða o cevher-
dir ki o ¡ameli ðâbil olmaya.” 
(42b); “Ecsâd-ı seb¡a-ı müte†ar-
riða” kütüb-i √ikmette yazıldığı 
üzere ≠eheb ve fı∂∂a ve nu√âs ve 
√adîd ve re§â§ ve «âr-§ınî olur, 
ma¡âdin ðabîlindendir.” (196b)

cevâlî: Câlî ilaçlar. Bkz. câlî
cevâmid: Durgun olan sular, 

miyâh-ı câmide.
cevânib: Kenarlar; cihetler, yönler.
cevârî: Kız çocukları; cariyeler: 

“Cevârî”den murâd mürâhiða ve 
henüz idrâk eden benâttır, on-
lar «idmette cereyân eyledikleri 
için câriye tesmiye olunurlar.” 
(427b)

cevâri√: Yırtıcı kuşlar. El ve ayak-
lar, ¡uhûn ve vühûn.

serî¡ olup ≠ekâsı πâlib olmakla 
olur ve ona cerbeze tesmiye olu-
nur, ≠ihne mu∂ırr olan nesneler-
dendir.” (246b)

cerd: Soymak, kazımak.
cereb: Kaşıntı; uyuz hastalığı.
cereb: Tecrübe.
cereb-i cefn: Trahom.
cerebü’l-¡ayn: Göz kaşıntısı.
cerebü’l-kelb: Isırgan otunun (Ur-

tica urens, Urtica pilulifera) yap-
rağının dikenleri. Bkz. encüre

cered: Bkz. †â†îðus
cered: Soyulmak.
cerez: Bitkinin gövde kısmı, sâð.
cer√: Yaralama, ¡aðr; tenkit, ðar√.
cerî: Usta.
cerîme: Suç, günah.
cerîş: Yarı dövülmüş, yarı ezilmiş: 

mil√-i cerîş
cerîşen: Dövülerek.
cerîşî: kz. sevîðî
cermânâ: Bkz. √armânâ
cerr: Çekmek, kaldırmak, ce≠b.
cerrârât: Cerrâre denilen bir cins 

zehirli akrepler.
cerrâre: Bir tür zehirli akrep: “¡Að-

reb iki ðısmdır, birine cerrâre 
derler, kuyruğunu sürür ve â«e-
rine şeyyâle derler, kuyruğunu 
fevðe ref¡ eder, kıvırır.” (541a)

cerre: Topraktan yapılmış büyük 
testi. Bkz. cirâr

cerv: Enik, yavru.
cervele: Taş, tabiplerin kullandığı 

bir taş.
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cevz-i bevvâ: Küçük Hindistan ce-
vizi (Myristica fragrans) Bkz. 
besbâse

cevz-i Hindî: Hindistan cevizi, nâ-
recîl, cevzü’z-zenc (Cocos nuci-
fera)

cevz-i mâ&il: Tatula, dehtûre (Datu-
ra metel) kozağı.

cevz-i Rûmî, cevzü’r-Rûmî: Ceviz 
(Juglans regia); Bulgar ve Rus 
bölgesinde yetişen bir tür cevi-
zin zamkı, ekîrûs, √ûsûfûrûn.

cevzî: Bkz. sevîðî
cevz-mâzec: Bkz. cevzü’†-†arfâ, 

kezmâzec
cevzü’s-serv: Servi ağacı (Cupres-

sus semper virens) kozağı.
cevzü’l-…ay™: Kargabüken (Strych-

nos nux-vomica)
cevzü’†-†arfâ, cevz-i †arfâ: Ilgın 

ağacı (Tamarix) meyvesi, kez-
mâzek, kezmâzec, cezmâ≠ec, 
¡a≠be, &emere-i †arfâ: “Cev-
zü’†-†arfâ” †arfâ-i bostânî olan ıl-
gun ağacıdır.” (159b) Bkz. √ab-
bu’l-e&l

cevzü’z-zenc: Bkz. cevz-i Hindî
Cey√ûn: Amuderya: “Cey√ûn, 

»ârezm nehridir.” (49b)
ceyyid: İyi, kaliteli, ef∂al.
ceyyiden: İyice.
cez¡: Yemen’den çıkan aklı karalı 

bir tür göz boncuğu.
ceza¡: Acı ve teessürü belli etmek.
cezâir: Adalar. Bkz. cezîre
ce≠b: Çekmek, cerr.
cezîre: Ada. Bkz. cezâir

cevâ≠ib: Câ≠ib karakterli ilaçlar. 
Bkz. câ≠ib

cevba…: Değnek.
cevbe: Çukur; boş mahal, fürce.
cevdet: Sıhhat, iyi olma; kalite; iyi-

lik istemek: “Cevdet bir √âlettir 
ki o √âleti olan kimse «ayra ðud-
reti olan kimseden «ayrın §udû-
runu †aleb eder. ◊üsn-i ₣ann ile 
recânın farðı budur ki √üsn-i 
₣ann §â√ibi mu†ma™inn ve sâkin 
olur ve «ayrı «ayra ðâdir olan-
lardan me™mûl edip √u§ûlüne 
₣ann-ı πâlibi olur. Ammâ cevdet 
recâ §â√ibinin √areketi olur «ayrı 
olan kimseden «ayrı †aleb eder.” 
(62a)

cevelân: Dolanmak.
cevf: Boş, çukur yer, iç.
cevhîn: 153,6 kg (Kıst, 25,8 kg kar-

şılığı kabul edilirse): “Cevhîn-i 
vâ√id ðıs†-ı Rûmî ile altı ðıs†tır.” 
(591b)

cevr: Şiddet.
cevv: Hava: “Cevvin ya¡nî bey-

ne’s-semâ ve’l-ar∂ mümtedd ve 
mebsû† olan havânın” (36b)

cevz, cevze: Ceviz, cevz-i Rûmî 
(Juglans regia) ve bu ağacın 
meyvesi.

cev≠âbât: Bkz. cev≠âbe
cev≠âbe: Et, ekmek, süt ve şeker-

den yapılan ve içine ebâzîr ve 
tevâbil yani baharat gibi mad-
deler katılmayan yemek; bazen 
etsiz de yapılır.

cevze: On dört şâmûnâ, 1585,5 gr 
(Şâmûnâ 113,25 gr kabul edilirse)
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cilâ: Bedende gözenekleri (mesâm-
mât) kapatıcı, yapışkan ya da 
donmuş sıvıları yerinden hareket 
ettirici özellik. Bkz. câlî; parlat-
ma.

cild, cilde: Cilt, deri.
cillevz, cillevze: Fındık; çam fıstığı, 

√abbu’§-§anevber: “Meşhûr olan 
cillevz bunduð ma¡nâsınadır. 
Ve √abbu’§-§anevber ma¡nâsına 
dahi isti¡mâl olunur.” (274b)

cimâ¡: Cinsel birleşme, viðâ¡, 
muvâða¡a t .

cimâl: Erkek develer. Bkz. cemel
cinsiyye: Yalnız bazı bölgelerde 

veya topluluklarda görülen has-
talık. Bkz. emrâ∂-ı cinsiyye

cirâb: Dağarcık, kap.
cirâ√: Yaralar, ðurû√ Bkz. cür√
cirâ√at: Vücudun baş kısmı dışında 

meydana gelen yaralanma: “Ve 
şicâc, şecc’in cem¡idir; cirâ√at 
eger başta olur ise ona şicâc 
derler ve eger sâir a¡∂âda olur 
ise cirâ√at ismine ma«§û§ olur.” 
(164b); yara; henüz irin bağla-
mamış taze yara: “Eger teferruð 
la√mda olup ðarîbü’l-¡ahd olursa 
ya¡nî la√mda olan o teferruð ve o 
yara ðarîb zamânda olup o yara 
teðayyu« etmedi ve irin dahi 
bağlamadı ise ona cirâ√at der-
ler.” (32a)

cirâr: Topraktan yapılmış büyük 
testiler. Bkz. cerre

circîr: Tere, roka, baðla-i ¡âyişe 
(Eruca sativa)

cezl: Akıllı adam.
cezl: Kütük, tomruk.
cezmâ≠ec: Bkz. cevzü’†-†arfâ
cezr: Havuç. Bkz. cizr
ce≠r: Kök.
cezr: Su sahilden denize doğru çe-

kilmek. 
cezrü’ş-şey†ân: Bkz. riclü’l-πurâb
cezûr: Deve; kesilecek deve.
cezz: Kırkmak, ða†¡, √alð.
ce≠≠âb: Bkz. câ≠ib
cıdar: Hindistan’da yetişen bir tür 

diken.
cıva: Bkz. zîbað
cibâl: Dağlar.
cibâl-i &âlice: Karlı dağlar.
cibâl-i şâhi…a: Yüksek dağlar.
cibre: Posa, küspe. Bkz. &ecîr
cibsîn: Kireç taşı, alçı, ca§§, kalsi-

yum sülfat (Gypsum): “Cibsîni 
◊âcî Paşa √acerü’l-ca§§ diye tef-
sîr eder. İbn Kütbî der ki cibsîn 
üç ðısmdır: Biri ebya∂-ı §ulb-i 
πayr-i heşştir ve πayr-i berrâð-
tır, bu ðısm ca§§tır. Ve ikincisi 
ebya∂-ı berrâðtır ve §afâyi√îdir, 
o ðısm isfîdâc-ı ca§§â§îndir. Ve 
üçüncüsü √umret-i §a√rîdir.” 
(137a)

cidâ: Oğlaklar. Bkz. cedy
cidâr: Duvar. Bkz. cüdrân
cîfe: Leş.
cîfe: Leş. Bkz. ciyef
ciğer otu: Bkz. √azâzu’§-§a«r
cihât: Yönler, cihetler.
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cû¡-ı muπaşşî: Açlıktan kaynak-
lanan bayılma: “Envâ¡-ı cû¡dan 
bir nev¡ cû¡ vardır ki ona cû¡-ı 
muπaşşî tesmiye olunur ve onun 
§â√ibi vaðt-i cû¡da nefsine mâlik 
olmaz, her kaçan πıdâsını vaðt-i 
mu¡tâddan te™«îr eylese ona πaşy 
gelir.” (344b)

cumhûr: Çoğunluk.
cumhûrî: Yıllanmış şarap.
cûnî…îdes: Kemik kesmede kulla-

nılan bir alet.
cur¡at: Yudum.
cur¡aten-ba¡de-cur¡atin: Yudum 

yudum.
cûr-ı cendüm: Gernik, kızılca buğ-

day, gûr-ı gendüm, cûr-ı gendüm, 
kevz-i gendüm, şa¡îr-i Rûmî, şa√-
mu’l-ar∂, türbetü’l-¡asel, türbe, 
«ur™-ı √amâm, «ur™u’l-√amâm, 
«anderûs (Triticum dicoccon)

cûr-ı gendüm: Bkz. cûr-ı cendüm
cu¡ûdet: Kıvırcıklık, kıvırcık olma.
cübb: Tulum; küp.
cübn: Korkak olmak.
cübn: Peynir. Bkz. ecbân
cübn-i ra†b: Taze peynir.
cübniyyet: Peynire olma hâli.
Cüddî: Cidde’ye ait.
cüded: Yol yol çizgi.
cüded-i bîd: Yol yol beyazlar.
cüderî: Çiçek hastalığı. Bkz. mûm-ı 

re§â§î
cüderî-i selîmât: Rutubetli çiçek 

hastalığı “Cüderî-i selîmât ile 
murâd recâ olunur ki ru†ûbetli 
olan cüderî ola.” (40b)

circîrü’l-mâ: Su teresi, ðurre-
tü’l-¡ayn, circîrü’l-mâ, kerefs-i 
mâ (Nasturtium officinale)

cirmedâna…: Arabistan defnesi 
(Daphme gnidium)

cirm-i şebîke, cirm-i şebekî: Be-
yinde kaması kemik ve dura 
mater arasında birçok ince atar-
damar şubelerinden oluşan ağ: 
“Cirm-i şebekî bu†ûn-ı &elâ&e-i 
dimâπdan ba†n-ı evsa†ın ta√tında 
münferiş ve münbası† olan πışâ-
dır.” (24b)

cirriyy: Yılan balığı, mâr-mâhîc.
ciss: Deve ve benzeri hayvanları 

sevk için kullanılan sesler.
ciyâ¡: Aç olanlar.
ciyâd: İyi olanlar. Bkz. ceyyid
ciyef: Leşler. Bkz. cîfe
ciz¡: Aşağıya bakan düz yüksek yer.
cizr: Havuç, cezer (Daucus carota): 

“Türkî lisân üzere havuç derler, 
cîmin kesri iledir, mu¡arrebdir.” 
(161a)

cizr-i berrî: Yabanî havuç. Bkz. 
dûðû

cû¡: Açlık, «avâ.
cu√r: İn; çukur.
cu√û₣-ı ¡ayn: Gözün yukarı doğru 

öne çıkması, fırlak göz olma: 
“Gözün fevðe çıkıp nütû™ üzere 
olmasına cu√û₣-ı ¡ayn derler.” 
(273b)

cû¡-ı ba…arî: Bkz. bûlîmûs
cû¡-ı bûlîmûs: Bkz. bûlîmûs
cû¡-ı kelbî: Sürekli hissedilen açlık, 

doymama.
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ve inzâl olunup ta§fiyeden sonra 
isti¡mâl olunur.” (573a)

cüllâ√: Bez dokuyan.
cüllenâr: Nar (Punica granatum) çi-

çeği: “Cüllenâr” “gül-i enâr”dan 
mu¡arrebdir, nar çiçeğine derler. 
Ba¡∂ılar derler ki cüllenârdan 
†ıbbda murâd olunan yabanî na-
rın çiçeğidir ki onun mîvesi ol-
maz.” (159b)

cüllenâr-ı »ûzî: Huzistan narı çi-
çeği. Bkz. √all, √add

cülûd: Deriler, ciltler.
cümcüme: Kafatası: cümcüme-i 

re™s
cümle: Bütün; icmal: “Cümle, ic-

mâl ma¡nâsınadır.” (89b); sınıf, 
zümre.

cümmâr: Hurma ağacının baş de-
nilen tepe kısmı, hurma göbeği; 
hurma ağacı yağı, «urmâ ağa-
cının beynisi, şa√mu’n-na«l: 
“Cümmâr” rummân veznindedir, 
â«iri râ-i mühmeledir. Elsine-i 
nâsta ona «urmâ ağacının bey-
nisi derler, zîrâ ða†¡ olsa o ağaç 
kurur ve helâk olur, nitekim √ay-
vânın beynisi i«râc olunsa helâk 
olduğu gibi.” (160a)

cümmeyz: Arabistan inciri, yaban 
inciri, tîn-i berrî, sîðûmûrûn (Fi-
cus sycomorus)

cümûd: Katalepsi, adalelerin don-
ması ile irade ve hissin birden 
bire kaybolması hastalığı, müd-
rike, â«i≠e: “Cümûd bir mara∂-
dır ki insâna baπteten ¡ârı∂ olup 
vaðt-i ¡urû∂unda insân ne √âlde 
bulunur ise o √âl üzere kalır, 

cüdrân: Duvarlar. Bkz. cüdrân-ı 
ðı√f.

cüdrân-ı erba¡a: Bkz. cüdrân-ı ðı√f
cüdrân-ı …ı√f: Alın kemiği (os 

frontal), iki şakak kemikleri (os 
temporale) ve kaması kemik (os 
sphenoidale), cüdrân-ı erba¡a: 
“¡A₣m-ı ðı√ftan mâ-¡adâ re™sin 
dahi beş ¡a₣mi vardır, dördüne 
cüdrân derler, dimâπın dîvârları 
me&âbesindedir ve biri ðâ¡ide ve 
temel me&âbesindedir.” (12a)

cüft: İç kabuk.
cüft-âfrîd: Satyrium: “Cüft-âfrîd, 

ism-i Fârsîdir, çift yaratılmış de-
mektir, &emneşî bir nebâttır, sâðı 
vardır ve sâðında ðu∂bân-ı ke&î-
resi vardır.” (160a) Bkz. refâðîn

cüft-i bellût: Meşenin iç kabuğu.
cüfûf: Kuruluk.
cüfûn: Göz kapakları.
cülâl: Büyük, iri.
cülbân: Mürdümük (Lathyrus sati-

vus), burçak.
cülencebîn: Bal ile terbiye edilmiş 

gül: “Gülün bal ile mürebbâsı 
mi¡deyi taðviye eder, o müreb-
bâya cülencebîn derler.” (167a)

cülesâ: Oturanlar.
cüleyde: Dericik.
cüll: Çokluk, ekser; kalın, iri olan.
cüll: Çul, örtü.
cüllâb: Gül suyu: “Bir batman 

sükker a«≠ olunup üzerine dört 
ûðıyye su §abb olunur ve nâr-ı 
leyyine ile †ab« olunup üzerine 
iki ûðıyye mâ-ı verd §abb olunur 
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cü&üvv: Diz üzere çöküp oturmak.
cüşâ: Geğirmek
cüşâ-i √âmi∂: Ekşi geğirmek.
cüvâriş: Hazım için ve diğer rahat-

sızlıklar için kullanılan macun, 
cüvârişen.

cüvârişen: Bkz. cüvâriş.
cüvârişenât: Hazmı kolaylaştırıcı 

macunlar.
cüvârişen-i ¡anber: Soğuktan kay-

naklı hastalıklara, bilhassa böb-
rek hastalıklarına faydalı olan, 
cinsel arzuyu artıran, felce, tit-
remeye, çarpıntıya, sindirime 
iyi gelen, mide sıvılarını emen 
ve zihni açan macundur. Terki-
binde ðâðule, besbâse, dâr-ı §înî, 
zencebîl, dâr-ı fülfül, üşne, ðırfe, 
ðaranfül, za¡ferân, cevz-i bevvâ, 
sünbülü’†-†îb, ma§†akî, ¡anber, 
misk, bezrü’l-benc, afyûn, dü-
hn-i belesân, afyûn ve ¡asel bulu-
nan macun, cüvârişen-i «usrev.

cüvârişen-i belâ≠ur, cüvârişe-
nü’l-belâ≠ur: Mide ağrısı, üşü-
me ve unutkanlık, deriyi güzel-
leştirmek ve zihni açmak için 
kullanılan; terkibinde fülfül, 
dâr-ı fülfül, helîlec-i esved, belî-
lec, emlec, cünd-i bîdester, ðus†, 
belâ≠ur, birinc, sükker-i †aber-
zed, √abbu’l-πâr ve su¡d bulunan 
macun.

cüvârişen-i dâr-ı §înî: Karaciğer, 
mide ve böbrek zafiyetlerine 
faydalı, zararlı madde ve gazla-
rı tasfiye edici olan; terkibinde 
dâr-ı §înî, ¡ûd, râsen, ðaranfül, 
fülfül-i esved, dâr-ı fülfül, sün-

ðâim iken i§âbet eylese ðâimen 
kalır, ðâ¡id iken i§âbet eylese 
ðâ¡iden kalır, â«er √âle ta√av-
vül eylemez. O mara∂a â«i≠e ve 
müdrike dahi tesmiye olunur.” 
(79a); pıhtılaşma; donma.

cümûdet: Donma.
cünd-i bâdester: Bkz. cünd-i bî-

dester: “Cünd-i bîdester” ba¡∂ı 
müfredâtta cünd-i bâdester ya-
zılıdır, kunduz «âyesi demekle 
ma¡rûftur.” (158b)

cünd-i bîdester: Kunduz hayası, 
kunduz testisi, ðûfî, cünd-i bâ-
dester.

cünne: Kalkan.
cünûn: Dâü’l-kelb, §ubârâ, manya, 

ðu†rub türleri olan delilik.
cünûn-ı sebu¡î: Saldırgan hâller 

şeklinde beliren delilik.
cünûn-ı sersâmî: Manik deliryum, 

ðarânî†us.
cürâde: Sıyrılmış; sıyrılmış kabuk, 

zar.
cüreyb: Dağarcık: “Cüreyb””-

cirâb”ın ta§πîridir, küçük dağar-
cık demektir.” (416a)

cür√: Yara.
cürre: Tarlalara tohum atmak için 

kullanılan altı süzgülü bir kap.
cürû√: Yaralar. Bkz. cür√
cü&âm: Kâbûs, ağır basma. Bkz. 

câ&ûm, kâbûs
cüs™et: Sert olmak, katı olmak, 

§alâbet.
cü&&e: Beden, vücut.
cüsûm: Gövdeler, vücutlar.
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cüvârişen-i fencenûş: Mide felci, 
basur gazları, mizaçta bozulma, 
renkte çirkinlik ve afrodizyak 
için kullanılan; terkibinde helî-
lec, belîlec, şîr-i emlec, fülfül, 
dâr-ı fülfül, zencebîl, su¡d, şey†a-
rec-i Hindî, sünbül, bezrü’ş-şibt, 
bezrü’l-kürrâ&, «abe&-i √adîd ve 
¡asel bulunan macun. Bu macu-
nun başka formülleri de vardır.

cüvârişen-i Fendâdî…ûn: Mide 
ağrıları, soğukluğa, zafiyet ve 
yoğun gaz üreten karaciğere 
faydalı olan ve terkibinde zence-
bîl, fülfül, sünbül-i †îb, ma§†akî, 
nân«âh, bezr-i kerefs, hîrâz-
mâ, kemmûn-ı Kirmânî, selî«a, 
√abb-ı belesân, ¡âðırðar√â, 
sâ≠ec-i Hindî ve ¡asel bulunan 
macun.

cüvârişen-i Fîrûz-nûş-ı mümes-
sek: Gaz (riyâ√), basur (bevâsîr) 
ve gayr-i tabî¡î balgama («âm) 
faydalı olan, mideyi güçlendi-
ren, şehveti artıran, deriyi temiz-
leyen, böbrekleri ısıtan, rahim 
gazına ve basurdan kaynaklı 
kanamaya iyi gelen; terkibinde 
helîlec-i Kâbülî, ihlîlec-i a§fer, 
şey†arec, bezr-i kerefs, «îr-i bev-
vâ, ðus†, selî«a, ðaranfül, besbâ-
se, √avlencân, nâr-müşk, belîlec, 
emlec, nân«âh, tû≠erî-i a√mer, 
tû≠erî-i ebya∂, dâr-ı fülfül, sim-
sim, ðırfe, sünbül, cevz-i bev-
vâ, zencebîl, fülfül-mûne, su¡d, 
misk, ¡anber, demir pası, nebî≠-i 
zebîb bulunan macun.

cüvârişen-i √abbetü’l-«a∂râ: Ba-
surlar, mide üşütmesi, hazım 

bül, esârûn, zencebîl, na¡na¡, 
«îr-i bevvâ, ðırfe, keyye, enîsûn, 
bezr-i râziyânec, selî«a ve ¡asel 
bulunan macun.

cüvârişen-i encudân, cüvârişe-
nü’l-encudân: Karında gaza, 
mide şişkinliği ve gurultusuna, 
yoğun gazlara faydası olan ve 
terkibinde fülfül, bezr-i kerefs, 
encudân-ı esved, fu†râsâliyûn, 
mâmîrân, fûtenec, √âşâ, sîsâ-
liyûs, kâşim ve ¡asel bulunan 
macun. Bunun karaciğer sertliği, 
sarı su ve böbrek için kullanı-
lan; terkibinde encudân-ı esved, 
bezr-i cizr, bezr-i kürrâ&, zence-
bîl, emlec, ihlîlec-i esved, ðırfe, 
nân«âh, bezr-i kerefs, enîsûn, 
ðâðule-i §ıπâr, kemmûn-ı Kir-
mânî, dâr-ı §înî, fülfül, dâr-ı 
fülfül, sünbül-i †îb, ðaranfül ve 
fânî≠-i ebya∂ bulunan macunu 
da vardır.

cüvârişen-i felâfilî: Fülfül-i ebya∂ 
ve dâr-ı fülfülden yapılan ma-
cun: “Felâfil” “fülfül”ün cem¡i-
dir. Murâd fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı 
fülfüldür. Ve bunlardan ma¡cûn 
yapılıp adına “felâfilî” tesmi-
ye olundu.” (253a); soğuklara, 
tabii olmayan balgama, mide 
ağrısına, ekşi geğirmeye, hazım-
sızlığa, şehvete faydalı olan ve 
terkibinde fülfül-i esved, fülfül-i 
ebya∂, dâr-ı fülfül, bir başka for-
mülümde bu terkibe ¡îdânu’l-be-
lesân, √amâmâ, sünbül, zencebîl, 
bezr-i kerefs, sîsâliyûs, selî«a, 
esârûn, râsen ve ¡asel bulunan 
macun.
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cüvârişen-i kâfûr, cüvârişe-
nü’l-kâfûr: Mide, karaciğer za-
fiyeti, hazım sıkıntısı ve yoğun 
gazlar için kullanılan; terkibinde 
kâfûr, za¡ferân, ¡ûd, ðâðule, «îr-i 
bevvâ, kebâbe, kâşim, ðırfe, ða-
ranfül, üşne, sünbül, besbâs, §an-
dal-ı ebya∂, fülfül, dâr-ı fülfül, 
dâr-ı §înî, şey†arec, nâr-müşk, 
şeðâðul, √avlencân, cevz-i bev-
vâ, zencebîl, su¡d, fülfül-mûne 
bulunan macun. Bunun başka 
terkipleri de vardır.

cüvârişen-i …ay§ar: Koliklere, so-
ğuklara, gayr-i tabî¡î balgama, 
guta faydalı olan ve terkibinde 
dâr-ı fülfül, zencebîl, helîlec-i 
a§fer, saðmûnyâ, türbüd, bezr-i 
kerefs, nân«âh, ¡âðırðar√â, mil√-i 
†aberzed ve ¡asel bulunan macun.

cüvârişen-i kemmûnî, cüvârişe-
nü’l-kemmûnî: İç organlarda 
soğuktan ve yaşlılarda balgam-
dan kaynaklanan ağrılara fayda-
lı, sindirimi kolaylaştırıcı, cinsel 
arzuyu ve geğirmeyi giderici 
olan; terkibinde kemmûn-ı Kir-
mânî, «all-i «amr, varað-ı se≠âb, 
fülfül, zencebîl, bûrað-ı Ermenî 
ve ¡asel bulunan macun.

cüvârişen-i kündür, cüvârişe-
nü’l-kündür: Kündür, sükker, 
fülfül, dâr-ı fülfül, zencebîl, √av-
lencân, cevz-i bevvâ, «îr-i bev-
vâ, misk ve ¡aselle terkip olunan 
macun.

cüvârişen-i Ledîsûlî†us: Midenin 
ağır üşümesi, ekşi geğirme, şeh-
vet ve sindirim kaynaklı ateşli 
hastalıklar için kullanılan; ter-

sıkıntısı ve ishal için kullanı-
lan; terkibinde √abbetü’l-«a∂râ, 
¡asel, belâ≠ur, simsim-i muðaş-
şer, sükker-i †aberzed, helîlec-i 
Kâbülî, belîlec, emlec, zencebîl, 
dâr-ı fülfül, birinc, sâ≠ec-i Hindî, 
şey†arec, fülfül, merzencûş, bes-
bâse, ¡asel ve semn-i baðar bulu-
nan macun.

cüvârişen-i Hindî: Kolik (ðûlınc), 
eklem ağrıları, gut ve sırt ağrı-
ları için kullanılan; terkibinde 
saðmûnyâ, cevz-i bevvâ, ðâðule, 
zencebîl, dâr-ı §înî, ðırfe, nâr-
müşk, ðaranfül, fülfül, türbüd, 
sükker ve ¡asel bulunan macun.

cüvârişen-i Hindî: Koliklere, mide 
üşütmesine, eklem ağrılarına ve 
guta iyi gelen; terkibinde şey†a-
rec, sâ≠ec-i Hindî, cevz-i bevvâ, 
nân«âh, nâr-müşk, «îr-i bevvâ, 
fülfül, dâr-ı fülfül, zencebîl, ihlî-
lec-i esved, ðaranfül, besbâs, fânî≠ 
ve nebî≠-i ¡atîð bulunan macun.

cüvârişen-i «usrev: Bkz. cüvâri-
şen-i ¡anber

cüvârişen-i is…an…ûr: Afrodizyak 
özelliği olan ve terkibinde bezr-i 
hilyevn, bezr-i ba§al, bezr-i lift, 
bezr-i ru†âb, bezr-i kürrâ&, bezr-i 
circîr, bezr-i cizr, bezr-i encure, 
şehdânec, √abbetü’l-«a∂râ, lisâ-
nu’l-¡a§âfîr, simsim-i muðaşşer, 
bezr-i fücl, iki tû≠erîler, levz-i 
§anevber, √abbu’r-reşâd, isðîl-i 
meşvî, zencebîl, şeşðâðul, √av-
lencân, fülfül, sürre-i isðanðûr, 
dâr-ı §înî, cevz-i bevvâ, iki beh-
menler, isðîl, fânî≠ ve ¡asel bulu-
nan macun.



272 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

bülü’†-†îb, selî«a, bezr-i kerefs, 
nân«âh, bezr-i râziyânec, enîsûn, 
eftîmûn-ı aðrî†î, türbüd, saðmûn-
yâ, sükker-i †aberzed ve ¡asel bu-
lunan macun.

cüvârişen-i şehriyârî: Kebid, 
mi¡de berdine, sarı su ve mir-
re-i sevdâ ve ba†nı ishâl için 
kullanılan müshil. Terkibinde 
şey†arec-i Hindî, zencebîl, fül-
fül, dâr-ı fülfül, ðırfe, ðâðule-i 
§ıπâr, ðatanfül, nâπbeşt, sâ≠ec-i 
Hindî, nüşâ-i √ın†a, ma§†akî, 
ðâðule-i kibâr, dâr-ı §înî, sün-
bülü’†-†îb, selî«a, bezr-i kerefs, 
nân«âh, bezr-i râziyânec, enîsûn, 
eftîmûn-ı aðrî†î, türbüd, saðmûn-
yâ, sükker-i †aberzed ve bal bu-
lunur.

cüvârişen-i †âlîsfer: Mide üşütme-
si ve yoğun gazlar için kullanılan 
ve terkibinde †âlîsfer, zencebîl, 
fülfül, hâl, ðırfe, sükker-i †aber-
zed bulunan macun.

cüvârişen-i temrî: Kolik (ðûlınc), 
soğuklar ve idrar zorluğu için 
kullanılan; terkibinde bûrað-ı 
Ermenî, kemmûn-ı Kirmânî, 
fu†râsâliyûn, zencebîl, fülfül-i 
ebya∂, saðmûnyâ, temr-i heyrûn, 
levz-i √ulv ve ¡asel bulunan ma-
cun. Bu macunun başka formül-
leri de vardır.

cüvârişen-i ¡ûd: Mideyi takviye, 
hazmı kolaylaştırmak balgam 
çıkarmak için kullanılan ve ter-
kibinde sünbül-i †îb, sünbül-i 
Rûmî, bezr-i kerefs, enîsûn, 
ma§†akî, ¡ûd, mermâ√ûz, ðaran-
fül, ðırfe, sükk, ða§abu’≠-≠erîre, 

kibinde «all-i «amr, kemmûn, 
fülfül, zencebîl, se≠âb-ı yâbis, 
bûrað ve ¡asel bulunan macun.

cüvârişen-i mes√u…ûnyâ-i müs-
hil: Gut, sırt ağrıları ve soğuk ta-
biatlı hastalıklar için kullanılan; 
terkibinde saðmûnyâ, dâr-ı §înî, 
şey†arec, zencebîl, fülfül-i es-
ved, türbüd, dâr-ı fülfül, ðâðule, 
ðaranfül, bezr-i kerefs, nân«âh, 
nûşâ≠ur, mil√-i Hindî, fânî≠, 
√ıltît, mes√uðûnyâ bulunan ma-
cun.

cüvârişen-i Mütevekkil: Mideyi 
güçlendirici, sindirime faydalı 
olan ve terkibinde sünbül, ða-
ranfül, dâr-ı §înî, cevz-i bevvâ, 
ðâðule, sükk, fülfül-i ebya∂, 
zenvebîl, cünd-i bîdester, lübân-ı 
ebya∂-ı ≠eker, sükker-i †aberzed 
ve ¡asel bulunan macun.

cüvârişen-i sefercelî: Faydalarına 
göre farklı terkipleri olan ayva 
macunu.

cüvârişen-i simsim: Kabuğu çıka-
rılmış simsim, kemmûn-ı Kir-
mânî, zencebîl, fülfül, dâr-ı fül-
fül her birinden beşer dirhem, 
dâr-ı §înî, ðâðule, hâl ve sükker-i 
†aberzedden müteşekkil macun.

cüvârişen-i şehriyârî: Karaci-
ğer ve mide soğukluğuna, sarı 
suya ve safraya faydalı olup 
mideyi ishal eden ve terkibinde 
şey†arec-i Hindî, zencebîl, fül-
fül, dâr-ı fülfül, ðırfe, ðâðule-i 
§ıπâr, ðatanfül, nâπbeşt, sâ≠ec-i 
Hindî, nüşâ-i √ın†a, ma§†akî, 
ðâðule-i kibâr, dâr-ı §înî, sün-
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ðus†, ðırfe, sünbül-i †îb, √abb-ı 
belesân, selî«a, cevz-i bevvâ, 
ðâðule, ðaranfül, enîsûn, iklî-
lü’l-melik, şey†arec-i Hindî, nâr-
müşk, besbâs, birinc-i Kâbülî, 
rîvend-i §înî, zerâvend-i †avîl, 
üşne, su¡d, ða§abu’≠-≠erîre, fül-
fül, dâr-ı fülfül, helîlec-i esved-i 
münaððâ, belîlec, √abbu’l-âs ve 
¡asel-i †aberzed bulunan macun.

cüvârişenü’l-misk: Mide zafiye-
ti, midede gaz, basur gazları ve 
kalp çarpıntısı için kullanılan; 
terkibinde misk, «îr-i bevvâ, 
ðâðule, ðaranfül, zencebîl, dâr-ı 
fülfül, dâr-ı §înî, ¡ûd-ı Hindî ve 
za¡ferân bulunur.

cüvârişenü’l-mülûk: Senenin her 
günü tüketildiğinde her türlü 
hastalığa engel olan ve tedavi 
eden; terkibinde helîlec-i esved, 
belîlec, emlec, şûnîz, fülfül-i 
esved, dâr-ı fülfül, zencebîl, 
fülfül-mûne, nâr-müşk, ðâðule, 
su¡d, kebâbe, belâ≠ur, fânî≠, bu-
lunan macun.

cüvârişenü’l-¡ûd: Hâl, zencebîl, 
dâr-ı §înî, selî«a, za¡ferân, fül-
fül, ferencmüşk, zürünbâd, su¡d, 
zerneb, sâ≠ec-i Hindî, ðaranfül, 
¡ûd-ı «âm, ¡anber, lâjverd, kâfûr, 
türbüd, mil√-i Hindî ve ¡aselden 
mürekkep macun.

cü≠âm: Lepra, dâü’l-esed.
çadır uşağı: Bkz. uşşað
çâvşîr: Bkz. câvşîr
çehârek: Bkz. cehârek
çekirge: Bkz. cerâd
çen†âyânâ: Bkz. cen†iyânâ

besbâse, helîlec-i Kâbülî, ferenc-
müşk, cevz-i bevvâ bulunan ma-
cun.

cüvârişen-i us…uf: Saðmûnyâ-i 
An†âkî, türbüd-i ecvef, türbüd-i 
ebya∂, fülfül, ðâðule, zencebîl, 
dâr-ı §înî, emlec, ðaranfül, bes-
bâse, cevz-i bevvâ, sükker ve 
¡asel ile yapılan macun

cüvârişen-i ütrücc, cüvârişe-
nü’l-ütrücc: Gazları bertaraf 
edici, yemekleri sindirici ve ağız 
kokusunu giderici olan; terki-
binde ðuşûru’l-ütrüccü’l-a§fe-
rü’l-yâbis, ðaranfül, cevz-i bev-
vâ, dâr-ı fülfül, «îr-i bevvâ, dâr-ı 
§înî, √avlencân, zencebîl ve ¡asel 
bulunan macun.

cüvârişen-i zencebîl: Mide ve ba-
ğırsak zafiyetlerine, sindirime, 
koleraya faydalı olan; terkibin-
de zencebîl, §amπ-ı ¡Arabî, «îr-i 
bevvâ, ðaranfül, dâr-ı §înî, cebz-i 
bevvâ, za¡ferân, neşâstec ve sük-
ker-i †aberzed bulunan macun.

cüvârişenü’l-âs: Metabolizmanın 
bozulmasına, sıvı çıkarılması-
na, midede hazımsızlığa faydalı 
olan ve terkibinde √abbu’l-âs, 
ihlîlec-i esved, belîlec, emlec, 
†âlîsfer, fülfül, dâr-ı fülfül, zen-
cebîl, ma§†akî, ðardemânâ, ke-
revyâ, enîsûn, kemmûn, sünbül, 
selî«a, ðâðule, ðus†, cevz-i bev-
vâ, bezr-i kerefs, nân«âh, sâ≠ec-i 
Hindî ve ¡asel bulunan macun.

cüvârişenü’l-◊ûzî: İshal, hazım 
problemleri, mide zafiyeti ve 
soğuk için kullanılan; terkibinde 
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heyûfârîðûn - ن ــ אر  derler 
ve ûfârîðûn dahi derler.” (151a); 
“Bu laf₣ “ûfârîðûn” olan laf₣-ı 
Yûnânî’den mu¡arrebdir. Ba¡∂ı-
lar dediler ki heyûfârîðûndan 
murâd dâdî-i Rûmî veyâ √abb-ı 
belesândır, onlar πala† eylediler 
belki §avâbı ¢ânûn’un bu ≠ikr 
eylediğidir.” (165b) Bkz. Bkz. 
ûfârîðûn

∂a¡f: Zayıflık, zafiyet, «aver; gev-
şeklik, vehn: ∂a¡f-ı dimâπ, ∂a¡f-ı 
mi¡de, ∂a¡f-ı beden, ∂a¡f-ı kebid, 
∂a¡f-ı ba§ar, ∂a¡f-ı ðalb, ∂a¡f-ı 
nab∂, ∂a¡f-ı ðuvvet, ∂a¡f-ı binye, 
∂a¡f-ı ha∂, ∂a¡f-ı re™s

∂afâdı¡: Kurbağalar: ∂afâdı¡-ı neh-
riyye, ∂afâdı¡-ı πayr-i nehriyye

dâfi¡, dâfi¡a: Def edici, uzaklaştırı-
cı, √âfiz; boşaltma fiilini yapıcı.

daπdaπa: Gıcıklanma, bir nesnenin 
hareketinden duyulan ürperti; 
acı.

∂âπı†, ∂âπı†a: Sıkıştırıcı, sıkıcı.
daπr: Bkz. taπr
∂aπ†, ∂aπ†a: Sıkıştırmak, ta∂yîð.
∂a√âmet: İri ve yumru olmak, ¡abâ-

let.
dâ«ıs: Dolama hastalığı, paronyc-

hia: “Dâ«ıs bir verem-i «urâcî-
dir ki tırnakların cânibinde vâði¡ 
olur ve o verem §a¡bdır ve îlâmı 
şedîddir, ba¡∂ı kerre teðarru√ 
edip te™ekküle mü™eddî olur ve 
ba¡∂ı kerre müteðarri√ olan o ve-
remden midde-i raðîða-i münti-
ne seyelân eder.” (556b)

∂â√ik: Gülen.

çerez: Bkz. nuðl
çeşme-zen: Bkz. teşmîzec
çıban: Bkz. demâmîl
çınar: Bkz. dülb
çiğin: Omuz.
çil keklik: Bkz. †ayhûc
çiriş: Çiriş (Asphodelus) otu kö-

künden üretilen tutkal.
çorba: Bkz. meraða, emrâð.
çökek: Kara balçık, √ame™î.
çörek otu: Bkz. şûnîz
dâ™: Hastalık. Bkz. edvâ
∂abâb: Rutubetli pus, sis, duman.
∂abâbiyyet: Pusluluk.
∂abb: Bkz. √ir≠evn
dâbbe: Davar; at, katır, sığır türü 

hayvanlar.
dâbı…: Sünücü, uzayıcı; yapışıcı.
∂âbı†, ∂âbı†a: Faydalı olan, tedbir.
∂ab†: Korumal, √ıf₣; kavramak, 

fehm.
∂abu¡, ∂abu¡a: Sırtlan.
∂abu¡a-i ¡arcâ: Yeleli kurt, sırtlan.
∂ac¡a: Yatıp kalkma; yan üzere yat-

ma.
∂acer: Sıkıntılanmak; keder, melâl.
∂acer-i nefes: Sıkıntılı nefes.
∂âdd: Düşman.
dâdî: Şeytan arpası da denilen acı 

bir arpa cinsi, dâ≠î (Hypericum 
perforatum). (163a)

dâdî-i Rûmî: Heyûfârîðûn?: “‰ab¡ 
ile olan nüs«ada dâdî-i Rûmî 
vâði¡ olmuştur ya¡nî dâdî iki 
ðısmdır, Rûmî olan ðısmına 
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fîliyyedir ya¡nî ¡i₣am ve istivâ-
da ve ¡adem-i ¡adv ü i√∂ârda ve 
a«ma§-ı ðademin imtilâsında 
fîlin ricl ve ðademine müşâbih 
olur, ona o sebebden “dâ™ü[‘l-fîl] 
tesmiye olundu. Ve ba¡∂ılar de-
diler bu ¡illet ðayle ke&ret üzere 
¡ârı∂ olur √attâ nühû∂ ve ðıyâma 
ðudreti olmaz, binâen ¡aleyh ona 
dâ™-i fîl tesmiye olunur.” (447b) 

dâ™-i &a¡leb: Saç dökülmesi hastalı-
ğı, alopecia.

dâ¡î, dâ¡iye: Yol açan, sebep olan.
∂a¡îf, ∂a¡îfe: Zayıf, mehîn.
dâ¡î-i …avî: Kuvvetli sebep.
dâir: Belirli vakitlerde tekrar edici.
dâire-i burûc, dâiretü’l-burûc: 

Burçlar dairesi, güneşin bir yıl 
boyu dolandığı daire.

dâire-i meyl: Dik açıklık dairesi: 
“Ve dâire-i meyl bir dâire-i ¡a₣î-
medir ki o dâire að†âb-ı erba¡aya 
mürûr eder ya¡nî felek-i a¡₣amın 
ðu†bları ile felekü’l-burûcun 
ðu†blarına mürûr eyler.” (41b)

dâire-i tâmme: Tam daire.
dâire-i uf…: Bkz. ufð
da¡k: Ovmak, delk; vurma.
da…î…, da…î…a: İnce; un: daðîð-ı 

¡ades, daðîð-ı erüzz, daðîð-ı 
√ın†a, daðîð-ı √ımma§, daðîð-i 
şa¡îr, daðîð-i bâðılâ, daðîð-ı kir-
senne, daðîð-i «anderûs. Bkz. 
edıðða

da……: Dövüp ezmek, sa√ð; incelt-
mek.

da……â…: Gayet ince olan.

∂a√ik: Gülmek.
dâ«il, dâ«ile: Girici, dahil, nâfi≠; 

içeren.
da«île: Bkz. lüπat-i da«île
∂a«m, ∂a«me: İri.
da«me: Mezar odası.
da√mer&â: Karaciğer ve dalak tıka-

nıklıklarına, kuru olmayan öksü-
rük ve nefes darlığına, sarılığa 
tedavi için kullanılan bir macun-
dur; terkibinde bezr-i √armel, 
lübân-ı ma§†akî, √abb-ı belesân, 
za¡ferân, iklîlü’l-melik, sünbül-i 
†îb, fülfül, zerâvend-i †avîl, râ-
vend-i §înî, zürünbâd, derûnec, 
afyûn, zencebîl, ðus†, selî«a, su¡d 
on istâr, §abr-ı İsðû†arî, ðaranfül, 
«arbað-ı ebya∂, verd-i a√mer-i 
yâbis, şûnîz bulunur.

da√mer&â: Terkibinde bezr-i √ar-
mel, lübân-ı ma§†akî, √abb-ı 
belesân, za¡ferân, iklîlü’l-melik, 
sünbül-i †îb, fülfül, zerâvend-i 
†avîl, râvend-i §înî, zürünbâd, 
derûnec, afyûn, zencebîl, ðus†, 
selî«a, su¡d, §abr-ı İsðû†arî, ða-
ranfül,«arbað-ı ebya∂, verd-i a√-
mer-i yâbis, şûnîz olan macun.

da√mer&iyâ: Bkz. da√mer&â
da√v: Döşemek, bas†.
∂a√ve: Güneşin doğup yenice yük-

seldiği vakit.
dâ™-i fîl, dâü’l-fîl: Elephantiasis, 

lenfödem: “Dâ™-i fîl sâðın ve 
ðademin büyüyüp fîl dedikleri 
cânverin ðadem ve sâðına ben-
zemektir.” (31b); “Dâ™-i fîl” 
ðadem ve sâðta olan πıl₣at-i 
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bu minvâl üzere dâl ile ve †ab¡ ile 
olan nüs«ada bilâ-dâl âmûniyûn 
vâði¡ olmuştur. Ve mevcûd olan 
kütüb-i †ıbbiyye tetebbu¡ olunup 
o varaðı birinde bulmadık lâkin 
Mu¡âlecât-ı Bu…râ†iyye’de ra¡şe 
bâbında bir √uðne-i √âdde terkî-
binin eczâlarından olmak varað-ı 
behlec diye bir nebt ≠ikr edip 
der ki varað-ı behlec bir √aşîşe-
dir ki müzze demekle ma¡rûf-
tur, bilâd-ı bâridede olur ve onu 
Ekrâd isti¡mâl eder ve zu¡m eder-
ler ki o √aşîşeyi şemm ve «ubz 
ile ekl ra¡şeyi izâle eder ve ona 
ziyâde i¡tinâ ederler. Ba¡îd olmaz 
ki varað-ı dâmûniyûn murâd o 
√aşîşe ola ve dâmûniyûn o va-
raðı isti¡mâl eden ðavme ı†lâð 
oluna.” (264a)

∂a™n: Koyunlar.
dânı…: Dirhemin altıda biri, 0, 52 

gr (Dirhem 3,125 gr kabul edil-
diğinde)

dâniş: İlim.
∂ar¡: Çatal tırnaklı dişi hayvanların 

memesi.
∂arar: Zarar, ¡âdiye.
∂arb: Vurma; çarpma; çarpma iş-

lemi; karıştırma, «al†; sınıf, tür. 
Bkz. ∂urûb

∂arbe: Vurma, çarpma, ∂arbe.
∂arbet: Vuruş.
dârçîn: Tarçın, dâr-ı §înî (Cinna-

momum zeylanicum)
∂arebân: Darbe, çarpıntı; nabız.
∂arebânî: Çarpıntılı, darbeli.
∂arebât: Darplar, vuruşlar.

dâ…û: Bkz. dûðû
dalak: Bkz. †ı√âl
dâli¡u’l-lisân: Dili dışarıda.
dâll: Hastalığın mevcut hâline de-

lalet eden belirtisi; delil, mev-
cut zamanda olan delil: “◊â∂ıra 
delâlet eden delîle dâll ve mâ∂î-
ye delâlet eden delîle te≠kire ve 
müstaðbele delâlet eden delîle 
taðdime-i ma¡rifet ve sâbıðu’l-
¡ilm tesmiye olunur ve in≠âr 
dahi tesmiye olunur.” (57a) 
Bkz. te≠kire, taðdime-i ma¡rifet, 
sâbıðu’l-¡ilm

dâmâmûn: Mide ve sinir soğukluk-
larına, vücudu takviyeye fayda-
lı ve terkibinde mey¡a, ma§†akî, 
sâ≠ec-i Hindî, sünbül, ûferbiyûn, 
dâr-ı §înî, şem¡-i ebya∂ ve fülfül 
bulunan yağ.

∂âmî: Kanlı.
dâmiπa: Beyne kadar uzanan kafa-

tası yarası: “Ve dâmiπa o şecce-
dir ki ümmü’d-dimâπların dahi 
itti§âli müteferrið olup nefs-i 
dimâπ görüne.” (244a)

∂âmin, ∂âmine: Kefil, mütekeffil, 
kâfile.

∂âmir, ∂âmire: İçine çekilmiş; 
ince, zayıf.

dâmi¡ü’l-¡ayn: Gözü yaşlı, gözü bir 
hastalıktan dolayı yaşaran.

dâmiye: Kanlı: li&e-i dâmiye, 
bevâsîr-i dâmiye.

∂amm: İlave etmek, eklemek, cem¡; 
zammelemek, ötrelemek; ötre.

dâmûniyûn: Bir ot: “Varað-ı 
dâmûniyûn nüs«a-i sul†âniyyede 



Tahbîzü’l-Mathûn 277

kökü ₣ann eyledi. Ve İbn Cülcül 
lisânu’l-¡a§âfîr ₣ann eyledi. Ve 
ba¡∂ılar dahi bir ¡uşbedir ki onu 
dûd-ı √arîr ra¡y eder ₣ann eyle-
di. Ve Mecûsî zeytûn-i Hindînin 
yaprağı ₣ann eyledi. Bi’l-cümle 
bunlar πala† eylediler ve ₣unûn-ı 
fâsideye tâbi¡ oldular diye İbn 
Kütbî ta√ðîð ve √ükm eyledi.” 
(165b)

∂ârr, ∂ârre: Zararlı.
∂arrâ™: Üzülmek.
dârre: Akıcı.
dârû: İlaç.
∂arûre: Kullanılması kaçınılmaz 

olan ilaç: “∞arûre o devâdır ki 
ona √âcet müştedde ola.” (182a)

dâü’l-kelb: Kuduz, rabies.
dâü’l-esed: Lepra, cü≠âm.
dâü’l-√ayye: İktiyozis, balık pulu 

derisi hastalığı.
∂av™: Işık.
∂avâπıt: Sıkıştırıcılar. Bkz. ∂âπı†
∂avmerân: Bkz. cem-siferem
dâye: Bkz. mür∂ı¡a
∂aymurân: Sultani fesleğen, yaba-

ni fesleğen, √amâ√im, cemâcim 
(Ocimum minimum)

∂ayr: Zarar.
∂ayyi…, ∂ayyi…a: Dar.
dâ≠î: Bkz. dâdî
de¡a, de¡at: Dinlenmek; hareketsiz-

lik, sükûn.
de™b: Adet, deyden, mu¡tâde.
debâb: Yürümek.
debb: Sirayet.

∂ares: Dişte kamaşmanın yol açtı-
ğı uyuşma, ağrı: “Ve ke≠âlik biri 
dahi diş ağrısıdır, ona ∂ares der-
ler. ∞aresin sirâyeti o mertebeye 
bâliπ olur ki √âmi∂ olan nesneler 
ta«ayyül olunmakla ∂ares √âdi& 
olur.” (34b)

dâreyn: Dünya ve ahiret.
dâr-ı fülfül: Fülfül ağacının, uzun 

biberin (Piper longum) ilk mey-
vesi: “İşbu dâr-ı fülfül fülfül 
ağacının ibtidâ meyvesi olur, 
ağacından dâr-ı fülfül tesâðu† 
eyledikten sonra o ağacın ikinci 
mîvesi ma¡rûf olan fülfül olur.” 
(163b)

dâr-ı §înî: Bkz. dârçîn
dâr-ı şîşe¡ân: Kandil ağacı, şimşek 

ağacı, ðun≠ûl, ¡ûdu’l-berð, fe-
sa¡sâðın, vebâksebîn, ı§†aflâyûs 
(Calycotome spinosa)

darı: Bkz. câvers
∂ârib, ∂âribe: Çalan, benzeyen, 

nâ₣ır, mâil. Bkz. ¡urûð-ı ∂âribe
dârkîse: Hindistan’da yetişen bir 

ağacın kabuğu, †âlîsfer: “İbn 
Kütbî der ki dârkîse †âlîsferdir. 
Ve ba¡∂ılar dediler ki besbâsedir 
ve besbâsenin ≠ikri teðaddüm 
eyledi. Ammâ †âlîsfer bir nev¡ 
ðışrdır ki Hind’den gelir, πalî₣-
dir, †a¡mînda ðab∂-ı şedîd vardır 
ve √iddetten bir şey™-i yesîr var-
dır, ¡ı†riyyeti ðavî değildir, tâze 
iken levni aşðardır ve ¡atîðinin 
levni esved olur.”; “‰âlîsfer, 
tercümede va§f olunan kabuk-
tur. ∏âfiðî besbâse ₣ann eyledi 
ve ba¡∂ılar şecere-i Hindiyyenin 
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def¡î: Bir kere, birden.
def…: Su dökmek; meni çıkmak, 

zerða. Bkz. defeðât
defne ağacı: Bkz. dehmest, πâr
defr: Kötü kokmak, kötü koku bağ-

lamak.
deπal: İşe yaramaz fasit. 
de«an, de«ane: Tütsü, duman, 

du«ân, dûde.
dehânet: Yağlılık; yağ vasfı.
dehenec: Malahit.
deheş: Bayılmak; sersemleyip aklı 

gitmek.
de««âletü’l-ü≠ün, de««â-

lü’l-ü≠ün: Kırkayak, de√√âs, 
el-erba¡atu ve’l-erba¡ûn (Diplo-
poda)

de√√âs: Bkz. de««âlü’l-ü≠n
deh-i yâz-deh: Ona bir katılarak 

yapılan on bir .
dehîn: Özü yağlı olan ilaç: “Ve 

dehîn o devâdır ki onun cevhe-
rinde dühn ola.” (137a)

dehine: Yağlı.
dehmest: Defne ağacı, dehmeşt, 

πâr (Laurus nobilis)
dehmeşt: Bkz. dehmest
dehr: Zaman. Bkz. dühûr
dehrî: Tabiatçılar, âlemin kadim ve 

kıyametin olmadığına inananlar.
dehtûre: Bkz. cevz-i mâ&il
dekk: Parça parça etmek.
del¡, del¡-i lisân: Dilin ağızdan çı-

kıp sarkması.
delâlât: Belirtiler, ¡alâmât.
delice: Bkz. zi™ân

debbâbe: Karınca gibi yayılıcı, yü-
rüyücü.

debbûs: Topuz.
deber: Yük hayvanlarının sırtında 

eyer vs. oluşan yara, yağır.
debîb: Yürüme, yavaş yavaş ilerle-

me; ilaç, macun: “Debîb” †abîbler 
ı§†ılâ√ında devâ demek olur; ba¡∂ı-
lar derler ma¡cûn demek olur.” 
(414a)

debîd: Deva; macun: “Debîb, †abîb-
ler ı§†ılâ√ında devâ demek olur; 
ba¡∂ılar derler ma¡cûn demek 
olur. ◊alîmî.” (414a): debîd-i 
verd, debîd-i îresâ, debîd-i kibrît

debîdâr: Hint kökenli bir bitki.
debîd-i îresâ: Mide fesadı, su top-

lanması ve karnı yumuşatmak 
için kullanılan; terkibinde îresâ, 
fülfül, zencebîl, encudân, enîsûn, 
ma§†akî, √abb-ı râziyânec, 
nân«âh, bezr-i kerefs ve ¡asel bu-
lunan macunç

debîd-i verd: Karaciğer ve dalak 
tıkanıklarına, sevdâ ve balgam 
kaynaklı ateşlere yararlı olan ve 
terkibinde verd, ¡u§âre-i sûs, sün-
bül, selî«a, fiðâ√-ı i≠«ir, mürr, 
za¡ferân ve ma§†akî ile macun 
yapılıp tablet gibi kullanılan ilaç.

decâc, decâce: Tavuk.
def¡aten: Bir defa.
defe…ât: Spermin boşalmaları. Bkz. 

defð
deffâ¡, deffâ¡a: İtici, uzaklaştırıcı.
def¡-i †abî¡î: Doğal yolla dışkı çı-

karmak.
defî™, defî™e: Sıcak; mutedil sıcaklık.
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dema…: Tipi.
demâmîl: Çıbanlar. Bkz. dümmel
demevî: Kanlı; kan tabiatlı.
demeviyyet: Kana dönüşme; kan-

lılık. 
dem-i a«aveyn, demü’l-a«aveyn: 

İki kardaş kanı, dem-i tinnîn, 
dem-i &u¡bân (Dracaena draco, 
Dracaena cinnabari) usaresi.

dem-i câmid: Pıhtılaşmış kan, 
¡alaða-i câmid.

dem-i πabî†: Taze kan.
dem-i &u¡bân: Bkz. demü’l-a«a-

veyn
dem-i †am&: Regl kanı.
dem-i tinnîn: Bkz. demü’l-a«aveyn
demir dikeni: Bkz. √asek
demir: Bkz. √adîd, âhen
demregi: Bkz. ðûbâ
dend: Mâhû-dâne, mâhûndâne, 

«ırva¡-ı §înî (Croon tiglium), 
√abbu’s-selâ†în, √abbu’l-mülûk. 
Bkz. mâhûndâne

dene…a: Bkz. şeylem
der™: Uzaklaştırmak, †ard.
derâdir: Dişlerin çıktığı yerler, diş 

kökü etleri, maπriz-i esnân. Bkz. 
dürdür

derâhim: Dirhemler, gümüş para-
lar.

dera…a: Deri kalkan.
dera…ayn: Bkz. deraðî
der-¡a…ıb: Ardından.
dera…î: Larenksi oluşturan kıkır-

dakların en büyüğü, deraðayn, 
tiroid kıkırdak, thyroid cartilage, 

delîl-i ₣annî: Kuşkulu delil.
delk: Ovmak, da¡k.
delk-i isti¡dâd: Spor ya da egzersiz-

den önce yapılan masaj: “Ve del-
kin bir nev¡i dahi vardır ki ona 
delk-i isti¡dâd derler. O delk-i is-
ti¡dâd riyâ∂ete şürû¡ olunmazdan 
muðaddem olan delke derler ve 
o delke mülâyemet ve lînet üzere 
başlanır ve riyâ∂ete şürû¡u ðarîb 
oldukta teşdîd olunur.” (101a)

delk-i istirdâd: Spor ya da eg-
zersizden sonra yapılan masaj, 
delk-i müsekkin: “Ve bir nev¡ 
delk dahi vardır ki ona delk-i 
istirdâd derler. O delk-i istirdâd 
riyâ∂etin tamâmından sonra olan 
delk olur ve ona delk-i müsekkin 
dahi tesmiye olunur.” (101a)

delk-i müsekkin: Bkz. delk-i istir-
dâd

dellâk: Masajcı, bedeni ovucu.
delûk: Ovuşturma yoluyla kullanı-

lan ilaçlar.
delûk: Uzva, bedene sürülen ilaç.
delûkât: Bedene sürmekle tesir icra 

eden ilaçlar.
delûken: Bedene sürülerek.
delv: Kova burcu.
dem¡, dem¡a: Göz yaşı; bitkiden bı-

çakla delinerek alınan özü.
dem: Kan. Bkz. dimâ; vücudun 

hıltlarından dem.
dem¡a: Gözde akıntı hastalığı: 

“Dem¡a o ¡illet-i ¡ayndır ki o ¡il-
leti olan göze daimâ ru†ûbet-i 
mâiyye ile ra†b olur ve ba¡∂ı ker-
re dem¡a seyelân eder.” (273a)
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câvüz edip ve ef¡âl-i †abî¡iyyeye 
∂arar-ı beyyini olup lâkin ihlâk-i 
nüfûs ve istihlâk-i ebdân merte-
besine bâliπ olmaz ise ona dere-
ce-i &âli&e derler.” (48a)

derece-i &âniye: Bedende devanın 
mizacının insan mizacına tesi-
rinin derece-i ûlâya göre ikinci 
derecede olduğu ama zararının 
açık, görünür olmadığı mesabe: 
“Eger edviyenin keyfiyyeti bu 
dereceyi mütecâviz olup lâkin 
beden-i insânda o keyfiyyetin 
∂arar-ı beyyini olmaz ise ona 
derece-i &âniye tesmiye olunur.” 
(47b)

derece-i ûlâ: Bedende devanın mi-
zacının insan mizacına tesirinin 
az ya da yok mesabesinde olduğu 
derece: “Ve mütenâvel olan ed-
viyenin keyfiyyeti √asebiyle be-
den-i insânda fi¡li ∂a¡îf ve πayr-i 
ma√sûs olur ise me&elâ devâ-i 
√ârrın bedeni tes«îni ve devâ-i 
bâridin tebrîdi tefa††un olunma-
yıp tekrâr-be-tekrâr lems olun-
madıkça bedende olan √arâret ve 
bürûdet-i zâyideler ma√sûs olun-
mayıp ancak tekerrür-i lems ile 
keyfiyyet-i tes«în ve keyfiyyet-i 
tebrîd √iss olunur ise ona dere-
ce-i ûlâda √ârr veyâ«ûd derece-i 
ûlâda bârid ı†lâk olunur.” (47b)

derîce: Basamak, merdiven, nerdü-
bân.

derûnec: Doronicum scorpiodes.
derûniyûs: Bkz. bellû†iyye
derz: Kemiklerin birleşme yeri, 

şân, şe™n, suture crane; dikiş yivi.

türsî, πu∂rûf-ı türsî: Ve √ancere 
üç ¡aded πu∂rûftan mürekkeb-
dir: Evvelkisi cess ile ve √iss ile 
ma¡lûm olan πu∂rûftur ya¡nî yed 
ile mess olunur ve göz ile görü-
lür; boğazın önünde ve çenenin 
altında olur, ona deraðî ve türsî 
derler onu için ki bu πu∂rûfun 
bâ†ını muða¡¡ar ve ₣âhiri mu√ad-
deb olur.” (18b)

derânî: bkz. mil√-i derânî
derârî: Bkz. kevâkib-i derârî
derârîc: Turaç kuşları. Bkz. dürrâc
derc: Toplamak, içermek, cem¡, 

id«âl; merdiven çıkmak.
derdâr: Kara ağaç, şeceretü’l-baðð 

(Ulmus)
derec: Merdivenler, basamaklar.
derecât: Mertebeler, dereceler, 

merâtib.
derece-i râbi¡a: Bedende devanın 

mizacının insan mizacına tesi-
ri derece-i &âli&eye göre ziyade 
ve zararı yüksek olmasıyla be-
denin mizacını büsbütün yok 
etme mertebesine varmış hâli: 
“Ve eger keyfiyyet-i edviye de-
rece-i &âli&eyi dahi tecâvüz edip 
ebdân-ı ifsâd edecek mertebeye 
bâliπa olur ise ona derece-i râbi¡a 
tesmiye olunur.” (48a)

derece-i &âli&e: Bedende devanın 
mizacının insan mizacına tesiri-
nin derece-i &âniyeye göre ziya-
de ve zararı yüksek olmakla be-
raber bedenin mizacını büsbütün 
yok etme mertebesine varmamış 
hâli: “Ve eger keyfiyyet-i edvi-
yenin fi¡li derece-i &âniyeyi te-
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derz-i müsta…îm: Sağ ve sol par-
yetal kemikler arasındaki sutura, 
derz-i sehmî, derz-i seffûdî, sa-
gittal dikiş, sutura sagittalis: “Ve 
dürûz-ı &elâ&e-i √aðîðiyyenin 
ikincisi re™sin †ûlünü muna§§ıf 
derz-i müstaðîmdir. Yalnız 
derz-i müstaðîme sehmî derler, 
lâkin derz-i sehmî bir †araftan 
derz-i iklîlîye müntehî olmakla 
müntehî olduğu cihetten seffûdî 
derler.” (12a)

derz-i seffûdî: Bkz. derz-i müs-
taðîm

derz-i sehmî: Bkz. derz-i müstaðîm
desem: Çerviş yağı.
desim, desime: Yağlı.
dess: Bir şeyi bir şeyin içine gizle-

mek.
destâr: Sarık, destâr, ¡imâme.
destbân: Eldiven, destbânec
destbânec: Bkz. destbân.
destec, destece: Küçük el tokmağı, 

havan tokmağı.
destenbûyât: Bkz. şamama
destenbûye: Bkz. şamama
deşîşe: Yarma çorbası; tahılın kı-

rıklarından yapılan bulamaç: 
“◊ubûbâtın küsâresi ıslatılıp 
bulamaç gibi kılınsa ona deşîşe 
derler.” (166b)

deşîş-i şa¡îr: Arpa bulamacı.
devâ: Deva, ilaç.
devâbb: Davarlar. Bkz. dâbbe
devâcin: Evde yetiştirilen evcil 

hayvanlar.
devâ-i A…rî†ûn: Hastalıklı mahalle 

derz-i √a…î…î: Derz-i iklîlî, derz-i 
seffûdî ve derz-i lâmî.

derz-i iklîlî: Frontal ve paryetal 
kemikler arasındaki sutura; ko-
ronal dikiş, şe™n-i iklîlî, şe™n-i 
yâfû«î, sutura coranalis: “Derz-i 
evvel ¡a₣m-ı ðı√f ile alın kemik-
leri aralarında derz-i müşterek-
tir ve ðavsiyyü’ş-şekl ya¡nî yay 
şeklindedir hâkezâ, bu derze 
iklîlî derler.” (12a)

derz-i kâ≠ib: Paryetal kemiğin alt 
kenarı ile temporal kemiğin üst 
kenarı arasındaki sutura, derz-i 
ðışriyân, temporal dikiş, sutura 
temporalis: “Ammâ kâ≠ibe olan 
iki derzler re™sin †ûlünde olurlar. 
Biri sehmînin sağında ve biri so-
lunda olup sehmîye müvâzî ve 
mu√â≠î olurlar lâkin bu iki derz-i 
kâ≠ibler kemiğin ¡umðuna dâ«il 
olmazlar, ancak ₣âhirinde olur-
lar, onun için o iki derze derz-i 
ðışriyân dahi derler kabukta olan 
derze müşâbih olduğu için.” 
(12a)

derz-i …ışriyân: Bkz. derz-i kâ≠ib
derz-i lâmî: Paryetal kemikler ile 

oksipital kemiğin üst kenarı ara-
sındaki sutura; lambdoid dikiş, 
sutura lambdoidea: “Ve derz-i 
&elâ&e-i √aðîðiyyeden derz-i &âli& 
«alf-i re™s ile ðâ¡ide-i re™s arasın-
da müşterektir, zâviye hey™etin-
de hey™etinde olup zâviyenin 
noð†asına sehmînin †arafı mut-
ta§ıl olur; bu derz-i &âli&e derz-i 
lâmî derler, ðalem-i Yûnânî ile 
yazılan lâm hey™etinde olduğu 
için.” (12a)



282 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

enîsûn, dûðû, esârûn, râvend-i §înî, 
fu†râsâliyûn, mürr, sünbül, ðus†, 
fiðâ√-ı id«ir, √abbu’l-belesân, 
füvve, ¡a§îr-i sûs, πâfe&, ca¡de, 
isðûlûðandriyûn, keber-i Rûmî, 
dühn-i belesân bulunan macun.

devâ-i la†îf: Tüketildiğinde vücutta 
kolaylıkla küçük parçalara ayrı-
lan ilaçlar: “Ammâ devâ-i la†îf 
o devâdır ki onun şânından olur 
ki insân o devâyı tenâvül eylese 
o devâ insânın bedeninde olan 
ðuvve-i †abî¡iyyeden münfa¡il ol-
dukta cidden §ıπâr olan eczâlara 
münðasım olur, za¡ferân ve dâr-ı 
§înî gibi.” (137a)

devâ-i lezic: Gerek tüketilmeden 
önce yapısında yapışkan sıfatın-
dan dolayı uzayıp sünme özel-
liği olan (lüzûcet bi’l-fi¡l) ge-
rekse tüketildilten sonra vücut 
sıcaklığıyla uzayıp sünme özel-
liği kazanan (lüzûcet bi’l-ðuvve) 
ilaç: “Ve devâ-i lezicden bizim 
murâdımız o devâdır ki beden-i 
insânda olan √arâretten münfa¡il 
ve müte™e&&ir oldukta veyâ«ûd in-
fi¡âlden muðaddem şânından ola 
medd ile munða†ı¡ olmayıp imti-
dâdı ðabûl eylemek, bir †arafı bir 
ma√alle teşebbü& ve ta¡alluð edip 
†araf-ı â«ere çekilse üzülmeye ve 
belki uzaya √attâ iki †arafından 
her biri birer cisme yapışsa ve o 
iki cismden her biri â«erin cihet-i 
«ilâfına √areket eylese o devâ-i 
lezic uzaya ve kesilmeye, ¡asel bu 
mi&lli olur. Lâkin bu √âlet tenâvül 
olmazdan evvel mevcûd olur ise 
ona bi’l-fi¡l lüzûcet derler ve eger 

sürülen Aðrî†ûn macunu. Terki-
binde mürr, selî«a, √amâmâ ve 
bal bulunur.

devâ-i câmid: Bkz. câmid
devâ-i dehîn: Bkz. dehîn
devâ-i πıdâî: Besin özelliği ilaç 

özelliğine baskın olan nesne: 
“Lâkin meşhûrda kendide πı-
dâiyyet ve devâiyyet cem¡ olan 
mütenâvelde eger πıdâiyyet πâ-
lib olur ise ona πıdâ-i devâî der-
ler, eger devâiyyet πâlib olur ise 
ona devâ-i πıdâî derler, πâlibi 
taðdîm ederler.” (47b)

devâ-i «afîf: Bkz. «afîf
devâ-i «aş«âş: Gelincik (papaver) 

şerbeti ilacı, diyâðûd.
devâ-i heşş: Bkz. heşş
devâ-i …ar…ûmπamâ: Terkibinde 

za¡ferân, dâr-ı §înî, verd-i yâbis, 
√amâmâ, ðus†, mürr, a§l-ı sûsen, 
sâ≠ec-i Hindî bulunan macun.

devâ-i ke&îf: Tüketildiğinde vücutta 
küçük parçalara ayrılma özelliği 
olmayan ilaç: “Ve devâ-i ke&îf 
ile bizim murâdımız o devâdır 
ki onu insân tenâvül eyledik-
te devâ-i la†îfin eczâ-i §aπîreye 
inðısâmı gibi münðasıme olmak 
şânından olmaya, ðar¡ ve cibsîn 
gibi.” (137a)

devâ-i kibrît: Terkibinde kibrît-i 
a§fer, bezrü’l-bencü’l-ebya∂, 
ðardemânâ, mey¡a, mürr, se≠âb, 
ðus†, afyûn, za¡ferân, selî«a, fül-
fül-i ebya∂ bulunan macun.

devâ-i kürküm devâü’l-kürküm: 
Terkibinde za¡ferân, mû, fû, 
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devâ-i müberrid: Bkz. müberrrid
devâ-i müla††ıf: Bkz. müla††ıf, 

devâ-i la†îf
devâ-i mürekkebe: Terkipten olu-

şan, terkibinde birden çok unsur 
bulunan ilaç, devâ-i ma§nû¡a.

devâ-i müsa««in: Bkz. müsa««in
devâ-i neşşâf: Bkz. neşşâf
devâ-i re™sî: Başta zararlı madde-

leri tasfiye için kullanılan ilaç-
lar: “Karâbâdînde me≠kûr re™si 
tenðıyeye müte¡allið devâlara 
devâ-i re™sî derler.” (284b)

devâ-i sâil: Bkz. sâil
devâ-i &a…îl: Bkz. &aðîl
devâ-i semmî: Bedende dönüşüp 

bedeni de dönüştürürken beden-
de bozulmayı engelleyen unsur-
lar tarafından yapısı değiştiril-
meyen afyon gibi gıda, zehirli 
gıda: “Eger o mütenâvel beden-
de müteπayyir olup ve bedenden 
müteπayyir olduğu gibi bedeni 
dahi taπyîr edip bedenden bede-
nin fesâdını ðâ†ı¡ taπayyür-i â«er 
ile &âniyen müteπayyir olmaz ise 
ona devâ-i semmî derler.” (48b)

devâ-i sene: Bkz. cüvârişe-
n ü ’ l - m ü l û k

devâir, devâire: Daireler.
devâlî: Varis: “Devâlî ayakta olan 

¡urûðun ittisâ¡ıdır.” (31a), Ve 
“devâlî” “dâliye”nin cem¡dir. 
“Dâliye” mencenûn ma¡nâsına 
sığırın idâre eylediği dûlâbdır ki 
onunla su çekilir, ke-ennehu ¡urûð 
mevâdd ile mümteli™e olmakla 
devâlî tesmiye olundu. Ma¡rûf 

ðable’t-tenâvül bu √âli olmayıp 
lâkin tenâvül eden insânın √arâ-
retinden müte™e&&ir olduktan son-
ra olur ise ona lüzûcet bi’l-ðuvve 
derler.” (137a) 

devâ-i lu¡âbî: Bir kısmı içine ka-
rıştığı sıvıyla homojen olmayan 
yapışkan karakterli ilaç: “Ve 
devâ-i lu¡âbî o devâdır ki onun 
şânından olur ki o devâ suyun 
içine veyâ«ûd su gibi olan mâ-
yi¡âttan birinin içine ilðâ olunup 
nuðû¡ kılınsa o devâdan biraz 
eczâ müfâraðat edip temeyyüz 
eyleye ve o su ile mu«âla†a ey-
leye ve mecmû¡-ı mürekkeb bir 
cevher ola ki lüzûcete meyli ola, 
bezr-i ða†ûnâ ya¡nî karnıyarık 
gibi ve «a†mî gibi.” (137a)

devâ-i ma§nû¡a: bkz. devâ-i mü-
rekkebe

devâ-i misk, devâü’l-misk: Muh-
telif formülleri olan ve terkibine 
göre hastalıklar için kullanılan 
ve temel malzemesi misk olan 
bir ilaç türü.

devâ-i mu«addir: Bkz. mu«addir
devâ-i mu√allil: Bkz. mu√allil
devâ-i mu¡tedil: Bedende hazme-

dilerek bedenin bir parçasına dö-
nüşmeden, gıda olmadan beden-
de tesir eden yiyecek ve içecek: 
“Bedene teşebbüh edip cüz™-i be-
den olana mu†laðan πıdâ tesmiye 
olunur; bedene teşebbüh etmeyip 
ve cüz™-i beden olmayana devâ-i 
mu¡tedil tesmiye olunur.” (48b)

devâ-i mu†la…: Sade deva özelliği 
olup gıda özelliği olamayan ilaç.
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devr: Nöbet. Bkz. edvâr
devra…: Sekiz cevhîn, 1228,9 gr 

(Cevhîn 153,6 kg kabul edilirse); 
dört rıtl: “Ve ≠evrað rı†l-ı Baπdâ-
dî ile dört rı†l sudur.” (504a)

devre: Yuvarlaklık.
deyden: Adet, de™b.
de≠e: Bkz. ðamletu’n-nesr
∂ı¡âf: Zayıf olanlar, ∂u¡afâ.
∂ıbâ: Bkz. ₣ıbâ 
dıb…: Ökse otu, burç, kökçe (Vis-

cum album); öksüt.
dıb…ıyye: Ökse otu gibi yapışkan 

özelliği.
dıb…ıyyu’l-bâ†ın: İçi ökse gibi ya-

pışkan.
∂ıdd: Zıt, muhalif, aykırı
∂ıddân: İki zıt.
∂ı¡f: Kat, misil.
∂ıfdı¡: Dil altı hastalığı, kurbağa-

cık: “∞ıfdı¡ πuddeye müşâbih 
§ulb bir nesnedir, ta√t-ı lisânda 
olur ve levni sa†√-ı lisân levniy-
le ∂ıfdı¡ olan damarın levninden 
mürekkeb ve kurbağa levnine 
müşâbih bir levndir. O πudde 
mi&lli ∂ıfdı¡ın sebeb-i √udû&u 
ru†ûbet-i πalî₣a vü lezice olur.” 
(292b); kurbağa.

∂ıfdı¡-ı şecerî: Ağaç kurbağası: 
“∞ıfdı¡-ı şecerî yeşil olan ∂ıfdı¡-
dır ki onun me™vâsı nebât arasın-
da ve şecerler arasında olur, bir 
ağaçtan bir ağaca sıçrar.” (297a)

dı……: Tüberküloz ve buna bağlı 
hektik ateş. Bkz. √ummâ-ı dıðð; 
ince olan.

olan devâlî sâðlarda olur, onlarda 
olan ¡urûð-ı a§liyye müttesi¡a olur 
ve dâliye gibi ₣uhûr eder mu§an-
nif katında.” (426b)

devânı…: Bkz. dânıð
devâü’l-lükkü’l-a§πar: Terkibinde 

lükk, √abbu’l-πâr, türmüs, √ulbe, 
fülfül, râvend, ¡asel bulunan ve 
efsentîn †abî«i ile içilen macun.

devâü’l-lükkü’l-ekber: Terki-
binde lükk, dûðû, bezrü’l-ke-
refs, fu†râsâliyûn, kemmûn-ı 
Kirmânî, zencebîl, acı bâdem-i 
muðaşşere, dâr-ı §înî, sâ≠ec, ða-
ranfül, kemâfî†ûs, mû, fû, mürr, 
zûfâ-i yâbis, sünbül, cen†iyânâ, 
zerâvend-i müda√rec, esârûn, 
√abbu’l-belesân, selî«a, ma§†akî, 
ða§abu’≠-≠erîre, muðl, za¡ferân, 
ca¡de, i≠«ir, füvve, rubbu’s-sûs, 
râvend, fülfül, ðus†, sîsâliyûs, 
dühn-i belesân bulunan macun.

deve dikeni: Bkz. uşturπâz
deve: Bkz. ibil, cemel, nâða
devf: İlaç vs. terkibine su katmak.
dev√a: Ulu ağaç.
devî: Yelin uğultusunu andıran ku-

lak uğultusu, tinnitus: “Devî ve 
†anîn ve §afîr kulakta ₣âhir olan 
§avt-ı «afîf. Riyâ√a ve arı ve 
†âir §avtına ve devîsine müşâbih 
olur ise ona “devî” derler. Sinek 
§avtına ve †aşt §avtına benzer ise 
ona “†anîn” derler. Ve kuş sıklı-
ğına benzer ise ona “§afîr” der-
ler.” (283b) Bkz. deviyy-i ü≠ün

deviyy-i ü≠ün: Kulak uğultusu. 
devm: Hyphaene thebacia
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∂ınnet: Esirgemek, bu«l; direnmek.
dıra«mâs: Bkz. dıra«mî
dıra«mî: 4,81 gr (Dıra«mî, bir 

mi&ðâl ağırlığı-4,81 gr karşılığı 
kabul edilirse), dıra«mâs.

dıra«t: Ağaç. Bkz. şecer. 
∂ırs: Azı dişi.
∂ırv: Neytûn, kemkâm ağacı (Pis-

tacia lentiscus) sakızı, ¡aselbend.
∂ıyâ¡: Zayi olmak.
di¡âme: Direk, dayanacak, müste-

ned, ¡imâd, ðıvâm.
dîbâc: İpek kumaş.
dibâπat: Kazıma.
dîdân: Kurtlar, solucanlar.
dif™: Aşırı hararet; sıcak tutan nes-

ne, örtü. Bkz. edfâ
difâ™e: Sıcak tutan giysi.
diflâ: Zakkum, √abîn, ağu otu, 

«ar-zehre (Nerium oleander).
dihânât: Yağlar.
∂î…: Darlık: ∂îð-ı nefes, ∂îð-ı §adr, 

∂îð-ı √adeða, ∂îð-ı mecârî
dîk: Horoz. Bkz. √orûs
di…â…: İnce olanlar; On iki par-

mak bağırsağı, ince bağırsağın 
orta kısmı, ince bağırsak; lefâ-
yif: “Ve ma¡lûm ola ki laf₣a-i 
“diðâð” iki ma¡nâ üzere isti¡mâl 
olunur; bir kerre diðâð derler, 
ondan üç ¡ulyâda olan em¡âyı 
murâd iderler; onun muðâbi-
li πılâ₣dır ki süflânî olan üç 
¡aded em¡âdır ve bir kerre dahi 
diðâð derler, ¡ulyâda olan üçün-
cü mi¡âyı murâd ederler ve ona 
lefâyif dahi derler.” (381b)

dı……-ı heremî: Yaşlılarda görülen 
tüberkülöze bağlı zayıflama, 
dıðð-ı şey«û«î.

dı……-ı müfred: Akciğerlerde sill 
denilen yaraların olmadığı ve-
rem: “Dıðð-ı müfredden murâd 
sill mara∂ı ile mürekkeb olma-
yan dıððtır.” (40a)

dı……-ı mürekkeb: Akciğerlerde sill 
denilen yaraların olduğu verem.

dı……-ı şey«û«î: Bkz. dıðð-ı heremî
dı……u’l-…alb: Kalbin kas tabakası-

nın iltihabı, miyokard iltihabı.
∂ıl¡: Kaburga.
∂ımâd: Yakı: “Ve ∂ımâd ve †ılâ 

ma¡nâları biri birine müteðâ-
rib olur ve farðı budur ki ∂ımâd 
koyu olup mütemâsik olur, akıcı 
ve seyyâl olmaz ve †ılâ seyyâl ve 
akıcı olur ve çok kerre †ılâ «ırða 
ile isti¡mâl olunur ya¡nî †ılâ seyyâl 
olmakla ¡u∂vdan seyelân eyleme-
sin için «ırða ile rab† olunur ve 
bağlanır.” (118b)

∂ımâd-ı Enderûmâ«us: Ma†√ûl, 
müsteskâ, iki cenblerinde te-
meddüd olanlar, veca¡-ı mefâ§ıl, 
¡ırð-ı nesâ ¡ilel-i müzmine için 
kullanılan ve terkibinde şem¡, 
zift, §amπ-ı §anevber, zeyt, zer-
nî«-i a√mer, şebb-i Yemânî, nû-
re-i πayr-i mu†fât bulunan yakı.

∂ımâd-ı Filaπriyûs: Mide, kara-
ciğer ve rahim ağrıları için kul-
lanılan ve terkibinde za¡ferân, 
muðl, ma§†akî, üşşec, §abır, 
mey¡a-i ra†be, şem¡, şa√mu’l-i-
vezz, zûfâ-i yâbis, zûfâ-i ra†b ve 
dühn-i nârdîn bulunan yakı.
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ðuvvet-i ðalb ile §adrın inşirâ√ı 
şey™-i vâ√iddir, ke≠âlik ∂a¡f-ı 
ðalb ile ∂îð-ı §adr şey™-i vâ√iddir, 
zîrâ ∂îð-ı §adr teva√√uştan ¡ibâ-
rettir, teva√√uş ise ∂a¡f-ı ðalbin 
e&eridir.” (62a)

∂î…-ı teneffüs: Bkz. ∂îð-ı nefes
dîk-i berrî: Yaban horozu, er-

kek turaç kuşu, tedrüc-i ≠eker: 
“Mu§annif der ki ben ₣ann ede-
rim ki dîk-i berrîden murâd ted-
rüc-i ≠ekerdir.”

dîk-i herim: Yaşlı horoz.
di……at: İncelik; dikkat.
dî…†âmânen: Bkz. müşk-†arâmşî¡
dî…†âmâyen: Bkz. müşk-†arâmşî¡
dil-ârâm: Gönüle rahatlık veren.
dilberdik: Bkz. dîk-ber-dîk
dilçik: Bkz. lehât
dimâ: Kanlar. Bkz. dem
dimâπ: Beyin, beyni. Bkz. edmiπa
dinân: Küpler.
dînârûye: Bkz. zûferâ
dir¡: Zırh. Bkz. dürû¡
dirâye: Bilmek.
dirhem: 3,125 gr.
dirmene: Bkz. şî√
dirsek: Bkz. mirfað
di&âr: Örtü; yorgan.
dişi demir: Bkz. nermehân
dîvâr: Duvar. Bkz. √âyi†a, cidâr
dîvdâr: Kara ardıç, dîvdârû, §anev-

ber-i Hindî (Juniperus sabina) 
Bkz. şîr-dîvdâr

dîvdârû: Bkz. dîvdâr

di…â…-ı kündür: Kabuğu gideril-
miş Boswellia glabra ufakları.

dîk-ber-dîk: Zırnıh, civa, zengâr-
dan terkip edilen zehirli bir deva, 
sıçan otu, şükk, dilberdik, kırmı-
zı zurur: “”Dîk-ber-dîk” olur ki 
¡âmme ta√rîf edip dilberdik der-
ler ve sıçan otu dahi derler; tîz 
dârûlardandır, çömleği çömlek 
üzerine koyup ta§¡îd olunmuştur, 
bu sebebden dîk-ber-dîk derler.” 
◊alîmî. “Dîk” Fârsî lüπatinde 
çömleğe derler; “bere” üzer” 
ma¡nâsına ve “dîk-ber-dîk” çöm-
lek çömlek üzere demektir.” 
(402b); 

∂î…-ı √ade…a: Gözün iris tabaka-
sının normalden küçük olması; 
göz bebeğinin daralıp küçülme-
si: “¿uðbe-i ¡inebiyyenin mu¡tâd-
dan dar ve a∂yað olmasına ∂îð-ı 
√adeða derler.” (279b)

∂î…-ı «ar«arî: Hırıltılı nefes darlı-
ğı.

∂î…-ı nefes: Nefes darlığı, ∂îð-ı 
teneffüs, dispne: “Bu nefes bir 
nev¡ nefestir ki onunla «âric-
den meclûb olan havâ bâ†ına 
sülûk eylemeğe menfe≠ bulmaz 
ve nüfû≠ edenlerin dahi nüfû≠u 
ðalîlen ðalîlen olup mu¡tâd üzere 
havâ-i müstenşað münşerib ol-
maz. Ve ∂îð-ı teneffüsün esbâbı 
√ancerede ve ða§abede ve ða§a-
be şu¡abında ve şerâyînde ve riye 
«al«alelerinde riyenin kendide 
olan veremlerdir.” (306b)

∂î…-ı §adr: Göğüs daralması, kalp 
sıkıntısı: “Ve ₣ann olunur ki 
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dûd-ı esnân: Diş çürümesine yol 
açtığına inanılan diş kurtları.

dûd-ı √arîr: İpek böceği.
dûd-ı ¡irâ∂: Bkz. √abbu’l-ðar¡
dûd-ı …ırmız, dûdu’l-…ırmız: Kır-

mız böceği, merðûnu’l-ðırmız, 
dûdu’§-§abbâπîn, menn (Coccus 
ilicis) Bkz. merhem-i merðû-
nu’l-ðırmız

dûd-ı müdevver: Bağırsak soluca-
nı müstedîre (Ascaris lumbrico-
ides)

dûd-ı müstedîr: Yuvarlak bağırsak 
solucanı (Ascaris lumbricoides)

dûd-ı §ıπâr: Kıl kurdu (Enterobius 
vermicularis, oxyuris)

dûd-ı †ıvâl: Tenya, †ıvâl-i ¡i₣âm: 
“Ve ba¡∂ı kerre dahi §ıbyânda 
dûd-ı †ıvâl ya¡nî soğulcan dedik-
leri kurt √âdi& olur.” (98b)

dûdî: Kurt böceği gibi.
dûdiyye: Solucansı.
dûdu’l-ba…l: Lahana kurdu (Pieris 

brassicae): “¢ânûn’un ≠ikr eyle-
diği dûdu’l-baðl bir nev¡ kurttur 
ki me™kûl olan sebzelerde bu-
lunur, yeşil olur, karnı altında 
bedeninden «âric eczâsı olur, o 
eczâlar ayağı gibidir ve çoktur.” 
(163a)

dûdu’§-§abbâπîn: Bkz. dûdu’l-ðır-
mız

dûπ: Ayran; yağı alınmış ekşi yo-
ğurt, yağı alınmış ekşi yoğurt 
ayranı: “Ve setrden muðaddem 
dûπun ya¡nî yağı alınmış ekşi 
yoğurtun içine soğan doğrayıp 
tenâvül eylesin.” (112a)

diyâbî†îs: Bkz. ≠iyâbî†îs 
diyâfraπamâ: Diyafram, √icâb-ı 

√âciz.
diyâ«aylûn: Vücutta sert şişleri 

yumuşatmak için kullanılan ve 
terkibinde √ulbe, bezr-i kettân, 
«a†mî-i ebya∂, mürdâsenc, bu-
lunan merhem, diyâ«liyûn, dia-
chylon. 

diyâ«liyûn: Bkz. diyâ«aylûn
diyâ…rî†ûn: Bkz. lûfu’l-√ayye
diyâ…ûd, diyâ…ûdâ: Gelincik (pa-

paver) şerbeti, devâ-i «aş«âş.
diyâ…ûd-ı bârid: Gelincik (papa-

ver) şerbeti: “Nüs«a-i diyâðûd-ı 
bârid: »aş«âş-ı ra†b ma¡a-ðuşû-
rihi ra∂∂ olunup müherrâ olunca 
ðadar suda †ab« olunur ba¡dehu 
ta§fiye olunup üzerine sükker 
ilðâ olunur ve cüllâbı ðıvâmı 
üzere taðvîm olunur.” (311b)

diyâ…ûd-ı sâ≠ec: Sade gelincik (pa-
paver) şerbeti.

diyâ…ûs: Bkz. ≠iyâbî†îs
diyânî†is: Bkz. ≠iyâbî†îs
diyâyû…ûmus: Bkz. ≠iyâbî†îs
diz: Bkz. rükbe
dolama: Bkz. dâ«ıs
dolu: Dolu; şişman.
donuzlan: Bkz. «unfese
∂u¡afâ: Zayıf olanlar, ∂ı¡âf.
∂ucret: Keder, kalp sıkıntısı.
dûd, dûde: Kurt, solucan; böcek.
dûde: Duman, du«ân, de«an, is.
dûd-ı cirâr: Topraktan yapılmış 

büyük testilerin altında bulunan 
kurtçuk.
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∂urûb-ı em&âl: Atasözleri.
durûm†ârîs: Baldırı kara, bellû†î-i 

sera«s (Dryopteris filix-mas)
dûser: Yulaf, ılaf, devser (Aegilops 

ovata)
dûşâb: Pekmez.
dübb: Ayı.
dübeyl, dübeyle: Çıban gibi irinli 

yaralar: İç organlarda oluşan sıra-
caya benzer bir çıban, empiyem;

dübeylât: Çıbanlar. Bkz. dübeyl
dübeyle-i külye: Böbrek iltihabı. 
dübeyle-i mi¡de: Flegmonöz gastrt, 

ağır mide iltihabı.
dübeyle-i ra√im: Uterus apsesi.
dübür: Makat. Bkz. mað¡ad
dücüc: Tavuklar: “Dücüc, decâ-

ce’nin cem¡idir, decâce tavuk 
ma¡nâsınadır.” (163a)

düfû¡: İtmek, defetmek.
dühn: Yağ; zeytin yağı: “Dühn 

mu†lað ≠ikr olunsa zeyt murâd 
olunur.” (295a)

dühn-i ¡a…ârib: Akrep yağı: “Ve 
o dühn şol zeyte derler ki içine 
¡aðârib va∂¡ olunup teşmîs olu-
na.” (409b) Bkz. zeyt-i ¡aðârib

dühn-i ¡a≠b: Yetişkin zeytinden 
elde edilen yağ: “Ve bundan son-
ra dühn-i ¡a≠b ile ya¡nî idrâk ey-
lemiş zeytûnun yağı ile iddihân 
eyleye.” (108a) Bkz. zeyt-i ¡a≠b

dühn-i bâbûnec, dühnü’l-bâbû-
nec: Terkibinde dühn-i √all, 
ðus†, √ulbe, gölgede kurumuş 
fiðâ√-ı bâbûnec bulunan yağ.

dühn-i bellû†, dühnü’l-bellû†: 

∂uπ†a: Sıkışma, sıkıştırma; meşakkat.
du«ân: Duman, tütün: “Du«ân 

ar∂iyyetin la†îfi olan bir cev-
herdir ya¡nî bir cism i√râð olun-
duğunda o cismde olan eczâ-i 
la†îfe-i ar∂iyye vü nâriyye te-
reffü¡ eder, zîrâ nârın ma√alli 
ve meskeni cümle ¡anâ§ırın üze-
rinde olur ve i√râð olunan cis-
min nâriyye olan eczâları o ¡âlî 
ma√alli †âlib olur ve ar∂iyyetin 
eczâ-i la†îfeleri le†âfeti √asebiyle 
nâriyyete tebe¡iyyet edip ma¡an 
mürtefi¡a olur ve o mürtefi¡a olan 
eczâlara du«ân tesmiye olunur.” 
(164a); is, kurum, dûde: “Du«ân 
egerçi tütüne derler lâkin murâd 
olan du«ânın isi ve kurumudur ki 
her nesnenin du«ânında isti«râc 
olunur ve ona dûde derler.” 
(164a)

du«n: Bkz. câvers
dû…û, du…û: Yabanî havuç tohu-

mu, cizr-i berrînin bezri, dâðû.
dû…ûs: Bkz. keykvâşe
dûlâb: Bkz. ≠iyâbî†îs
∂ulû¡: Kaburgalar. Bz. ∂ıl¡
∂umûr: İçeri çekilmek; zayıfla-

mak; küçülmek.
dûne’l-ferc: Vajen haricinde.
dûne’l-mu¡tâd: Alışılagelenden az.
dûr: Evler; evde beslenen, evcil: 

¡a§âfîr-i dûr
dûr: Uzak, ba¡îd.
durak otu: bkz. şib&.
∂urâ†: Yel, gaz.
∂urûb: Vuruşlar; türler.
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derûnec, sekbînec, uşşað, câvşîr, 
hezâr-ceşân, şebşebendân, u§ûl-i 
kerefs, ðuşûr-ı a§l-ı râziyânec, 
i≠«ir, u§ûlu’s-sûs, râsen-i yâbis, 
√asek, zencebîl, dâr-ı §înî, ða-
ranfül, ðâðule, «îr-i bevvâ, ke-
bâbe, dâr-ı fülfül, cevz-i bevvâ, 
besbâs, şûnîz, kerevyâ, bulunan 
yağ.

dühn-i √ulbe, dühnü’l-√ulbe: 
Boy (Trigonella foenum) tohu-
mu yağı. Yumuşatma özelliğiyle 
empiyemi (dübeyle) olgunlaştı-
rır, rahimde sertleşmeye iyi ge-
lir, doğumu sıkıntılı kadınlarda 
ve bağırsak sancısı olanlarda 
lavmanda kullanılır; kepek ve 
kurumamış yaralarda faydalıdır. 
Terkibinde √ulbe, zeyt, ða§a-
bu’≠-≠erîre ve su¡d bulunur.

dühn-i îresâ, dühnü’l-îresâ: Yara 
üzerindeki kabuklar («uşkrîşât), 
yaraları temizleme, ra√im ağrıla-
rı, cenîni çıkarma, basuru açma, 
kulak çınlaması, ağız kokusu vb. 
için kullanılan süsen (Iris floren-
tina, Iris germanica) kökü yağı.

dühn-i i≠«ir, dühn-i id«ir, düh-
nü’l-i≠«ir: Bara§ ve √ikke için 
kullanılan, bazen de yorgunluğu 
giderici ilaçlara katılan Mekke 
ayrığı (Andropogon schoenant-
hus) yağıdır.

dühn-i …ar¡, dühnü’l-…ar¡: Bede-
nin her bir uzvunun hararetini gi-
dermede kullanılan ve terkibinde 
ðar¡ ve şîrec-i †arî bulunan yağ.

dühn-i …a†rân: Katran yağı: 
“¢a†rân ve ziftten her biri †ab« 

Yüzde lekeler, yara izleri, kulak 
ağrısı ve çınlaması için kullanı-
lan pelit merhemi.

dühn-i benc, dühnü’l-benc: Burun 
ağrısı için kullanılır ve fitil terki-
bine katılan ve taze kuru beyaz 
bencden elde edilen yağ.

dühn-i encüre, dühnü’l-encüre: 
Karında olan ishal için kullanı-
lan yağdır.

dühn-i felfâ≠: Veca¡-ı mefâ§ıl, te-
şennüce ve istir«â-i a¡∂â vb. 
için kullanılan ve terkibinde fül, 
vecc, şill, bül, şey†arec-i Hindî, 
râsen, dâr-ı fülfül, cevzü’l-ðay™, 
u§ûl-i sûsen, bezr-i râziyânec, 
ðus†, mürr, debîdâr, zürünbâd ve 
derûnec bulunan yağ.

dühn-i πâr, dühnü’l-πâr: Ağrılar, 
titreme ve damar tıkanıklıkları 
için kullanılan defne yağı.

dühn-i √all: Kabuğu soyulmamış 
susamdan elde edilen susam 
yağı, şîrec, şîrûπan: “Dühn-i √al-
lden murâd taðşîr olunmamış su-
samdır. (117b)

dühn-i √asek, dühnü’l-√asek: İd-
rar tutulması için kullanılan ve 
terkibinde dühn-i √all, su, zence-
bîl, √asek, şîrec bulunan yağ.

dühn-i «ırva¡, dühnü’l-«ırva¡: 
Felç, karaciğer ve dalak tıkanık-
lıkları vb. için kullanılan ve ter-
kibinde nân«âh, sa¡ter, fû≠enec-i 
cebelî, mürr, mermâ√ûz, bezr-i 
kerefs, bezr-i râziyânec, enîsûn, 
bezr-i ðûðî, ma§†akî, esârûn, 
√ulbe, şill, bül, fül, vecc, şey†a-
rec-i Hindî, muðl, zürünbâd, 



290 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

de ¡asel, a§l-ı sûs, dühn-i √ınnâ 
veyâ dühn-i verd bulunursa 
√a§ât, rebv, verem-i †ı√âl, kelef, 
teşennüc-i vech, göz bulanması 
ve yorgunluğuna, şarapla terki-
be girse başta olan ðurû√-ı ra†be, 
√azâz ve nu«âleye faydalı olur.

dühn-i ma§takî, dühnü’l-ma§takî: 
Mide zafiyeti için kullanılan ve 
terkibinde dühn-i √all, ma§†akî 
bulunan yağ.

dühn-i merzencûş: Mercanköşk 
(Origanum majorana) yağı.

dühn-i mey¡a, dühnü’l-mey¡a: 
Eklemler, kası ısıtmak ve soğuk 
şişler ve soğuk rahim için ve 
böbrek ve mesaneyi ısıtmak için 
kullanılan ve terkibinde dühn-i 
√all, ðus†, mey¡a-i yâbise bulu-
nan yağ.

dühn-i nârdîn, dühnü’n-nârdîn: 
Vücut içindeki soğukluk, gazlar, 
soğuğun yol açtığı kulak ağrısı, 
baş ağrıları, kolik, karaciğer ve 
karın ağrıları, böbrek ve mesa-
ne için kullanılan, terkibinde 
ða§ab-ı ≠erîre, su¡d, varað-ı πâr, 
¡îdânu’l-belesân, sâ≠ec-i Hin-
dî, râsen, i≠«ir, ebhel, âs, ðar-
demânâ, merzencûş bulunan ve 
üç ayrı pişim ile pişirilen yağ.

dühn-i râmişdâ≠: Fâlic, laðve, 
niðris, ra¡şe, evcâ¡-ı ₣ahr, bâsûr, 
nâ§ûra ve dâu’l-fîl için kullanılan 
ve terkibinde muðl, uşşað, sek-
bînec, câvşîr, √abbu’l-belesân, 
afyûn, besfâyec, «arbað-ı esved, 
zerneb, felence, şey†arec, levz-i 
mürr-i muðaşşer, ðaranfül, cevz-i 

olunup üzerine bir ðı†¡a §ûf ta¡lîð 
olunur, kaçan §ûf o ma†bû«un 
bu«ârı ile ter†îb eylese onun 
ru†ûbeti ¡a§r olunup a«≠ olunur, o 
ru†ûbete dühn-i ða†rân ve dühn-i 
zift ı†lâð olunur.” (207b)

dühn-i …âvend: Habeşistan ve Ye-
men’den getirilen don yağına 
benzer beyaz renkli bir yağdır; 
fındığa benzer bir meyveden çı-
karılan bu yağa Türkçede fıstık 
yağı da denir.

dühn-i kelkelânic, dühnü’l-kel-
kelânic: Sekte, fâlic, istir«â, 
bürûdet, teşennüc, ∂a¡f-ı mi¡-
de, ¡ırð-ı nesâ, mefâ§ıl ve ₣ahr 
evcâ¡ları, ðûlınc, √a§ât, veca¡-ı 
mað¡ade ve süded için kullanı-
lan, terkibinde helîlec-i Kâbülî, 
helîlec-i esved, belîlec, emlec, 
a§l-ı kerefs, a§l-ı râziyânec, dâr-ı 
fülfül, fülfül, zencebîl, câvşîr, 
üşşec, sekbînec, türbüd, kerneb-i 
†arî, se≠âb-ı †arî, √asek-i ra†b ve 
dühn-i «ırva¡ bulunan yağ.

dühn-i …us†i dühnü’l-…us†: Berd-i 
a¡∂â için, ¡a§abı sağlamlaştırmak, 
bedenin rengini güzelleştirmek 
ve sevâd-ı şa¡rı muhafaza etmek 
vb. için kullanılan ve terkibinde 
ðus†, mürr, selî«a, mermâ√ûz 
yaprağı, ve dühn-i √all bulunan 
yağ. Bunun birkaç farklı terkibi 
daha vardır.

dühn-i levz, dühn-i levz-i mürr, 
dühnü’l-levzi’l-mürr: Rahim 
ağrıları, i«tinâð-ı ra√im, baş, ku-
lak ağrısı, çınlama, böbrek ağrısı 
ve idrar zorluğuna faydalı olan 
yağdır. Eğer bu yağın terkibin-
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(Artemisia maritima) yağı. Vajen-
de tıkanıklıklar ve sertliklerle pla-
sentayı çıkartmada kullanılır.

dühn-i ûferbiyûn: Sağuk tabiatlı 
ağrılar, siyatik, sırt ve ayak ağ-
rıları için kullanılan, terkibinde 
ðus†, cünd-i bîdester, fû≠enec-i 
yâbis, ¡âðırðar√â, kündüş, mîvî-
zec, şîrec bulunan yağ.

dühn-i u…√uvân, düh-
nü’l-u…√uvân: Papatya yağı. 
Yakıcı (mülehhib), ısıtıcı (mü-
sa««in) ve yumuşatma (telyîn) 
özellikleriyle damarların ağzını 
açmada ve idrarda faydası olur; 
uzva hayat veren ruhun mizac ve 
rutubetini bozan ilaçlara (edvi-
ye-i mu¡affine) karıştırılarak ke-
silmiş fistüller (nevâ§îr) üzerine 
sürülür, yara üstündeki kabuk-
lara («uşkrîşât) ve fena yaralara 
faydalıdır. Anüsteki şişler, basur 
ve idrar sıkıntısı için anüse sürü-
lür; rahime dahil edilse akıntıyı 
keser. Kas ve sinirlerdeki yara-
lara bu yağla ıslatılmış yün sürü-
lür.

dühn-i u™mâlî: Bkz. u™mâlî
dühn-i verd, dühnü’l-verd: Gül 

yağı. Tutma (ðâbı∂a) ve soğut-
ma (müberride) kuvvetleri olan 
bu yağ yakılarda kullanılır; içil-
diğinde karında ishal meydana 
getirir ve mide yangısını bertaraf 
eder. Eski yaralarda et bitirme-
de, kurumayan yaraların temiz-
lenmesinde kullanılır, kan çıba-
nında (şîrpenc) acıyı teskin eder.

dühn-i yârbeker, dühnü’l-yârbe-

bevvâ, zencebîl, √avlencân, dâr-ı 
§înî, lâ≠en, cünd-i bîdester, küsey-
lâ, bezr-i benc, sîsâliyûs, lübân, 
şûnîz, bezrü’l-circîr, bezrü’l-kür-
râ&, nân«âh, ðus†, varaðu’l-πâfe&, 
üşne, su¡d, √abbu’l-√armel, âs, 
√abbu’l-«a∂râ, «abbu’l-«ırva¡, 
merzencûş,¡a§îr-i kerneb, dühn-i 
zeyt, semn-i baðar, dühn-i râzıðî 
ve dühn-i «ırva¡, efâvîh, dühn-i 
dehmest vs. bulunan yağ, tâmiş-
dâ≠.

dühn-i sâ≠ec: Herhangi bir bitkinin 
(sûsen, sefercel, tuffâ√, «ardal, 
ðı&&âu’l-√ımâr gibi) Kabuğu so-
yulmamış susamdan elde edilen 
susam yağı (dühn-i √all) ve su 
içinde karıştırılıp kırk gün gü-
neşe bırakılmasıyla elde edilen 
yağı.

dühn-i Sindî: Su¡âl, riyâ√-ı πalî₣a 
ve bevâsîr için kullanılan ve 
terkibinde ebhel, fülfül, kâşim, 
zencebîl, şey†arec-i Hindî, mil√-i 
a√mer, kemmûn, sevîðu’n-ne-
bð ve √abbu’r-rummân bulunan 
yağ, ebûsîmâd, ebûsimâd.

dühn-i sûsen: Rahim soğukluğu, 
kolikler ile böbrek ve mesane-
yi sıcak tutmak için kullanılan 
ve terkibinde selî«a, ðust, √ab-
bu’l-belesân, ma§†akî, ðaranfül, 
ðırfe, za¡ferân, şîrec ve sûsen bu-
lunan yağ.

dühn-i şib&, dühn-i şibt, düh-
nü’ş-şibt: Terkibinde dühn-i 
√all, ðus†, gölgede kurutulmuş 
bezr-i şibt bulunan yağ.

dühn-i şî√, dühnü’ş-şî√: Yavşan otu 
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nur.” (581b)
dühnü’l-efsentîni’l-müşemmeş: 

Soğuk uzuvları ısıtmak ve güç-
lendirmek için kullanılan ve ter-
kibinde dühn-i √all ve efsentîn 
bulunan yağ.

dühnü’l-√ayyât: Anüs felci için 
kullanılan ve terkibinde dühn-i 
√all ve diri yılan yağı bulunan 
yağ.

dühnü’l-lâ≠en: Kulak ağrısı için 
kullanlılan ve terkibinde dühn-i 
√all, sa¡ter, füvve, câvşîr, sek-
bînec, mürr, muðl, üşşec, §abır 
bulunan yağ. Diğer bir terkipte 
nîlec, zeyt, merzencûş bulunur.

dühnü’l-üşne: Terkibinde üşne, 
ðus†, selî«a, ða§abu’≠-≠erîre, 
mermâ√ûz, iki dirhem, mey¡a, 
dühnü’l-âs bulunan yağ.

dühnü’ş-şâhisferem: Diz kapağı, 
eklemler ve bedendeki tüm gaz-
lar için kullanılan ve terkibinde 
şâhisferem, √ımma§ ve kemmûn 
bulunan yağ.

dühûr: Zamanlar. Bkz. dehr
dükkân: Düz oturma yeri, seki.
düknet: Karamtık, toprak rengi.
dükün: Karamtraklar, kül rengi 

olanlar: “Dükün, edken’in cem¡i-
dir. Edken o levndir ki sevâda 
nâ₣ır olup remâd levninde olur.” 
(81a)

dülb: Çınar ağacı (Platanus orien-
talis)

düldül: Oklu kirpi (Hystrix crista-
la)

düllâ¡: Bkz. bi††î«-i zaððî

ker: Hint kökenli yağdır, riyâ√-ı 
πalî₣a ve kaynağı soğukluk olan 
veca¡-ı ra√im için kullanılan ve 
terkibinde sekbînec, ðınne, su¡d, 
«ardal-ı ebya∂, ¡ilk-i enbâ†, câv-
şîr, ðırfe, zerâvend-i †avîl veyâ 
zerâvend-i müda√rec, vecc, uş-
şað, senber, fül, ¡âðırðar√â, zü-
rünbâd, derûnec, cünd-i bîdester, 
se≠âb, ðay§ûm, a§l-ı sûs, se≠âb-ı 
cebelî, mev-i erdeşîrân, kerneb, 
merzencûş, sîsenber, ðaranfül-i 
bostânî, mürr, √ıltîtü’†-†îb, √ıltît-i 
müntin ve encudân ve zeyt bulu-
nan yağ.

dühn-i za¡ferân, dühnü’z-za¡-
ferân: ¡A§abı yumuşatmak, te-
şennücü gidermek ve §alâbet-i 
ra√im ve derinin rengini güzel-
leştirmek için kullanılan, terki-
binde za¡ferân, ðardemânâ, ða§a-
bu’≠-≠erîre, mürr, bulunan yağ.

dühn-i zift: Zift yağı: “¢a†rân ve 
ziftten her biri †ab« olunup üze-
rine bir ðı†¡a §ûf ta¡lîð olunur, 
kaçan §ûf o ma†bû«un bu«ârı ile 
ter†îb eylese onun ru†ûbeti ¡a§r 
olunup a«≠ olunur, o ru†ûbete 
dühn-i ða†rân ve dühn-i zift ı†lâð 
olunur.” (207b)

dühniyyât: Yağlar.
dühniyyet: Yağlılık, yağ özelliği.
dühnü’l-¡asel: Bkz. u™mâlî
dühnü’l-bey∂: Sarısından arınmış 

yumurtayla yapılan yağ: “Bu 
dühn bey∂-i meslûðun §ufresini 
ta†hîr ile veyâ«ûd ðârûre-i Mek-
kiyye ile tað†îr etmekle veyâ«ûd 
tað†îr-i ta§¡îdî ile isti«râc olu-
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le olmadıkça bür™ √â§ıl olmaz.” 
(168b)

düvâdim: Eski ağaçların içinden 
çıkan siyaha çalan kırmızı reçi-
ne: “Düvâdim, §umûπ gibi bir 
nesnedir, eşcâr-ı ¡atîðanın cev-
finde bulunur, dem gibi √umrete 
nâ₣ır esved olur.” (192a)

düvâr: Baş dönmesi, vertigo: “Dü-
vâr bir ¡illettir ki onun §â√ibi 
bi’l-cümle eşyâ-ı mer™iyyeyi 
dimâπını ve bedenini deverân 
eder ₣ann eder ve ðıyâma ðud-
reti olmayıp düşer ve çok kerre 
a§vâtı istimâ¡dan müte™e≠≠î olup 
kerîh görür. Ve ke&îren sür¡at ile 
deverân eden kimseler ðıyâma ve 
ðu¡ûda ve fet√-i ba§ara ðâdir ol-
madıkları gibi bu ¡illet §â√iblerine 
dahi o √âletler ¡ârı∂ olur.” (251a)

düvâr-ı lâzım: Sürekli olan baş ağ-
rısı: “Düvâr-ı lâzım o düvârdır ki 
a§lâ münfekk olmaz.” (256b)

düvâr-ı mütekerrir: Aralıklarla 
gelen baş ağrısı: “Düvâr-ı mü-
tekerrir o düvârdır ki i§âbet eder 
ve zâil olur ve yine i§âbet eder 
ve yine zâil olur, bu vech üzere 
gelir ve gider.” (256b)

düveyn: Altçağız, az aşağı.
düveyn: Yakıncak.
düvvâre: Bkz. ≠iyâbî†îs
düyûk: Bkz. düyük
düyûk: Horozlar: “Düyük, dîk’in 

cem¡idir, «orûs ma¡nâsınadır.” 
(163a)

e¡âlî: En yukarılar, mertebesi yük-
sek olanlar.

dümâdim: Bkz. düvâdim
dümmel: Çıban. Bkz. demâmîl
dümmelî: Çıbanlı.
dümû¡: Göz yaşları.
dünb: Kuyruk. Bkz. ≠eneb
dürd: Tortu, ¡aker, &üfl, dürdiyy, tort.
dürdî, dürdiyy: Tortu, tort: “Dür-

diyy, Türkîde zeyt ve sirke gibi 
mâyi¡âtta olan tort dedikleri nes-
nedir.” (164a); “Fenn-i †ıbbda 
dürdiyy ile sirkenin ve şarâbın 
dibine çöküp rüsûb eden eczâ-i 
ar∂iyyet murâd olunur.” (164a)

dürdür: Dişlerin çıktığı yer, maπ-
riz-i esnân. Bkz. derâdir

dürrâc, dürrâce: Turaç kuşu, ted-
rüc (Francolinus vulgaris) Bkz. 
derârîc

dürû¡: Zırhlar. Bkz. dir¡
dürûr: Akmak, seyelân.
dürûz: Kemiklerin birleşme yeri 

dikişleri, şü™ûn. Bkz. derz
dürûz-ı &elâ&e-i √a…î…î: Bkz. derz-i 

√aðîðî
düstûru’l-¡amel: İlke, usul.
düsûmât: Yağlı nesneler.
düsûmet: Yağlanma; yağlı olma.
düsûmetli: Yağlı.
düşbü≠: Kırık kemikler kaynar-

ken oluşan zarımsı doku, cal-
lus: “Kesrin itti§âli a§lâ me™mûl 
olmaz belki üzerinde düşbü≠ 
dedikleri ¡u∂v-ı πu∂rûfî nâbit 
olup o kesre li√âm ve kenâd 
olur.” (126a); “Düşbü≠” deri 
gibi bir nesnedir ki ¡a§abî ve 
§ulb olup cirâ√atta biter; o izâ-
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eb…a¡: Alaca.
eb…â: Daha uzun süreli olan.
ebkâr: Bakire olan kızlar.
ebkâr-ı nevâhid: Henüz meme uç-

ları yuvarlaklaşmaya başlamış 
bakire kızlar.

eblaπ: En yetkin, en uygun.
ebla…: Aklı karalı, alaca.
ebniye: Yapılar, binalar.
ebra…: Aklı karalı; iki renkli.
ebra…: Mahiyeti bilinmeyen bir 

ilaç.
ebred: Daha soğuk.
ebrenc-i Kâbülî: Bkz. biring-i 

Kâbülî
ebride: Soğuklar.
eb§âr: Gözler; görüşler.
ebsel: En yiğit.
eb†a™: Daha geç.
eb†âl: Bahadırlar.
ebter: Kesik ya da küçük kuyruklu 

(yılan.)
ebû cehl karpuzu: Bkz. √an₣al
ebû cehl kavunu: Bkz. √an₣al
ebû celsâ: Eşek marulu, ebû «alsâ, 

sincâr, sinðâr, şinkâk, şincâr, sin-
câr, şinkâl, «ass-ı «ımâr, en«û-
siyâ, encûsâ, herðalûs (Onosma 
echioides)

ebû «alsâ: Bkz. ebû celsâ
ebû †aylûn: İmam pamuğu otu, ev-

bû†aylûn (Abutilon avicennae)
ebû…ânis: Bkz. bûyânis
ebûresîmâ: Anevrizma, üm-

mü’d-dem, ebûresmâ: “Nezf-i 

e¡amm: Daha kapsamlı.
ebâ¡alis: Bkz. anâπalis
eb¡ad: Daha uzak.
eba√√: Boğuk sesli, ke&î-

r ü ’ l - b u √ û √ a .
ebâ¡id: En uzaklar.
ebâzîr: Yemeğe katılan biber, no-

hut, kimyon gibi katkılar, ebzâr: 
“Ve ebâzîr †a¡âmı ı§lâ√ eden nes-
nelerdir.” (105b) Bkz. mübezze-
reten, tevâbil

ebdân: Bedenler.
ebdân-ı mütevassı†a: Bedenleri 

orta tabiatlı olup ne sert ne yu-
muşak olanlar.

ebdân-ı nâ¡ime: Kadın ve çocuklar 
gibi bedenleri yumuşak tabiatlı 
olanlar.

ebdân-ı §ulbe: Bedenleri sert tabi-
atlı olanlar.

ebe: Bkz. ðâbile
ebegümeci: Bkz. «ubbâzâ
ebπa&: Karabatak.
eb«al: Tahta biti, fesfese, eb«al (Ci-

mex lectularius): “Eb«al” o si-
nektir ki kemâl-i §ıπarından rü™-
yet olunmaz ve ek&er göze du«ûl 
eder, “İnnallâhe lâ yesta√yî en 
ya∂ribe me&elen-mâ ba¡û∂aten” 
el-âyet bunun tefsîrinde yazıl-
mıştır.” (416a)

ebhec: En güzel.
ebher: Aort.
eb«ıre: Buharlar; sindirim gazları. 

Bkz. bu«âr
Ebî≠îmiyâ: Hippocrates’in Epide-

mics adlı eseri, Epîdîmiyâ.



Tahbîzü’l-Mathûn 295

“eceme”ye mensûb demektir. 
“Eceme” sık ağaçlık ma¡nâsına-
dır.” (143a)

ecfân: Göz kapakları.
echel: En cahil.
ecinne: Ceninler; Bkz. cenîn
eclâ: Cilâ özelliği dah belirgin olan. 

Bkz. cilâ
ecleb: Daha yol açıcı, daha çekici.
ecma¡: Daha toplu, daha çok.
ecmel: Daha güzel.
ecnâs: Türler, cinsler.
ecni√a: Omurun sağ ve solundaki 

çıkıntılar, parapophysis, proces-
sus transversa; kanatlar. Bkz. 
cenâ√

ecrâm: Cisimler; cirimler.
ecred: Tüysüz.
ecsâd-ı seb¡a: Altın (≠eheb), gümüş 

(fı∂∂a), bakır (nu√âs), demir 
(√adîd), kalay (re§â§), kurşun 
(üsrüb), pirinç («âr-§ınî)

ecsâm-ı ar∂iyye: Yerde bulunan, 
yerde olan madenler.

ecsâm-ı basî†a: Tek unsurdan mey-
dana gelen cisimler, mizacın 
kuru ya da yaş olması gibi.

ecsâm-ı ma¡deniyye: Sülfür, klor 
gibi bünyesinde madenî unsurlar 
bulunan şebb, zâc, zîbað, zernî«, 
kibrît gibi cisimler.

ecsâm-ı mürekkebe: Tabiatları 
farklı unsurlardan oluşan cisim-
ler, mizacın hem soğuk ve hem 
yaş olması gibi.

ecsâm-ı müte†arri…a: Bkz.cevâ-
hir-i müte†arriða

dem √asebiyle ebûresîmâ √âdi& 
olur ki o mara∂a e†ıbbâ üm-
mü’d-dem tesmiye ederler, o 
mara∂da dem ta√t-ı cildde ¡u∂va 
münteşir olup ¡u∂v kırmızı görü-
nür.” (120b)

ebûresmâ: Bkz. ebûresîmâ
ebûsimâd, ebûsîmâd: Bkz. dühn-i 

Sindî
ebvâb: Baplar, bölümler.
ebvâl: İdrarlar. Bkz. bevl
ebya∂: Beyaz.
ebya∂-ı ca§§î: Kireç beyazı.
ebya∂-ı kemid: Solgun beyaz.
ebya∂-ı lebenî: Süt beyazı.
ebya∂-ı lü™lü™î: İnci beyazı.
ebya∂-ı müşiff: Cam gibi ışığı ge-

çirgen olan beyaz: “Bir kâse su-
yun içine bir dirhem ilðâ olunsa 
ba§ar o suya nüfû≠ edip kâsenin 
dibinde olan dirhemi görür; sırça 
ve billûr dahi bu minvâl üzeredir, 
verâsında olan nesneler görülür 
ba§ar nüfû≠ etmek √asebiyle ve 
bu ðısm-ı &âniye ebya∂-ı müşiff 
derler.” (82b)

ebya∂-ı †ayyâr: Uçuk beyaz.
ebyûn: Bkz. afyûn
ebzâr: Bkz. ebâzîr
ecbân: Peynirler. Bkz. cübn
ecdâ: Daha faydalı, enfa¡.
eceff: Daha kuru.
ecel-i müsemmâ: Normal, zama-

nında ölüm. Bkz. âcâl-i †abî¡iyye
ecell: Pek mühim, ulu, a¡₣am.
eceme: Sık ağaçlı yer: “Âcâmî” 
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ednâ: Daha az, biraz; daha aşağı.
edrûmâlî: Bal şerbeti, e≠rûmâlî, 

rûmâlî, hydromel. Bkz. ûmâlî
edsem: Pek yağlı.
edvâ, edvâ™: Dertler, hastalıklar. 

Bkz. dâ™
edvâr: Nöbetler, vakt vakt. Bkz. 

devr
edvem: Daha sürekli.
edven: Daha aşağı.
edviye: İlaçlar, devalar.
edviye-i ¡a†ıre: İçine hoş kokması 

için nesne katılan ilaçlar.
edviye-i bâride: Mizacı, tabiatı so-

ğuk olan ilaçlar.
edviye-i be&riyye: Sivilceler için 

kullanılan ilaçlar.
edviye-i câliye: Bkz câlî, câliye
edviye-i cebbâre: Kırık kemikleri 

birleştirmede kullanılan ilaçlar.
edviye-i cüz™iyye: Bkz. edviye-i 

müfrede
edviye-i ekkâle: Bkz. ekkâl
edviye-i √âbise: Kanı dindirici 

ilaçlar.
edviye-i √âdde: Keskin tabiatlı 

ilaçlar.
edviye-i √ârre: Mizacı, tabiatı sı-

cak olan ilaçlar.
edviye-i √a§aviyye: Böbrek ve me-

sane taşı için kullanılan ilaçlar.
edviye-i …âbı∂a: Tutucu, kabız 

özelliği olan ilaçlar.
edviye-i kâviye: Bkz. kâvî
edviye-i leyyine: Yumuşatıcı ilaç-

lar.

ecsâm-ı seb¡a: Bkz. ecsâd-ı seb¡a
ecvâf: Boş iç kısımlar.
ecved: En iyi, en kaliteli.
ecvef: Ana toplardamarlar, vena 

cava, vetîn.
ecvef-i nâzil: Alt ana toplardamar, 

inferior vena cava
ecvef-i §â¡id: Üst ana toplardamr, 

superior vena cava.
eczâ-i müteşâbihe: Bkz. a¡∂â-i mü-

teşâbihe
ed¡â: Daha davetkâr, daha sebep.
eda……: Daha ince.
edell-i delîl: En kuvvetli delil.
eder: Hidrosel, su fıtığı olmak. 

Bkz. üdre
ederr: Daha idrar söktürücü.
edfâ: Bedeni giyildiğinde ve örtün-

düğünde ısıtan nesneler, örtüler. 
Bkz. dif™

edfa¡: Daha uzaklaştırıcı, emna¡.
ed«al: Daha içeri.
edhân: Yağlar. Bkz. dühn
edhânu’s-sâ≠ece: Bkz. dühn-i 

sâ≠ec
ed«ıne: Tütsüler, dumanlar. Bkz. 

de«an, du«ân, dûde.
edı……a: Unlar. Bkz. daðîð
edille: Deliller. 
edîm: Deri. 
edken: Karamtrak, kül rengi: “Dü-

kün, edken’in cem¡idir. Edken 
o levndir ki sevâda nâ₣ır olup 
remâd levninde olur.” (81a)

edmiπa: Beyinler. Bkz. dimâπ
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leri zararlı unsurlardan temizle-
yen ilaçlar: “Edviye-i §adriyye o 
devâlardır ki onunla §adr tenðıye 
oluna.” (304b)

edviye-i semmiyye: Zehir tesirli 
ilaçlar.

edviye-i va«ziyye: Dürten, batan 
ilaçlar.

edyân: Dinler.
ef¡â: Bkz. ef¡î
efâ∂ıl: Fazıl kimseler, erdemliler; 

en kıymetliler.
efâ√iş: En kabalar, en kötüler.
efâ¡î: Engerek yılanları. Bkz. ef¡î
efâ¡î-i bellû†iyye: Bkz. bellû†iyye
efâ¡îl: Fiiller.
ef¡âl-i √ayvâniyye: Kuvâ-yı hayvâ-

niyyeye tabi olan fiiller.
ef¡âl-i irâdiyye: Beynin sinirler 

vasıtasıyla yaptığı faaliyetler: 
“A¡§âb vâsı†asıyla ta√rîk-i a¡∂âda 
olan ef¡âl-i dimâπ olur.” (225b)

ef¡âl-i siyâsiyye: İradeye ihtiyaç 
duymadan beynin faaliyetleri: 
“Dimâπ onu bi’†-†ab¡ işler, irâde-
ye √âcet olmaz. O siyâsiyye olan 
fi¡ller bunlardır: te≠ekkür ve te-
fekkür ve ta§avvur ve vehm ve 
√ad& fi¡lleridir.” (225b)

ef¡âl-i †abî¡iyye: Sağlık ve hayatı 
var eden fiiller: “Ef¡âl-i †abî¡iy-
yeden murâd ∂arûreti olan ef¡âl 
demektir gerek ðuvâ-yı √ay-
vâniyyenin fi¡li olsun ve gerek 
ðuvâ-yı †abî¡iyyenin fi¡li olsun. 
(61b)

ef¡âl-i †abî¡iyye-i mu…ayyede: Sağ-

edviye-i mezrû…a: Hastaya şırınga 
yoluyla ilaçlar.

edviye-i mu¡affine: Bkz. mu¡affin
edviye-i mu¡a††ıse: Aksırtıcı ilaçlar
edviye-i mu«addire: Uyuşturucu 

ilaçlar. Bkz. mu«addir
edviye-i mu√allile: Bkz. mu√allil
edviye-i mu√ammire: Kanı ha-

reket ettirip yüzeye çeken ve 
bu yolla deride kızarıklık oluş-
turan ilaçlar, rubefacient. Bkz. 
mu√ammir

edviye-i mu†lı…a: İshal edici ilaç-
lar.

edviye-i müberride: Soğutucu 
ilaçlar. Bkz. müberrid

edviye-i müdirre: İdrar sökücü 
ilaçlar.

edviye-i müfetti√a: Süddeleri, tı-
kanmaları açıcı ilaçlar. Bkz. mü-
fetti√

edviye-i müfrede: Basit, yapısında 
sade bir unsur bulunan ilaçlar, 
edviye-i cüz™iyye.

edviye-i müla§§ı…a: Açık yaraları 
ve ayrılmış parçaları bitiştirici 
ilaçlar.

edviye-i müla††ıfe: Bkz. müla††ıf, 
devâ-i la†îf

edviye-i mürekkebe: Terkipten 
oluşan, terkibinde birden çok 
unsur bulunan ilaçlar.

edviye-i müshile: İç söktürücü 
ilaçlar, 

edviye-i müs…ı†a: Çocuk düşürme-
de kullanılan ilaçlar.

edviye-i §adriyye: Göğüsü, ciğer-
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efrû«ûrûden: Bir tür egzama. Bkz. 
nemle

efsed: Daha çabuk bozulucu.
efsentîn: Pelin otu, sarı yavşan otu, 

şî√-i Rûmî (Artemisia absinthi-
um)

efsentîn-i ba√rî: Bkz. serbiyû-
nu’l-Ermeniyyü’l-a§fer

efsürecât: Bitkilerden sıkılarak 
elde edilen suları, efşürecât.

efşürecât: Meyve suları.
ef†as: Yassı burun.
eftîmûn: Küsküt, gelin saçı (Cus-

cuta epithymum) Bkz. küşû&
efûnî†un: Bkz. «ânıðu’≠-≠i™b, ðû-

niyûn.
efvâh: Ağızlar. Bkz. fem
efvâh-ı ¡urû…: Bir şekilde yerinden 

kopmuş ya da kanamış olan da-
mar ağızları, füvvehât-ı ¡urûð, 
naðr.

efyûs: Burçalık, yaban turpu, 
evâðîyûs, efyûsu’l-√adaðî (Eup-
horbia apios)

efyûsu’l-√ada…î: Bkz. efyûs
eğir: Eğir otu, vecc (Acorus cala-

mus)
eğlenmek: Beklemek, durmak.
eğrim: Eğrilik, büklüm.
e√abb: Daha iyi, hoş.
e√ad: Bir.
e√add: Keskin.
e√ad-ı emreyn: İki işten biri.
e«âdîd: Erimiş cevherin döküldüğü 

yarık kalıplar, arklar. Bkz. u«dûd
e√adühümâ: İkisinden biri.

lık ve hayatı var eden uyku gibi 
ikinci derecede unsurlar.

ef¡âl-i †abî¡iyye-i mu†la…a: Sağlık 
ve hayatı var eden gıda ve hava 
gibi birinci derecede temel un-
surlar: “O ef¡âldir ki §ı√√at ve 
√ayât o ef¡âl ile bulunur ve o 
ef¡âlin vücûduna terettüb ve te-
vaððuf eder.” (61b)

ef¡avî: Yılanlı.
efâvîh, efâviye, efâviyâ: Yemeğe 

koku ve lezzet katan kokulu bit-
kiler: “Efâvîh o devâya derler ki 
ðaranfül ve dâr-ı §înî ve «avlen-
cân mi&lli râyi√a-i †ayyibesi olan 
eczâlardan terkîb oluna.” (136b)

efâviyâ: Bkz. efâvîh
efâviye: Bkz. efâvîh
ef∂al: En iyi, kaliteli, ceyyid, evfað, 

elyað.
ef∂ıye: Boş alanlar.
eferbiyûn: Bkz. ferfiyûn
ef√aş: Daha kötü.
ef«â≠: Uyluklar. Bkz. fa«i≠
ef¡î: Yılan, ef¡â; engerek yılanı. 

Bkz. efâ¡î
efindûmus: Epididim, ilk sperm 

kanalları tüpü. Bkz. berba«ayn
eflâc: Felçler.
eflâk: Gökler.
eflencmüşk: Bkz. felencmüşk
efrâd: Ayın tek günleri.
efrenî†ûrûn: Terkibinde natron 

bulunan müshil: “İçinde na†rûn 
olan cüvârişenâta efrenî†ûrûn 
tesmiye olunur.” (541b)

efrû«î: Bkz. √acer-i efrû«î
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ekâri¡: Büyük ve küçükbaş hayvan 
paçaları. Bkz. kürâ¡

e…ârib: En yakınlar.
e…â§î-i ebdân: Vücutta el ve ayak-

lar.
e…âvîl: Sözler, kaviller.
ekbâd: Karaciğerler. Bkz. kebid
ekdâr: Kederler, acılar, âlâm.
ekdâs: Hasat edilmiş ekinler.
ekder: Bulanık renkli.
ekedd: Pek sağlamlaştırıcı.
ekeme: Tepecik.
ek√al: Kol arkasında kan alınan 

damar, müşterek, median cubi-
tal vein: “Ve üç ðısmın ikincisi 
₣âhir-i sâ¡idde mirfaðın ma¡†ıfı-
na teveccüh eder ve ib†îden bir 
şu¡beye mu«âli† olup ikisinin 
mecmû¡undan ek√al √âdi& olur.” 
(26b)

ek√âl: Ku√ller, göze çekilen sür-
meler.

ekheb: Boz; karamtık boz.
e…ı†: Keş; keşten yapılan peynir: 

“Râyibden itti«â≠ olunan peynir 
eðı† tesmiye olunur. “Eðı† hem-
zenin fethi ve ðâf’ın kesri ile keş 
dedikleri yoğurttan ma§nû¡ olur, 
Etrâk †a¡âmıdır.” (160b)

ekîde: Pek sağlam.
ekîrûs: Bkz. îlað†ûn
ekitmekit: Kerkes taşı, tavşancıl 

taşı, kartal taşı, √acer-i ¡uðâb, 
√acer-i vilâdet (Lapis aetites): 
“Ekitmekit bir taştır ki ta√rîk 
olunsa cevfinde olan â«er taş dahi 
√areket eder, o â«er taşa lübb der-

e«aff: Daha hafif.
e√ânîn: Zamanlar.
e√arr: Daha sıcak.
e«ass: Daha aşağı, mertebece daha 

düşük.
e√âzîb: Gruplar.
ehdâb: Kirpikler. Bkz. hüdbe
ehde™: Daha sakin, esken.
ehemm-i mehâmm: Önemli olan-

ların en önemlisi.
ehlî: Evcil.
ehliyye: Ehlî, evcil.
ehmû≠, †ays, mevâπarûs: Zehirli 

üç yılan: ¢avm dediler ki bu √ay-
yâttan her birinin †ûlü birer ≠irâ¡a 
bâliπ olur ve onların elvânında 
reml elvânı olur ve ebdânlarında 
â&âr vardır. Ve ðavm dediler ki 
onların les¡asından veca¡-ı şedîd 
¡ârı∂ olur ve mev∂i¡de verem-i 
¡a₣îm olur ve demevî §adîd se-
yelân eder ve me&âne ve kebid 
ve merâðð işbu a¡∂âlarda veca¡-ı 
müberri√ ¡ârı∂ olur ve bu √ayyât 
yevm-i &âli&te ðatl eder ve yedin-
ci günü geçirmez.” (537b)

ehvâl: Korkutucu hâller.
ehven: Daha kolay, eshel, eyser; 

daha az zararlı, eslem; daha ha-
fif, e«aff.

ehviye: Havalar
ehyeb: Daha heybetli.
ehyec: Daha hareketli.
e…all: Daha az.
ekall-i kalîl: Fevkalade az.
ekâmine: Kuytu, pusuluk yerler. 

Bkz. kümûn
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eknâf: Kenarlar.
ek&ef: Daha yoğun.
eksiye: Kisveler, elbiseler.
eksûnâ: Bkz. eksûnâfin
eksûnâfin: On sekiz dıra«mî, 86,58 

gr, küsûnâ. (Dıra«mî, bir mi&ðâl 
ağırlığı-4,81 gr karşılığı kabul 
edilirse), ek&ûnâfin, eksûnâfî, 
eksûnâ, eksûfânîn.

ekşû&: Bkz. küşû&
ektâf: Omuzlar. Bkz. ketif
el- πıramâ: “Rubu¡ dirhem ile iki 

dânıð arasıdır veyâhûd dahi 
eðalldir.” (591b)

el-ân: Şimdi.
elba«: Bkz. leba« 
elbân: Sütler. Bkz. leben
elden: Daha yumuşak, en¡am.
eleğim sağma, eleğim sağmal: 

Gökkuşağı, ðavs-ı ðuza√
elenfel: Çevrince, nefl (Medicago 

pentacyla)
el-erba¡atu ve’l-erba¡ûn: Bkz. 

de««âlü’l-ü≠n
eleyât: Kalça; sağrı; koyunlarda 

kuyruk kısmı. Bkz. elye
elibbâ: Akıllı olanlar.
el¡ibe: Bazı bitkilerin kök, çiçek 

veya dallarında bulunan koyu 
yapışkan sıvılar. Bkz. lu¡âb

elime: Ağrılı, elemli.
el-ka∂iyye: Sözün özü, √â§ıl-ı 

kelâm.
elma: Bkz. tuffâ√
elmâs: Elmas.

ler. Ve her √ayvânın dişilerinin 
doğurmakta ¡usreti olsa o taşı al-
tına koysalar sühûlet ile √amlini 
va∂¡ eder. Bunun «â§§ası nüsûr-
dan a«≠ olunmuştur, kaçan nes-
rin dişisi yumurtlamakta ¡usreti 
olsa erkeği o taşı getirip dişinin 
ta√tına va∂¡ eder ve sühûlet ile 
yumurtlar.” (149b); “Ekitmekit” 
bir taştır ki ta√rîk olunsa cevfinde 
olan â«er taş dahi √areket eder, o 
â«er taşa lübb derler. Ve her √ay-
vânın dişilerinin doğurmakta ¡us-
reti olsa o taşı altına koysalar sü-
hûlet ile √amlini va∂¡ eder. Bunun 
«â§§ası nüsûrdan a«≠ olunmuştur, 
kaçan nesrin dişisi yumurtlamak-
ta ¡usreti olsa erkeği o taşı getirip 
dişinin ta√tına va∂¡ eder ve sühû-
let ile yumurtlar. Ve bu √acerde 
fâvâniyâ fi¡li vardır. Fâvâniyâ 
¡ûdu’§-§alîbe derler. Ve ba¡∂ılar 
¡ûdu’§-§alîb olduğunu inkâr edip 
başka bir nebâtın a§lıdır derler.” 
(149b)

ekkâl, ekkâle: Isıtıcı (müsa««in) 
karakteri ile çözücü ve yara ya-
pıcı olan ve bedende eti azaltan 
ilaç: “Ekkâl devânın şânı budur 
ki o devânın ta√lîli ve taðrî√i ile 
bedende olan la√miyyet azalır ve 
noð§ân üzere olur, zencâr mi&lli 
edviyeler ekkâl devâ olur.” (137b)

ekkâl: Sürtünmeden kaynaklanan 
aşınma, yenik; ette, yarada yenik.

ekl: Yemek.
eklâs: Sadef vb.de iç kabuktaki kal-

siyum tabakası.
eklen: Yenmek üzere
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ince bağırsaklar, kör bağırsak, 
kolon ve rektumdan oluşan altı 
bağırsak.

em¡â-i di…â…: Bkz. diðâð
em¡â-i fev…ânî: Bkz. em¡â-i ¡ulviy-

ye
em¡â-i πılâ₣: Bkz. em¡â-i süfliyye
em¡â-i sitt: Bkz. mi¡â-i i&nâ-¡aşer
em¡â-i süflâ-i πılâ₣: Kalınbağırsak-

lar.
em¡â-i süfliyye: A¡ver, ðûlûn ve 

müstaðîm adlı bağırsaklar, 
em¡â-i πılâ₣.

em¡â-i ¡ulviyye: İ&nâ ¡aşere, §âim 
ve diðâð adlı bağırsaklar, em¡â-i 
fevðânî.

em¡â-i ¡ulyâ-i ra…î…a: İnce bağır-
saklar.

emâkin: Yerler.
emâkin-i ve¡ire: Sarp yerler.
emâm: Ön.
emân: Kurtuluş.
emânet: Güven, emniyet.
emârâ…un: Uð√uvân-ı ebya∂
emâriyûn: Bkz. uð√uvân
em¡a†: Tüyü yolunmuş.
emberbârîs: Bkz. enberbârîs
emerr: Daha acı.
emπîrnûs: Bkz. √ummâ-ı balπam, 

√ummâ-ı balπamiyye
emîrbârîs: Bkz. enberbârîs
em…ar: Kara sabır otu: “‰ab¡ ile 

olan nüs«ada “ve hüve’§-§abı-
ru’l-esved” diye tefsîr olunmuş-
tur.” (290a)

emkine: Yerler, mekânlar.

elsaπ: Dili r sesini g ya da s sesi-
ni t’ye döndüren peltek. Ammâ 
elsaπ o kimsedir ki râ’yı πayn 
veyâ«ûd lâm okur veyâ«ûd sîn’i 
tâ okur. (291b); “Ve el&aπdan 
murâd râ’yı fa§î√an edâ eyleme-
yenlere derler.” (364b)

el§a…: Daha bulaşık, ilişik, a¡bað.
elsine: Diller.
elsinetü’l-¡a§âfîr: Bkz. lisânu’l-¡a§âfîr
el†af: Daha latif.
el-vâ…i¡ fi’l-vasa†: Ortada olan na-

bız (pulsus cadens in medio) 
“Ammâ el-vâði¡ fi’l-vasa† tesmi-
ye olunan nab∂ o nab∂-ı mu«te-
liftir ki sükûn olacak ma√allde 
√areket olur, me&elâ inbisâ†ın 
kemâlinde sükûn lâzım iken sâ-
kin olmayıp ma√all-i sükûnda 
inbisâ†-ı â«er te¡âðub edip nab∂-ı 
evvel √areket eder.” (72a)

elvân: Renkler. Bkz. levn
elyâf: Lifler. Bkz. lîf
elya…: Daha uygun.
elya…: En layık, en uygun, evfað, 

enseb.
elyân: Kalçalar. Bkz. elye
elye: Kalça, kalçalarda kaba et: “İki 

elyeleri ya¡nî mað¡adenin iki 
†arafında olan kaba etleri” (63b) 
Bkz. eleyât

elyen: Daha yumuşak, esles, en¡am.
el≠a¡: Çok yakıp parçalayıcı.
elzec: Daha yapışkan.
em¡â: Bağırsaklar. Bkz. mi¡â
em¡â-ı sitte: On iki parmak bağır-

sağı, ince bağırsağın orta kısmı, 
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organıyla hissedilmeyen, vücu-
dun içinde bulunan hastalıklar: 
“Câlînûs der ki emrâ∂ iki ðısm-
dır. “Bir ðısmı emrâ∂-ı ₣âhire 
olup √issen ₣âhir olur ve ikinci 
ðısmı emrâ∂-ı bâ†ıneden olup 
√issen ₣âhir olmaz.” (34a)

emrâ∂-ı cinsiyye: Yalnız bazı böl-
gelerde veya topluluklarda gö-
rülen hastalık: “Ve ba¡∂ı emrâ∂ 
dahi cinsiyyedir, bir ðabîleye 
veyâ bir nâ√iye sükkânına ¡ârı∂ 
olur, â«erde bulunmaz ve bu-
lunursa da nâdir bulunur ve bu 
emrâ∂a emrâ∂-ı cinsiyye derler.” 
(34b)

emrâ∂-ı √âdde: Ateşli hastalıklar.
emrâ∂-ı «arîfiyye: Cereb-i yâbis, 

ðuvâbâ, sere†ân, mafsal ağrıla-
rı, humma, sırt ağrıları, ¡ırðu’n-
nesâ, cüderî gibi daha ziyade güz 
mevsiminde görülen hastalıklar.

emrâ∂-ı «il…at: Doğuştan biçim 
bozuklukları (emrâ∂-ı şekl), da-
mar veya soluk yollarında nor-
malden ileri genişleme (emrâ∂-ı 
mecârî) ve daralma (mecrânın 
te∂ayyuðu) veya tıkanması, sert 
yapıların yumuşak, yumuşak ya-
pıların sert olması gibi hastalık-
lar.

emrâ∂-ı …ay₣iyye: Hummâ, kulak 
ve göz ağrıları gibi daha ziyade 
yazın çok sıcak zamanlarında 
görülen hastalıklar.

emrâ∂-ı mâddiye: Dört hıltın her-
hangi birinden kaynaklanan has-
talıklar.

emrâ∂-ı mecârî: Damarlarda veya 

emlâ√: Tuzlar. Bkz. mil√
emlec: Emleç bitkisi, Bektaşi üzü-

mü, amla (Phyllanthus emblica) 
meyvesi. Bkz. şîr-emlec

emles: Düz, pürüzsüz, müstevî: 
“Emles, müstevî ma¡nâsınadır.” 
(138a)

emn: Emin olmak.
emna¡: Daha engelleyici, edfa¡.
emna¡iyyet: Pek fazla engelleyici-

lik.
emr: İş. Bkz. umûr
emrâ∂: Hastalıklar, esðâm. Bkz. 

seðam.
emrâ∂-ı ¡aded: Tümör gibi ziya-

delik ya da vücutta diş, parmak 
gibi sayıca normalin üstünde un-
sur olması veya bunların eksik 
olmasından kaynaklanan hasta-
lıklar.

emrâ∂-ı âliyye: Bkz. emrâ∂-ı terkîb
emrâ∂-ı a§liyye: Bir uzvda başka 

uzvun tesiri olmadan ortaya çı-
kan hastalıklar.

emrâ∂-ı ¡a§r: Nevâzil deni-
len zükâm, bu√û√at, su¡âl ve 
zâtü’r-riye hastalıkları: “Emrâ∂-ı 
¡a§r o emrâ∂dır ki §ayf-ı şimâlîde 
√arâret-i ₣âhire ve √arâret-i bâ†ı-
ne ile mevâdd seyelân eder ve 
berd-i ₣âhirî o mâddeyi ¡a§r edip 
¡u§âresinin nüzûlünden mara∂ 
√âdi& olur ve o emrâ∂a emrâ∂-ı 
¡a§riyye derler, bi’l-cümle nevâ-
zile ve nevâzile tâbi¡ olan emrâ∂a 
emrâ∂-ı ¡a§riyye derler.” (39b)

emrâ∂-ı ¡a§riyye: Bkz. emrâ∂-ı ¡a§r
emrâ∂-ı bâ†ıne: Varlığı beş duyu 
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ki o emrâ∂-ı müte¡addidenin ic-
timâ¡ından mara∂-ı vâ√id-i â«er 
√âdi& ola, verem ve bü&ûr gibi.” 
(32b)

emrâ∂-ı mürekkebe: Birden fazla 
hastalığın birleşerek meydana 
getirdiği hastalıklar.

emrâ∂-ı müşâreket: İki komşu 
uzvun birbirinden doğal hâli 
ayrı olmakken bitişmesi (bitişik 
parmaklar gibi) ya da doğal hâli 
bitişik uzuvların biribirinden ay-
rılması.

emrâ∂-ı müştereke: A¡∂â-i müf-
redede (a¡∂â-i müteşâbihe) de 
a¡∂â-i mürekkebede (a¡∂â-i âli-
ye) de görülebilen hastalıklar: 
“Emrâ∂-ı müştereke”den murâd 
o mara∂dır ki gâhîce a¡∂â-i mü-
teşâbiheye ve gâhîce a¡∂â-i âli-
yeye ¡ârı∂ olur teferruð-ı itti§âl 
gibi. “A¡∂â-i ¡âliye” birkaç a¡∂â-i 
müteşâbiheden mürekkeb olan 
¡u∂va derler.” (322b)

emrâ∂-ı mütevâri&e: Genetik has-
talıklar.

emrâ∂-ı müzmine: Kronik hasta-
lıklar.

emrâ∂-ı nâhike: Zayıflatan has-
talıklar: “Emrâ∂-ı nâhike, ∂a¡îf 
edici mara∂lar demektir.” (306b)

emrâ∂-ı rebî¡iyye: İ«tilâf-ı 
dem, ru¡âf, mâlî«ûlyâ, evrâm, 
demâmîl gibi daha ziyade bahar 
mevsiminde görülen hastalıklar.

emrâ∂-ı sâriye: Bulaşıcı hastalık-
lra. Bkz. emrâ∂-ı mu¡adiye vü 
sâriye

soluk yollarında normalden ileri 
derece genişlemeden kaynakla-
nan panus (sebel), varis (devâlî) 
gibi hastalıklar. Bkz. emrâ∂-ı 
«ilðat

emrâ∂-ı mev∂i¡: Uzvun eklem ye-
rinden çıkması (in«ılâ¡), organın 
kısmen ayrılması (zevâl), eklem 
sertleşmesi gibi eklemle eklem 
yeri arasında vuku bulan hasta-
lıklar, emrâ∂-ı va∂¡.

emrâ∂-ı mi…dâr: Vücut unsurla-
rından birinin normalin üstünde 
büyümesi ya da küçülmesi.

emrâ∂-ı mizâciyye: Ahlat-ı erbaa-
dan kaynaklanan hastalıklar.

emrâ∂-ı mu¡adiye vü sâriye: Bu-
laşıcı hastalıklar: “Ve emrâ∂ın 
ba¡∂ısı emrâ∂-ı mu¡adiye vü sâ-
riye olup â«ere ulaşır, cü≠âm 
ve cereb ve cüderî ve √ummâ-ı 
vebâiyye ve ¡ufûnetli ður√alar 
«u§û§an mesken-i ∂ayyıðta ola, 
bu emrâ∂ a§√âbıyla ma¡iyyet 
edip bile sâkin olanlara sirâyet 
ziyâde olur ve «u§û§an o emrâ∂ 
a§√âbına mücâvir olan kimse 
rûzgâr altında ola.” (34b)

emrâ∂-ı müfrede: Birleşik olma-
yan, başka hastalıkların birleş-
mesi sonucu ortaya çıkmayan 
basit hastalıklar.

emrâ∂-ı mürekkebe: Birden çok 
hastalığın bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkan diğer hastalıklar: 
“Biz deriz ki emrâ∂-ı mürekkebe 
ile biz her müctemi¡ olan emrâ∂ı 
murâd eylemeziz belki o em-
râ∂-ı müctemi¡ayı murâd ederiz 



304 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

cinse mün√a§ır olur: cins-i evvel 
emrâ∂-ı «ilðat; cins-i &ânî em-
râ∂-ı miðdâr; cins-i &âli& emrâ∂-ı 
¡aded; cins-i râbi¡ emrâ∂-ı va∂¡-
dır.” (31a)

emrâ∂-ı va∂¡: Bkz. emrâ∂-ı mev∂i¡
emrâ∂-ı ₣âhire: Varlığı beş duyu 

organıyla hissedilen hastalıklar: 
“Câlînûs der ki emrâ∂ iki ðısm-
dır. “Bir ðısmı emrâ∂-ı ₣âhire 
olup √issen ₣âhir olur ve ikinci 
ðısmı emrâ∂-ı bâ†ıneden olup 
√issen ₣âhir olmaz.” (34a)

emrâ∂-ı zînet: Cilt hastalıkları.
emrâ…: Çorbalar. Bkz. merað
emre™: Hazma en uygun olan.
emrûd: Bkz. kümme&râ
emrûsiyâ: Karaciğer ve dalak za-

fiyeti ve sertliklerini gidermede, 
tıkanık yerleri açmada, idrar sök-
mede, böbrek taşlarını parçala-
mada ve külâda olan √a§âtı teftît 
eder ve dropsy tedavisinde kul-
lanılan; terkibinde yaban havu-
cu to«umu, kemmûn-ı Kirmânî, 
¡îdân-ı belesân, ðardemânâ, 
fiðâ√u’l-i≠«ir, bezrü’l-kerefs, 
dâr-ı fülfül, ðus†-ı mürr, fülfül-i 
ebya∂, mürr, √abbu’l-πâr, vecc, 
za¡ferân ve ¡asel bulunan macun.

emsî: Düne ait.
emşâc: Erkek ve dişinin üreme 

sıvılarının karışımı: “Emşâc, 
meşîc’in cem¡idir, mu«teli† 
ma¡nâsına olur. Recülün mâı ile 
mâ-ı mer™e mu«teli† olsa nu†feye 
emşâc denir” (29a)

em†âr: Yağmurlar. Bkz. ma†ar

emrâ∂-ı §ayfiyye: İstisðâ ve ze-
laðu’l-em¡â gibi daha ziyade yaz 
mevsiminde görülen hastalıklar.

emrâ∂-ı şekl: Doğuştan biçim bo-
zuklukları: “Emrâ∂-ı «ilðatin 
cins-i evveli mecrâ-yı †abî¡îsinde 
şeklin taπayyür edip o taπayyür 
fi¡lde âfet i√dâ& eylemektir. Bu 
cins-i evvele emrâ∂-ı şekl tes-
miye olunur, müstaðîm ve doğ-
ru olan ¡u∂vun i¡vicâcı gibi ve 
eğrinin dahi doğrulması gibi ve 
ke≠âlik müstedîr olan ¡u∂vun te-
rebbu¡u gibi ya¡nî değirmi olan 
¡u∂vun dört kûşeli olması gibi ve 
murabba¡ olan ¡u∂vun istidâresi 
gibi. Ve bu ðısm-ı a«îrdendir re™-
sin teseffu†u, eger o teseffu†tan 
fi¡le ∂arar i§âbet eder ise.” (31a) 
Bkz. emrâ∂-ı «ilðat

emrâ∂-ı şirket: Sebebi başka bir 
noktadan kaynaklanan hasta-
lıklar: “Ve emrâ∂ iki ðısm olur, 
bir ðısmı emrâ∂-ı a§liyye ve bir 
ðısmı emrâ∂-ı şirket olur, ¡u∂v-ı 
vâ√idin mara∂ına ¡u∂v-ı â«er 
müşârik olur.” (34a)

emrâ∂-ı şiteviyye: Zükâm, 
zâtü’r-riye, zâtü’l-cenb gibi daha 
ziyade kış mevsiminde görülen 
hastalıklar.

emrâ∂-ı terkîb: A¡∂â-i mürekke-
bede a¡∂â-i ¡âliye de denilen, vü-
cutta parçanın bulunduğu bütün-
le parçanın isim ve tariflerinin 
ayrı olduğu yüz, el gibi uzuvlar-
da oluşan teşennüc, temeddüd, 
süded, evrâm, dübeyle, ðurûh, 
bü&ûr gibi hastalıklar, emrâ∂-ı 
âliyye: “Emrâ∂-ı terkîb dahi dört 
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encudân: Baldırgan (Ferula asafoe-
tida) Bkz. √ıltît, ma√rû&, mâπî†â-
ri&.

encudân-ı Rûmî: Bkz. sîsâliyûs
encûsâ: Bkz. ebû celsâ
encüre: Isırgan otu, ðurray§ (Urtica 

urens, Urtica pilulifera): “Encü-
re, ðurray§ dahi derler; yapra-
ğının üzerinde olan dikenlerine 
cerebü’l-kelb tesmiye olunur; 
Türkîsi ısırgandır.” (147a)

encüre-i sevdâ: Bkz. √aşîşetü’z-zü-
câc

endâ: Hafif yağmurlar; çiğler.
en∂ac: Daha olmuş, daha olgun
ender: Bkz. aðder
enderânî: bkz. mil√-i enderânî
enderûfîlûs: Bkz. enderû§ârûn
enderû«ûrûn: Karamuk, buğday 

içinde yaramaz olan siyah tane.
Enderûmâ«us: Andhromaxos. 

Bkz. eyâric-i Enderûmâ«us, 
∂ımâd-ı Enderûmâ«us 

enderûnîlûn: Bkz. enderû§ârûn
enderû§ârûn: Balta otu, en-

derûnîlûn, enderûfîlûs, fe™s 
(Hedysarum crinitum)

enf: Burun. Bkz. ünûf
enfa¡: Daha faydalı, ecdâ.
enfâs: Nefesler, soluklar.
enfes: Plasentanın üçüncü tabakası. 

Bkz. meşîme, belâs
enfe≠: Daha nüfuz edici.
enginar: Bkz. √arşef
engûr-pâşin: Bkz. †â†îðus
engüşt: Parmak, i§ba¡.

emten: Daha güçlü, daha sağlam
emûriyûs: Çok zehirli bir yılan.
emyel: Daha meyilli, daha eğimli; 

daha benzer.
emzice: Mizaçlar. Mutedil olanlar 

ve mutedil olmayanlar (basît: 
√ârr, ra†b, bârid, yâbis; mürek-
keb: hârr ve yâbis, √ârr ve ra†b, 
bârid ve yâbis, bârid ve ra†b)

enâbîb: İçi boş çubuklar. Bkz. ün-
bûb

enâbî…: İmbikler. Bkz. enbîð
enâfi«: İnfe«a’nın çoğulu. Bkz. in-

fe«a
en¡am: Daha hoş, latif, yumuşak, 

elyen, elden.
en¡âm: Deve ve koyun kısmı.
enâm: İnsanlar.
enâmil: Parmak uçları. Bkz. enme-

le
enâr: Nar. Bkz. rummân
enâşî†: Düğümler.
enba∂: Çak nabızlı.
enberbâris, enberbârîs: Kadın 

tuzluğu, emîrbârîs, berbârîs, zi-
rişk, i&râre, emberbârîs (Berberis 
vulgaris) Bkz. karamık, sumak: 
“”Emberbârîs, Anadolu’da kır-
mızısına sumak derler ve karası-
na karamuk derler.” (145b) Bkz. 
√u∂a∂-ı Mekkî

enbî…: İmbik. Bkz. enâbîð
enbi≠e: Nebizler. Bkz. nebî≠
enbûsîmâ: Bkz. sülâð
encibâr: Mührüsüleyman (Polygo-

num bistorta)
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enûş-dârû: Kalbe iyi gelen, bedeni 
ve teni güçlendirip güzelleştiren; 
terkibinde verd-i a√mer-i Fârsî, 
su¡d, ðaranfül, ma§†akî, sünbül, 
esârûn, ðırfe, zerneb, za¡ferân, 
besbâse, ðâðule, dâr-ı çînî, hâl, 
cevz-i bevvâ bulunan ilaç.

enver: Daha ışıklı.
enyâb: Ağızda köpek dişleri.
enzel: Daha aşağı, ednâ, esfel.
Epîdîmiyâ: Bkz. Ebî≠îmiyâ
erâcîf: Yalan sözler.
erâcî√: Salıncaklar. Bkz. ürcû√a
era…: Gece uyuyamama, uykusuz-

luk, seher, insomnia.
erâk: Misvak, misvak ağacından 

(Salvadora persica) elde edilen 
misvak.

era……: Daha ince.
erânib: Tavşanlar. Bkz. erneb
erâyih: Rüzgârlar.
erbi†a: Bağlar. Bkz. ribâ†ât
ercâ: Daha ümit verici.
erca√: Daha terih edilen.
erce™: Daha çok umulan.
ercül: Ayaklar. Bkz. ricl
erdâ: Bkz. erde™
erde™: Daha kötü, daha zararlı, 

a∂arr, erdâ, esve™.
erendberend: Beyaz susen kökü, 

zambak kökü?: “Şaðð olmuş so-
ğan gibi bir devâdır.” (150b)

erfa¡: Daha yüksek, daha yukarı, 
a¡lâ.

erfa…: Daha yumuşak.
erfes†ûn: Bir zehir.

enhâr: Irmaklar.
en√âr: Nehirler.
en«ûsiyâ: Bkz. ebû celsâ
enîsûn: Anason (Pimpinella ani-

sum) tohumu, râziyâne-i Rûmî 
tohumu.

en…â: Daha temiz, daha arı.
en…âl: Mezeler, kuru yemişler. 

Bkz. nuðl
en…ardiyâ: Semecarpus anacardi-

umdan yapılan macun: “Belâ-
durdan ma§nû¡ olup enðardiyâ 
tesmiye olunan ma¡cûnu unutkan 
olup geçmiş nesneleri te≠ekkür 
edemeyip fesâd-ı ≠ikri olan kim-
seler tenâvül eyleseler nef¡i olur 
velâkin vesvâsı ve mâlî«ûlyâyı 
ta√rîk eder.” (152a) Bkz. belâdur

en…a§: Daha noksan.
en…a§ıyyet: Çok noksanlık.
en…ûlûyûn: Bir tür kuzukulağı 

(Rumex), le¡anûn.
enmele: Parmak uçları. Bkz. enâmil
enmes: Mesane. Bkz. ≠iyâbî†îs
enmesî: Bkz. ≠iyâbî†îs
en§a¡: Safran kırmızısı.
ense: Arka, «alf.
enseb: En münasip, en uygun, ev-

fað, elyað, ef∂al.
enser: Çivi.
en§ıbâ: Nasipler, paylar. Bkz. na§îb
enşez: Daha yüksek, tümsek.
en†ames: Bkz. yebrû√
ente™: Daha kötü kokucu.
enten: Daha kötü kokulu
enû…: Kartal, re«ame; tavşancıl kuşu
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ersîmûn: Bir susam türü
er†ab: Daha rutubetli, daha yaş.
erüzz: Pirinç, ürüzz, ürz, ürüz, rüzz, 

rünz (Oryza sativa): “Erüzz” pi-
rinçtir, zâ-i mu¡cemenin teşdî-
di ve hemze-i meftû√a veyâ«ûd 
hemze-i ma∂mûme ile ve hemze-
nin fet√i ve rânın sükûnu veyâ«ûd 
rânın ∂ammı ve zâ-i mu¡cemenin 
ta«fîfi ile veyâ«ûd bilâ-hemze 
râ-i mühmelenin ∂ammı ve zâ-i 
mu¡cemenin teşdîdi ile veyâ«ûd 
hemze-i meftû√a ve râ-i mühmele 
ve nûn ve zâ-i mu¡ceme-i mu«af-
fefe ile: erüzz, ürüzz, ürz, ürüz, 
rüzz, rünz.” (150b)

erze: Fıstık çamı (Pinus pinea) er-
keği.

esâbî¡: Haftalar. Bkz. üsbû¡
e§âbi¡: Parmaklar. Bkz. i§ba¡
e§âbi¡-i hürmüs: Sûrincân (Col-

chicum luteum, colchium au-
tumnale) çiçeği, şenbelî≠: “İşbu 
e§âbi¡-i hürmüse şenbelî≠ derler, 
sûrincânın zehridir” (150b)

e§âbi¡-i §ufr: Meryem eli, keff-i 
Meryem, keff-i ¡Âyişe (Curcuma 
longa)

esâfil: En alt taraflar.
e§a√√: En sahih, en doğru.
esâkife: Ayakkabıcılar, başmakçı-

lar. Bkz. iskâf
e&âl: Aludel, süblime kabı.
e&ânâ&iyâ, e&ânâsiyâ: Terkibinde 

mey¡a, za¡ferân, ðus†, sünbül, 
afyûn, selî«a, ¡u§âretü’l-πâfe&, 
u§ûlü’s-sûs ve ¡asel bulunan ve 
şerbetle içilen macun.

erπâlâ†ıyâ: Bkz. vecc
erπavân: Bkz. urcuvân
ergeç keçi: Üç dört yaşlarında iğdiş 

edilmiş erkek keçi, teys.
ergin: Erimiş olan.
er«â: Daha gevşek, yumuşak.
er√âm: Döl yatakları, uterus. Bkz. 

ra√im
erid…ayânî: Eşek hıyarı (Ecballium 

elaterium)
erik: Bkz. iccâ§
er…â: Elektrik balığı. Bkz.ra¡¡âd. 

Bkz. semek-i mu«addir
Erkâπânîs: Arcaganis.
er…am: Zehirli karalı alacalı erkek 

yılan; erkek engerek.
erkân-ı erba¡a: Su, yel, toprak ve 

ateş.
er…asimûn: Bkz. uð√uvân
er…a†: Beyaz benekli alaca, rað†â
erkek demir: Bkz. şâbûrðân
ermâk, ermâl: Yemen’de yetişen 

tarçına benzer hoş kokulu bir 
bitki (Cortex culilawan)

ermâl: bkz. ermâk
ermide: Küller. Bkz. remâd
erneb: Tavşan. Bkz. erânib
ernebe: Burun ucu, rev&e, ¡arteme.
ernebe-i enf: Burun ucu.
ernebeteyn: Burnun iki ucu.
erneb-i ba√rî: Deniz tavşanı (lepus 

marinus)
erneb-i berrî: Kara tavşanı (lepus 

cuniculus)
ersâ†û: Bkz. ¡âðûnâ
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«âmis nevm ve yaða₣a, cins-i sâ-
dis istifrâπ ve i√tiðândır.” (34b)

esbâb-ı sâbı…a: Hastalığa yol açan 
hılt, terkip ve mizaçtan kaynak-
lanan sebepler. Körlüğe yol açan 
kataraktın kaynağı sebeb-i sâbık; 
körlüğe yol açan kataraktın ken-
disi sebeb-i vâsıldır: “Esbâb-ı 
sâbıða o esbâb-ı bedeniyyedir ki 
ya¡nî o sebeb «ıl†î yâ«ûd mizâcî 
yâ«ûd terkîbîdir ki o esbâb mü-
sebbebi olan √âle bi’l-vâsı†a te-
veccüh edip o sebeb-i sâbıðı mü-
sebbebi olan o √âli πayr-i evvelî 
îcâb ile îcâb ve iðti∂â eyleye.” 
(34b); “Esbâbın aðsâm-ı &elâ&e-
si kitâb-ı evvelde ≠ikr olundu ki 
sebeb a«lâ†tan ise o sebeb-i bâdî 
olmaz. Sebeb-i bâdî «âricden 
olan sebeblerdir. Keyfiyyât-ı 
nefsâniyyeler bi’l-cümle sebeb-i 
bâdîdir. Ve ðarîb olana sebeb-i 
vâ§ıl ve ba¡îd olana sebeb-i sâbıð 
derler.” (310b)

esbâb-ı vâ§ıla: Hastalığa yol açan 
ikinci derece hastalığa en yakın 
sebepler. Bu sebepler hastalığa 
yol açan ana sebebi intikal etti-
rir. Buna göre körlüğe yol açan 
kataraktın kaynağı sebeb-i sâbık; 
körlüğe yol açan kataraktın ken-
disi sebeb-i vâsıldır: “Esbâb-ı 
vâ§ıla o esbâb-ı bedeniyyedir ki 
a√vâl-i bedeniyyeyi πayr-i ev-
velî îcâb ile îcâb eyleye ya¡nî o 
îcâb vâsı†a ile ola.” (34b)

esba†: Düz saçlı.
e&bet: Daha sabit.
e&dâ: Memeler. Bkz. &edy

esârîr: Yüz çizgileri.
esârûn: Afşar otu (Asarum europa-

eum)
esbâb-ı bâdiye: Vücut dışından 

kaynaklanan hava, gıda, sıcak-
lık-soğukluk, darp veya nefse 
bağlı olarak korku, öfke gibi un-
surlarla hastalığa yol açan sebep-
ler: “Ve esbâb-ı bâdiye bu umû-
run birine müte¡allið olmayıp 
cevher-i bedenden «âric emre 
müte¡allið olur; o emr-i «âric 
gâhîce bedenden «âric ecsâm ci-
hetinden olur, ∂arbdan √âdi& olan 
mara∂ın ve cevvin sü«ûnetin-
den ya¡nî beyne’s-semâ ve’l-ar∂ 
havânın issiliğinden √âdi& olan 
ve bedene vârid olan †a¡âm-ı √ârr 
ve †a¡âm-ı bâridden √âdi& olan 
emrâ∂ın sebebleri gibi yâ«ûd 
nefs cihetinden olur ve nefs be-
denden «âricdir. Nefs cihetinden 
olan sebebler beden cihetinden 
olmuş olmaz ve sebeb-i bedenî-
de dâ«il olmaz. Nefs cihetinden 
olan sebebler ki mi&âli πa∂abdan 
ve «avftan ve onların müşâbih-
lerinden √âdi& olan mara∂ların 
sebebleridir.” (34b)

esbâb-ı ∂arûriyye: İnsanın haya-
tını idame ettirebilmek için ih-
tiyaç duyduğu temel unsurlar: 
hava, yiyecek ve içecek, beden 
hareketi, uyku gibi: “Ve esbâb-ı 
∂arûriyye altı cinse mün√a§ıre 
olur: cins-i evvel havâ-i mu√î†, 
cins-i &ânî me™kûl ve meşrûb, 
cins-i &âli& √areket-i bedeniyye 
ve sükûn-ı bedenî, cins-i râbi¡ 
√arekât-ı nefsâniyye, cins-i 
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e&l: Acı ılgın ağacı (Tamarix articu-
lata; Tamarix orientalis), beyaz 
ılgın. Bkz. †arfâ

eslem: Pek sağlam, sıhhatli; iyi 
huylu.

esles: Çok yumuşak, elyen: 
e&mâr: Meyveler, &imâr.
esmec: Çok çirkin, aðba√.
e&nâ: Öndeki dört dişler. Bkz. 

&eniyye
esnân: Dişler; yaşlar.
esnân-i √ulm: Azı dişlerin sonunda 

altlı üstlü dişler, nevâci≠: “Nevâ-
ci≠e ba¡de’l-bülûπ nâbit oldu-
ğundan esnân-ı √ulm tesmiye 
olunur.” (12b)

esra¡: Pek hızlı, çabuk.
esrâb: Yer altında bulunan odalar: 

“Esrâba ya¡nî ta√t-ı ar∂da itti«â≠ 
olunan sereblere” (111a) Bkz. 
sereb

esra¡-ı ev…ât: Çok çabuk.
esrâş: Çiriş otu, eşrâs (Asphode-

lus).
esrice: Kandiller. Bkz. sirâc
esrünc: Yanmış kurşun, sirinc, 

züncüfr.
es†ur: Satırlar.
esürre, esirre: Deride küçük bük-

lümler. Bkz. πu∂ûn: “¡U∂vun de-
risinde olan bükümlerin küçük-
lerine esirre derler ve bükümle-
rin büyüklerine πu∂ûn derler.” 
(125b)

esve™: Daha kötü, erde™.
esved: Siyah.
esved-i …ârî: Zift karası.

esed: Arslan; arslan burcu.
esele: Dilin ön ucu.
e&er: Eser, iz; yara izi.
eserr: En sevinçli.
e&fâl: Tortular. Bkz. &üfl
esfel: Daha aşağı, enzel.
esfîlûs: Bkz. esfîs-i yâbise
esfîs-i yâbise: Zehri şiddetli bir 

yılan, esfiyûs-ı yâbise, esfîlûs: 
“Ve bir cinsine dahi esfîs-i 
yâbise derler, onun cildinde yü-
bûset-i şedîde olmakla ve onun 
†ûlü üç ≠irâ¡ ile beş ≠irâ¡ arasın-
da olur ve onun levni remâdî 
olur veyâ«ûd §ufrete nâ₣ırdır 
∂ıyâ-ı ¡aynı şedîddir iki sâ¡at ile 
üç sâ¡at arasında melsû¡unu ðatl 
eder.” (536a)

esfiyûs: Bkz. bezr-i ða†ûnâ
esfiyûs-ı yâbise: Bkz. esfîs-i yâbise
esfiyûş: Bkz. bezr-i ða†ûnâ
es«an: Daha sıcak.
eshel: Daha kolay, âsân.
e§ı√√â: Sağlıklı kimseler.
e&îmidyûn: Antimon.
esirre: Henüz doğmuş çocuğun gö-

beğinden kesilip atılacak bağlar; 
göbekler. Bkz. sürre

e&…al: Daha ağır.
Es…alîbâ≠is: Asklepios
Es…aliyâvus: Asxlephias.
es…âm: Hastalıklar, emrâ∂.
es…â†: Bir nesnenin işe yaramayan 

kısımları; sakatatlar.
esken: Daha sakin, ehde™.
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eşhel: Ela.
eşhür: Aylar, şühûr. Bkz. şehr
eşi¡¡a: Işıklar.
eşmel: Daha şümullü, daha kap-

samlı.
eşrâs: Bkz. esrâş
eşribe: İçecekler; şaraplar; şeker 

vs. ile koyulanmış bitki suları: 
“Ve eşribe ile rubûb beyninde 
farð budur ki rubûb bi-nefsihâ 
muðavveme olan ¡u§ârâta ı†lâð 
olunur, ammâ eşribe √alâvet 
ile muðavveme olan ¡u§ârâta 
veyâ«ûd sülâðâta ı†lâð olunur.” 
(572a)

eşviye: Kebaplar. Bkz. şivâ
eşyâf: Göz, kulak, makat gibi yerler 

için deva sürülmüş mille yapılan 
tedaviler

etân: Dişi eşek. Bkz. ütün
e†âyib: Seçkin olanlar.
e†bi«a: Sıcak yemekler.
etemm: Daha tam, daha olgun, ek-

mel.
e†fâl: Çocuklar. Bkz. †ıfl
e†¡ime: Yemekler.
etmek: Ekmek. Bkz. «ubz
etmekçi: Ekmekçi, «abbâz.
e†râf: Etraf; bedende el, ayak ve 

baş.
ettûn: Fırın veya hamam külhanı; 

tandır: “Ettûn” tennûr vezninde-
dir ve ba¡∂ı kerre ta«fîf dahi olu-
nur; etmekçiler yeri yarıp itti«â≠ 
eyledikleri ocaktır.” (380b)

ev: Veya.

esved-i nu«âlî: Çürümüş kepek si-
yahı.

esved-i sâli«: Zehirli bir yılan: “Ve 
√ayyâttan bir nev¡e dahi esved-i 
sâli« derler, o √ayye √azîrân ve 
temmûz aylarında hâyice olur ve 
ðuvvetlenir ve o iki ayda ledπ 
eylediği kimse helâk olur.” (48b)

esvedü’l-levn: Siyah renkli 
esvi…a: Kavrulmuş unlar. Bkz. 

sevîð
esyel: Daha akışkan.
esyelî: Gözü çok akıntılı olan.
eş¡âr: Kıllar, vücutta çıkan kıllar: 

“Eş¡ârının ya¡nî sakal ve ¡âne ve 
koltuk tüylerin” (61b) Bkz. şa¡r, 
şi¡âr

eşba¡: Koyu, renkte koyu olan.
eşbâh: Benzerler.
eşbâ√: Görüntü, karaltı, §uver; şa-

hıslar, eş«â§.
eşba…: Daha şehvetli.
eşbâr: Karışlar; üç karış. Bkz. şibr
eşbeh: Daha uygun, evfað; daha 

benzer.
eşca¡: En yiğit.
eşdâ«: Yarıklar. Bkz. şed«
eşebb: Daha genç.
eşedd: Çok şiddetli, daha şiddetli.
eşek marulu: Bkz. ebû celsâ
eşek: Bkz. √ımâr, etân.
eşerr: Daha fena, daha zararlı.
eşfâr: Göz kapaklarında kirpiklerin 

çıktığı yerler. Bkz. şüfr
eş«a§: Daha yüksek, erfa¡.
eş«â§: Şahıslar, eşbâ√.
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ev¡iye: Kaplar. Bkz. vi¡â
ev¡iye-i menî: Sperm keseleri.
ev…ât: Vakitler.
ev…ât-ı cüz™iyye: Hastalığın başıy-

la iyileşmeye kadar geçen dört 
evresinin (vaðt-i ibtidâ, vaðt-i 
tezeyyüd, vaðt-i intihâ, vaðt-i 
in√ı†â†) her birinin zamanca hâli: 
“Ve ammâ evðât-ı cüz™iyye ma-
ra∂-ı vâ√idin nevbetlerinden bir 
nevbette i¡tibâr olunan evðât-ı 
erba¡adır, me&elâ √ummânın her 
nevbetinde bu evðât-ı erba¡a mu-
ta§avver olur ve evðâtın mürû-
ruyla nevbet münða∂ıye olup 
feterâtı zamânı gelir lâkin mara∂ 
bi’l-külliyye kesilmez belki nev-
bet-i âtiyede yine ¡avd eder Allâ-
hu a¡lem.” (34a)

ev…ât-ı külliyye: Hastalığın ba-
şıyla iyileşmeye kadar geçen 
dört evresinin (vaðt-i ibtidâ, 
vaðt-i tezeyyüd, vaðt-i intihâ, 
vaðt-i in√ı†â†) zamanca tamamı: 
“Evðât-ı külliyye odur ki ma-
ra∂ın nevâibi bi’l-cümle mara∂-ı 
vâ√id i¡tibâr olunup nevbet-i 
evveli √âl-i ibtidâ ¡add oluna ve 
ondan mara∂ın iştidâdı ve vuðû-
fu ve in√ı†â†ı √asebiyle evðât-ı 
erba¡a ifrâz ve temyîz olunup 
evðât-ı erba¡anın mürûru ile 
bür™-i tâmm ve §ı√√at-i kâmile 
√â§ıl olur, o sebebden ona evðât-ı 
külliyye tesmiye olunur.” (34a)

evl: Dönmek, rücû¡.
evn: Bir ûðıyye, 1,28 kg civarında 

ağırlık ölçüsü. (Ûðıyye 1.28 kg 
karşılığı kabul edilirse)

evâ…î: Okkalar. Bkz. vuðıyye
evâ…îyûs: Bkz. efyûs
ev¡âl: Erkek dağ keçileri.
evân: Zamanlar.
evâsı†: Ortalar.
evbû†aylûn: Bkz. ebû †aylûn
evc: Yüce, yukarı: “Evc” ve “√a∂î∂” 

kelime-i Hindiyye’den mu¡arreb-
dir, ¡ulüvv ve sefil ma¡nâsınadır; 
“evc”in a§lı “evg” idi, kâfı cîme 
ibdâl ile ta¡rîb olundu.” (36b)

evcâ¡: Ağrılar: “Evcâ¡ için a§nâf-ı 
ke&îre vardır ki her bir §ınıf için 
ism-i ma«§û§ olur, o ismler bun-
lardır: el-√akkâk, el-«aşin, en-
nâ«ıs, e∂-∂âπı†, el-mümeddid, 
el-müfessi«, el-mükessir, er-rı«v, 
e&-&âðıb, el-misellî, el-«aderî, 
e∂-∂arebânî, e&-&aðîl, el-i¡yâ¡î, el-
lâ≠i¡. İşbu me≠kûrlar bi’l-cümle 
on beş cisntir ve her bir cins için 
bir nev¡ sebeb vardır.” (56a)

evcâ¡-ı bâride: Hararetsiz ve ateş-
siz ağrılar.

evcâ¡-ı müs«ine: Bedeni zayıf dü-
şüren ağrılar.

evcâ¡-ı ₣ahr: Sırt ağrıları.
evceb: Çok gerekli.
ev∂â¡: Vaziyetler, hey™ât.
evdâc: Boyun damarları. Bkz. vi-

dâc damarları
evdâk: Et yağları. Bkz. vedek
evdiye: Dereler.
eved: Eğri olmak, eğrilik, i¡vicâc.
evfa…: En uygun, elyað, enseb, eş-

beh.
evhen: Daha gevşek, a∂¡af.



312 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ta√§ıfe olur «anâ≠îr ve sil¡a-i 
§ulbe gibi “ (498b)

evrâm-ı rî√iyye: Gazlı şişlikler.
evrâm-ı rî√iyye: Kaynağı rî√ veya 

nef«a olan şişler: “Ammâ ev-
râm-ı rî√iyye tehebbüc veyâ«ûd 
nef«a olur; ammâ rî√ten teheb-
bücün √udû&u rî√-i münteşireye 
bu«âriyyetin mu«âla†ası ile olur 
ammâ nef«anın √udû&u fe∂â-ı 
vâ√idde riyâ√ müctemi¡a ve 
mürtekize olmakla olur.” (498b)

evrâm-ı sevdâviyye: Sevdâ hıltı 
kaynaklı saðîrûs veya sere†ân 
cinsli şişler: “Evrâm-ı sevdâviy-
ye yâ saðîrûs veyâ«ûd sere†ân 
olur.” (498b) 

evrâm-ı §ulbiyye: Sert şişlikler, 
katı şişler, evrâm-ı câsiye. Bkz. 
verem-i §ulb, saðîrûs, §alâbet

evra†î: Aort atardamarı: “Evra†î” 
nüs«a-i sul†âniyyede hemzenin 
ve rânın fet√leri ile ve vâvın 
sükûnu ile ∂ab† olmuştur. Ver† 
o cüz™dür ki bir †arafı koyunun 
¡unuðunda olur, †araf-ı â«er cerr 
olunsa koyun boğulur.” (24b)

evride: Toplardamarın ana kolları: 
“Ve verîdin şu¡belerine evride 
derler.” (9a)

ev§âb: Hastalıklar. Bkz. ve§ab
evsâ«: Kirler. Bkz. vesa«
ev§âl: Eklemler.
evsa†: En orta.
evsâ†: Orta kısımlar.
evtâd: Kazıklar.
evtâr: Tendonlar; teller. Bkz veter

evrâk: Kalça kemikler. Bkz. verik
evrâ…: Yapraklar. Bkz. varað
evrâm: Şişlikler; tümörler. Bkz. ve-

rem
evrâm-ı balπamiyye: Balgam-

dan kaynaklı olan ve gevşek 
ya da sulu olan şişler: “Ve ev-
râm-ı balπamiyye dahi balπam-ı 
sâ≠ecden olur ve ona evrâm-ı 
rı«ve tesmiye ederler veyâ«ûd 
mâiyye olur, nitekim ba¡∂ı a¡∂â-
ya mâın ictimâ¡ı ¡ârı∂ olup o 
¡u∂va ma«§û§ istisðâ mi&lli bir 
√âlet ¡ârı∂ olur veyâ«û∂ evrâm-ı 
balπamiyye dübeylât-ı leyyine 
olur, sila¡-ı leyyine gibi veyâ«ûd 
leyyine olmayıp müsta√§ıfe olur 
«anâ≠îr ve sil¡a-i §ulbe gibi” 
(498b)

evrâm-ı câsiye: Bkz. evrâm-ı §ulbiy-
ye

evrâm-ı …urû√iyye: Egzama: “Ve 
o evrâmdan bir nev¡ verem dahi 
vardır ki ona evrâm-ı ðurû√iyye 
derler ve ona nemle dahi tesmiye 
olunur.” (125a) Bkz. nemle

evrâm-ı mâiyye: Sulu şişlikler.
evrâm-ı rı«ve: Balgamdan kay-

naklı olan ve gevşek ya da sulu 
olan şişler: “Ve evrâm-ı balπa-
miyye dahi balπam-ı sâ≠ecden 
olur ve ona evrâm-ı rı«ve tes-
miye veyâ«ûd mâiyye olur, ni-
tekim ba¡∂ı a¡∂âya mâın ictimâ¡ı 
¡ârı∂ olup o ¡u∂va ma«§û§ istisðâ 
mi&lli bir √âlet ¡ârı∂ olur veyâ«û∂ 
evrâm-ı balπamiyye dübeylât-ı 
leyyine olur, sila¡-ı leyyine gibi 
veyâ«ûd leyyine olmayıp müs-
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eyâric-i Bûsû†ûs: Sevamlı baş ağ-
rısı, mide, dalak ve karaciğer ağ-
rıları, kaynağı sevdâ ve balgam 
olan ağrıları, bai dönmesi ve 
göz için kullanılan; terkibinde 
kemâ≠eryûs, us†u«ûdûs, fülfül-i 
ebya∂ u esved, isðîl-i meşvî, 
uşşað, ûferbiyûn, aπârîðûn, «ar-
bað-ı esved, saðmûnyâ, §abır-ı 
isðû†arî ve ¡asel bulunan müshil.

eyâric-i Câlînûs: Birkaç türü bu-
lunan ve Buðrât eyârici diye de 
bilinen bu eyâriclerin en çok 
rağbet göreni fâlic, laðve, te-
şennüce ve istir«â için kullanı-
lan ve terkibinde şa√m-ı √an₣al, 
πârîðûn, ba§al-ı fâr-ı meşvî, uş-
şað, saðmûnyâ, «arbað-ı esved, 
heyûfârîðûn, ûferbiyûn, bes-
fâyec, eftîmûn, muðl-i azrað, 
kemâ≠eryûs, ferâsiyûn, selî«a, 
sekbînec, zerâvend-i †avîl ve 
felâfil-i &elâ&, dâr-ı §înî ve câvşîr 
ve cünd-i bîdester, fu†râsâliyûn 
bulunandır.

eyâric-i Enderûmâ«us: İki ayrı 
eyâricin müşterek adıdır. İlki 
i√tibâs-ı †am& ve cü≠âm tedavi-
si için kullanılan ve terkibinde 
us†u«ûdûs, kemâfî†ûs, aπârîðûn, 
«arbað-ı esved, fülfül-i es-
ved, fülfül-i ebya∂, mâ≠eryûn, 
saðmûnyâ, isðîl bulunan müshil 
ve diğeri mide ve karın ağrıla-
rı için kullanılan ve terkibinde 
dâr-ı §înî, selî«a-i esved, ða§a-
bu’≠-≠erîre, ¡îdân-ı belesân, 
fiðâ√-ı i≠«ir, herâ†ûs bulunan 
müshil.

evvele mâ-yenbitü: Belirdiği, bitti-
ği ilk evre.

evvelü mâ-yu«la…u: Yaratılan ilk 
şey.

eyâdî: Eller. Bkz. yed
eyâheş: Bkz. fiðâ√-ı kerm
eyâmâ: Eşi olmayan: “Eyâmâ” 

zevci olmayan ¡avret ve zevce-
si olmayan erdir gerekse fi’l-a§l 
tezevvüc eylesin ve gerekse ey-
lemesin. “Eyâmâ”nın a§lı “eyâ-
yim” idi, ðalb olunup “eyâmâ” 
denildi, zîrâ müfredi “eyyim”-
dir.” (443b)

eyânu’d-dühn: Bir buçuk menn, 
1132,8 gr (Menn 755,2 gr kabul 
edilirse)

eyânu’l-¡asel: İki buçuk rı†l, 944 gr 
(Rıtl için yirmi istâr ve bir istâr 
377,6 gr kabul edilirse)

eyâr: Mayıs.
eyâric: Müshil. Bunun feyðarâ, 

lûπâ≠iyâ, Rûfus, Erkâπânîs, En-
derûmâ«us, Fuðrâ†îs, Câlînûs, 
Bûlus, İbn Serâfiyûn, Buðrâ†, 
Tebâ≠erî†ûs, ¢oles, Feylâπravus, 
Bûsû†ûs, Taπmû el-An†âkî gibi 
türleri ve alt türleri vardır.

eyâric-i Bu…rât: Bkz. eyâric-i 
Câlînûs

eyâric-i Bûlus: Galen kaynaklı bu 
müshilin terkibinde kemâ≠er-
yûs, fülfül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, 
πârîðûn, us†u«ûdûs, «arbað-ı es-
ved, saðmûnyâ, sünbül, eftîmûn, 
ba§al-ı fâr-ı meşvî, mürr, za¡-
ferân, uşşað, heyûfârîðûn ve 
¡asel bulunur.
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şa√m-ı √an₣al, §abır-ı isðû†arî 
bulunan müshil.

eyâric-i Fu…râ†îs: Baş ağrıla-
rı için kullanılan ve terkibinde 
cen†iyânâ, sünbül, zerâvend-i 
müda√rec, selî«a, dâr-ı §înî, 
fu†râsâliyûn, kemâ≠eryûs, fül-
fül-mûye, us†u«ûdus, √abað-ı 
cebelî ve kiyâ bulunan müshil.

eyâric-i lûπâ≠iyâ: Baş hastalıkları, 
delirme, kuruntu, sağırlık, epi-
lepsi, humma gibi hastalıkların 
tedavisinde kullanılan ve terki-
binde «arbað (Brassica nigra) 
asıl olmak üzere ebû cehl karpu-
zu yağı, πârîðûn, saðmûnyâ, uş-
şað, eftîmûn, kemâ≠eryûs, muðl, 
§abır, √âşâ, heyûfârîðûn, sâ≠ec-i 
Hindî, ferâsiyûn, ca¡de, selî«a, 
fülfül-i esved, fülfül-i ebya∂, 
dâr-ı fülfül, za¡ferân, dâr-ı §înî, 
besfâyec, câvşîr, sekbînec, 
cünd-i bîdester, mürr, fu†râsâ-
liyûn, zerâvend-i †avîl, ¡u§âre-i 
efsentîn, ûferbiyûn, sünbül, 
√amâmâ, zencebîl cen†iyânâ, 
us†û«ûdûs bulunan müshil.

eyâric-i mürr: Bkz. eyâric-i 
f eyða râ

eyâric-i Rûfus: Mirre-i sevdâ, 
balπam ve dâü’&-&a¡leb için 
kullanılan ve terkibinde şa√m-ı 
√an₣al, kemâ≠eryûs, sekbînec, 
câvşîr, selî«a, kerefs-i cebelî 
bezri, zerâvend-i müda√rec, fül-
fül-i esved ü ebya∂, dâr-ı §înî, 
us†u«ûdûs, za¡ferân, ca¡de, mürr 
bulunan müshil.

eyâric-i §abır: Bkz. eyâric-i feyðarâ 

eyâric-i Erkâπânîs: Ağrılar için 
kullanılan ve çoğunlukla terki-
binde şa√m-ı √an₣al, ferâsiyûn, 
us†û«ûdûs, «arbað-ı esved, 
kemâ≠eryûs, saðmûnyâ, fül-
fül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, ba§a-
lu’l-fâr, ûferbiyûn, §abır, za¡-
ferân, cen†iyânâ, fu†râsâliyûn, 
uşşað, câvşîr, ca¡de, dâr-ı §înî, 
sekbînec, mürr, sünbül, i≠«ir, 
fûtenec-i cebelî ve zerâvend-i 
müda√rec bulunan müshil, eyâ-
ric-i Erkîπânîs

eyâric-i fey…arâ: Terkibinde ana 
malzemesi sabır (Alae littoralis) 
olan müshil, eyâric-i mürr. Ba-
ğırsak, mide ve başta bulunan 
maddeleri çekmek, mafsal ağrı-
ları, kulunç, laðve, dilde ağırlık 
ve azalarda gevşeme için yarar-
lı olan bu bu müshilin terkibine 
ihtiyaca göre tarçın, mastaki, 
safran ve selî«a ve diğer bitkiler 
katılır, eyâric-i §abır.

eyâric-i Feylâπravus: Melankoli-
ye (mâlî«ûlyâ) yararlı ve beynin 
zarlarını (√ucub-ı dimâπ) temiz-
leyici olan, sindirimden sonra 
kalan yoğun ve yapışkan nesne-
lerin atılmasında faydalı olan; 
terkibinde ferâsiyûn, us†u«û-
dûs, «arbað-ı esved, kemâfî†ûs, 
kemâ≠eryûs, fu†râsâliyûn, ðû-
liyûn, zerâvend-i müda√rec, 
za¡ferân, cen†iyânâ, kiyâ, ke&îrâ, 
sâ≠ec, esârûn, √amâmâ, ðus†, 
dâr-ı §înî, fû, mû, fülfül, √ab-
bu’l-belesân, &ûm-ı berrî, selî«a, 
heyûfârîðûn, fiðâ√-ı i≠«ir, sün-
bül, eftîmûn, aπârîðûn, besfâyec, 
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eyyen-mâ kâne: Nasıl olursa olsun.
e₣âfîr: Tırnaklar. Bkz. ₣ufur
ez¡ar: Baş ve gövdesinde kılları 

seyrek olan.
e≠ârâ…î, e≠âra…î: Bkz. e≠râðıyûn
ezbâd: Köpükler. Bkz. zebed
ezbâl: İnsan ve hayvan dışkıları. 

Bkz. zibl
ezebb: Kılı çok olan.
ezec: Beyinde corpus callosumun 

altında yerleşik, üçgen ya da 
kubbe şekli gösteren ak mad-
de (beyaz cevher) kitlesi, ba†n-ı 
evsa†, fornix cerebri: “Ezec ha-
rekât ile, ebniyeden bir nev¡ 
binâdır. Bu†ûn-ı &elâ&e-i dimâπ-
dan ba†n-ı evsa†ın saðfına ezec 
derler, o binâya müşâbeheti için; 
†avîl olur bir miðdâr ma√alli, 
bâ†ını kürevî olur.” (18a); tekne 
tavan: “Kütüb-i lüπatte “ezec” 
bir nev¡ binâdır diye yazarlar. 
Ve √ilye-i şerîfte “ezecü’l-√â-
cibeyn” tefsîrinde muðavves ve 
ke&îrü’ş-şa¡r diye ≠ikr ederler. 
Pes binâda “ezec” tekne tavan ki 
mücessem küpler ola.” (224b)

ezπab: Çok tüylü.
e≠hân: Zihinler.
ezicce: Mızrak, ok uçları, temren-

ler. Bkz. zücc
ezkime: Zükâmlar. Bkz. zükâm
ezmân: Zamanlar, ezmine.
ezmine: Zamanlar, ezmân.
e≠râ…ıyûn: E≠râðıyûn (Styrchnos?)
e≠rûmâlî: Bkz. edrûmâlî
ezvâc: Temporal kemiğin zigoma-

eyâric-i Taπmû el-An†âkî: Spazm, 
baş ağrısı, müzmin baş ağrsı, 
sevdâdan kaynaklı √âdi& feza¡ 
korku ve kelem titremeleri için 
kullanılan; terkibinde şa√m-ı 
√an₣al, kemâ≠eryûs, ferâsiyûn, 
aπârîðûn, us†û«ûdûs, zerâvend-i 
†avîl, fu†râsâliyûn, fülfül-i 
ebya∂, sekbînec, çâvşîr, mürr, 
sünbül, ca¡de, za¡ferân, dâr-ı §înî 
bulunan müshil.

eyâric-i Tebâ≠erî†ûs: Muhtelif 
terkipleri olan bu müshil daha 
çok §abr-ı Seðû†arî, πârîðûn-ı 
ebya∂, za¡ferân, dâr-ı §înî, vecc, 
ma§†akî, dühn-i belesân, râvend-i 
§înî, ¡îdân-ı belesân, √abb-ı be-
lesân, ûferbiyûn, dâr-ı fülfül, fül-
fül-i ebya∂ u esved, çen†iyânâ-yı 
Rûmî, fiðâ√-ı i≠«ir, ðust, mürr, 
kemâ≠eryûs, eftîmûn, esârûn, 
selî«a, saðmûnyâ, sünbül-i †îb, 
mû, √amâmâ ve ¡aselden oluşur.

eyâyil: Geyikler. Bkz. iyyel
eybes: Daha kuru.
eyegü: Kaburga, ∂ıl¡.
eymen: Daha uğurlu; sağ taraf.
eyne: Nerede.
eyniyyet: Neredelik.
eyrelti: Bkz. sera«s
eyser: Daha kolay, eshel; en sol.
ey†â: Yunan alfabesinde H harfi.
eyyâmen: Birkaç gün.
eyyâm-ı †uhr: Kadının regl olma-

dığı günler.
eyyen mâ-kâne: Hangi hâl olursa 

olsun.
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fa√m: Nefesi kesik kesik vermek, 
nefes-i mu∂â¡ıf.

fa√mî: Kömür gibi kara.
fâ«te: Üveyik. Bkz. fevâ«it.
fâi∂, fâi∂a: Gelen, câiye.
fâi…, fâyi…: Üstün, a¡lâ.
fâi…: Dil kemiği, os hyoide: “Ve 

πal§ame üzerinde fâið demekle 
ma¡rûf bir ¡a₣m vardır ki onun 
dört ∂ıl¡ı vardır, ikisi fevðte ve 
ikisi ta√tta olur.” (298b)

fâ¡il, fâ¡ile: Yapan, fail; etken; aktif 
eşcinsel.

fa…™: (Çıban vs) deşip çıkarmak.
fa…a†: Yalnız.
fa…d: Bkz. küşû&
fâkihe: Yaş meyve. Bkz. fevâkih
fa…îlâsûs: Bkz. bu«ûr-ı meryem
fa…lûn: Bkz. rüteyvâlât
fa…§: Yumurtayı yarıp kırmak.
fâlic: Felç.
fâlûzec: Pelte kıvamında, daha çok 

nişasta, şeker ve unla yapılan tat-
lı.

fânâk&îr: Bkz. zûferâ
fânî≠: Şeker kamışından üçüncü 

defa pişirilip tasfiye edilip çam 
fıstığı kalıbında dökülen şeker. 
Bkz. sükker-i Süleymânî, fânî≠-i 
Senceriyâ, fânî≠-i Siczî

fânî≠-i Siczî: Şeker kamışı peltesi, 
kamış helvası, fânî≠-i Sence-
riyâ, fânî≠-i Şehrî, fânî≠-i Sic-
zî-i «azâinî: “¢a§ab-ı sükkerin 
¡u§âresi &e«în olunca ðadar †ab« 
olunup onun ma†bû«-ı se«înin-
de fânî≠ ma¡mûl kılınır ve onun 

tik çıkıntısı ile zigomatik kemi-
ğin temporal çıkıntısının oluş-
turduğu kemer, elmacık kemeri, 
zigomatik kemer; çiftler; ayın 
çift günleri

fa∂alât: Vücuttan atılan idrar, dış-
kı, kusmuk ve sair unsurlar.

fâ∂ıl, fâ∂ıla: Kaliteli, üstün.
fa∂l, fa∂la: Artık, bir nesnenin ba-

kiyesi; çok, ziyade; vücuttan atı-
lan idrar, dışkı vs.

fâdsûnec: Bkz. hilyevn 
fâd-zehr: Panzehir. Bkz. bâd-zehr
fâd-zehrât: Panzehirler.
fâfâ≠ânûn: Bir bitki.
faπarât: Açılmalar.
fâπır, fâπıre: Ağız açıcı. fâti√a.
fâπıre: Zanthoxylum fagara.
fâπıren: Açıkken.
fâπıyetü’l-√ınnâ: Kına çiçeği 

(Lawsonia alba)
faπr: Ağız açmak; açmak.
faπren ba¡de faπrin: Açıldıktan 

sonra yine açılıp.
fa««âr: Topraktan yapılmış testi.
fâ√ice: Ayak uçları birbirine yakın, 

ökçe kısımları birbirinden uzak 
olucu.

fâ√işe: Çok, ziyade.
fa«i≠: Kalça, uyluk, femur.
fa«i≠eyn: Uyluklar
fa√l: Hayvanın erkeği.
fa√l: Kuruyup yapışmak.
fa√m: Kömür; nefesi kesik kesik 

vermek, nefes-i mu∂â¡ıf.
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fâ§ıd: Damardan kal alan.
fa§îl: Sütten kesilmiş deve yavrusu.
fa§l: Bölüm; mevsim; ayırmak; 

kasta yer alan damarda enine yır-
tılma ya da kopma, ða†¡ “Ve eger 
teferruð damarın ¡ar∂ında olur 
ise o teferruð-ı itti§âle ða†¡ der-
ler, fa§l dahi ı†lâð ederler.” (32a) 
Bkz. inficâr, §ad¡, ða†¡, nebð, 
fu§ûl; hüküm.

fa§l-ı «arîf: Sonbahar mevsimi, 
müneccimlere göre güneşin te-
raziden oğlak burucuna kadar-
ki evresi: “Ve re™s-i mîzândan 
inðılâb-ı şitâî noð†asına ya¡nî 
re™s-i cedye gelince ðadar rubu¡-ı 
&âli& mütemâdî olup ona fa§l-ı 
«arîf ı†lâð olunur.” (35a)

fa§l-ı rebî¡: İlkbahar mevsimi, mü-
neccimlere göre güneşin koç 
burcundan yengeç burcu arasın-
daki devresi: “Pes re™s-i √amel-
den inðılâb-ı §ayfî noð†asına ge-
lince ðadar ya¡nî re™s-i sere†âna 
gelince rubu¡-ı evvel mütemâdî 
olup ona fa§l-ı rebî¡ ı†lâð olu-
nur.” (35a)

fa§l-ı §ayf: Yaz mevsimi, münec-
cimlere göre güneşin yengeçten 
terazi burcuna kadarki evresi: 
“Ve re™s-i sere†ândan noð†a-i 
«arîfiyyeye ya¡nî re™s-i mîzâna 
gelince ðadar rubu¡-ı &ânî mü-
temâdî olup ona fa§l-ı §ayf ı†lâð 
olunur.” (35a)

fa§l-ı şitâ: Kış mevsimi, münec-
cimlere göre güneşin oğlaktan 
koç burcuna kadarki evresi: “Ve 
re™s-i cedyden re™s-i √ameleye 

¡amel ve §an¡atı Kirmân san-
cağında vâði¡ Mekrân nâ√iyesi 
bilâdında olur, â«er bilâdda fânî≠ 
§ınâ¡ası olmaz lâkin Mekrân’dan 
ba¡de’l-¡amel Sicistân’a naðl 
olunur evâil-i zamânda mu¡tâd 
olduğu üzere, ona binâen onu 
fânî≠-i Siczî-i «azâinî diye ≠ikr 
ederler. Fi’l-√aðîða Sicistân’da 
fânî≠ §ınâ¡ası olmaz.” (203b)

fânî≠-i Şehrî: Bkz. fânî≠-i Siczî
fâr: Fare.
fârât: Fareler.
fâretü’l-bîş: Bkz. bîş-mûş
fâr-ı a¡₣am: Keme.
fârı…, fârı…a: Ayırıcı, ayıran.
fârî…ûn: Bkz. ûfârîðûn
fârî…ûs: Bkz. √ummâ-ı mu√rıða:
fâris: Atlı.
far…: Ayırmak, temyîz; fark; başın 

tepesi.
fa§d: Damardan kan almak, ifti§âd.
fa§dât: Damardan kan almalar.
fa§d-ı ∂ayyi…: Damarda küçük bir 

delik açılarak kan alma.
fa§d-ı isti₣hâr: Hastalık belirme-

den önleyici amaçla kan alma. 
Bkz. istifrâπ ¡alâ-sebîli’l-isti₣hâr

fa§d-ı mu¡arra∂: Damarı enine 
açarak damardan kan alma.

fa§d-ı müverreb: Damarı verebi-
ne çapraz açarak damardan kan 
alma.

fa§d-ı vâsi¡: Damarda büyük bir de-
lik açılarak kan alma.

fâ§ı¡a: Çıkartıcı.
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iki fa«i≠ va∂¡-ı †abî¡îsinden ziyâ-
de biri birinden müfâraðat edip 
ziyâde açılmaktır.” (16b) Bkz. 
fe√ac

fec™eten: Aniden.
fed¡: Yumuşatmak.
fe∂â: Boş alan.
feda¡: Kasta derinliği az ve uzun-

lamasına olan yırtık ve kopma: 
“Eger †ûlünde olur ise o tefer-
ruðun ¡adedi ðalîl ve πavrı ya¡nî 
derinliği ziyâde olur ise ona feda¡ 
derler.” (32a)

fe™fâ™: Dili sürekli f sesine çalan 
peltek kimse: “Şol kimsedir ki 
tekellümünde fâ’yı çok getire.” 
(291b)

fe√ac: Ayakların arasını açmak: 
“Fe√ac, fâ’dan sonra √â-i mü-
hmele ile iki ayağı tefrîc edip 
ayırmaktır. Eger «â mu¡ceme 
olup fe«ac olur ise mübâlaπa 
ayırmak ma¡nâsına olur, ke≠â 
fi’l-¢âmûs.” (100a)

fe«ac: Bkz. fecec, fe√ac
fehd: Bir örümcek türü.
fehd: Pars.
fehhâd: Pars bakıcısı.
fehm: Anlamak: “Ve fehm mu«â†a-

bın laf₣ından ma¡nâyı ta§avvur 
eylemektir.” (62a)

fe√vâ: Mana.
fe…âr: Omurlar, vertebrae.
fe…âr-ı ¡aciz: Kuyruk sokumu kıs-

mına yakın omurlar.
fe…âr-ı §adr: Omurun dikensi çı-

kıntısı, vertebral spine.

gelince ðadar rubu¡-ı râbi¡ mü-
temâdî olup ona fa§l-ı şitâ ı†lâð 
olunur.” (35a)

fa§§âd: Damardan kan alan kimse.
fa§§âdîn: Damardan kan alan kim-

seler.
fâş, fâşiye: Dağırıcı, dağıtan.
fâşerâ: Şeytan şalgamı, hezâr-

ceşân, kermetü’l-bey∂â, kerme-i 
bey∂â (Bryonia alba): “Fârsî 
laf₣dır, bin arşın demektir, fâ-
şerâ dedikleri nebte ı†lâð olu-
nur:” (166a); “Hezâr-ceşân, fâ-
şerâ dedikleri kerme-i bey∂âya 
dahi derler.” (166a)

fâşernîn: Bkz. √armel
fâşerşîn: Sarmaşık, kara asma, 

şeş-bendân (Tamus communis)
fâ†: Asya’nın Türklerce meskûn 

bölgelerinde kullanılan bir bitki.
fâti√, fâti√a: Açan.
fâtir, fâtire: Zayıf; ılık.
fa†îr: Mayasız ekmek.
fâtiren: Ilık olarak.
favâniyâ, fâvâniyâ: Ayı gülü, 

¡ûdu’§-§alîb, ≠ü’l-e§âbi¡ (Paeo-
neia officinalis)

fâyi√a: Yayılan.
fecâce, fecâcet: Ham hâl, çiğlik; yı-

lanın sürünürken derisinden çı-
kardığı iki ses aralığı: “Fecâce” 
yürürken iki ayak arasını vâsi¡ 
eylemeğe derler, Allâhu a¡lem 
bu maðâmda her iki keşşâşe ara-
larında olan si¡a murâd olunmuş-
tur.” (560a)

fecec: Apışı ayrık olmak: “Fecec, 
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fül-i bostânî, ferencmüşk, eflenc-
müşk (Ocimum gratissimum)

felfâ≠: Bkz. dühn-i felfâ≠
felîlûn: Bryophyllum calcinum, Br-

yophyllum pinnatum.
fel…: Yarık, çatlak.
felsefetü’l-ûlâ: Bkz. ¡ilm-i ilâhî
felûniyâ: Berş.
felûniyâ’l-Fârsî: Terkibinde fül-

fül-i ebya∂, bezrü’l-benc, za¡-
ferân, afyûn, †în-i ma«tûm, efer-
biyûn, sünbül, ¡âðırðar√â, kâfûr, 
ve menzû¡u’r-rıπve ¡asel bulunan 
berş.

felûniyâ’r-Rûmî’†-‰arsûsî: Ter-
kibinde fülfül-i ebya∂, bez-
rü’l-benc, afyûn on mi&ðâl, 
za¡ferân, eferbiyûn, ¡âðırðar√â, 
menzû¡u’r-rıπve ¡asel bulunan 
berş, feylen.

fem: Ağız.
fem-i mi¡de: Mide ağzı (caria): “Ve 

ma¡lûm ola ki e†ıbbânın ðudemâ-
sı ba¡∂ı kerre fem-i mi¡de ı†lâð 
ve ≠ikr ederler, mi¡denin med«a-
li olan mev∂i¡-i mu∂ayyaðı ve 
merîden sonra olup eczâ-i mi¡-
deden henüz müttesi¡ olmayan 
mev∂i¡ ve ma√alli murâd eder-
ler. Ve ba¡∂ı kerre dahi merî ile 
mi¡de arasında √add-i müşterek 
olan med«al-i a¡lâyı murâd eder-
ler. Ve ba¡∂ı nâs fem-i mi¡deye 
fu™âd ve ðalb ı†lâð eder. Ve ba¡∂ı 
â«er ðalbe fem-i mi¡de ı†lâð eder; 
fem-i mi¡de ≠ikr ederler, onunla 
ðalbe işâret ederler, onlar o ism-
leri müşterek-i laf₣î i¡tibâr eder-
ler veyâ«ûd temyîzlerinde ∂a¡f 

fe…âr-ı ¡unu…: Bkz. 
fe…âr-ı ₣ahr: Sırt omurları, 

«arezât-ı ₣ahr, vertebrae thora-
cicae: “~ınf-ı evvel o ¡a₣mdır ki 
onun bedene ðıyâsı esâsın binâ-
ya ðıyâsı gibidir, nitekim binâ 
esâs üzere kurulduğu gibi beden 
dahi o ¡i₣âm üzere kurulmuştur, 
feðâr-ı §ulb mi&lli ve o ¡i₣âma 
«arezât-ı ₣ahr dahi derler.” (11a)

fe-keyfe: Nerede ki!
fekk: Çene; kas kopması.
fekk-i a¡lâ: Üst çene kemiği.
fekk-i esfel: Alt çene kemiği.
felâfil: Biberler: fülfül-i ebya∂ (Pi-

per album) ve dâr-ı fülfül (Piper 
longum): “Felâfil” “fülfül”ün 
cem¡idir. Murâd fülfül-i ebya∂ 
ve dâr-ı fülfüldür. Ve bunlardan 
ma¡cûn yapılıp adına “felâfilî” 
tesmiye olundu.” (253a)

felâfil-i &elâse: Üç biber: fülfül-i 
esved, fülfül-i ebya∂, dâr-ı fülfül

felâfilî: Bkz. cüvârişen-i felâfilî
felc: Felç, fâlic.
feldefiyûn: Bkz. ðalðandiyûn
feldî…ûn: Bkz. feldefiyûn
felek-i a†las: Bkz. felek-i a¡₣am
felek-i a¡₣am: Sekiz felek üzerin-

de bulunan ve felekleri kuşatan 
dokuzuncu felek kuşağı, felek-i 
a†las, felek-i tâsi¡.

felek-i tâsi¡: Bkz. felek-i a¡₣am
felekü’l-burûc: Burçların bulundu-

ğu sekizinci felek.
felence: Bkz. riclü’l-πurâb
felencmüşk: Bir tür fesleğen, ðaran-
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fendâ≠î…ûn: Bkz. cüvârişen-i Fen-
dâdîðûn

fendîsnûn: Bir şarap türü.
fen§ûrî: Bir tür kâfur (camphora)
fen†âfîlun: Bkz. ben†âfilun
fen†âfliyûn: Bkz. ben†âfilun
fen†avîdâs: Köknar (Picea abies) 

fıstığı.
fera√: Sevinme, sevinç.
fera…: Korkmak.
ferârîc: Piliçler. Bkz. ferrûc
ferâsiyûn: Boz ot, yaban pırasası 

(Marribium vulgare)
ferâvî: Bkz. leben-i yetû¡, ðarâvî
ferâvî: Kürkler. Bkz. ferve
ferâzic: Bkz. ferzicât
ferâziciyye: Fitiller.
ferc: Gedik; vajen; baş kısım.
ferencmüşk: Bkz. felencmüşk
ferensiyûn: Bir balık, fersîn?
feres: At.
feres-i mâ: Su aygırı, hipototam.
ferezda…: Hamur parçaları.
ferfa«: Semiz otu, baðlatu’l-√amðâ 

(Portulaca oleracea)
ferfeyn: Bkz. baðlatu’l-√amðâ
ferfîr: Bkz. baðlatu’l-√amðâ
ferfiyûn: Sütleğen, eferbiyûn, efer-

fiyûn, ûferbiyûn (Euphorbia of-
ficinalis)

fer«: Kuş yavrusu; civciv. Bkz. 
firâ«

ferîde: Nefis inci.
ferî…: Zümre, grup.
ferî…ayn: İki grup.

olmakla e√adühümânın ismini 
â«ere ı†lâð ederler ve onlar e†ıb-
bânın cidden ðadîm olanlarıdır, 
ammâ Buðrâ† çok kerre fu™âd 
ismini ≠ikr eder ve ondan fem-i 
mi¡deyi murâd eder te™vîl √ase-
biyle.” (322b)

fem-i ra√im: Uterus ağzı, vajen önü.
fencenceşt: Bkz. ben†âfilun
fencengüşt: Bkz. ben†âfilun
fencenûş: Bkz cüvârişen-i fencenûş
fencerniyûs: Zehirli bir yılan: “Ve 

ðavm dediler ki onun les¡i efâ¡î 
les¡ine şebîhedir lâkin bunun 
les¡inden la√m-ı melsû¡a fesâd 
ve istir«â ¡ârı∂ olup müstesðî 
la√mı gibi olur ve ondan sübât 
ve nisyân ¡ârı∂ olur ve kebidde 
ve mi¡â-ı §âim ve kûlûnda esðâm 
¡ârı∂ olur.” (537b)

fenceryûn: Bkz. su¡âlâ
fenceyûn: Bkz. su¡âlâ
fenceyûş: Bkz. fencûş
fencûş: Üzüm suyuna ðâbı∂ deva-

lar katılmasıyla veya üzüm su-
yunun yedi kere kaynatılmasıyla 
oluşan şarap, fenceyûş: “Fencûş 
o şarâbdır ki üzüm suyu edvi-
ye-i ðâbı∂a ile †ab« olunur ve 
πaleyânı müte¡addid olur. Ve 
ba¡∂ı nüs«alarda “hetf-cûş” vâð¡ 
olmuştur ya¡nî o ¡a§îr yedi kerre 
πaleyân ettirilir demek ma¡nâsı-
na olur, zîrâ “heft” Fârsîde yedi 
demektir, “cûş” πaleyân demek-
tir.” (98a)

fendâdî…ûn: Bkz. cüvârişen-i Fen-
dâdîðûn
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her ne ðadar rıfð ile yapışılsa ve 
el ile mess olunsa münfesi« olup 
ezilir.” (299a) Bkz. fesfese

fesa¡sâ…ın: Bkz. Bkz. dâr-ı şîşe¡ân
fesfese: Tahta biti, eb«al (Cimex le-

ctularius) Bkz. fesâfis
fes«: Derinin altında azaların birbi-

rinden ayrılması: “Fes« o tefer-
ruð-ı itti§âl olur ki o teferruð cild 
verâsında ve altında ve derinde 
olur.” (126b) Bkz. ra∂∂; ezik.

fesleğen: Bkz. cem-siferem
fessâ«: Yapıyı bozup ayıran.
fesûrî…ûn: Yanmış kurşun (mür-

dâsenc) ve beyaz zaç (ðalðadîs) 
karışımı ilaç: “Bu bir devâdır 
ki cereb için mürdâsenc ve iki 
katı ðalðadîsten itti«â≠ olunur.” 
(206a)

feşş: Dağıtmak.
fet™: Kırılma, kesr.
fetâ: Genç; gençlik. Bkz. sinn-i fetâ
fetâil: Fitiller.
fe†ânet: İdrak etmek, kavramak.
fe†are: Kafatası kemiği kırılmasıy-

la oluşan şişlik: “Ve kaçan ðı√f 
münkesir olup √icâb ₣âhir ve ve-
rem √â§ıl olsa ona fe†are tesmiye 
olunur.” (526a)

fe†as: Burun yassılaşmak.
feterât: Aralıklar.
fet√-i fem: Bkz. √areket-i faπr
fetîl: Fitil.
fetît: Kırıntılar. Bkz. fütât-ı √ubz
fetiyye: Genç olan.
fet…: Yarmak, vücut zarlarında olan 

ferîsîmûs: Penisin anormal büyü-
mesi, feryâfîsimûs: “Ve ða∂îbin 
ya¡nî ≠ekerin ziyâde büyük ol-
ması gibi. Ve ða∂îbin büyük ol-
masına ferîsîmûs derler.” (31b)

ferk: Elle ovma.
fer…a¡a: Çıtırdama.
ferrûc: Tavuk pilici. Bkz. ferârîc
fersîn: Bkz. ferensiyûn
ferş: Döşemek, yaymak, bas†.
fer†a√a: Enlilik, yassılık; en: 

“Fer†a√a, ¡ar∂ ve en ma¡nâsına-
dır.” (31a)

fer†as: Bir tür yılan.
ferve: Kürk. Bkz. ferâvî
feryâfîsimûs: Penisin şehvet ol-

maksızın devamlı ereksiyon hâ-
linde olması, ferîsîmûs, fetriyâfî-
simûs, priapism: “Tevâtür-i 
ða∂îb” ≠ekerin ðıyâmıdır. Ve 
eger tevâtür şedîd olur ise ona 
ferîsîmûs derler.” (424b)

feryâfîsimûsu’n-nisâ: Kadının sü-
rekli cinsel arzu duyması

feryâsîmûs: Bkz. fersîmûs
ferzicât: Cinsel organlarda ya da 

makatta kullanılan fitiller, √amû-
leler, ferâzic. Bkz. ferzice

ferzice: Cinsel organlarda ya da 
makatta kullanılan fitil, √amûle. 
Bkz. ferzicât

fe™s: Balta.
fe™s: Bkz. enderû§ârûn
fesâfis: Tahtakuruları, tahta kehlesi: 

“Fesâfis bir nev¡ baððtır ki cildi 
πâyet raðîð olan ðurâda müşâbih 
olup kırmızı ve demevî olur, ona 
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bir keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki o 
keyfiyyet ervâ√ın dâ«il-i bedene 
√areketini müsta§√ıb olur, mû≠î 
olan bir emr-i vâðı¡dan veyâ«ûd 
bir emr-i müte«ayyelden «avf et-
mek √asebiyle.” (46a)

fe≠leke: Özet, icmal.
fı∂∂a: Gümüş; Hz. Muhammed’in 

zırhlarından birinin ismi.
fı…arât: Omurlar, vertebrae.
fı…arât-ı ¡âliye: Otuz üç omurdan 

ilk yirmi beş omur, fıðarât-ı ¡ulyâ
fı…arât-ı …a†an, fı…arât-ı …a†aniy-

ye: Bel omurlan, «arezât-ı ða†a-
niyye, vertebrae lumbales.

fı…arât-ı sâfil: İlk yirmi beş omur-
dan sonraki omurlar, fıðarât-ı 
süflâ.

fı…arât-ı süflâ: Bkz. fıðarât-ı sâfil
fı…arât-ı ¡ulyâ: Bkz. fıðarât-ı ¡âliye
fıðarât-ı ¡unuð, fıðarât-ı ¡unuðiyye: 

Boyun omurları, cervical verteb-
rae.

fı…arât-ı ¡u§¡u§: Kuyruk sokumu 
omurları.

fı…arât-ı ₣ahr: Sırt omurları, ver-
tebrae thoracicae. Bkz. feðâr-ı 
₣ahr

fı…dân: Yokluk, in¡idâm.
fı…ra: Omurga omurlarının her biri, 

vertebra; fasıla.
fındık: Bkz. bunduð
fır§âd: Tut, tû&. Bkz. tû&
fı§fı§a: Bkz. ðatt
fı†nat: Zekilik, idrakta sürat olmak: 

“Fı†nat iki ma¡nâya isti¡mâl olu-
nur, ma¡nâ-yı evvel sür¡at-i id-

yırtılma ya da kopma; fıtık: “Ve 
eger teferruð-ı itti§âl πışâlarda 
ve √icâblarda olur ise ona fetð 
derler.” (32a); “Ve kaçan fetð bir 
√âl üzere olsa ki ona nüfûz eden 
cism-i πarîb sâlik olsa «u§yelere 
te™eddî eyleye, o fetðe üdre ve 
ðayle tesmiye olunur ve mâ-¡a-
dâlara ism-i ¡âm ile ya¡nî fetð 
ismiyle tesmiye olunur” (445b); 
azaltmak, kesmek.

fet…-i mâ, fet…-i mâî: Bkz. ðayle-i 
mâiyye, fetð-i mi¡avî

fet…-i mi¡â: Bkz. fetð-i mi¡avî
fet…-i mi¡avî: Bağırsak fıtığı, bağır-

sak rüptürü, ðayle-i em¡â.
fetl: Örmek.
fetret-i πaşy: Bayılma aralığı.
fetriyâfîsimûs: Bkz. feryâfîsimûs
fett: Dağıtmak.
fettâ√: Çok açıcı.
fevâ«it: Üveyik kuşları.
fevâkih: Yaş meyveler. Bkz. fâkihe
fev…ânî, fev…âniyye: Üst taraf, üst 

tarafta olan.
fevr: Anında, hemen, ¡aðıb
fevvârât: Fıskiyeler.
fey™: Çok gölgeli yer.
feyâfî: Geniş sahralar.
feycen: Bkz. se≠âb
Feylâπravus: Phylagrius
feylen: Bkz. felûniyâ’r-Rûm
feylesûf-ı evvel: Aristo.
fey†âflûn: Bkz. ben†âfilun
feza¡ mine’l-mâ: Su korkusu.
feza¡: Korkma; korku: “Ya¡nî feza¡ 



Tahbîzü’l-Mathûn 323

filiπamûnî: Kanlı kabarcık, kan 
çıbanı, flegmon (phlegmon): 
“E†ıbbâ mâddesi demeviyy-i 
ma√∂ olan vereme filiπamûnî 
derler ve §afrâvî-i ma√∂a √um-
ret derler ve iki mâdde cem¡ olup 
ya¡nî dem ve §afrâdan √âdi& olsa 
iki ismi cem¡ edip aπlebi taðdîm 
ederler.” (32b); kanlı kabarcık 
özelliği olan.

filiπamûnî-i √umret: Maddesi dem 
ve safrâ olup ağırlığı kanda olan 
şişler: “Eger filiπamûnî mâdde-
si olan dem §afrâdan ek&er olur 
ise o vereme filiπamûnî-i √umret 
derler. Eger √umret mâddesi olan 
§afrâ πâlib olur ise ona √umret-i 
filiπamûnî derler.” (32b)

filiπamûniyye: Flegmon karakteri.
filincâr: Fincan.
fil…: Ağaç parçası.
fîlmûn: Bkz. bîliyûn
fîlzec: Bkz. fîl-zehrec
fîl-zehrec: Teke dikeni, fîlzec (Ly-

cium) Bkz. √u∂a∂-ı Hindî
finâ: Etraf.
firâ«: Kuş yavruları, henüz kana-

dı uçmaya hazırlanmamış yavru 
kuşlar. Bkz. fer«

firâ«-ı √amâm: Güvercin palazı.
firâr: Kaçmak, hereb.
firâset: Akılla hareket ederek ted-

birli olmak.
firâş: Yatak, döşek.
firâve: Kürkler. Bkz. ferve
firfîr: Erguvan rengi, menekşe ren-

gi: “¢âmûs’ta “firfîr” circîr vez-

râktir ve ma¡nâ-yı &ânî sür¡at-i 
şu¡ûrdur.” (62a)

fi’l-hâl: Hemen.
fî-bedeni bedenin: Yaşlı insan be-

deninde.
ficc, ficce, ficcet: Olmamış, ham.
fihr: Havanda nesne ezmek için 

kullanılan el ayası büyüklüğün-
de taş,, ayalama

fi…â™: Deşmek.
fi…â√: Bitkinin yeni çıkmış çiçek-

leri: fiðâ√-ı id«ir, fiðâ√-ı kerm, 
fiðâ√-ı √ınnâ: “¢ânûn’da zehr 
ile fiðâ√ ma¡an ≠ikr olunmuştur, 
₣âhir budur ki ¡a†f-ı tefsîrîdir lâ-
kin ba¡∂ı müfredâtta farð olunup 
yapraktan evvel çıkan çiçeğe 
zehr derler ve yapraktan sonra 
çıkan çiçeğe fiðâ√ der[ler] diye 
ta√rîr olunmuştur, ona binâen 
ikisi dahi ≠ikr olunmuştur demek 
câiz olur.” (143a)

fi…â√: Çiçek; Mekke ayrığının 
(Andropogon schoenanthus) çi-
çeği, fiðâ√-ı i≠«ir.

fi…â√-ı kerm, fi…â√u’l-kerm: As-
manın taze çiçekleri, eyâheş.

fi…â√u’l-i≠«ir, fi…â√-ı i≠«ir: Mek-
ke ayrığının (Andropogon scho-
enanthus) çiçeği, fiðâ√.

fîl: Fil.
Filaπriyûs: Bkz. ∂ımâd-ı Filaπriyûs
filcâr: Fincan.
filcâre: Bir buçuk mi&ðâl: “Filcâre, 

bir mi&ðâl ve nı§f mi&ðâldir. Ve 
mil¡aða-i devâ bir mi&ðâldir.” 
(142b)
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fûlâd: Erkek ve dişi demir: “Dişi 
demir ile ta§lîb ve tenðıye olunur 
ve ona fûlâd tesmiye olur; erkek 
demire fûlâd dedikleri gibi buna 
dahi fûlâd derler, †abî¡î ðayd 
olunmaz belki mu†laðan fûlâd 
derler.” (178a)

fûlâd-ı ma§nû¡: İlaç için dişi de-
mirle birtakım harici unsurların 
karışımı: “Ve fûlâd-ı ma§nû¡ ki 
§ınf-ı &âli&tir, nermâhenden ya¡nî 
§ınf-ı &ânîden ve dişi demirden 
itti«â≠ olunur edviye ile ta§lîb ve 
tenðıye olunmakla.” (178a)

fûlâd-ı †abî¡î: Bkz. şâbûrðân
fûnî…î: Bkz. merhem-i ðalðadîs
fûsencî: Bkz. leben-i yetû¡
fustî…î, fustî…iyyet: Fıstık rengi.
fustu…: Fıstık (Pistachia vera)
fu§ûl: Bölümler, fasıllar; mevsim-

ler. Bkz. fa§l
fûtenec: Bahçe nanesi, fû≠enec, fû-

denec, √abað (Mentha piperita)
fûtenec-i cebelî: Bkz. na¡nâ¡
fu†r: Mantar (Boletus crocatus)
fu†râsâliyûn: Yabanî maydonoz 

(Carum petroselinum) tohumu, 
maðdanûs, bezr-i kerefs-i cebelî.

fu†re: Kafatası zarında yaralanma 
sonucu oluşan şişlik. Bkz. sim√âð

fu†r-ı «ânı…: Boğucu, nefessiz bı-
rakan zehirli mantar.

fu†r-ı …attâl: Zehirli mantar.
fu†rî, fu†riyyü’ş-şekl: Mantar biçi-

mi.
fu†ûret: Mayasız olma.
fû≠enec: Bkz. fûtenec

ni üzere bir nev¡ levnin ismidir, 
lüπatlerde firfîr benefşe olmak 
üzere mu√arrerdir.” (143a) Bkz. 
§adef-i firfîr

firfîrî: Erguvan rengi; kırmızı; me-
nekşe rengi.

firfîriyyet: Erguvanilik, erguvan 
renginde olma; kırmızı; menek-
şe rengi.

firiştegân: Melekler.
firûzeciyyet: Firuze rengi.
fû: Kedi otu (Valeriana officinalis)
fu™âd: Kalp.
fûce&lâ: Kulak arkasında olan beze: 

“Fûce&lâ - ــ  ya ya¡nî kulak 
ardında olan πuddeye ve beze-
ye.” (147a)

fûdenec: Bkz. fûtenec
fu∂ûl: Vücuttan atılacak idrar, dışkı 

ve sair unsurlar, fu∂ûlât, ifrazat.
fu∂ûlî: Sözleri saçma olan.
fûfel: Filfilek, felfelek (Areca cate-

chu)
fû√îlâ: Bir deniz kabuklusu. Bkz. 

§adef
fu√ûle: Damızlık.
fu……â¡: Boza, bûzec; bitki ve to-

humlardan yapılan şerbet, nebî≠. 
Terkibinde fülfül, zencebîl, sün-
bül, cevz-i bevvâ, demir pası, 
bezr-i kürrâ&, bezr-i circîr, bezr-i 
lift, bezr-i encüre, encüre, «ardal, 
lisânu’l-¡a§âfîr, √abb-ı fülfül, 
√abbu’z-zelem, lübb-i √abbe-
tü’l-«a∂râ bulunanı İbn Sina’nın 
formülüdür.

fu……â¡î: Boza rengi, boza beyazı.
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fülke-i miπzel: İp iği.
fülkî: Kornea tabakasının dışına 

yarılma nedeniyle yayılan siyah-
lık: “Ve «urûð-ı ¡aynın dördün-
cü §ınıfı tuffâ√î cinsinden olur 
velâkin bu §ınf-ı râbi¡ müve&&að 
ve mülte√im olur. ¢arniyyeden 
«âric olan «arðtan taşra çıkan 
¡inebiyye «âricde müsta√kem ve 
bağlı gibi olur durur ve ona fülkî 
tesmiye ederler, fülke-i miπzele 
müşâbih olduğu için, zîrâ fül-
ke-i miπzele ya¡nî iğe ne gûne 
mutta§ıl olur ise bu ¡inebiyye-i 
«ârice dahi ðarniyyeye o minvâl 
üzere mutta§ıl olur.” (270b)

fülûs: Öz: «ıyârşenber fülûsu.
fülûs-ı semek: Balığın pulları.
fürâdâ: Tek tek.
fürce: Boş yer; gedik, delik, &ülme. 

Bkz. fürec
fürec: Delikler. Bkz. fürce
fürn: Fırın.
fürnî: Fırında pişmiş olan.
fürsi: Bkz. leba«
fürûc: Vajenler. Bkz. ferc
fürûfes: Bir tür deniz kabuklusu.
fürûsâ†î…ûn: Bir şarap cinsi.
füsâ: Makattan çıkan gaz: “Berâz” 

dübürden çıkan necâset ve “füsâ” 
dübürden çıkan yeldir.” (45b)

füs√atü’l-emel: Hırs.
füsû«: Derinin altında azaların bir-

birinden ayrılmaları. Bkz. fes«
füşüvv: Yayılma.
füta…: Hz. Muhammed’in kalkanla-

rından birinin ismi.

fû≠enec-i berrî: Yarpuz (Mentha 
pulegium)

fû≠enec-i bîş, fû≠enecü’l-bîş: Boz 
ot (Marrubium)

fû≠enec-i cebelî: Dağ nanesi (Ment-
ha sylvestris)

fücl: Turp (Raphanus sativus)
fücl-i berrî: Raphanus vulgaris.
fücl-i bostânî: Raphanus sylvestris.
füclî: Uzuvda enine ve derinleme-

sine olan kopma, kırılma, ðışev-
vî, ða∂îbî: “¡A₣îm olup ¡ar∂a ve 
¡umða ≠âhib olursa ona füclî ve 
ðışevvî ve ða∂îbî tesmiye olu-
nur.” (521b)

fühûdât: Dişi parslar.
fül: Yasemin.
fülfeymûn: Bkz. fülfül-mûye
fülfül ağacı: Uzun biber (Piper lon-

gum), dâr-ı fülfül.
fülfül: Biber (Piper)
fülfülek: Bkz. zencebîlü’l-kilâb
fülfül-i ebya∂: Beyaz biber (Piper 

album)
fülfül-i esved: Karabiber (Piper 

nigrum)
fülfül-mûne: Bkz. fülfül-mûye
fülfül-mûye: Fülfül ağacının, uzun 

biberin (Piper longum) kökü, fül-
fül-mûne, fülfeymûn, biber ağa-
cı kökü: “Denildi ki fülfül-mûye 
fülfülün a§lıdır.” (204a)

fülfülü’l-mâ: Su biberi (Polygonum 
hydropiper)

fülke: Ağırşak, fülke-i miπzel; diz 
kapağı kemiği, ra∂fe, ¡aynu’r-rük-
be, patella.



326 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

πadât: Sabahın erken vakitleri.
πadâten: Sabahın erinde.
πa∂âyir: Bkz. πa∂âir
πa∂∂, πa∂∂a: Taze, yeni, †arî.
πa∂∂ûn: Taze, körpe olanlar.
πadevât: Sabahın erken vakitleri.
πadîr: Göl, gölet.
πa∂ûb: Çok öfkeli.
πâfe&: Koyun otu, kuzu pıtrağı, aπâ-

fe& (Agrimonia asiatica) Bkz. 
√abbu’l-πâfe&

πâπâ†î: Lapis gagates
gâh bîgâh, gâh u bî-gâh: Zaman 

zamam.
gâhîce: Bazen.
πâile: Gaile, sıkıntı.
πâir, πâire: Derin; içeri çekilmiş, 

içeri girmiş.
πâi§, πâi§a, πâyi§, πâyi§a: Dalıcı, 

içeri nüfuz edici.
πala†: Yanılma; yanlış nüsha.
πaleyân: Kaynama, coşma: πa-

leyân-ı dem
πâlî«ûn: Yarpuz (Mentha pulegi-

um)
πâlimûn: Yoğurt otu? “Bir nev¡ 

dârûdur ki râyi√ası †ayyib ve lev-
ni sefercel levni gibidir.” (221a)

πâliye: Kalye misk; misk, amber, 
aselbentten terkip edilen hoş 
koku. Bkz. πavâlî

πâliyûn: Yoğurt otu, ¡alâriyûn, 
¡âliyûn (Galium verum)

πalî₣, πalî₣a: Yoğun, sert; sıkı, 
§afîð, kendisinden elde edilen 
kan yoğun olan gıda, ke&îf. 

fütât: Ufantılar, kırıklar.
fütât-ı «ubz: Ekmek kırıntıları, 

fetît.
fütû…: Vücut zarlarında olan yırtıl-

ma ya da kopmalar. Bkz. fetð
fütûr: Gevşeme, zayıflık, tekâsül.
füvâ…: Hıçkırık, ınçkırık.
füvve, füvveh: Kök boya bitkisi, 

kızıl boya, füvvetü’§-§ıbπ, füv-
vehü’§-§ıbπ, füvvetü’§-§abbâπa 
(Rubia tinctorum): “Füvve bir 
köktür ki onunla &iyâbı kırmızı-
ya boyarlar.” (308b); ağız.

füvvehât: Ağızlar, efvâh.
füvvehât-ı ¡urû…: Bkz. efvâh-ı 

¡urûð
füvvehe: Ağız.
füvvehü’§-§ıbπ: Bkz. füvve
füvvetü’§-§abbâπa: Bkz. füvve
füvvetü’§-§ıbπ: Bkz. füvve
füyûc: Postacılar, peyk.
πabî†: Bkz. dem-i πabî†
πabrâ: Boz rengi; zehirli bir yılan: 

“Ve efâ¡îden bir nev¡e dahi πabrâ 
derler, o nev¡ √ayyenin levni 
πubâr levni olur, boz renklidir; 
ledπ eylediği kimse müdâvât ey-
lemezse iki şehrden sonra helâk 
olur.” (48b)

πad: Ertesi gün, yarın.
πa∂ab: Gazap, öfke.
πa∂âir, πa∂âyir: Özlü, yapışkan 

killer, †în-i lâzib.
πa∂âr, πa∂âre: Özlü, yapışkan saf kil.
πa∂ârîf: Kıkırdak dokular. Bkz. 

πu∂rûf
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fesâd evvel-i ₣uhûrunda ve √issî 
olan ¡u∂vun ðuvve-i √assâse-
si henüz bâðıye olduğu vaðtte 
ona πanπariyâ tesmiye olunur 
«u§û§an o ¡u∂v-ı fâsidin «urâc 
ve veremi ibtidâ √âlinde fi-
liπamûniyye ola. Ammâ fesâd-ı 
¡u∂v müsta√kem olup o ¡u∂v-ı 
√assâsın √issi bâ†ıl oldu ise ve 
la√m ve la√mı vely eden ¡u∂v 
a§lı √attâ ¡a₣m fâside oldu ise 
gerek bu a√vâl ibtidâen veyâ«ûd 
¡aðîb-i veremde √âdi& olsun 
ona şıðâðulûs tesmiye olunur.” 
(495b) Bkz. şıðâðûlus

πan…arâyâ: Bkz. πânπarâyâ
∏an†is: Ganj nehri.
πâr: Defne ağacı, dehmest (Lauras 

nobilis)
πarâπır: Gargaralar.
πarâπırât: Ağızda çalkalanarak 

kullanılan sıvı ilaçlar.
πarâm: Hırs, istek, şevð.
πarânî…: Turna kuşları; kuğular?
πarb: Batı.
πarb: Göz pınarında oluşan na-

sır, göz yaşı fistülü, πarb-ı ¡ayn: 
“∏arb o nâ§ûra derler ki ¡aynın 
mûð-ı insîsinde √âdi& olur ve 
ek&er-i √âlde πarb mûðta «urâc 
ve be&rden sonra ¡ârı∂ olur.” 
(271a) Bkz. a«telûs

πarb-ı ¡ayn: Bkz. πarb
πarbî, πarbiyye: Doğuya ait.
πareb: Akça kavak, a†mâ (Populus 

alba): “∏areb, kavak dedikleri 
ağaçtır, Latinîde ona populion 
derler, şecere-i «ilâfın envâ¡ın-

πal§ame: Gırtlak kapağı: “∏al§ame 
bir la√m-ı §ıfâðîdir, lehâtın ta√-
tında √aneke mülâ§ıð olur ve te-
dellî edip re™s-i ða§abeye mun†a-
bıð olur.” (298b) Bkz. lisân-ı 
mizmâr, √ulðûm

πalve: Ok atımı mesafe, üç yüzden 
dört yüz zirâ¡a kadar olan ölçü.

πaly, πalye: Kaynamak.
πalyât: Kaynamalar.
πamâm: Korneada leke: “Ma¡lûm 

ola ki ¡ayna ¡ârı∂ olan beyâ∂ 
ba¡∂ı kerre raðîð olup sa†√-ı «âric 
üzere √âdi& olur ve ona πamâm 
tesmiye olunur.” (272a); sıvı 
yüzeyine çıkan tortulu katman: 
“Eger rüsûb ðârûrenin fevðinde 
olup †âfî olur ise ona πamâm ve 
se√âb tesmiye olunur.” (88b)

πamâme: Bulutumsu üst tortu.
πama§: Gözde kir, çapak.
πamer, πamere: Ele bulaşan yağ; 

ele yağ bulaşmak.
πamir: Yağlı.
πamm: Gam, keder.
πamr: Çok su.
πamr: Su bürümek, örtmek; sıvıya 

daldırmak.
∏am§: Bkz. Şi¡râ-yı Şâmiyye
πams: Suya daldırmak.
πamz: Sürtmek, dürtmek; ovmak: 

πamz-ı ðavî, πamz-ı la†îf, 
πanem: Koyun.
πanπanî†is: Ganj sümbülü. Bkz. 

nârdîn
πânπarâyâ: Kangren, ¡anðarâyâ, 

πanðarâyâ: “¡U∂vda ₣uhûr eden 
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zünden fuzuli olan atıkları izale 
eden deva.

πa&&u’l-kelâm: Sözü değersiz.
πasûl: Temizlik malzemesi, sabun 

mecrasında kullanılan; yeşil ço-
ğan. Bkz. üşnân-ı Fârsî

πâsûl-i Rûmî: Bkz. bûyânis
πa&y: Mide bulanmak, πa&eyân.
πâşiye: Örten, kapatan.
πaşş: Karıştırmak; hile yapmak.
πaşy: Bayılmak, iπmâ; baygınlık; 

örtmek, setr.
πaşy-i fâtir: Arada bir bayılma.
πa†î†: Hırıltı, na«îr, «ar«ara.
πa††: Hırıldamak
πavâlî: Misk, anber gibi unsurlar-

dan mürekkep hoş kokular. Bkz. 
πâliye

gâv-çeşm: Bkz. behâr
πavr: Derin, derinlik; çukur, dip, 

¡umð; iç, bâ†ın: πavr-ı beden, 
πavr-ı sinn; bir nesnenin içine 
girmek, in«ifâ∂.

πav§: Dalmak, içine girmek.
πav&: Yardım edici.
gâv-şîr: Bkz. câvşîr
gâv-zebân: Bkz. lisân-ı &evr
πâyât: Gayeler, nihayetler.
πaybet: Kaybolma, görünmez 

olma.
πâyet-i …u§vâ: En son mertebe.
πâyi§, πâyi§a: Bkz. πâi§
πâyi†: Dışkı.
πayme: Bkz. isfenc
πayr-i …ârr: Sabit olmayan.

dan bir nev¡dir.” (107b); “A†mâ 
kavak ağacıdır, ¡Arabca adına 
πareb derler.” (150b) Bkz. bû-
rað-ı πareb

πarezân: Batmak, na«s.
πarf: Daldırmak.
πarπara: Suyu, ilaçlı suyu boğazda 

çalkalamak.
πarîb, πarîbe: Anormal; yabancı
πarib: Göz yaşı fistülü olan: ¡ayn-ı 

πarib
πârib: İçeri çekilmiş.
πari…: Yoğun, deliksiz (uyku).
πârî…ûn: Katran köpüğü bitkisi, 

aπârîðûn (Polyporus officinalis)
πâriz: Batıcı, dürtücü.
πarîzî, πarîziyye: Tabiî, cibillî
πars: Dikmek.
πarz, πarze: Batırmak, daldırmak.
πa§b: Zorla almak.
πa&eyân: Mide bulanmak, gönül 

dönmesi, πa&y.
πasl: Yıkamak
πa&&: Zayıf.
πassâl: Rutubet edici (mura††ıb) 

karakteri ile bedende gözenek-
leri (mesâmmât) kapatan yapış-
kan ya da donmuş sıvıları yerin-
den hareket ettirerek uzaklaştı-
ran ilaç: “∏assâl devânın şânı 
budur ki o devâda cilâ olur lâkin 
cilâsı ðuvve-i fâ¡iliyye ile olmaz 
belki ðuvve-i münfa¡ile ile olur 
ve o devâda olan ðuvve-i mün-
fa¡ileye o devâ-i ra†bın √areketi 
i¡ânet eder.” (138a); rutubet ve 
akıcılığı sebebiyşe uzvun yü-
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lib olur ise ona πıdâ-i devâî der-
ler, eger devâiyyet πâlib olur ise 
ona devâ-i πıdâî derler, πâlibi 
taðdîm ederler.” (47b)

πılâf: Örtü, kılıf; kabuk: πılâf-ı 
ðalb. Bkz. πuluf

πılâfât: Örtüler.
πılâ₣: Koyu, kalın olanlar; em¡â-ı 

sitteden kör bağırsak, kolon 
ve rektum; “Ve ma¡lûm ola ki 
laf₣a-i “diðâð” iki ma¡nâ üzere 
isti¡mâl olunur; bir kerre diðâð 
derler, ondan üç ¡ulyâda olan 
em¡âyı murâd iderler; onun 
muðâbili πılâ₣dır ki süflânî olan 
üç ¡aded em¡âdır ve bir kerre 
dahi diðâð derler, ¡ulyâda olan 
üçüncü mi¡âyı murâd ederler ve 
ona lefâyif dahi derler.” (381b)

πıla₣: Yoğun olmak, yoğunluk; ka-
lınlık.

πıla₣-ı ecfân: Göz kapaklarında ka-
lınlaşma.

πılmân: Çocuklar.
πıl₣at: Yoğunluk, ke&âfet; katılık, 

«u&ûret.
πınâ: İhtiyaç; müzik aleti çalmak.
πırâ: Tutkal: “∏ırâ diye iki şey™i 

birbirine il§âð edip yapıştıran 
nesneye derler, çiriş ve tut-
kal gibi.” (124b); balık tutkalı: 
“∏ırâ-πarâ”da kesr ve fet√ câiz 
olur lâkin kesr ile memdûd ve 
fet√ ile mað§ûr olur.” (81a)

πıra’s-semek: Balık tutkalı.
πırâ-i cülûd, πıra’l-cülûd: Hayvan 

derisinden elde edilen tutkal.
πırbâl: Elek, kalbur.

πayr-i me™mûn: Güvenilmeyen, iyi 
olmayan.

πayr-i merre: Bahsi geçen dışında.
πayr-i münfa¡il: Etkilenmeyen.
πazâl: Ceylan yavrusu.
πazâret: Çok olmak, ke&ret: πazâ-

ret-i bevl
πâ≠î: Gıda veren.
πazîr: Çok, ke&îr.
gedâ: Fakir.
gelin saçı: bkz. eftîmûn
gen: Geniş.
genc: Hazine.
gendüm: Bk. √ın†a
genişmek, genşimek: Genişlemek, 

ittisâ¡
geniz: Bkz. «ayşûm
genşitmek: Genişletmek, tevsî¡
geyik: Bkz. ₣aby
geyrek: Bkz. şürsûf, şerâsîf
πıbben: Gün aşırı.
πıdâ: Besinin bedende hazmedi-

lerek bedenin bir parçasına dö-
nüşmesi: “Bedene teşebbüh edip 
cüz™-i beden olana mu†laðan πıdâ 
tesmiye olunur; bedene teşebbüh 
etmeyip ve cüz™-i beden olmaya-
na devâ-i mu¡tedil tesmiye olu-
nur.” (48b); yiyecek, †a¡âm.

πıdâ-ı kâ≠ib: Sayıca çok, ama gıda-
sı az olan besin.

πıdâ-i devâî: İlaç özelliği besin 
özelliğine baskın olan nesne: 
“Lâkin meşhûrda kendide πı-
dâiyyet ve devâiyyet cem¡ olan 
mütenâvelde eger πıdâiyyet πâ-
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onlara πışâ-i mücellil derler. O 
iki πışânın biri raðîð ya¡nî ince-
dir ve biri §afîðtir ya¡nî sık ve 
πalî₣dir. Raðîð beyniyi mümâss 
olur, §afîð baş kemiğini mümâss 
olur.” (224b) Bkz. πışâ-i mücel-
lil, Bkz. πışâ-i raðîð, πışâ-i πalî₣

πışâ-i müsteb†ın: İç zar.
πışâ-i ra…î…: Beyin ve omuriliği 

saran üç zardan en içteki ince 
zar, pia mater, âmme. Bkz. πışâ-i 
mücellil

πışâ-i §ulb: Beyin dokusunu ve 
omuriliği çevreleyen dokunun 
en kalın ve en dıştaki katmanı, 
dura mater.

πışâ-i †â…î: Bkz. †âðî 
πışâî: Zarsı.
πışâu’l-ðalb: Perikart, kalbin etrafı-

nı saran ve kalp ile birlikte ana 
damarların kökünü kapsayan çift 
duvarlı kese.

πışâve: Zar, perde; lornea yüzeyin-
de damarlaşma ve granülasyon 
dokusundan zanmsı örtü, πışâve-
tü’l-¡ayn, pannus. Bkz. sebel

πışâvetü’l-¡ayn: Bkz. πışâve
πı†â: Zar, perde; kornea yüzeyinde 

damarlaşma ve granülasyon do-
kusundan zanmsı örtü, pannus. 
Bkz. sebel

πıyâ∂: Sulak yerde bulunan orman-
lar: “∏ıyâ∂, πayn-ı mu¡ceme ile 
πay∂a’nın cem¡idir, πay∂a sulak 
ma√allerde ağaç birikintisine 
derler.” (156a)

πızlân: Ahu yavruları, gazeller. 
Bkz. πazâl

πırbân: Kargalar. Bkz. πurâb
πırevî: Yapışkan, lezic.
πıreviyyet: Yapıştırıcılık, yapıştır-

ma özelliği, tutkal niteliği.
πır…î: Yumurta kabuğu içinde yu-

murtanın beyazını saran zar; ka-
mış içindeki ince kabuk, πırðî-i 
ða§ab: “∏ırðî dedikleri yumur-
tanın ðışr-ı §ulb-ı evveli ta√tında 
olup ðay∂ tesmiye olunan ðışr-ı 
&ânînin ismidir. Ve ba¡∂ılar der-
ler ki “πırðî” bir ince kabuktur 
ki ða§abın ya¡nî kamışın dâ«i-
linde ¡uðdelerine ðarîb ma√allde 
olur.” (88a)

πırs: Yeni doğan çocuk; doğan ço-
cuğun yüzünde olan plazenta: 
“∏ırs” πayn-i mu¡cemenin kes-
ri ile henüz doğan veleddir ki 
mu«â† mi&lli «urûc eylemiştir; 
o cüleydeye dahi derler.” (389a) 
Bkz. aπrâs

πışâ: Zar, çeper: “∏ışâ o cismdir 
ki lîf-i ¡a§abânîden nesc-i πayr-i 
ma√sûsla müntesicedir, örgüsü 
farð olunmaz ve &i«anı πâyette 
incedir ve enli olur, cism-i â«e-
ri örter, pûşîdesi ve setri olur ve 
gâhca mu√î† olup cismin ₣arfı 
olur.” (9b); perde.

πışâ-i πalî₣: Beyin dokusunu ve 
omuriliği çevreleyen dokunun 
en kalın ve en dıştaki katmanı, 
dura mater. Bkz. πışâ-i mücellil

πışâ-i mun§ıf: Orta zar, √icâb-ı mun§ıf
πışâ-i mücellil: ∏ışâ-i raðîð ile 

πışâ-i πalî₣, dura mater ve pia 
mater: “Ve dimâπın muðadde-
minin cümlesini iki √icâb örter, 
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ye olunur, √ancere müşâbeheti 
için.” (15a)

πu∂rûf-ı lâ-isme leh: Yüzük kıkır-
dak, cartilago cricoidea.

πu∂rûf-ı mikebbî: Bkz. mikebbî
πu∂rûf-ı seyfî: Göğüs kemiğinin, 

sivrilik gösteren, kıkırdaktan 
oluşmuş alt ucu; hançersi çıkın-
tı; ksifoid çıkıntı, xiphoid appen-
dix.

πu∂rûf-ı †arcehâlî: Bkz. mikebbî
πu∂rûf-ı türsî: Bkz. deraðî
πu∂rûfî: Kıkırdak doku.
πu∂ûn: Deride büyük büklümler. 

“¡U∂vun derisinde olan büküm-
lerin küçüklerine esirre derler ve 
bükümlerin büyüklerine πu∂ûn 
derler.” (125b) Bkz. esirre

πudve: Sabahın er vakti; ertesi gü-
nün sabahı.

πudveten: Sabahları.
πûl: Hayalet.
πulâmiyyet: Çocukluk. Bkz. sinn-i 

πulâmiyyet
πuluf: Kılıflar, kabuklar. Bkz. πılâf
∏umey§â: Bkz. Şi¡râ-yı Şâmiyye
πumûm: Kederler, hümûm. Bkz. 

πamm
πumûret: Su çok olmak.
πunne: Genizden gelen ses.
πurâb: Karga. Bkz. πırbân
gûr-ı gendüm: Bkz. cûr-ı cendüm
πurre: Kamerî takvimde ayın ilk 

günü.
πurûb: Batmak.
πurûb-ı şems: Güneşin batması.

girdinâc: Sıcak suda haşlandık-
tan sonra şişte kebap edilen et; 
kebap: “Girdinâc” şişle çevirip 
la√mı şeyy eylemektir, ¡avâmm 
ona kebâb derler.” (387a)

göbek miski: Misk ahusunun göbe-
ğindeki salgıdan üretilen misk.

gökçek: Güzel.
gönül dönmek: Mide bulanmak, 

πa&eyân, πa&y.
görüm görmek: Adet görmek, regl. 

Bkz. sinn-i iyâs
göz boncuğu: Bkz. veda¡
göz çukuru: Bkz. nuðre-i ¡ayn
göz kapağı: Bkz. cefn
πubâr: Toz, ðatâm. Bkz. ðatâm
πubeyrâ: İğde; üvez (Sorbus do-

mestica)
πubret: Toz rengi.
πudde: Beze.
πuded: Bezeler: “∏uded, bunduða 

gibi ¡aðd olmuş la√miyyettir ki 
¡u∂vdan müteberrî ve ayrıdır.” 
(32b)

πudedî: Deri ile et arasında bezem-
si, ursu.

πudrân: Göller.
πu∂rûf-ı dera…î: Bkz. deraðî
πu∂rûf-ı √ancerî: Göğüs kemiği-

nin, sivrilik gösteren, kıkırdak-
tan oluşmuş alt ucu; hançersi 
çıkıntı, ksifoid çıkıntı, xiphoid 
appendix, «ancerî ¡a₣m: “¢assın 
esfeline πu∂rûfî bir ¡a₣m-ı ¡arî∂ 
mutta§ıl olur ki o ¡a₣mın †araf-ı 
esfeli istidâreye mâil olur. Ve 
o πu∂rûfî ¡a₣ma √ancerî tesmi-
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“Türkî lisânı üzere onun ağacı-
na sakız ağacı derler ve ¡Arabca 
bu†m derler. Ağacının dalları 
yeşil olur ve √abbesinin kabuğu 
mâdâm ki o √abbe †arî ve tâze 
oldukça siyâha mâil yeşil olur 
ve kabuğunun ta√tında bir cism 
olur ki büyüdükçe §ulb ve «aşe-
bî olur ve lübbü o cism-i «aşe-
bînin içinde olup müfer†a√ ve 
dühniyyeti ve fıstîðiyyeti olur, 
mâdâm ki o √abb tâze ve †arî 
oldukça ona √abbetü’l-«a∂râ 
derler ve kurusuna bu†m der-
ler.” (178b); (178b); “◊abbe-
tü’l-«a∂râ, sakız ağacının mîve-
si ki ona bu†m derler.” (178b) 
Bkz. ¡ilk-i enbâ†, ¡ilk-i bu†m, 
§amπ-ı bu†m, bu†m

√abbe≠â: Ne güzel.
√abb-ı câ&elî…: Mideden balgamı 

ve sevdâyı yerinden çıkarıp atan, 
hazımsızlıktan kaynaklanan gazı 
gideren ve terkibinde dâr-ı §înî, 
za¡ferân, ðus†, sünbül, √amâmâ, 
kemâderyûs, √abbu’l-bân, ma√-
leb, ðırfe, aπârîðûn, mürr, ðaran-
fül ve §abır bulunan hap.

√abb-ı fülfül: Bkz. √abb-ı ðılðıl
√abb-ı √ûzî: Kara kavak (Populus 

alba) tohumu.
√abb-ı ı§†uma«î…ûn, √abbu’l-ı§†u-

ma«î…ûn: Bkz. ı§†uma«îðûn
√abb-ı İbnü Hübeyre: Gaz, safrâ 

ve basur gazlarına, deride lekeye, 
uyuza faydalı olan ve terkibin-
de çekirdeği çıkarılmış helîlec, 
belîlec, emlec, şey†arec-i Hindî, 
dâr-ı fülfül, cevz-i bevvâ, mil√-i 

πu&â: Su yüzeyinde toz, yaprak vb., 
ðumâş.

πusâle: Yıkanmış nesnenin suyu, 
yıkantı.

πu§n: Dal.
πu§§a: Boğazda tıkalı kalan yemek 

vesair nesne.
πûşene: Kuzugöbeği (Morchella 

esculenta)
gûş-mâhî: Bkz. veda¡
πu™ûr: İçeri çekilmek, soğulmak.
πu™ûr-ı ¡ayn: Gözün içeri çekilme-

si.
güft ü şenîd: Söylenilen ve duyulan 

söz; dedikodu.
güftâr: Söz.
güğercin: Güvercin. Bkz. şifnîn, 

√amâm, vereşân, kebûter
gülâb: Gül suyu.
gül-be-şeker: Terkibi şeker ve kır-

mızı gül olan tatlı.
gül-gûn: Gül rengi, verdî.
günlük: Bkz. kündür
√abâb: Su kabarcığı, ¡ubub, ne-

fe«ât.
√aba…: Bkz. fûtenec
√aba…-ı cebelî: Yabani nane, 

√abað-ı cebelî, «ıl¡atân.
√abâlâ: Gebe kadınlar, √avâmil. 

Bkz. √ublâ
«abâ&et: Alçaklık, değersizlik.
«abbâz: Ekmekçi, etmekçi.
hâbbe: Esen.
√abbe-i «a∂râ, √abbetü’l-«a∂râ: 

Sakız ağacının (Pistacia tere-
binthus) yaş meyvesi, bu†m: 
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le, a§lu’l-«a†mi’l-ebya∂, keyye, 
dâr-ı §înî, ve √avlencân bulunan 
hap, √abbu’l-müntini’l-ekber.

√abb-ı mil√-i müshil: Yüz felci 
için, görmeyi artırmak ve işit-
meyi güçlendirmek, dalak, gut, 
eklem ağrıları ve adale felci için 
kullanılan; terkibinde mil√-i 
derânî, fülfül, zencebîl, bezr-i ke-
refs, zûfâ, encudân, fu†râsâliyûn, 
bezr-i râziyânec, enîsûn, sâ≠ec-i 
Hindî, aπârîðûn, saðmûnyâ, ða-
ranfül bulunan tablet.

√abb-ı necâ√, √abbu’n-necâ√: 
Felç (fâlic), yüz felci (laðve), 
diz ağrıları ve balgam kaynak-
lı eklem ağrıları için kullanılan 
ve terkibinde ana unusr olarak 
îzedheyâdað, şâ†ıl, isrences, tür-
büd, √abbu’n-nîl-i Hindî ve √aşî-
şü’l-πâfe& bulunan hap.

√abb-ı reşâd: Bkz. √urf
√abb-ı sekbînec, √abbu’s-sekbî-

nec: Diz, bel ve yan ağrıları için 
kullanılan ve terkibinde bezr-i 
kerefs, bezr-i √armel, sekbînec, 
muðl, eyâric-i feyðarâ, şa√m-ı 
√an₣al, aπârîðûn ve türbüd bulu-
nan hap.

√abb-ı ¡u§fur: Bkz. ðır†ım
√abbu’l-…ar¡: Heterophyes hete-

rophyes, √abbu’l-ðar¡.
√abbu’d-dend: Yüz felci, felç, sırt 

ve diz ağrıları için kullanılan 
ve terkibinde dend (Croon tigli-
um), √abbu’d-dıbð, rubbu’s-sûs, 
πârîðûn-ı ebya∂, keyye, √aşî-
şü’l-πâfe&, efsentîn, §abır bulu-
nan hap.

derânî, türbüd-i ebya∂, §abır ve 
dühn-i benefşec bulunan hap.

√abb-ı İbnü’l-◊âri&: Deri leke-
lerinde (bitiligo), atşeli hasta-
lıklarda, eklem ağrılarında ve 
kaynağı sevdâ ve başgam olan 
hastalıklarda kullanılan, terki-
binde ihlîlec, §abır-ı İsðû†arî, an-
zerût, muðl-i a√mer, sekbînec-i 
I§fahânî, şa√m-ı √an₣al, √urf-ı 
ebya∂, sa¡ter-i Fârsî, şûnîz, kem-
mûn-ı Kirmânî, mil√-i dârânî, 
¡ilk-i Rûmî bulunan hap.

√abb-ı …ıl…ıl, √abbu’l-…ıl…ıl: Car-
diospemum halicacabum tohu-
mu; yaban narı tohumu, √abb-ı 
fülfül, nâr-ı şîşe¡ân: “Bu √abb-ı 
ðılðıl ak büber gibi bir √abbdır, 
ðır†ımdan ya¡nî √abb-ı ¡u§furdan 
büyüktür, «âli§ değirmi değil-
dir, kesr olunsa içinden çıkan 
lübbü dühniyyetli olur ve †a¡mı 
†ayyib olur. Ve ba¡∂ılar dedi ki 
√abbu’l-ðılðıl rummân-ı berrî-
nin bezridir ve yine o ðâil dedi 
ki muπâ& dedikleri devâ o berrî 
rummân ağacının a§lı ve kökü-
dür.” (178a)

√abb-ı …ır†ım-ı Hindî: Bkz. ðır†ım
√abb-ı mâhânî: Yoğun olan hıltları 

çıkarıp atmada, tıkanıklıkları aç-
mada, eklem ve bel ağrılarında, 
bara§, behað, cü≠âm ve dâü’l-fîl 
hastalıklarında kullanılan; ter-
kibinde uşşað, sekbînec, câv-
şîr, muðl, §abır, √armel, helîlec, 
şa√m-ı √an₣al, şübrüm, eftîmûn, 
eferbiyûn, şey†arec, sûrincân, 
türbüd, cünd-i bîdester, πârîðûn, 
saðmûnyâ, za¡ferân, sünbül, ðâðu-
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√abbu’l-…ar¡: İnce bağırsakta bulu-
nan kabak çekirdeği formatında 
kurtlar, dûd-ı ¡irâ∂ (Heterophyes, 
Heterophyes heterophyes )

√abbu’l-…ult: Lithospermum of-
ficinale meyvesi, mâş-ı Hindî, 
√abbu’l-ðult

√abbu’l-melik: Bkz. kirsenne
√abbu’l-menşim: Moringa meyve-

si?
√abbu’l-mülûk: Bkz. dend, mâhûn-

dâne
√abbu’l-müntini’l-a§πar: Bel ve 

diz kapaklarını yapışkan hılt-
tan temizleyen ve terkibinde 
sekbînec-i I§fahânî, üşşec, câv-
şîr, muðl, mürr, türbüd, şa√m-ı 
√an₣al bulunan hap.

√abbu’l-müntini’l-ekber: Bkz. 
√abb-ı mâhânî

√abbu’l-ûferbiyûn: Felç (fâlic, 
istir«â) ve sinirler için kullanı-
lan, terkibinde aπârîðûn, şa√m-ı 
√an₣al, ûferbiyûn, sekbînec, muðl, 
§abır ve mâ-ı kerneb olan hap.

√abbu’n-nîl: İndigo ağacı (Indi-
gofera tinctoria), ðır†ım-ı Hindî, 
√abb-ı ðır†ım-ı Hindî.

√abbu’r-re™s: Bkz. mîvîzec
√abbu’r-reşâd: Bkz. √urf
√abbu’r-rûdî: Ağzın güzel kokma-

sı, gözün görme kuvvetinin art-
ması, balgamı gidermesi, çiğne-
yici dişleri kuvvetlendirmesi ve 
iştah açması için kullanılan ve 
terkibinde ðırfe, ðaranfül, füvve, 
küzbere, hâl-i bevvâ, ðındîd, fû-
fel, kîryûs bulunan hap.

√abbu’l-¡arûs: Nilüfer (Nymphaea 
lotus) tanesi?: “Câlînûs dedi ki 
nîlûfer kerneb-i mâdır ve onun 
√abbına √abbu’l-¡arûs tesmiye 
olunur denildiği üzere. Ve onda 
«ilâf vardır, ba¡∂ılar ≠âhib olur-
lar ki √abbu’l-¡arûs kebâbedir.” 
(196a)

√abbu’l-¡azîz: Bkz. ¡abdülle≠î≠
√abbu’l-bân: Ban ağacı (Moringa) 

meyvesi.
√abbu’l-Bermekî: Başı, el ve 

ayakları temizleyip şişlere fay-
dalı olan ve terkibinde §abır-ı 
İsðû†arî, şa√m-ı √an₣al, za¡ferân, 
sünbül, dâr-ı §înî, √abbu’l-be-
lesân, esârûn, ma§†akî, efsentîn-i 
Rûmî, saðmûnyâ, türbüd bulu-
nan hap.

√abbu’l-câvşîr: Diz ve sırt ağrıla-
rı için kullanılan, felce faydası 
olan ve terkibinde zencebîl, 
fülfül, dâr-ı fülfül, şey†arec-i 
Hindî, ihlîlec-i a§fer, belîlec, 
emlec, mürr, türbüd, saðmûnyâ, 
za¡ferân, cünd-i bîdester, câv-
şîr, sûrincân, sekbînec, muðl, 
üşşec, şa√m-ı √an₣al, §abır, 
§umûπ ve mâ-ı kerneb bulunan 
hap.

√abbu’l-e&l: Bkz. cevzü’†-†arfâ
√abbu’l-πâfe&: Karaciğer ağrısı, 

sarılık ve ateşli hastalıklar için 
kullanılan ve terkibinde §abır, 
¡u§âretü’l-πâfe&, ihlîlec-i a§fer ve 
mâ-ı kerefs bulunan hap.

√abbu’l-πâr, √abb-ı πâr: Defne 
ağacı (Laurus nobilis) meyvesi, 
defne yemişi.
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√abel-i kâ≠ib: Bkz. recâ
√aben: İstiskâ, verem-i ba†n, 

dropsy: “◊aben” √â-i mühmele 
ve ve bâ ve nûn ile verem-i ba†na 
ı†lâð olunur.” (207b)

«abe&: Pas: “Mu§annifin ta√rîrâtın-
dan fehm olunan budur ki ecsâd-ı 
mün†ariðadan tesâðu† eden o 
ecsâdın kendi eczâsı olur ise ona 
tûbâl derler ve kendi eczâsı ol-
mayıp belki üzerinde olan §adâsı 
ya¡nî pası ve vesa«ı olur ise ona 
«abe& derler.” (178a)

«abe&ü’l-ma†bû«: Soğuklar, sırt 
ağrıları, regl bozuklukları, ba-
surlar için faydalı, deriyi güzel-
leştirici, iştah açıcı, mide, rahim 
ve mesane için yararlı olan ve 
terkibinde bezrü’l-kerefs, bezr-i 
râziyânec, enîsûn, fu†râsâliyûn, 
duðû, bezrü’l-cizr, bezrü’l-kür-
râ&, bezr-i ba§al, bezr-i lift, bezr-i 
fücl, bezr-i ru†âb, nân«âh, bezr-i 
encüre, √abbetü’l-«a∂râ, encu-
dân, bezrü’ş-şibt, fülfül, bezr-i 
kettân, kemmûn, küzbere, zü-
rünbâd, derûnec, behmen, tû≠erî, 
cevz-i bevvâ, besbâse, dâr-ı §înî, 
√avlencân, zencebîl, su¡d, sün-
bül, sîsenber, helîlec -i Fârsî, 
râsen, ðâðule, «îr-i bevvâ, §an-
dal, ðırfe, herneve, cûrgendüm, 
√urf, keyye, mermâ√ûz, ðuşûr-ı 
kündür, na¡na¡, fûtenec, «abe&-i 
Ba§rî bulunan macun. Bu macu-
nun başka formülleri de vardır.

«âbil: Fasit
√abîn: Bkz. difl, belîlec, emlec, 

cüft-i bellû†, a§l-ı keberin ðuşû-

√abbu’§-§anevber: Çam fıstığı, 
cillevz, levz-i §anevber

√abbu’s-selâ†în: Bkz. yebrû√u’§-
§a-nem

√abbu’s-su¡âl: Öksürük için terkip 
olunan hap.

√abbu’s-sümne: Kenevir (Canna-
bis sativa) tohumu, çedene, şeh-
dânec, sümne. Bkz. ðınneb

√abbu’ş-şey†areci’l-a§πar: Felce, 
böğür, dizler ve eklem ağrıları-
na, soğuk tabiatlı gut hastalığına 
ve ham karakterli yoğun hıltlara 
karşı kullanılan haptır. Terkibin-
de helîlec-i a§fer, §abır, zencebîl, 
şey†arec-i Hindî, mil√-i Hindî, 
şa√m-ı √an₣al, fülfül, dâr-ı fül-
fül, «ardal bulunur.

√abbu’ş-şey†areci’l-ekber: Sek-
bînec, uşşað, muðl, ûferbiyûn, 
câvşîr, §abır, eftîmûn, πârîðûn, 
zerâvend-i müda√rec, ðan†û-
riyûn, cünd-i bîdester, dâr-ı fül-
fül, zencebîl, kemmûn, nân«âh, 
bezr-i kerefs, enîsûn, mürr, 
za¡ferân, «ardal, şey†arec, şa√-
mu’l-√an₣al, ¡ûdu’l-vecc, mil√-i 
Hindî, helîlec-i a§fer, sûrincân 
ve mâhîzehrecten yapılan hap.

√abbu’z-zelem: Abdülleziz (Cype-
rus esculentus) meyvesi.

√abel ¡alâ-√abelin: Peşpeşe gebe 
kalmak.

√abel: Gebe olmak.
√abel: Üzüm asması, asmanın dal-

ları. Bkz. kerm
√abel-i √a……: Gerçek gebelik, ya-

lancı gebelik olmayan.
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«ârice ve merreten u«râ dâ«ile 
√areket eder. Ve o keyfiyyet dahi 
feza¡ ve fera√tan mürekkebe olup 
bâ¡i&-i «acâlet olan emr ta§avvur 
olundukta def¡aten nefs münða-
bı∂a olup feza¡da olduğu gibi 
ervâ√ ve √arâret bâ†ına √areket 
eder ve bi-sür¡atin ¡aðl ¡avdet edip 
bâ¡i&-i «acâlet olan emri ta√ðîr ve 
ta§πîr etmekle ervâ√ ve √arâret 
«ârice münbası† olur ve ervâ√a 
dem dahi tebe¡iyyet edip ₣âhire 
münbası† olduğundan beşere-i 
vech mu√ammere olur ve kızarır 
ve inðıbâ∂ın müddeti ðalîle ol-
makla e&er-i inðıbâ∂ serî¡an zâil 
olur.” (46a)

√acâlet: Utanmak.
√acâmet: Kupa ile kan çekme.
√acb: Gizlemek.
√âcc: Deve dikeni, ¡âðûl, şevke 

(Alhagi maurorum): “◊âcc ¡âðûl 
dedikleri şevktir ki Horasân’da 
terencebîn onun üzerine yağar 
ve «alba« ₣ann edenler «a†â ey-
lediler diye İbn Kütbî ta§rî√ ey-
ledi.” (236b)

√accâm: Kupa ile kan çeken.
√âce, √âcet: Hacet
√acel: Keklik, ðabc (Alectoris chu-

kor): “E§a√√ olan budur ki √acel 
çil dedikleri kekliktir.” (277b)

«acel: Utanmak. Bkz. «acâlet
√acer: Taş. Bkz. √ıcâre
√acereteyn: Yan baş kemikleri: 

“Teşrî√-i ¡i₣âmda yazıldığı üzere 
ðı√fın dört cidârı ve bir ðâ¡ide-
si vardır; o dört cidâra ðabâil-i 

ru, şey†arec, üşne, esârûn, a≠fâr-ı 
†îb, ða§abu’≠-≠erîre, lisân-ı 
¡a§âfîr, nâr-müşk, sa¡ter â.

«abî§, «abî§a: Kimi yerde hurma 
ve yağdan, kimi yerde un ve bal-
dan yapılan helva. Bkz. a«bî§a

√âbis, √âbise: Hapsedici, tutan.
√âbisât: Kanı dindirici ilaçlar.
«âbiye: Küp, büyük küp.
√abl, √able: İp.
√âblâb: Sütleğen, lâπıye (Euphor-

bia), √ilbâb: “◊âblâb leblâbın bir 
nev¡i olur ve onun lebeni olur.” 
(425b)

√abl-i ≠irâ¡, √ablü’z-zirâ¡: El sır-
tındaki venöz ağın iç yan tara-
fından başlayıp ön kolun dış yan 
tarafında seyrettikten sonra dir-
sek seviyesinde vena cephalica 
ile birleşen ven, vena cephalica 
accessoria.

√ablu’l-mesâkîn: Orman sarmaşığı 
(Hedera)

√abs: Alıkoymak, hapsetmek, 
√aðn, √a§r.

«ab§: Karıştırmak, «al†.
√abs-i bevl: İdrar tutulması, idrar 

retansiyonu.
√abs-i dem: Kanı dindirmek.
◊abûs: Sakız adası (Hios - ◊abûs)
«abz: Ekmek yedirmek; ekmek pi-

şirmek.
√acâc: Orbita, muðle
«acâlet: Utanmak, «acel: “Ya¡nî 

«acâlet bir keyfiyyet-i nefsâniy-
yedir ki rû√ ve √arâret-i πarîziyye 
o keyfiyyete tâbi¡ olup merreten 
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√acer-i ¢ayşûr: Hindistan’da Kay-
sur (Kayşur) adasından çıkarılan 
bir taş.

√acer-i lübnâ: Süt taşı (Galactites 
lithos): “Bu √acer kaçan su ile 
√akk olunsa ondan leben gibi 
bir ru†ûbet «urûc eder, onun için 
√acer-i lübnâ tesmiye olunur.” 
(179a)

√acer-i Mı§rî: Hacer-i Kıbtî de de-
nilen ve Mısır’da çamaşırcıların 
kulllandığı boz yeşil taş, çırpıcı 
çoğanı.

√acer-i misenn, √acerü’l-misenn: 
Bileği taşı, sünbâ≠ec (Lapis es-
cote)

√acer-i nâr: Bkz. √acer-i zeyt
√acer-i re√â: Değirmen taşı, âsiyâ.
√acer-i rûşenâî: Bkz. mârða&î&â
√acer-i secîs†ûs: Bkz. √acer-i 

semî†ûs
√acer-i semî†ûs: Şâdenec (Hema-

tit lapis)e benzer bir taş, √acer-i 
secîs†ûs: “Bu √acer ef¡âlinde 
sâ≠eneye benzer lâkin şâ≠eneden 
∂a¡îf olur. “Şâ≠ene” ism-i Fârsî-
dir, bir √acere ı†lâð olunur ki kır-
mızı olur, ecvedi serî¡ü’t-tefettüt 
olan olur, √umreti müşebba¡ ve 
tok olur ve eczâsı müstevî olur 
ve onda vesa« olmaz ve damarı 
dahi olmaz ve iki §ınıf olur: Biri 
ma¡denî ve dîgeri ma§nû¡ olur. 
Ona şâdene dedikleri gibi şâ≠e-
nec dahi derler sîn-i mühmele 
vü mu¡ceme ikisi dahi lüπattir.” 
(179b)

√acer-i şerî†: Bkz. √acerü’l-¡âcî

erba¡a derler, sağda ve solda 
olan cidârlara √acereteyn derler, 
√acer gibi §alâbetli olduğundan. 
Ve o √acereteyn üzerlerinde ku-
laklar mûde¡adır, &uðbe o ¡a₣m-ı 
√acerîlerde olur.” (281a)

√acer-i a√mer: Bkz. √acer-i Er-
menî

√acer-i bâsilîs: Bir taş çeşidi.
√acer-i Dâvûd: Davut taşı
√acer-i efrûcî: Bkz. √acer-i efrû«î
√acer-i efrû«î: Frig taşı: “İbn Küt-

bî der ki bu √acer ¢os†an†iniyye 
ar∂ında olur ve su üzere †âfî olur 
ðışreler †âfî olup su üzere çıktığı 
gibi.” (179b)

√acer-i Ermenî: Ermeni taşı (Lapis 
arminium), √acer-i a√mer: “Bu 
devâ bir √acerdir ki lâjverdiy-
yete ednâ meyli vardır, lâjverd 
levninde ve iktinâzında ya¡nî 
sıklığında değildir belki bir nev¡ 
remliyyeti vardır. Ve ba¡∂ı kerre 
boyacılar ve naððâşlar bu √aceri 
lâjverd bedeline isti¡mâl ederler 
ve bu √acer mülâyim ve melâset-
li olur.” (179b)

√acer-i ◊abeşî: Habeş taşı (Lapis 
thyites): “Bu √acer-i ◊abeşî ze-
bercede benzer. Ba¡∂ılar dedi-
ler ki zebercedden bir nev¡dir.” 
(179b)

√acer-i isfenc, √acerü’l-isfenc: 
Sünger taşı: “◊acerü’l-isfenc, 
süngerden çıkan taştır.” (179a); 
“Bu √acer isfenc cirminde bu-
lunur ya¡nî süngerin dâ«ilinde 
bulunur ve ondan i«râc olunur.” 
(179a)
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zebedü’l-ðamer, selenit: “Bilâd-ı 
¡Arabda ve ar∂-ı Maπrib’de çok 
olur. Ve bu √acer ebya∂ ve «afîf 
olur ve şefîfî olur ve derler ki 
nedâvetten ve yaşlıktan §a«re ve 
√ıcâre üzere tevellüd eder, ða-
merin nûru ve ehviyenin mürûru 
ile ta√accür eder.” (179a)

√acerü’l-me&âne: Mesane taşı (La-
pis vesicae)

√acerü’l-yehûd, √acerü’l-yehû-
dî: Zeytûn-ı Benî İsrâîl (Lapis 
judaicus): “Bu √acer Filis†în ve 
ar∂-ı Şâm’da ve cebel-i Bey-
rût’ta bulunur ve zeytûn-ı Benî 
İsrâîl demekle ma¡rûftur, zîrâ el-
vânı zürðat-ı zeytûnîye mâildir.” 
(179a)

√acerü’l-yeşf: Yeşim, ¡aðîð, yeşb, 
√acerü’s-seyf, cornalina: “Ve 
ba¡∂ı nüs«ada â«eri fâ bedeline 
bir noð†alı bâ ile yazılmıştır; †ab¡ 
ile olan nüs«alarda √acerü’s-seyf 
vâði¡ olmuştur. “Yeşb” bâ ile 
yeşm dedikleri taştır ki ona ¡aðîð 
dahi derler.” (179b)

hacerün yu†fâ™u bi’z-zeyt: Bkz. 
√acerü’z-zeyt

√acerü’s-seyf: Bkz. √acerü’l-yeşf
√acerü’z-zeyt: Ateş taşı, √acer-i nâr, 

hacerün yu†fâ™u bi’z-zeyt: “İ√-
timâl vardır ki bu √acer √acer-i 
nâr ola. Kaçan bu √acer-i nâr iðti-
dâ√ olunsa ondan &aðîl ve du«ânî 
bir râyi√a «urûc eder. Ve bunun 
«avâ§§ı İbn Kütbî’de me≠kûrdur. 
Bu §ûretle bilâ-tes«în zeyt ile 
söndürülmeği o √acer ðâbil ol-
mak i√timâli vardır.” (179b)

√acer-i ¡u…âb: Bkz. ekitmekit
√acer-i vilâdet: Bkz. ekitmekit
√acerî: Taşımsı; taşa ait. Bkz. ¡a₣m-ı 

√acerî
√aceriyye: Taşlık, taşlı.
√aceru’n-nûr: Bkz. mârða&î&â
√acerü’l-¡âcî: Sarı mermer, √acer-i 

şerî†: “Ve bu √acer bu ¡unvân ile 
İbn Kütbî nüs«asında ve πayride 
me≠kûr değildir ve i√timâldir ki 
√acer-i ¡âcîden murâd √acer-i şerî† 
ola, zîrâ √acer-i şerî† sarı mermer-
dir ve onun levnde ¡âca müşâbe-
heti vardır ve yazıldığı üzere 
fi¡lleri dahi muvâfıðtır Allâhu a¡-
lem.” (179a)

√acerü’l-¡aselî: Bal taşı (Lapsis 
melitites)

√acerü’l-esâkife: “Bu √acerin mâ-
hiyyeti ma¡rûftur ya¡nî bir √acer-
dir ki elvân-ı mu«telife o √acerde 
cem¡ olmuştur, eczâlarının kimi 
kırmızı ve kimi sarı ve kimi kara 
olur, §alâbetlidir, kaçan pârelense 
πubrete ve zürðata mâil olur, onu 
esâkife ya¡nî paşmakçılar isti¡mâl 
ederler.” (179b)

√acerü’l-√ayye: Yılan taşı, serpantin; 
bâd-zehr: “İbn Kütbî der ki ba¡∂ı 
ðavm der ki bu √acerden murâd 
bâd-zehrdir ve ba¡∂ı â«er der ki 
bâd-zehrden başka bir √acerdir 
ki zeberced ma¡deninde bulunur 
ve elvân-ı mu«telifesi olur, esved 
§ulb ve ebya∂ heşş olur ve remâ-
dîsi olur ve kimi mu«a††a† olup üç 
«a††ı olur.” (179b)

√acerü’l-…amer, √acerü’l-…
amerî: Ay taşı, büzâðu’l-ðamer, 
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√adebât: Arka tarafta olan yüksek-
likler, yumru kısımlar

√adebe: Yumruluk, arka cihette 
yükseklik; kamburluk, omur ek-
sikliği: “◊adebe fiðarâtın zevâ-
line derler.” (447a); ◊adebe 
fiðarâtın zevâline derler.45 

Ve fiðarâtın zevâli ba¡∂ı kerre dâ«il-i 
₣ahra ve cihet-i ðudâma olur ve 
o √adebe √adebe-i muðaddemdir 
ve bir ðavm ona tað§î¡ tesmiye 
eylediler. Ve eger o nev¡ zevâl-i 
feðâra ðassın ¡i₣âmı dahi müşârik 
olur ise ona ða¡s ve tað§î¡ derler. 
Ve feðârın zevâli ba¡∂ı kerre dahi 
«alfe olup √adebe-i mu™a««ar 
olur. Ve gâhîce zevâl-i feðâr 
yemîn ve yesârdan bir cânibe olur 
ve ona iltivâ derler.” (447a)

√adebe-i kebid: Diyafram içi.
√adebe-i mu™a««ar: Omurların 

arka tarafa doğru eğilmesi şek-
linde görülen kamburluk: “Ve 
feðârın zevâli ba¡∂ı kerre dahi 
«alfe olup √adebe-i mu™a««ar 
olur.” (447a)

√adebe-i mu…addem: Omurların 
ön tarafa doğru çıkması şeklinde 
görülen kamburluk, tað§î¡: “Ve 
fiðarâtın zevâli ba¡∂ı kerre dâ«il-i 
₣ahra ve cihet-i ðudâma olur ve 
o √adebe √adebe-i muðaddemdir 
ve bir ðavm ona tað§î¡ tesmiye 
eylediler. Ve eger o nev¡ zevâl-i 
feðâra ðassın ¡i₣âmı dahi müşârik 
olur ise ona ða¡s ve tað§î¡ derler.” 
(447a)

√âcib: Kaş; engel. Bkz. √avâcib
√âcibân, √âcibeyn: İki kaş.
hâcire: Öğle sıcağı, gün ortası, 

nı§f-ı nehâr.
√âciz: Engelleyici, engel; kaba kuş-

luk vakti; diyafram; katman, ta-
baka, zar. Bkz. √avâciz

√acl, √acle: Sekerek yürüme.
√acl: Tek ayak üstünde sekerek yü-

rümek.
«aclân: Utangaç.
√acre: Bkz. √acreteyn
√acreteyn: Şakak kemiği (os tem-

porale) ile üç parçadan oluşan 
temporal kemiğin kaya parçası 
(pars petrosa): “Ammâ sağda ve 
solda olan iki cidârlar kulak olan 
kemiklerdir. O iki kemiklere √ac-
reteyn derler ziyâde §alâbetli ol-
duğundan.” (12a)

√adâdet: Demircilik.
√ada…: Patlıcan; bâ≠incân-ı berrî 

Bkz. bâ≠incân
√adâ&et: İnsanda otuz yaşına kadar-

ki dönem. Bkz. sinn-i √adâ&et
√âdd, √âdde: Keskin; sert: a†liye-i 

√âdde, emrâ∂-ı √âdde, nezle-i 
√âdde, √uðne-i √âdde, √ummâ-ı 
√âdde, a«lâ†-ı √âdde. Bkz. zâvi-
ye-i √âdde

√add: Hudut; tarif; Huzistan narı 
çiçeği, √all.

«add: Yanak.
√addâd: Demirci.
ha∂∂âm: Hazmettirici.

45 Bu tesmiye o …avme «â§§adır, zîrâ mu†la…tır. Ammâ a∂lâ¡ın müşâreketi ile olan 
√adebeye ta…†î¡ tesmiyesi ittifâ…îdir.



340 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

miye olur; erkek demire fûlâd 
dedikleri gibi buna dahi fûlâd 
derler, †abî¡î ðayd olunmaz belki 
mu†laðan fûlâd derler.” (178a)

√a∂î∂: Aşağı, sefil. “Evc” ve 
“√a∂î∂” kelime-i Hindiyye’den 
mu¡arrebdir, ¡ulüvv ve sefil 
ma¡nâsınadır; “evc”in a§lı “evg” 
idi, kâfı cîme ibdâl ile ta¡rîb 
olundu.” (36b)

√adîd-i †abî¡î: Doğal demir. Bkz. 
şâbûrðân, nermehân

√adîd-i ün&â: Bkz. nermehân
√adîd-i ≠eker: Bkz. şâbûrðân
√adîdiyye: Demir madenli.
√adî…a: Bahçe.
«âdime: A¡∂â-i re™îseye hizmet 

eden uzuvlar: ¡a§ab, şerâyîn, ev-
ride, testis torbaları.

√adî&: Yeni, taze; söz.
√adî&-i nefs, √adî&ü’n-nefs: Ves-

vese, «avâ†ır-ı vâhiye; takıntı: 
“Zeynü’l-¡Arab der ki √adî&-i 
nefs o menâmdır ki yaða₣ası √âl 
üzere meşπûl olup dâimâ o nes-
neyi mülâ√a₣a eder, me&elâ √irfet 
§â√ibleri √irfetine müte¡allið nes-
neleri görür ve ¡âşıð ma¡şûðuna 
müte¡allið nesneleri görür.” (62b); 

«âdiş: Tahriş edici.
ha∂m: Sindirme. Bkz. hu∂ûm
ha∂m-ı evvel: Besinin midedeki 

hazm evresi. Burada hazmedi-
len besinin artığı makattan atı-
lır: “Mi¡dede vâði¡ olan ha∂m-ı 
evvelin fa∂lı em¡â †arîðinden 
mündefi¡ olur ya¡nî berâz olup 
mað¡addan «ârice çıkar.” (9a)

√ade…a: Göz bebeği, pupil.
«ader: Uyuşma, anestezi.
«a∂«a∂a: Çalkalama, karıştırma
hâ∂ım, hâ∂ıme: Sindirme kuvve-

ti. Bkz. ðuvve-i hâ∂ıme; Hazm 
edici; hazma yardımcı olan ilaç: 
“Hâ∂ım devânın şânı budur ki 
o devâ πıdânın ha∂mına mu¡în 
olup ðuvve-i hâ∂ımeye fâidesi 
olur.” (137b)

hâ∂ım: Hazmettirici, sindirici, di-
gestive.

«a∂ır: Yeşil renkli.
hâ∂ırlop: Suda pişirilen yumur-

ta, bey∂-i meslûð: “Su içinde 
tamâmen pişmiş yumurta ki ona 
hâ∂ırlop derler.” (49a)

√âdî ¡aşer, √âdiye ¡aşere: On birin-
ci.

hâdî, hâdiye: Sükûn üzere olucu, 
sakin: nâr-ı hâdiye; yol gösterici, 
reh-nümâ. 

√adîd, √adîde: Keskin, hiddet-
li; demir: “Demir ma¡nâsına-
dır. ◊adîd-i †abî¡î iki ðısmdır: 
¢ısm-ı evveli şedîden a§leb ve 
katı olur, Fârsîde ona şâbûrðân 
derler ve ¡Arabîde √adîd-i ≠eker 
ya¡nî erkek demir derler ve is†âm 
dahi derler ve ba¡∂ı kerre fûlâd-ı 
†abî¡î dahi derler. Ve ikinci ðısmı 
rı«vdır ya¡nî yumuşak demirdir, 
Fârsîde ona nermehân derler ve 
¡Arabîde ona √adîd-i ün&â derler. 
Ve bunlardan mâ-¡adâ √adîdin 
§ınf-ı &âli&i olur ki o §ınıf «alðî 
ve †abî¡î olmaz belki §ınâ¡at ile 
olur. Dişi demir ile ta§lîb ve 
tenðıye olunur ve ona fûlâd tes-
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üzere du«âna müşâbih görünür 
ve münteşir olup ma√all-i ke&î-
ri a«≠ eder ve ona «afâ tesmiye 
ederler ve ona ðatâm dahi der-
ler.” (270a)

«afâfiş: Yarasalar. Bkz. «uffâş
«afa…ân: Çarpıntı, kalp çarpıntısı.
√afa…ân-ı …alb: Kalp çarpıntısı
«afa…ân-ı mi¡adî: Mide çarpıntısı.
«af∂: Alçalmak, inmek, √a††.
√afer: Diş çürümesi.
«afer: Utanmak.
√âffât: Kenarlar.
√âffe: Çevirici, mu√î†a; çevre, ke-

nar.
√âfı∂an: Bükerek.
√âfı₣: Koruyucu.
«âfi∂atan: İndirerek.
«afîf, «afîfe: Hafif; bedende tesiri 

hızlı ve yükçe bedende hafif olan 
ilaç: “Ammâ «afîf ve &aðîlin mâ-
hiyyetleri ₣âhiredir ya¡nî «afîf o 
devâdır ki onu i√timâl †abî¡ata 
âsân olur ve onun fi¡li bedende 
serî¡ olur. Ve &aðîl «afîfin ¡aksi 
üzere olur.” (137a)

√âfir: Toynaklı hayvanlarda tırnak: 
“◊âfir, feres mi&llilerin tırnağı-
dır.” (270a)

√âfiyen: Yalın ayak hâlde.
√âfiz: Uzaklaştırıcı, dâfi¡.
«af… bi-yedeyn: Bir ayak üzere 

durup iki ellerini ön †arafa ve 
art †arafa hareket etmek; “Ba¡∂ı 
nüsa«-ı ¢ânûn’da “«afð bi-ye-
deyn” iki ayakları uçlarına basıp 
taðdîm ve te™«îr edip iki ellerini 

ha∂m-ı râbi¡: Besinin uzuvlara da-
marlar yoluyla dağılarak buralar-
da gerçekleşen dördüncü hazm 
evresi. Burada hazmın artıkla-
rı nefes, ter yoluyla atılır: “Ve 
¡urûð-ı revâ∂ı¡ füvvehâtından 
ve ağızlarından a¡∂âya tevezzu¡ 
ve taðsîm oldukta her ¡u∂vda o 
ru†ûbetten kendi na§îbine ha∂m-ı 
râbi¡ i§âbet eder.” (9a)

ha∂m-ı &âli&: Besinin damarlar-
da gerçekleşen üçüncü hazm 
evresi. Burada hazmın artıkla-
rı nefes, ter yoluyla atılır: “Ve 
sana bilmek vâcibdir ki dem ve 
a«lâ†-ı sâireden dem mecrâsına 
cârî olan ru†ûbetler için ¡urûðta 
ha∂m-ı &âli& vardır.” (9a)

ha∂m-ı &ânî: Besinin kebiddeki 
(karaciğer) hazm evresi. Bura-
da hazmedilen besinin artığının 
büyük kısmı idrar yoluyla, az bir 
kısmı da †ı√âl (dalak) ve merâre 
(öd kesesi) yoluyla atılır: “Ve 
kebidde olan ha∂m-ı &ânînin fa∂-
lının ek&eri bevlde mündefi¡ olur 
ve ðalîli †ı√âl ve merâre cihetle-
rinden mündefi¡ olur.” (9a)

√ad&: Sezmek, anlamak.
√ads: Tahmin, teferrüs.
«adş, «adşe: Yırtma, tırmalamayla 

yırtma; derinin vücuttan soyula-
rak çıkması, sa√c: “Eger tefer-
ruð-ı itti§âl cildin ya¡nî derinin 
teferruðu ve pârelenmesi ile 
olursa ona «adş derler ve sa√c 
tesmiye olunur.” (32a)

«afâ: Gizlenme; kapalılık; korne-
ada bir yara türü: “Sevâd-ı ¡ayn 
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ferruð i§âbet etmezse ona infi§âl 
tesmiye ederler, «al¡ dahi tesmi-
ye olunur.” (32a)

«alâ: Boşluk: “»alâ, basî† veyâ«ûd 
mürekkeb olan cismlerden «âlî 
olan bu¡da derler.” (28b); taze 
otlar.

«ala…a: Zırh halkası.
«alâl: Hurma meyvesinin †al¡dan 

sonraki ikinci evresi. Bkz. bela√
«alâ§: Kurtuluş, necât.
√alâvât: Tatlılar, helvalar.
√alâvet: Tatlılık, tatlı olma.
√alâvî: Helvalar, tatlılar
√âlâvuş: Bir bitki.
√alb: Sağmak.
«alecân: Meyl, rağbet; gönlün he-

yecanı.
«alel: İki nesne arasında olan açık-

lık, aralık; zayıflama, bozulma, 
fesâd, zarar.

√aleme: Meme ucu, √aleme-i &edy: 
“◊aleme-i &edy” memenin bun-
duða gibi iltiðâm olunup ma§§ 
olunacak zâidesidir.” (222b)

√alezûn: Salyangoz, berûs. Bkz. 
zen†âri√

«alf: Arka, ense.
√alfâ: Hasır otu denilen bitki türle-

rinin genel adı (Typha)
«al«ale: Aralık, boşluk; seyreltme.
«alı…: Eski, köhne.
√âlı…: Kıl dökücü.
hâl-i bevvâ: Bkz. hîl-i bevvâ
«âlî, «âliye: Boş, «âvî; uzak.
«âli’l-ba†n: Karnı boş.

ziyâde ðuddâma ve «alfe ta√rîk 
etmekle tefsîr olunmuştur.” 
(99b)

«af…: Sallamak, hareket etmek.
√afr: Bitap düşürmek; diş çürü-

mekten dolayı içinde çukurlaş-
ma olmak; deşmek.

√âi∂: Hayızlı, regl görücü.
«âif: Korkan, me≠¡ûr.
√âil, √âile: Engel.
hâile: Korkutucu.
√âkî: Anlatıcı.
√a…î…î: Gerçek; orta cihet.
√a…îrü’n-nefs: Kalitesiz, tabiatı 

bozuk.
√a……, √a……a: Gerçek.
√akk: Kazımak; sürtmek.
√â……: Orta.
√akkâk: Bkz. veca¡-ı √akkâk
√akkâke: Kaşıntı verici.
√â……-ı vasa†: Tam ortası.
√a…n: Alıkoymak, hapsetmek, √abs.
√a…r: Küçültmek, küçük hâle getir-

mek, ta§πîr.
√a…ûd: Pek kindar.
√a…v, √a…ve: Böğür, bel.
hâl: Bkz. hîl-i bevvâ
«al¡: Yerinden çıkmak; birden çok 

parçalı organlarda parçalardan 
birinin diğerlerinden koparak 
ayrılması, infi§âl: “Eger tefer-
ruð-ı itti§âl ¡u∂v-ı mürekkebe 
¡ârı∂ olup mürekkebin iki cüz™-
lerinden e√adühümâ â«erden te-
ferruð edip o mürekkebde olan 
a¡∂â-i müteşâbiheden birine te-
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√alû…: Safrandan mamul bir hoş 
koku.

«alvet: Yalnız kalmak.
«âm: İşlenmemiş, terbiye edilme-

miş; ham, olgun olmayan. Bkz. 
balπam-ı «âm

√âmâ a…†â: Biber otu (Sambucus 
ebulus)

√âmâ: Mürver, að†â (Sambucus 
nigra): “◊alîmî “√âmâ” mâdde-
sinde der ki bir ağacın adıdır ki 
iki cins olur, að†â derler, Türk-
çe mürver ağacı derler ve √âmâ 
að†â onun küçüreğidir ki tarlalar 
kenârında biter, ağacı olmaz ve 
ba¡∂ı yerde ona biber otu derler.” 
(173b)

«amâfî†ûs: Bkz. kemâfî†ûs
√amâ√im: Bkz. ∂aymurân
«âmâlâvun: Bkz. «âmâlûn, √ırbâ
«âmâlûn: Beyaz deve dikeni (At-

ractylis gummifera), «âmâlyûn, 
«âmâlâvun, ûlûfûyen

«âmâlyûn: Bkz. «âmâlûn, kemâl-
yûn

√amâm: Güvercin, kebûter: “Vanî 
Terceme-i ~ı√â√’ta der ki ــאم  
[√amâm] (√ânın fet√i ve mîmin 
ta«fîfiyle) mu†laðan boynun-
da †avðı olan kuş, gerek üğeyik 
olsun gerek kumru olsun gerek 
boğurtlak olsun, isferûd ma¡nâ-
sına gerek yaban güğercini ol-
sun, bunlara benzer ne ki var ise. 
Ve ــאٌم َ َ  [√amâm] mü≠ekkere ve 
mü™enne&e ı†lâð olunur. Ve dâ«il 
olan hâ va√det içindir, te™nî& için 
değildir. Ve gâh olur vâ√ide dahi 

√âlib: İdrar borusu, üreter.
√alîb: Taze sağılmış süt.
√âlibân: Sidik borusu, üreter.
√âlibî: Geven, a†râ†îðûs, a§†a-

ra†îðûs, as†ara†îðûs (Astragalus)
«âlîdûmiyûn: Kırlangıç otu, «u††âfî 

(Chelidonium)
«alîfe: Bir kimse veya nesnenin ye-

rine ikame eden.
hâlik: Helâk olmuş olan, ölen.
«alî…: Uygun, yaraşan, layık, √arî, 

cedîr.
«alî†: Karışıma giren.
√al…: Boğaz (Pharyngitis)
√al…: Traş etmek, tırâş.
«al…î: Yaratılıştan.
«al…îs: Bkz. vecc
√al…iyye: Boğazla ilgili.
√all: Çözmek.
«all: Sirke: «all-i keber, «al-

lü’&-&ûm, «allü’l-üştürπâz, «all-i 
√ıltît, «all-i zeyt, «all-i isðîl

√all: Susam yağı, şîrec, şîrûπan; 
Huzistan narı çiçeği, cüllenâr-ı 
»ûzî, √add.

√allâ…-ı şa¡r: Tüy, kıl düşürücü.
«all-i «amr: Taze üzüm şırasından 

yapılmış sirke.
«all-i «â≠ı…: Bir sirke türü.
«all-i memzûc: Suyla karıştırılmış 

sirke.
«all-i &i……îf: Keskin sirke.
«all-i ¡un§ul, «all-i ¡un§ulî: Ada 

soğanı sirkesi.
«al†: Karıştırmak, «ab§.
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√amel: Koç; Koç burcu.
√amem: İnce, iğne dallı: “◊amem”-

den murâd dallarında olup yap-
rak yerine ince çayır gibi biten 
nesnelerdir.” (184b)

√âmi∂, √âmi∂a: Ekşi, kekre.
«âmide: Sönük; dingin, sakin.
√âmil, √âmile: Gebe, √ublâ; taşı-

yan, yüklenen.
√amîm: Sıcak su. Bkz. mâ-ı √amîm
hâmîn: Beş istâr ve yirmi dirhem 

ve dört û&ûlû, 292,5 gr (İstâr 18, 
88 gr, dirhem 3,125 gr ve û&ûlû 
0,78 gr kabul edilirse)

«amîr, «amîre: Mayalı hamur.
√amîr: Eşekler. Bkz. √ımâr
«âmis, «âmise: Beşinci.
√âmiye: Kızgın, hararetli.
√âmiyen: İtinayla, dikkatle.
√amiyyet: Utanma, ¡âr.
√am…â: Bkz. baðlatu’l-√amðâ
«aml: Hav; midede villus.
√aml: Yüklemek; yorumlamak; ge-

belik, ana karnında olan çocuk.
√ammâlîn: Hamallar.
√ammâm: Hamam.
√ammâm-ı ¡a≠b: Suyu tatlı olan 

hamam.
√ammâm-ı «â§§: Şahsa ait hamam, 

ev hamamı.
«ammâr: Alkol içen.
hâmme: Isırığı acı verem yılan, ke-

ler, akrep ve diğer toprak haşe-
ratı.

√amme: Sıcak doğal madeni su: 
“◊amme, o ¡ayn ve o çeşme-

ــאٌم َ َ  [√amâm] derler. Ve ¡âmme 
katında meşhûr olan budur ki 
ــאٌم َ َ  [√amâm] hemîn ُ ــ ِ  َدَوا
[devâcin]e ma«§û§ olur. Ve 
ُ ــ ِ  evlerde beslenip [devâcin] َدَوا
me™nûs olana derler. İntehâ. İbn 
Kütbî’nin «ülâ§a-i kelâmı budur 
ki bi-√asebi’l-lüπat √amâm ≠ikr 
olunan ma¡nâyadır lâkin güğer-
cin ma¡nâsına ı§†ılâ√ olunmuştur. 
Ve güğercinin yabanîsi levn-i 
vâ√id üzere olur, azrað ve aπber 
olur, â«er levn bulunmaz, ammâ 
√amâm-ı ehlîde elvân-ı mu«teli-
fe mevcûd olur ve yek renk olur 
ve alaca olur.” (178a); “◊amâm, 
güğercindir, Fârsîde kebûter der-
ler.” (178a) Bkz. şifnîn, vereşân, 
kebûter, √amâmât

√amâmâ: Kakule (Amomum car-
damomum)

√amâmât: Güvercinler. Bkz. 
√ a m â m e

√amâm-ı ehlî: Evcil güvercin. Bkz. 
şifnîn

√amâsûs: Bkz. «aş«âş-ı zebedî
√amd: Hamd, şükür; beğenmek.
√am∂: Tuzluca ve acımtırak olan 

ot: “Ve √am∂ o nebâttır ki onda 
mülû√at ola ve ¡ale’d-devâm 
dâbbe onu ra¡y eylemeye belki 
a¡lâf-ı †ayyibeden usandıkta onu 
ra¡y ede.” (146a)

«âmderûs: Bkz. ûfârîðûn
√am™e, √am™et: Siyah balçık. Bkz. 

mâ-ı √am™et
hâme: Baş, başın üst ortası.
√ame™î: Siyah balçıktan çökek.
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«anâzîr: Boğazda beze şişmesi, sı-
raca, scrofula; domuzlar.

√ancere: Gırtlak, hançere, larynx: 
“Ve «ancere ða§abe-i riyenin 
ya¡nî cigerde olan boğurtlağın 
başıdır.” (9b); “◊ancere ða§a-
be-i riyenin fevðinde bir ¡u∂v-ı 
πu∂rûfîdir ve merî ile ða§abeye 
meşdûdedir.” (298b)

«ancerî ¡a₣m: Göğüs kemiğinin, 
sivrilik gösteren, kıkırdaktan 
oluşmuş ucu, alt ucu, hançersi 
çıkıntı, processus xiphoideus, 
πu∂rûf-ı √ancerî.

√ancerî: Bkz. πu∂rûf-ı √ancerî
«anda…: Hendek.
√ande…û…, √ande…û…â: Eşek yon-

cası, kara yonca, ≠urað (Meliotus 
officinalis) Bkz. iklîlü’l-melik

«ande…û…â: Bkz. √andeðûðâ
«anderîlî: Bkz. ya¡§îd
«anderûs: Gernik, «ın†a-i Rûmî 

(Triticum dicoccon): “Bir nev¡ 
buğday ki arpa ile √ın†a beynin-
de mütevassı† olur ve arpa gibi 
kabuğu olmaz ve etmeği buğ-
daydan beyâ∂ olur, İfrenc ve 
Rûm diyârlarında çok bulunur.” 
(94b) Bkz. cûr-ı cendüm

√andî…ûn: Mide üşütmesi, sindirim 
sıkıntıları ve soğuktan kaynakla-
nan karaciğer zafiyeti için kulla-
nılan ve terkibinde yıllanmış şa-
rap, ¡asel-i §âfî, zencebîl, ðâðule, 
hâl, ðaranfül, dâr-ı §înî, fülfül-i 
esved, misk, sükk ve za¡ferân bu-
lunan deva. Bunun başka terkibi 
de vardır.

dir ki o ¡aynın suyu √ârr olur 
ki kibrîtiyye veyâ«ûd zâciyye 
veyâ«ûd şebbiyye olmak √ase-
biyle ve mer∂â o sudan istişfâ 
ederler, onun için o suya ¡âlim 
teşbîh olunup ــ כא ــ  א  diye ا
√adî&-i nebevî vârid olmuştur. 
◊avâşî-i ¡Irâ…iyye’de dâ«ilden 
ve «âricden müsa««in olan nes-
nelerin küllîsine √amme ı†lâð 
olunur diye ≠ikr olundu lâkin 
evvelâ ≠ikr eylediğimiz §a√î√tir 
ve ~ı√â√’ta dahi ancak ma¡nâ-yı 
evvel me≠kûrdur.” (62b)

«amr: Alkol, ðahve.
√amrâ™: Kırmızı.
«amr-ı ma†bû«: Bkz. †ılâ
«amrî: Şarap rengi, kırmızılığına 

siyah bulaşmış renk: “Ve levn-i 
«amrî o levndir ki onda olan 
√umrette sevâd cereyân eder 
ya¡nî o √umrete sevâd-ı müte√ar-
rik mu«âli† olur.” (84a)

«amse-i evrâ…, «amsetü’l-evrâ…: 
Bkz. ben†âfilun

«amse-i sâfile: Yalancı kaburga, 
costae spuriae, costae asternales.

√amûlât: Vajen ve anüste kullanı-
lan fitiller, ilaçlar, √umlân. Bkz. 
ferzice

√amûle: Vajen ve anüste kullanılan 
fitil, ferzice. Bkz. i√timâl

√amûnya’l-berrî: Bkz. arπâmûn
«anâdî…: Hendekler.
«anâfis: Osurgan böcekleri, do-

nuzlan böcekleri. Bkz. «unfese, 
«unfesâ

«anânî§: Domuz yavruları.
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√arâret-i müferri…a: Soğuk nes-
neleri ilk temasında parçalayan 
hararet: “◊arâret-i müferriða” 
bir nev¡ √arârettir ki mevâdd-ı 
bârideyi evvel-i ta¡alluðunda 
bürûdet-i §ırfesi √âli ile tefrîð 
eder.” (461a)

√arâşif: Enginarlar. Bkz. √arşef
«arâ†în: Toprak solucanları, soğul-

can (Lumbricus)
«arâzât: Bkz. «arezât
«arba…ân: »arbað-ı ebya∂ ve «ar-

bað-ı esved.
«arba…-ı ebya∂: Ak çöpleme (Ve-

ratrum viride)
«arba…-ı esved: Kara çöpleme 

(Helleborus niger)
√arbe: Aspidium lonchitis, lûn«î†is, 

mîsem, ûπanî†is; süngü.
«arbiyân: (Dil kanatan, yapıl-

kan otu (Galium aparine) Bkz. 
¡âliyûn, senderûyâ

«ardal: Kara hardal (Brassica nig-
ra)

«ardal-ı berrî: Bkz. «ardal-ı ebya∂
«ardal-ı ebya∂: Yabani hardal, 

«ardal-ı berrî (Sinapis arvensis)
«areb: Erkek toy kuşu. Bkz. «ırbân
√arec: Sebep; günah.
√ared: Şiddetli öfke, gazap.
«arefiyye: Bunakça.
√arekât-ı nefsâniyye: Vücudun 

öfke, üzüntü, sıkıntı, kahraman-
lık gibi bütün hareketleri, a√-
dâ&-ı nefsâniyye.

√areket-i fâπıre: Bkz. √areket-i 
faπr

√anek: Damak; ağızın içten alt ve 
üst kısmı.

√anek-i a¡lâ: Üst damak; ağızın iç-
ten üst kısmı (Palatum durum): 
“◊anekten murâd femin içinde 
olan sa†√tır; o sa†√ın fevðte olan 
ma√alline √anek-i ¡ulyâ ve ta√tta 
olana √anek-i süflâ derler.”

√anek-i esfel: Alt damak; yumuşak 
damak (Palatum molle)

«ânı…, «ânı…a: Boğucu, sıkıcı, 
¡â§ır.

«anı…: Boğma.
«ânı…u’n-nemir: Kaplanboğan 

(Aconitum pardalianches)
«ânı…u’≠-≠i™b: Kurtboğan (Aco-

nitum napellus), efûnî†un, ðû-
niyûn.

√âniye: Öne bükücü.
√an₣al, √an₣ale: Ebû cehl karpuzu, 

ebû cehl kavunu, karga düğlüğü 
(Citrullus colocynthis)

«âr «âşâk: Çör çöp.
«arâbât: Yıkıntı yerler.
√arâfet: Sertlik, keskinlik, √iddet.
√ârâfiyâs: Bir sütleğen (yetû¡) türü: 

“Ve yine e†ıbbâ dediler ki yetû¡ 
yedidir, cümlesinin √iddetlisi 
≠eker ya¡nî erkek yetû¡ dedikle-
ridir ve onun ismi √ârâfiyâstır 
ve bunun mâ-¡adâsının küllîsine 
ün&â tesmiye olunur.” (184a)

√arâret-i πarîbe: Vücudun ya da 
nesnenin doğal olmayan ısısı.

√arâret-i πarîziyye: Vücudun ya 
da nesnenin kendi doğal ısısı.



Tahbîzü’l-Mathûn 347

tesmiye olunan mara∂da √are-
ket-i ðaliða olur ya¡nî yed ile 
ta√rîk olunsa ı∂†ırâb ile √areket 
eder ve nef«ada √areket eylemez, 
sâkine olup temdîdi olur ya¡nî 
nef«a bir ma√allden ma√all-i 
â«ere naðl eylemez belki √iss ile 
ma√allinde √areket eder ve ona 
√areket-i rükûd derler.” (64b)

√areket-i sa√…: Bkz. √areket-i ma∂π
hareketli damarlar: Atar damar-

lar, nab∂ damarları, ¡urûð-ı ∂avâ-
rib, şerâyin.

«ares: Dilsiz olmak.
√arez: Korunan yer, emniyetli sığı-

nak.
«arezât: Omurlar, «arâzât; boncuk-

lar. Bkz. «areze
«arezât-ı …a†aniyye: Bkz. fıðarât-ı 

ða†an
√arezât-ı ¡unuð: Boyun omurları, 

cervical vertebrae.
«arezât-ı ₣ahr: Bkz. feðâr-ı ₣ahr
«areze: Omur, vertebra; ipe dizilen 

boncuk.
«ar-gûş: Bkz. lisânu’l-√amel
«ar«ara: Genizden ses çıkarmak, 

hırıltı, πa†î†, na«îr.
«ar«are: Hırıltılı nefes.
«ârı…, «ârı…a: Yırtan; yırtık.
√arî: Layık, «alîð.
«arîf: Sonbahar.
«arîf-i şimâlî: Kuzey rüzgârların-

dan dolayı havası soğuk ve kuru 
olan güz.

√arî…: Hararet.
«ârim: Yarıcı, sökücü.

√areket-i faπr: Üst çenenin açıl-
ması hareketi, √areket-i fâπıre, 
√areket-i fâti√a: “Ve fekk-i es-
felin √areketi üç türlü olur, ziyâ-
deye √âcet yoktur: O √areket-i 
&elâ&enin ûlâsı fet√-i fem ki ona 
√areket-i faπr dahi derler.” (18a)

√areket-i fâti√a: Bkz. √areket-i 
faπr

√areket-i πayr-i †abî¡iyye: İstem 
dışı hareket.

√areket-i i«tilâciyye: Seğirme: 
“◊areket-i i«tilâciyye o √areket-
tir ki a¡∂âlarda riyâ√ mu√tebe-
se olmakla a¡∂â √areket eder, o 
√arekete i«tilâc derler, Türkîce 
seğrimek derler.” (68a)

√areket-i inbisâ†iyye: Açılma, ya-
yılma hareketi.

√areket-i in…ıbâ∂iyye: Kapanma 
hareketi.

√areket-i in†ıbâ…: Üst çenenin ka-
panması hareketi.

√areket-i irâdiyye: İsteğe bağlı ha-
reket.

√areket-i ma∂π: Çenenin çiğneme 
hareketi, √areket-i sa√ð.

√areket-i mâ∂ıπa: Ağızda çiğneme 
hareketi

√areket-i müstedîre: Dairesel ha-
reket.

√areket-i rükûd: Mekânca yerin-
den ayrılmamakla beraber hisse 
ayrılmış duygusu uyandıran ha-
reket: “Ve nef«a ile rî√in farðı 
cevherleri ve √aðîðatleri ile de-
ğildir, zîrâ nef«anın dahi √aðîða-
ti rî√tir belki farðları budur ki rî√ 
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√ârreten: Sıcak olarak.
√arriyye √ummâ: Bkz. √ummâ-ı 

yevm-i √arriyye
«âr-§ınî, «âr-§înî: Pirinç.
«arşâ: Zehirli bir yılan: “Ve efâ¡î-

den bir nev¡e dahi «arşâ derler, 
elli günden sonra «arşânın mel-
dûπu helâk olur müdâvât eyle-
mez ise.” (48b)

√arşef: Enginar (yabani), kenger, 
eşek dikeni, seðûlûmus (Cy-
nara cardunculus): “Terceme-i 
~ı√â√’ta der ki ٌ ــ َ ْ َ  [√arşef] 
bir otun adıdır ki ona lisân-ı 
Fârsîde kenger ve Türkîde eşek 
dikeni derler. İntehâ. Ve √âlâ 
enginar derler diye işâret olun-
muştur. Fi’l-Mâhiyyeti: ◊arşef 
kenger dedikleri nebâtın bir §ını-
fıdır. ¢ânûn’un bu kelâmından 
fehm olunur, kenger ¡âmmdır, 
√arşef «â§§tır, √arşef kengerin 
§ınfı vâ√idi olur. Ve İbn Kütbî 
ve ◊âcî Paşa bunun ¡aksini yaz-
dılar, onları mü†âla¡a edenlerin 
ma¡lûmları olur.” (176a) Bkz. 
kengerzed.

«ar†: Sıyırmak, kazımak; beden çe-
limsizlenip incelmek, tehzîl.

«arûf: Erkek kuzu.
«ar-zehre: Bkz. diflâ
√a§af: İsilik, mehra∂, cereb-i yâbis, 

kuru gicik (Miliaria rubra): 
“◊a§af o be&reler ve sivilcilerdir 
ki darı gibi «urûc eder ve diken 
gibidir, sivri olur.” (170a)

√a§afe: Sağlamlık.
√a§âfe: Sertlik.

«arîr: Akan su sesi.
√arîr: İpek.
√arîre: Un, süt ve çerviş yağıyla pi-

şirilen bulamaç.
√arî§: Hırslı.
«arî†a: Kese.
√arîz, √arîze: Muhafaza edici, ko-

runaklı, √âfı₣a
«ar…: Kusta benzer bir bitki.
√ar…: Yanık.
«ar…: Yırtık; yırtılma.
√ar…afe: Kalça kemiğinin yan üst 

bölümü, os ilium, ¡a₣m-ı «â§ıre.
√ar…-ı nâr: Ateş yanığı.
«arkûl: Afrika göçmen çekirgesi 

(Locusta migratoria)
«arm: Yarmak, sökmek, şaðð.
√armânâ: Bir yılan türü, cermânâ 

“Ve efâ¡îden bir nev¡ ef¡î dahi var-
dır ki ona √armânâ derler, §ıfatı 
ve te™&îri evvelen ≠ikr eylediği-
miz ef¡îye ðarîb olur lâkin †ûlü 
≠ikr olunan mükellelden ziyâde 
olur.” (48a)

√armel: Üzerlik otu, yüzerlik, si-
pend, sipendân, isfend, fâşernîn 
(Peganum harmala)

«arnûb: Harnup, keçiboynuzu (Ce-
ratonia siliqua)

«arnûb-i Neba†î: Keçiboynuzu
«arnûbu’ş-şevk: Bkz. yenbût
√ârr, √ârre: Hararetli olan; (insan 

dışındaki unsurlar için) insan 
vücuduna göre harareti ziyade 
olan.

√arr: Sıcaklık.
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ða∂îbi o şakka id«âl olunup üze-
ri dikilir ve kemere tebevvül için 
taşrada kılınır veyâ«ûd minvâl-i 
mu√arrer üzere göbeği altında 
ða∂îbi setr olunur. Pes bu vec-
hin iki evvelki §ûretinde nesli 
munða†ı¡ olur. Ve bundan ₣âhir 
olur ki menî «u§yelerde terbiye 
olunur ve kulak ardında olan da-
mardan mâdde-i nesl nüzûl eyle-
mez.” (121b)

√a§îf: Sert, sağlam.
√a§în: Sağlam.
√a§îr otu: Bkz. berdî
√a§îr: Hasır, bûrây.
«â&ir: Katılaşmış, koyulaşmış.
√â&ir: Koyu.
«âsiren: Faydasız olarak.
«asîs, «asîse: Aşağı, alt: verîd-i 

«asîs, ¡u∂v-ı «asîs
√a&î&: Şiddetli ve hızlı olan.
«a§let: Nitelik.
√asm: Kesmek, durdurmak, ða†¡.
√a§r: Dışkı ya da idrar çıkarama-

mak, i√tibâs.Bkz üsr; hapsetmek, 
sıkıştırmak, √abs; sınır, √add.

√a§r: Karnın orta kısmı, ortanın 
sağ veya soluna dört parmak 
yakın olan kısım: “Bühre” va-
sa†-ı bedene derler ve iki †araftan 
bühreye dört parmak ðarîb olan 
mev∂i¡e “√a§r” derler.” (505b)

√a§r-ı nefes: Nefesi hapsetmek.
√a§riyye: Karnın orta kısmına ait. 

Bkz. √a§r
«ass: Marul (Lactuca).
√âsse: Duyu: √âsse-i ba§ar, ðuvve-i 

«a§ar: Soğuk. Bkz. berd, «a§ır
√a§ât: Ufak taş parçaları; böbrek 

taşları.
√a§ât-ı külâ: Böbrek taşları
√a§ât-ı me&âne: Mesane taşları
√a§avî: Böbrek taşına ait.
√asbe mâ-emken: Mümkün oldu-

ğu kadar.
√asbe mâ-yettefi…: Kararınca.
√a§be: Kızamık
√asbe-mâ yu†â…: Gücü yettiğince.
√aseb: Sebeb, cihet.
√asek: Demir dikeni, çoban kalkı-

tan, şikûhec, pıtrak (Tribulus ter-
restris)

√asen, √asene: Güzel.
√asenü’l-keymûs: Midede hazme-

dilen gıdadaki kanın diğer hılt-
larla karışıp bozulmamış saf hâli

«a&evî: Çökelti.
«asf: Parçalanmak, yırtılmak.
«a§ır: Soğuk mizaçlı olan: “Bârid-i 

sâ≠ecin mi&âli berdden e†râfı-
na elem i§âbet eden kimselerin 
mizâcıdır; o kimseye kesr-i §âd 
ile «a§ır derler; fet√-i §âd ile 
«a§ar berdin kendiye ı†lâð olu-
nur.” (5b)

«â§ıre: Böğür, bel, hypocondrium. 
Bkz. ¡a₣m-ı «â§ıre

«â§ıreteyn: İki bel.
«a§î: Hadım edilmiş, iğdiş, iğdiç: 

“Câlînûs der ki «a§î beş nev¡-
dir: ya «u§yesi ve ða∂îbi ma¡an 
kat¡ olunur yâhûd yalnız «u§yesi 
veyâ«ûd yalnız ða∂îbi ða†¡ olu-
nur veyâ«ûd fa«i≠i şaðð olunup 
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hâşime: Kemikleriyle kafatasının 
kırılıp yarılması, kranial kenik 
kırığı: “Mû∂ı√a o şeccedir ki deri 
ve la√m munða†ı¡ olup kemik 
₣âhir olur. Ve hâşimede kemik 
dahi kırılıp pârelenir.” (244a)

«aşin, «aşine: Sert; düz olmayan.
√aşîş, √aşîşe: Kuru ot..
√âşîş: Ermeni veya Fars hekimli-

ğinde kullanılan bir deva.
√aşîşetü’l-¡a…reb: Bkz. §âmiryûmâ
√aşîşetü’s-su¡âl: Bkz. su¡âlâ
√aşîşetü’s-süla√fât: Bkz. âlûsen
√aşîşetü’z-zücâc: Yapışkan otu, 

encüre-i sevdâ, berdîðıyâs (Pa-
rietaria officinalis)

«âşiye: Elbisenin dolgulu iç kısmı.
√âşiye: Kenar.
√aş…an…ul: Bkz. şeðâðul
√aşrece: Ölüm sırasında veya bo-

ğulurken sesi gargara etmek.
√aşv: Dolgu; tampon; yaraya dolgu 

yapmak.
√a†ab: Odun.
«a†ar: Tehlike.
«a†ar-nâk: Tehlikeli, korkunç, teh-

likeli, hevl-nâk, me«ûf.
«a†â†îf devâsı: Terkibinde enîsûn, 

bezr-i kerefs, nân«âh, i≠«ir, sû-
sen-i âsmâncûnînin a§lı, dâr-ı §înî, 
√amâmâ, zerâvend-i †avîl, şebb-i 
Yemânî, bezr-i √armel, mürr, a§-
lu’s-sûs, selî«a, za¡ferân, ma¡cûn-ı 
ðarðûmπamâ, bezrü’l-verd, verd-i 
yâbis, ðus†, remâdu’l-«a†â†î-
fü’l-√adî&, neşâstec, sünbül, ¡af§-ı 
ficc bulunan ilaç.

√âsse, √âsse-i lems, √âsse-i sem¡, 
√âsse-i şemme.

√âsse-i ba§ar: Görme duyusu.
«ass-ı berrî: Marul (Lactuca syl-

vasris)
«ass-ı bostânî: Marul (Lactuca sati-

va)
«ass-ı «ımâr, «assu’l-«ımâr: Bkz. 

ebû celsâ
«â§§ıyyet: Fonksiyon, tesir.
√asv: Bulamaç.
√âşâ: Kekik (Thymus vulgaris), ra-

him içinde kekik başına benzer 
sivilce.

√aşâyiş: Kuru otlar. Bkz. √aşîş
«aşeb, «aşebe: Odun, ağaç.
«aşebî, «aşebiyye: Ağaç gibi, odun 

gibi; ağaç özelliği, şeceriyyet 
«aşem: Koku duyusunun yokluğu, 

anosmia.
√aşfey…ul: Bkz. şeðâðul
«aş«âş, «aş«âşe: Gelincik (Papa-

ver); afyon.
«aş«aşe: Hışırdama.
«aş«âş-ı berrî: Boynuzlu gelincik, 

«aş«âş-ı zebedî (Papaver dubi-
um, Glaucium corniculatum) 
Bkz. bâbülüs

«aş«âş-ı ebya∂: Gelincik, «aş«âş-ı 
bostânî (Papaver somniferum)

«aş«âş-ı zebedî: ◊amâsûs, «aş«âş-ı 
berrî (Heracleum gummiferum, 
Papaver spumemum) Bkz. bâbü-
lüs

«aş«âşî: Bir sütleğen (yetû¡) türü, 
ba√rî.
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«a††: Yazı. 
«a††-ı in¡ikâs: Yansıma çizgisi.
«a††-ı istivâ: Ekvator çizgisi, 

mu¡addilü’n-nehâr: “Ve küre-i 
ar∂ı cenûb ve şimâle taðsîm eden 
dâire-i ¡a₣îmeye «a††-ı istivâ tes-
miye olunur.” (40b)

«a††-ı i¡tidâl: Bkz. «a††-ı maşrıð u 
maπrib

«a††-ı maşrı… u maπrib: Doğu 
ve batı çizgisi, «a††-ı i¡tidâl: Ve 
dâire-i ufð mu¡addil-i nehârı iki 
noð†ada teðâ†u¡ eder, o noð†anın 
birine noð†a-i maşrıð ve birine 
noð†a-i maπrib derler ve beyne-
hümâda vâ§ıl olan «a††a «a††-ı 
maşrıð u maπrib derler, «a††-ı i¡-
tidâl dahi derler.” (41b)

«a††-ı şu¡â¡: Işın çizgisi, hattı.
hav: Hav, zi™bir; bitkilerde tüy, 

zeπab. 
«âv: Hav.
«avâ: Açlık, cû¡; boş.
havâ: Hava: havâ-i müstenşað, 

havâ-i §âli√, havâ-i mürevvi√, 
havâ-i fâside, havâ-i mu√î† 

√avâcib: Engeller; zarlar; kaşlar. 
Bkz. √âcib

√avâciz: Bkz. √âciz
√avâdd: Keskin tabiatlı, √âdd olan 

ilaçlar.
«avâfî: Bkz. ¡âhin
havâ-i ¡afine: Kokuşmuş hava. 

Bkz. riyâ√-ı ¡afine
havâ-i bârid: Soğuk hava.
havâ-i πalî₣: Duman ya da buhar-

dan yoğun olan ve yıldızların bu 

«a†â†îf: Kırlangıçlar. Bkz. «u††âf
«a†b: İş, emr, hâl, şe™n.
«atb: İş, mesele.
√atf: Hz. Muhammed’in on kılıcın-

dan birinin ismi.
«a†f: Kapmak, süratle zabtetmek; 

kamaştırmak.
«a†î™ât: Hatalar.
«a†îf: Alıcı, hızlı netice verici.
«âtim: Yara üzerinde derinin oluş-

masını sağlayan ilaç: “¡Örf-i e†ıb-
bâda «âtim o devâdır ki deriyi ve 
cildi bitirir ve ður√ayı o bitirdiği 
deri ile örtüp ður√anın ru†ûbeti-
ni seyelândan men¡ edip ve deri 
bitmezden muðaddem ður√ada 
«uşkrîşet i√dâs edip ður√anın 
ru†ûbetini cereyândan cildi inbât-
tan muðaddem dahi men¡ eder.” 
(126a); “»âtim devânın şânı bu-
dur ki o devâ müceffif olur, tecfîfi 
√asebiyle cirâ√atin sa†√ını kuru-
tup üzerinde «uşkrîşet i√dâ& eder 
ve cild-i †abî¡î nâbit olunca ðadar 
«uşkrîşet √asebiyle cirâ√ati âfât-
tan √ıf₣ eder. Ve √arâret ve bürû-
dette mu¡tedil olan devânın küllîsi 
bilâ-le≠¡ müceffif olur.” (138b)

√atiyye: Sıkıca kavrama.
«atm: Deri bitirmek. Bkz. «âtim; 

mühürlemek.
«a†m: Hayvanların burun ucu.
«a†mî: Hatmi, mülû«ıya’ş-şecere, 

verd-i a√mer (Althaea officina-
lis)

√a††: İnmek, «af∂; indirmek, inzâl, 
i√dâr.

√att: Ovuşturmak.
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te yönelirse yönelsin: “el-√avel” 
¡aynun ilâ eyyi cânibin kâne; “ða-
bel” ¡aynândan her birinin u«râ 
cânibine inðılâbıdır.” (114b)

√avelân: Geçmek, sürmek.
hâven: Havan.
«aver: Zayıflık, zayıf olma, ∂a¡f.
√aver-i Rûmî: Bkz. √avez-i Rûmî
√avez-i Rûmî: Kara kavak (Popu-

lus alba)
«avf: Korkmak; korku.
«av«: Şeftali (Prunus persica)
√âvî, √âviye: İçeren.
«âvî: Boş olan, «âlî.
√avk: Fesleğen, bâdrûc (Ocimum 

basilicum)
√avl: Engel olmak, men¡.
√avl: Yıl, sene.
√avlân-ı Hindî: Bkz. √u∂a∂-ı Hindî 
«avlencân: Havlıcan (Alpinia ga-

langa)
√avlî, √avliyye: Bir yıllık.
√av§ala: Kursak.
havuç: Bkz. cizr
«ayâl: Beyinde hiss-i müşterek 

denilen kuvvetin tasavvurları-
nı saklayan kuvvet: “Ve «ayâl 
bir ðuvvettir ki o ðuvvet √iss-i 
müşterekte müctemi¡a olan 
ma√sûsâtı √ıf₣ eder ve √issten 
πâib olduktan sonra ma√sûsâtı 
imsâk eder.” (30a)

«ayâlât-ı §ufr: Gerçekliği olmayan 
sarı nesneler görmek.

«ayâşim: Genizler. Bkz. «ayşûm
«aybet: Mahrumiyet, «üsrân.

yoğunluktan görülemediği kapa-
lı hava: “Havâ-i πalî₣ müteşâbi-
hetü’l-eczâ olur ya¡nî havâda her 
†araftan πıl₣at olup bi’l-cümle 
eczâları πalî₣ olur.” (38b)

havâ-i √ârr: Sıcak hava.
havâ-i kedir: Bulanıklığı yıldız-

ların bir kısmını görmeye engel 
olmayan seviyede olan kapalı 
hava: “Havâ-i kedir o havâdır ki 
havânın ba¡∂ı ma√alli πalî₣ ve 
ma√all-i â«erinde πıl₣at olma-
ya.” (38a)

havâ-i mekşûfe: Açık hava.
havâ-i mu√tebese: Kapalı hava.
havâ-i ra†b: Nemli hava.
havâ-i yâbis: Kuru hava.
√avâmı∂: Ekşi nesneler
√avâmil: Gebe kadınlar, √abâlâ
«avânî…: Difteriler; boğazda nefes 

ve yutkunma zorluğuna yol açan 
hastalıklar. Bkz. «unâð

√avâ§ıl: Kuş kursakları.
«avâ§§: Seçkin kimseler, ilim erba-

bı.
√avâss-ı bâ†ıne: İç duyular: √iss-i 

müşterek, «ayâl, müfekkire- mü-
te«ayyile, ðuvve-i √âfı₣a-ı ðuv-
ve-i mü≠ekkire

√avâss-ı ₣âhire: Dış duyular: ðuv-
vetü’l-ib§âr, ðuvvetü’s-sem¡, 
ðuvvetü’ş-şemm, ðuvve-
tü’≠-≠evð, ðuvvetü’l-lems.

«avâ†ır-ı vâhiye: Bkz. √adî&-i nefs
havâyî: Hava rengi.
√avâyic: İhtiyaçlar.
√avel: Şaşılık, göz hangi istikame-
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dır; bunun ma∂arratı √ayye-i bü-
yûttan dahi ðalîle olur.” (48b)

√ayy-ı ¡âlem: Bkz. seðû†ûn
√ayyiz: Mekân; yer tutan.
√ayyü’l-¡âlem: Bkz. seðû†ûn
«ayzurân: bkz. âs-ı berrî
«azâin: Hazineler
«azâinî: Belesan yağından terkip 

edilen bir ilaç: “Ke≠âlik dü-
hn-i belesân ile mütte«a≠ olup 
«azâinî tesmiye olunan devânın 
fi¡l-i ¡acîbi olur.” (410a) Bkz. 
fânî≠-i Siczî

√a≠â…at: Ustalık, mahâret, «ibre; 
ekşilik.

«azân: Sonbahar.
√azâz: Saç kepeği, √azâz-ı ibriy-

ye, ibriyye: “◊azâz bart baş-
tan nu«âle mi&âlinde dökülen 
koğaklardır.” (142a); “◊azâz” 
√â-ı mühmelenin fet√iyle eczâ-ı 
§ıπârdır ki fî-πayri teðarru√in 
baştan nu«âle mi&âlinde taðaşşür 
eder ve ona √azâz-ı ibriyye tes-
miye olunur.” (546b)

√azâzu’§-§a«r: Kaya yosunu, ciğer 
otu, bir tür liken, †u√lubu’§-§a«r, 
√ınnâ-i ðureyş, abaşða (Parmelia 
perlata): “Türkî lisânında ciger 
otu derler diye işâret olunmuş-
tur, Latiniyye’de abaşða derler 
ve ehl-i Mı§r √ınnâ-i ðureyş der-
ler; yaşlık yerlerde ve çi düşen 
ma√allerde §u«ûr üzerinde †u√-
luba müşâbih bir cismdir ki ne-
bâtiyyeti πâlibdir, onda ðuvve-i 
câliye vardır ve bürûdeti şedîd-
dir.” (179b)

hâyic, hâyice: Hareket eden, kay-
naklanan; harekete geçirici.

√âyi†, √âyi†a: Duvar. Bkz. dîvâr, 
cidâr

√ay…a†ân: Erkek turaç kuşu. Bkz. 
dürrâc

«ayl: At; atlar.
√aylûle, √aylûlet: İki nesne arasına 

girerek engel olma.
«ayş: Kalın keten bezi, üstüpü.
«ayşûm: Geniz, nasal fossa. Bkz. 

«ayâşim
«ay†: İplik, silk: «ay†-ı kettân, 

«ay†-ı ibrîşim Bkz. «uyû†
«ay†-ı minşârî: Testere şekilli dü-

ğüm atılmış ip.
«ay†iyye: Teller.
√ayy: Diri: “Bir ¡u∂vun ðuvâ-yı 

nefsâniyyesi ¡â†ıle ve bâ†ıla olsa 
lâkin ðuvâ-yı √ayvâniyye zâil ol-
masa o ¡u∂va √ayy ı†lâð olunur.” 
(29a); taze; yeşil.

√ayyât: Yılanlar; solucanlar.
√ayyât-ı büyût: Ev yılanları: 

“Ve √ayyâttan ba¡∂ısı √ayyât-ı 
büyûttur, o √ayyâtın meskeni 
cüdrân ve dîvâr fürceleri olur; 
bu nev¡ √ayyenin semmi cidden 
∂a¡îf olur, ma∂arratı ðalîl olur.” 
(48b)

√ayyât-ı dûdiyye: Kurtçuk yavru-
ları.

√ayyât-ı ≠übâb: Sinek kurtçukları.
√ayye: Yılan.
√ayyen: Canlı olarak.
√ayyetü’l-mâ: Su yılanı. “Ve bir 

nev¡ √ayye dahi √ayyetü’l-mâ-
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kan ses: “Hedde, binâ yıkıldıkta 
₣âhir olan §adâdır.” (253b)

hedîr: Feryat edici.
hedm: Yıkmak.
hef†ârπân: Bkz. ðaf†ârπân
hefyârcân: Bkz. ðaf†ârπân
helâset: Zayıf olmak.
helhel: Zehir; kurtboğan (Aconi-

tum anthoraor, Aconitum napel-
lus) veya sütleğen (Euphorbia 
officinalis) veya bir başka şeyin 
zamku: “Ve iddi¡â olunduğu üze-
re helhel bîşin veyâ«ûd ferbiyû-
nun veyâ«ûd ðurûn-ı sünbülün 
veyâ«ûd şey™-i â«erin §amπıdır.” 
(529b)

helhele: Doku gevşemek
helîlec: Helile otu, ihlîlic, ihlîlec 

(Terminalia chebula)
helîlecât: Bkz. ihlîlecât
helîlec-i a§fer: Sarı helile otu (Ter-

minalia citrina)
helîlec-i esved: Kara helile otu 

(Terminalia chebula)
helîlec-i Kâbülî: Kara helile otu 

(Terminalia chebula)
helîlec-i ~înî: Bir helile türü.
heliyyet: Varlık, vücut.
helümme cerren: Ve diğerleri, di-

ğerleri de bunun gibi: “Ve he-
lümme cerren demek ilâ â«irihi 
demek ma¡nâsınadır.” (65a)

helyûn: Bkz. hilyevn
hemîn: Hemen.
hemm: Hüzün: “Ya¡nî hemm bir 

keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki 
rû√un ve √arâret-i πarîziyyenin 

«azef, «azefe: Porselen kap kacak, 
saksı; deniz kabuklusu kabuğu; 
kabuk: “»azef mu†lað ≠ikr olun-
dukta ondan yalnız πa∂âyir ve 
kevâir murâd olunmaz belki ona 
ve sâir saksılara şâmil ma¡nâ-yı 
¡âmm murâd olunur. ∏a∂âyir 
†în- lâzib-i √arrdan mütte«a≠dır 
ve kevâir ðâl-«âne ocağıdır.” 
(218a)

√a≠er: Sakınmak, kaçınmak, ic-
tinâb, taðiyye, ittiðâ.

√azezü’†-†în: Keneye benzer ze-
hirli bir böcek: “Bu dâbbenin 
ayakları ke&îre ve semmi √âdde-
dir onun a√kâmı ðamletu’n-nesr 
a√kâmı gibidir.” (542a)

√a≠f: Eksiltmek; koparmak, ða†¡.
√â≠ı…: Usta, mahir, tecrübeli, müte-

ba√√ir. Bkz. √u≠≠âð
√âzî: Kuşu yerinden uçurarak uçu-

şundan hüküm çıkaran.
√â≠î: Tadı dili ısırıp acıştırıcı.
√â≠î: Tadındaki keskinliği dili ısı-

rıp acıştırıcı.
«azîne: Bozulmuş et.
√a≠…: Maharet, ustalık.
√azm: Sıkı bağlamak.
«azn: Et bozulmak.
√a≠v: Hiza, karşı.
√a≠y: Tadının keskinliği dili ısırıp 

acıştırmak.
√azz: Kertik.
«azz: Tiftik yün.
hebâ: Toz, zerre.
hecr: Kesmek; ayrılmak.
hedde, hedet: Yıkılan binadan çı-
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heşm: Kırıp ufalamak.
heşş, heşşe: Gevşek, yumuşak, da-

ğılıcı.
heşş: Yumuşak, gevşek; kuru ye da 

donma özelliğinden dolayı ha-
fif bir sıkma ile ufalıp dağılan 
ilaç: “Ammâ heşş o devâdır ki 
∂aπ†-ı yesîr ile ya¡nî azacık sık-
mak ile eczâ-i §ıπâra mütecezzî 
ve münðasım ola ve onda yübû-
set veyâ«ûd bir nev¡ cümûd ola, 
§abır-ı ceyyid gibi.” (137a)

heşt-dehân: Aloexylon agalloc-
hum?

hetk: Yırtılma; kasta yırtılma: 
“Eger teferruð-ı itti§âl ¡a∂alenin 
eczâsında olur ise, o vech ile 
olan teferruð ¡a∂alenin †arafında 
olur ise ona hetk derler gerekse 
teferruð ¡a∂alin ¡a§abesinde ve 
gerekse veterinde olsun.” (32a)

hevâmm: Zehirli böcek ve sürün-
genler: “Hevâmmı ya¡nî mu∂ırre 
olan ılan ve ¡aðreb ve mû≠î bö-
cek mi&lli √aşerâtı.” (143a)

hevdec: Deve üzerine binip otur-
mak için yapılan mihaffe. Bkz. 
¡amâriyât

hevînen: Yumuşakça, sakince.
hevl-nâk: Korkulu, korkunç, tehli-

keli, «a†ar-nâk, me«ûf.
hevmü’l-mecûs: Ebucehil çalısı 

(Ephedra distachya)
hevn: Kolay.
hey™ât: Vaziyetler, biçimler, ev∂â¡.
hey∂a: Mide bozulmasından ile-

ri gelen kusma ve ishal; kolera: 
“Ammâ hey∂a πayr-i münha∂ı-

merreten bâ†ına ve târeten u«râ 
₣âhire ve «âric-i bedene √areketi 
o keyfiyyete tâbi¡ olur, «ayr ile 
şerr beyninde müşterek bir em-
rin √udû&u √asebiyle.” (46a)

hemmiyye √ummâ: Bkz. √ummâ-ı 
yevm-i hemmiyye

hendâm: Endam: “Mühendem” 
“hendâm”dan ism-i mef¡ûldür, 
“hendâm” “endâm”dan mu¡ar-
rebdir, “hindâs” ve “hindâz” 
“endâze”den mu¡arreb olduğu 
gibi.” (396b)

henî™, henî™e: Sıkıntısızca kolay 
olan.

henî™eten: Sakince, kolayca.
her bâr: Her defasında.
herâ†ûs: Eşek marulu, herðalûs 

(Onosma echioides) Bkz. ebû 
celsâ.

herâyis: Et ve buğday mamul ye-
mek, herise.

hereb: Ürkmek, ürküp kaçmak, 
firâr.

herem: İleri derecede yaşlılık, ko-
calık, pîrlik.

herfelûs: Bkz. hûfîlûs 
herim, herime: Yaşlı, müsinn.
herîse: Keşkek.
herm-i mecûs: Semiz otu?
herneve: Aloexylon agallochum, 

ðarneve.
her†amân: Bkz. hezâr-†amân
heşâm: Kuru otlar.
heşâşet: Ufalıp dağılma, kırılgan-

lık.
heş…an…ul: Bkz. şeðâðul
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«ıff: Hafif.
√ıf₣: Koruma, muhafaza, §ıyânet; 

Bkz. şu¡ûr
√ıf₣: Korumak, §ıyânet, √imâye, 

√irâset, §avn, ∂ab†. Bkz. şu¡ûr
√ı…d: Kin; kin tutmak.
«ılâl: Diş veya kulak temizleme 

için kullanılan çöp; iki nesne 
arasındaki aralıklar.

«ılâl: Hasletler, «ı§âl.
«ılâl-i Me™mûnî: Bkz. i≠«ir
«ılâllamak: Kürdan gibi şeylerle 

dişi temizlemek.
«ılâ†: Karışma, kaynaşma, birleş-

me.
«ıl¡atân: Bkz. √abað-ı cebelî
√ıllît: Bkz. √ıltît
«ıl†: Gıdanın midede hazmdan son-

ra kanla karışık dönüştüğü safrâ, 
balgam ya da sevdâ sureti, key-
mûs, ru†ûbet-i ûlâ: “∏ıdâ mi¡de-
de †ab« oldukta keşk gibi suyu 
ve la†îfi üzerinde ve &üflü altında 
olur. Üzerinde olana keylûs der-
ler, altında olana &üfl derler. Ve 
o keylûs münce≠ib olup kebidde 
†ab« oldukta ona «ıl† derler ve 
keymûs dahi derler ve ru†ûbet-i 
ûlâ dahi derler.” (92a)

«ıl†-ı a§fer: Bkz. §afrâ
«ıl†-ı esved: Bkz. sevdâ
«ıl†-ı ma√mûd: Midede gıdanın 

hazmdan sonra kanla karışık ola-
rak dönüştüğü safrâ, balgam ya 
da sevdâ suretinde her bir uzvda 
bir kanla karışık cüz olarak bu-
lunan hılt.

me olan mevâdd-ı fâsidenin mi¡â 
†arîðinden infi§âle √areketi olur, 
dâfi¡a o mevâdd-ı fâsideyi ¡unf-
la bedenden def¡ eder ve o †arîða 
√iddet ile terâcu¡ eder.” (384b)

heyecân: Hareket etmek, &everân.
hey™et: Hâl, şekil, suret, vaziyet: 

hey™et-i terkîbiyye, hey™et-i 
mizâc, hey™et-i a§liyye 

heyfelîmûn: Bir alıç türü, sel†ıyûn, 
tuffâ√-ı berrî. Bkz. zu¡rûr

heykel: Heykel.
heyrûn: Bkz. temr-i heyrûn
heyûfâ…as†îdâs: Bkz. heyûfeðî†î-

dâs
heyûfârî…ûn: Bkz. ûfârîðûn
heyûfe…ıs†îdâs: Bkz. heyûfeðî†îdâs
heyûfe…ı†îdâs: Bkz. heyûfeðî†îdâs
heyûfe…î†îdâs: Yer narı, ûfâðas†î-

dâs, heyûðas†îdâs, heyûfeðıs†î-
dâs, heyûfeðı†îdâs, heyûfes†îdâs, 
heyûfâðas†îdâs (Cytinus hypo-
cistis) Bkz. li√yetü’t-teys, †ur&û&

heyûfes†îdâs: Bkz. heyûfeðî†îdâs
heyû…as†îdâs: Bkz. heyûfeðî†îdâs
hezâr-ceşân: Bkz. fâşerâ
hezâr-†amân: Her†amân (Avena 

sativa)
hezl: Zayıf olmak.
hezm: Dağıtmak, perişan etmek.
hezz: Hareket ettirmek, ir¡âd.
√ıbâl: Belalar, afetler; ipler.
√ıcâ: Akıl; anlayış.
√ıcâre: Taşlar. Bkz. √acer
«ı∂âb: Kına; saç boyası.
«ı∂âbât: Kınalar, saç boyaları.
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«ır…a: Bez parçası, çaput; hırka.
√ırmân: Mahrumiyet.
«ırnı…: Hz. Muhammed’in zırhla-

rından birinin ismi.
«ırva¡: Hint yağı bitkisi, kene otu 

(Ricinus communis)
«ırva¡-ı §înî: Bkz. dend
√ırz: Koruma, himaye; sığınak.
«ı§â: İğdiş etmek.
«ı§âl: Hasletler, «ılâl.
«ı§âm: Düşmanlık.
«ı§b: Bolluk, re«â; rahatlık, ferahlık
√ı§n: Korunaklı yer.
√ı§rım: Üzüm koruğu.
√ı§rımiyye: Koruk ve koruk gibi 

ekşi olanlar.
«ı&y: Tezek, sığır tezeği.
«ıtân: Sünnet.
«ıvân: Tepsi, sini.
√ıyâ∂: Havuzlar, suyun toplandığı 

mahaller.
«ıyâr: Hayırlılar, iyiler.
«ıyâr: Salatalık, hıyar, ða&ed (Cu-

cumis sativa)
«ıyârcenber: Bkz. «ıyârşenber
«ıyârşenber: Hıyârşenber, ðı&&â-i 

kebîr, «ıyârcenber (Cassia fistu-
la)

«ıyâ†a: Dikmek, dikiş yapmak.
«ızâne: Hazine.
√ibr: Bkz. zâcu’l-√ibr
«ibre: Hakkıyla vukufiyet, √a≠âðat.
√icâb: Sargı; zar, kabuk: “¡Örf-i 

e†ıbbâda √icâb bi’l-cümle πışâya 
ve §ıfâða ı†lâð olunur.” (445b)

√ıltît: Baldırgan (Ferula asafoetida) 
zamkı, √ıllît. Bkz. encudân

√ımâr: Eşek. Bkz. √amîr
√ıml: Yük.
√ımma§, √ımma§a: Nohut (Cicer 

arietinum)
«ımsen: Beş günde bir.
√ımye: Perhiz.
√ınnâ fâπıyesi: bkz. fâπıyetü’l-√ın-

nâ
√ınnâ: Kına çiçeği (Lawsonia alba)
√ınnâ-i …ureyş: Bkz. √azâzu’§-§a«r
«ın§ır: Serçe parmak, kiçi parmak.
√ın†a: Buğday, gendüm, ðam√ (Tri-

ticum vulgare)
√ın†a-i maπsûle: Kabuğu soyul-

duktan sonra suda birkaç kere şi-
şinceye kadar bırakılan buğday: 
“◊ın†a-i maπsûle o buğdaydır ki 
taðşîr olunur ve su içinde nað¡ 
olunup birkaç def¡a suyu dökü-
lür ve kemâl mertebe müntefi«a 
olunca ðadar suda mek& olunur.” 
(175b)

√ın†a-i mehrûse: Heriselik buğday.
«ın†a-i Rûmî: Bkz. «anderûs
√ıntit: Bkz. √ulîb
«ınzîr: Domuz; sıraca hastalığı.
«ıra…: Bez parçaları; hırkalar.
√ırbâ: Kaya keleri, bukalemun, 

«âmâlâvun, ummu √ubeyn (Cha-
maelon vulgaris): “◊ırbâ bir 
√ayvândır ki dâimâ şemse istið-
bâl edip şems ile ma¡an deverân 
eder.” (48a)

«ırbân: Erkek toy kuşları. Bkz. 
«areb
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en kalın ve en dıştaki katmanı, 
dura mater.

√icâl: Zifaf odaları.
√i∂âne: Kuluçka.
√iddet: Keskinlik, tizlik, √arâfet.
«iffet: Hafiflik.
√ikâye: Benzemek; anlatmak.
√ikke: Deri kaşıntısı, prurit, gicik, 

şiddetli kaşıntı, √ukâk
«ilâf: Keçi söğüdü (Salix caprea). 

Bkz. behrâmec; aksi hâl; görüş 
ayrılığı.

«ilâf-ı ¡âdet: Beklenilenin aksine.
«ilâfiyye: İçinde söğüt (Salix cap-

rea) olan nesneler.
hilâlî: Hilâl biçiminde.
hilâlî: Uzuvda uzunlamasına yayım-

sı olan kopma, kırılma, ða∂îbî: 
“Ve †ûlen ≠âhib olana müşa††ab 
tesmiye olunur ve †ûlen ≠âhib 
olan kesrede isti¡râ∂ dahi olursa 
ona hilâlî tesmiye olunur ve ða∂î-
bî dahi ıtlâð olunur.” (522a)

«îlân: Benler.
√ilbâb: Bkz. √âblâb
√île: Tedbir, çare. Bkz. √iyel
«ilfe: Besinlerin sindirilmeden vü-

cuttan atılması: “»ilfe emrâ∂-ı 
mi¡dedendir, ðable’l-ha∂m †a¡â-
mın def¡aten veyâ«ûd müteðar-
ri√an «urûcuna derler.” (180a)

hîl-i bevvâ: Küçük kakule, hâl, «îr-i 
bevvâ, hâl-i bevvâ (Elettaria car-
damomum): “◊âcî Paşa der ki 
hîl-i bevvâ - ا ــ ــ   ve hâl-i bev-
vâ - ا ــ ــאل   ve «îr-i bevvâ - ــ  
ا ــ  bu üçü dahi ðâðulenin §ıπâ-

√icâb-ı πalî₣: Beyin dokusunu ve 
omuriliği çevreleyen dokunun 
en kalın ve en dıştaki katmanı, 
dura mater.

√icâb-ı √âciz: Diyafram, göğüs 
boşluğunu karın boşluğundan 
ayıran kas: “Âlât-ı πıdâ ya¡nî 
mi¡de ve kebid ve em¡â ve †ı√âl 
bi’l-cümle üç kat ma√fa₣a içinde 
ma√fû₣a olur. O âlât cânibinden 
ma√fa₣a-i evvele &erb ve ikin-
ciye §ıfâð ve üçüncüye merâðð 
derler, bunlara √icâb-ı √âciz tes-
miye olunur, âlât-ı teneffüs ile 
âlât-ı πıdâ beyninde √âciz ve √âil 
olduğu için. ¢alb bunların «âri-
cinde olur.” (65b)

√icâb-ı √âciz-i &elâ&e: &erb-i şa√mî 
(omentum), §ıfâð (perition) 
ve merâðð (hypochondrium): 
“Âlât-ı πıdâ ya¡nî mi¡de ve kebid 
ve em¡â ve †ı√âl bi’l-cümle üç kat 
ma√fa₣a içinde ma√fû₣a olur. O 
âlât cânibinden ma√fa₣a-i evvele 
&erb ve ikinciye §ıfâð ve üçüncü-
ye merâðð derler, bunlara √icâb-ı 
√âciz tesmiye olunur, âlât-ı tenef-
füs ile âlât-ı πıdâ beyninde √âciz 
ve √âil olduğu için. ¢alb bunların 
«âricinde olur.” (65b)

√icâb-ı mun§ıf: Bkz. πışâ-i mun§ıf
√icâb-ı mücellil: ∏ışâ-i raðîð ile 

πışâ-i πalî₣, dura mater ve pia 
mater.

√icâb-ı ra…î…: Beyin ve omuriliği 
saran üç zardan en içteki ince 
zar, pia mater.

√icâb-ı §ulb: Beyin dokusunu ve 
omuriliği çevreleyen dokunun 
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Hindî nîlûfer: Bkz. ûsbîd
√inen-ba¡de-√în: Zaman zaman.
hirâş: Birbirine düşürmek, iπrâ ey-

lemek, üşkürmek.
hirâve: Kısa sopa: “Hirâve bir ¡a§â-

yı ða§îrdir ki onun †ûlü ¡a∂ud 
†ûlünde veyâ«ûd eðall veyâ«ûd 
ondan a†vel, olur.” (519b)

√irfet: Meslek, §an¡at. 
«îr-i bevvâ: Bkz. hîl-i bevvâ
«îrî: Şebboy, men&ûr (Cheiranthus 

cheiri): “»îrî şebboy dedikleri-
dir ki ona men&ûr dahi derler.” 
(237a)

√irrîf, √irrîfe: Tadı ısırıcı, yakıcı.
√irrîf-i mu√terı…: Yanmış safra: 

“◊irrîf-i mu√terıð” ya¡nî §afrâ-i 
mu√terıð demektir.” (254a)

«îrûniyye: Şark çıbanı, leishma-
nia:”»îrûn” «â-i mu¡ceme ile 
bir †abîbin ismidir, ¡asiretü’l-in-
dimâl bir nev¡ ður√a evvelâ ona 
¡ârı∂ olup o ður√aya evvelâ te-
fa††un edip ve evvelâ o ¡ilâc et-
mekle ona «îrûniyye tesmiye 
olundu.” (512a)

√ir≠evn: Kaya keleri, keler, ∂abb 
(Agama)

√isâb: Hesap.
√isbân: Zann, tahmin.
√iss-i müşterek: Ortak duyu, beyin-

de ses, koku, hareket, dokunma 
gibi duyuları toplayarak tasav-
vur eden kuvvet.: “◊iss-i müş-
terek o ðuvvettir ki ma√sûsâtın 
küllîsi ona te™eddî edip o ðuvvet 
ma√sûsâtın §ûretinden münfa¡il 
olur ya¡nî ma√sûsâtın §ûreti o 

rının ismidir ve o §ıπâra sûsmîn 
ــ -  dahi derler. İntehâ. Ve 
§ıπâr olan ðâðule mercimek √ac-
minde olur ve ona dişi ðâðule 
derler ve kebîrine erkek ðâðule 
derler.” (166a)

√ilve: Burunda papuç şeklinde olup 
taşlaşmış yara: “ ُ ــ ْ ِ ْ  [el-√ilv] اَ
(bi’l-kesr) ــ ــ  ــ  ــ   Kezâ 
fi’l-¢âmûs. “◊ilve” ismi ile 
mu√arrere bir ður√aya kütüb-i 
†ıbbda mü§âdif olunmamıştır. 
∏âlib-i √âl budur ki Mu¡âlecât-ı 
Bu…râ†iyye’de bu fa§l mev∂i¡in-
de bir ður√a îrâd edip der ki אب  ا
א ــ  ج و ــ  ر ا ــ ــ ا ــ  א  ا
ــ رة ا ــ ــ  ــ   ªâhir budur 

ki o müte√accir olan fa∂l «uff-ı 
mensûcun bih şeklinde olmakla 
ona √ilve tesmiye oluna. “◊ilv” 
nessâclar vaðt-i nescde ayakla-
rına giydikleri «uff-ı §aπîrdir.” 
(289b)

√ilye: Süs.
hilyevn: Kuşkonmaz, meyân, as-

fârâπas, mevâðînûs, mârşûye, 
helyûn, fâdsûnec, miyan (Aspa-
ragus officinalis)

√imâye: Korumak, §avn, viðâye.
himûrîdûs: Basurdan kan gelmek, 

hemeroit. Bkz. bevâsîr
himyânât: Bele bağlanan kuşaklar, 

kemerler.
√în: Zaman, esna.
hinâ: Katran.
hindebâ: Hindiba, yaban marulu 

(Cichorium endivia) Bkz. †ara«-
şeðûð
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ma†bû«“ ile nu«âlesi i«râc 
olunmuş ve mâye katılmış ve 
nu∂cunda icâde olunmuş «ubz 
murâd eder ve “«ubz-ı ¡acîn-i 
fa†îr” ile mâye katılmamış ve 
cevdet-i nu∂cu olmayan «ubzu 
murâd eder.” (206a)

«ubz-ı fa†îr: Mayasız ekmek, 
«ubz-ı ¡acîn-i fa†îr.

«ubz-ı fetît: Kuru parça ekmek. 
«ubz-ı fürnî: Fırın ekmeği.
«ubz-ı «uşkârî, «ubz-ı «uşkâr: 

Kepekli ekmek, «uşkâr.
«ubz-ı √uvvârâ: Suyla ıslatıldık-

tan sonra kabuğu giderilen buğ-
daydan elde edilen undan ya-
pılan ekmek: “اَرى َّ ــ ُ ْ -el-√uv] اَ
vârâ] (√â-i mühmelenin ∂ammı 
ve râ-i mühmelenin fet√i ve 
vâvın teşdîdi ile) o √ın†adır ki 
su ile ıslatılıp daðð olunmakla 
kabuğu izâle olunduktan sonra 
†a√n oluna.” (175b)

«ubz-ı …a†âyıf: Kadayif unu.
«ubz-ı maπsûl: İçi alınmış ekme-

ğin üzerinden bir gece geçtik-
ten sonra sıcak suda ıslatılmış 
hâli, bu ıslatma sürekli tekrar-
lanır “Ve «ubzu πaslin §ıfatı 
budur ki «ubz-ı bâyitin lübâbı 
a«≠ olunup mâ-ı √ârrda nað¡ 
olunur ve ba¡dehu «ubz üze-
rine ¡âlî olan su §abb olunup 
üzerine mâ-ı √adîd §abb olunur 
ve «amîrin ve πayrinin ðuvveti 
o «ubzdan zâile olunca ðadar 
ve «ubzun intifâ«ı πâyete bâ-
liπ olunca ðadar «ubzun nað¡ı 
tekrâr olunur.” (219a)

ðuvvetin ma√allinde mürtesime 
ve münteðışe olur ve ma√sûsât 
onda müctemi¡a olur.” (30a)

«i&y: Tezekler.
√î†ân: Duvarlar; bağ ve bahçeler. 

Bkz. √âyi†a
√iyel: Tedbirler, çareler. Bkz. √île
√izâ: Bkz. zûferâ
√izâm: Şerit, kolan.
◊orâsânî tere: Bkz. bâdrûc
«orûs «u§yesi: Moringa meyvesi (?)
√orûs: Horoz. Bkz. dîk, düyük, dü-

yûk
√ubârâ: Toy kuşu.
«ubbâz, «ubbâzâ: Ebegümeci, 

mülû«ıyâ, mülûkiye (Malva ro-
tundifolia, Malva silvestris): 
“Denildi ki «ubbâzâ mülû«ıyâ-
nın bir nev¡idir. Ve ba¡∂ı 
â«er dedi ki «ubbâzâ berrî ve 
mülû«ıyâ bostânîdir. Ve «ub-
bâzâdan bir nev¡ vardır ki ona 
mülû«ıya’ş-şecere derler ve o 
nev¡ «ubbâzâ «a†mî denmekle 
ma¡rûftur.” (218b)

«ubbâz-ı câff: Kuru ebegümeci.
√ublâ: Gebe kadın, √âmile. Bkz. 

√abâlâ
«ub&: Yaramazlık, fesatlık.
«ub&-i nefs: Mide bulanmak.
√ubûb: Haplar; kabarcıklar.
√ubûban: Hap hâlinde.
«ubz: Ekmek, nân, etmek. Bkz. 

bülkend, perâzde, zelâbî, zü-
vân-ı keb&î

«ubz-ı ¡acîn-i fa†îr: Mayasız ale-
lade ekmek: “Mu§annif “«ubz-ı 
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«u∂ret: Yeşil olma; morarma.
hu∂ûm: Hazmlar, sindirmeler. 

Bkz. ha∂m
√u∂ûr: Hazır olmak, mevcut ol-

mak; huzur, kat.
√udû&: Oluşma, ortaya çıkma, mey-

dana gelme.
«uff: Ayağa giyilen mest, ayakkabı.
«uffâş: Yarasa: “»uffâş” ve 

“«uşşâf” rummân vezni üzere 
ikisi dahi lüπattir, yarasa ma¡nâ-
sınadır.” (164b) Bkz. «afâfiş

«uff-ı πurâb: Bkz. veda¡
hûfîlûs: Havacıva, herfelûs (Al-

kanna tinctoria): “Ve İbn Kütbî 
nüs«asında herfelûs - س ــ  ya-
zılmıştır ve hem İbn Kütbî der ki 
ism-i Yûnânîdir. Ba¡∂ılar baðla-i 
Yehûdiyyeye ve ba¡∂ılar «ass-ı 
√ımâra ı†lâð ederler lâkin √aðð 
budur ki herfelûs hindebâdan 
bir nev¡dir. Ve şincârdır diyenler 
πala† eylediler.” (166b)

√ufne: Bir avuç dolusu.
√ufre: Çukur
√ufz: Sürat.
√ukâk: Gicik, kaşıntı, √ikke.
√ukâkât: Kaşıntılar.
√ukâke: Kırıntı, döküntü.
√ukemâ: Filozoflar.
√u……: Çukurluk; acetabulum bkz. 

√uððu’l-fa«i≠
√u……u’l-fa«i≠: Kalça kemiğinin 

dış yan tarafında, femur başının 
oturduğu yuvarlak çukurluk, 
hokka çukur, acetabulum: “Ve 
«alfı vely ve ta¡ðîb eden cüz™e 

«ubz-ı ma†bû«: Kepeksiz mayalı 
ekmek: “Mu§annif “«ubz-ı ma†-
bû«“ ile nu«âlesi i«râc olunmuş 
ve mâye katılmış ve nu∂cun-
da icâde olunmuş «ubz murâd 
eder.” (206a)

«ubz-ı melle: Sıcak külde pişirilen 
ekmek: “»ubz-ı melle” ıssı kül 
içinde †ab« olunan «ubzdur.” 
(219a)

«ubz-ı me&…ûb: Bir tür ekmek, taş 
ekmeği: “Diyâr-ı Bekr’den çıkar 
bir taş vardır, onun üzerinde ¡acî-
ni †ab« ederler ve ona taş etmeği 
derler, Câlînûs’un va§f eylediği 
«ubza ziyâde mu†âbıðtır.” (89a)

«ubz-ı sa«in: Sıcak ekmek.
«ubz-ı tennûrî: Saç ekmeği: 

“»ubz-ı tennûrî” ¡örf-i e†ıbbâda 
saç etmeğine derler; «ubz-ı vâ√i-
din bir †arafı saç üzere va∂¡, o 
†araf nu∂c buldukta †araf-ı â«er 
dahi in∂âc olunur.” (219a)

√uccet: Delil. Bkz. √ucec
√ucec: Deliller. Bkz. √uccet
√ucub: Zarlar. Bkz. √icâb
√u∂a∂, √u∂a∂-ı Hindî: Teke dike-

ni, fîl-zehrec (Lycium) usaresi, 
√avlân-ı Hindî

√u∂a∂-ı Mekkî: Kadın tuzluğu 
(Berberis vulgaris) usaresinin su 
içinde katılaşana kadar pişiril-
mesiyle elde edilen ve hilekârlar 
tarafından √u∂a∂ (Lycium) diye 
takdim edilen terkip. Bkz. enber-
bâris

«uddâm: Yardımcılar.
«u∂r: Yeşil renkliler.
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riyyâ âhûlar otlar; yukâlu: ٌ ــ ْ َ  ٍ ــ َّ ُ ُذو   ٌ ــ ْ َ َو  ٌ ــ َّ ُ  ki ٌ ــ ْ َ  [teys]
ten murâd âhûnun erkeğidir. 
Ba¡∂ılar eyitti: ٌ ــ َّ ُ  [√ulleb] bir 
sık yapraklı ottur ki yaprağı πâ-
yet koyu yeşil olur, yer yüzüne 
döşenir ve kaçan ki bir yerin ko-
parsan sütü akar. İntehâ.” (175b)

√ulîb: Sûrincân (Colchicum lu-
teum)ı andıran Hint kökenli bir 
bitki, √ıntit.

√ul…ûm: Bkz. ða§abe-i riye: 
“◊alð”a bir vâv ziyâde olunmak-
la ða§abe-i riyeye √ulðûm ı†lâð 
olunur ve kütüb-i lüπatte dahi 
bu “√ulðûm”un mecrâ-yı nefes 
ve “merî”nin mecrâ-yı †a¡âm u 
şarâb olduğu mu§arra√tır ve teş-
rî√e muvâfıðtır lâkin kütüb-i fıð-
hiyyeden Hidâye ¡aks üzere ≠ikr 
eder ve ~adru’ş-şerî¡a onu seh-
ve √aml eder. Ve Tâcü’ş-şerî¡a 
der ki §â√ib-i Hidâye bu ðavlde 
Mebsû†’larda ≠ikr olunan ðav-
le tâbi¡ oldu velâkin ₣âhir olan 
budur ki √ulðûm mecrâ-yı nefes 
ve merî †a¡âm ve şarâb mecrâsı-
dır, √attâ “َم ــ ُ ْ ُ ْ ا  ِ ــ َ َ َ  âyeti ”ِإَذا 
dahi onu iş¡âr eder. İntehâ. Ve 
sûre-i A«zâb’da “ُب ُــ ُ ْ ا  ِ ــ َ َ َ  َو
َ ــ ِ َא َ ْ  âyetini tefsîrde Bey∂âvî ”ا
ve Keşşâf §â√ib-i Hidâye gibi 
tefsîr ederler. Ta¡accüb olunur 
ki bu âyette “√ulðûm”un mec-
râ-yı nefes olduğuna delîl olmak 
vâ∂ı√tır, zîrâ ðalbin √ulðûmun 
med«ali olan √ancereye «urûcu 
√ulðûmun mecrâ-yı nefes olma-
sını iðti∂â eder ve hem √ulðûm 
mecrâ-yı nefes olduğu müşâ-

¡a₣m-ı verik tesmiye olunur. İnsî 
†arafından esfeli vely eden ¡a₣ma 
√uððu’l-fa«i≠ tesmiye olunur 
onun için ki o ¡a₣mda bir tað¡îr 
olur ki ona fa«i≠in re™s-i mu√ad-
debi dâ«il olur.” (16a)

√u…ne: Lavman, klisma. Bkz. 
√uðun

√u…un: Lavmanlar. Bkz. √uðne
√ulâle: Çözelti.
√ulbe: Boy (Trigonella foenum) to-

humu, şenbelîle
«ulbetü’n-na√l: Arıların kovan 

delikleri ve ağzını sıvamak için 
yaptıkları siyahımsı bal mumu, 
pirebolu, vesa«-ı kevârîr: “»ul-
betü’n-na√l uşşaða bedel olur 
ya¡nî bal arısının vesa«ı ve ça-
muru bedel olur, pes «ulbeden 
murâd pirebolu dedikleri nes-
nedir ki küvârât-ı na√lde olur.” 
(145b)

√ulîb: Acı çiğdeme (Colchicum 
luteum) benzeyen bir bitki: 
“◊ulîb” devâ-i Hindîdir, nebti-
ni âhûlar ra¡y ederler, sûrincâ-
na benzer.” (175b); “Lâmdan 
sonra ta√tında iki noð†alı yâ ile 
ba¡dehu bir noð†alı bâ iledir. Ve 
†ab¡ ile olan nüs«ada √âdan son-
ra nûn ve nûndan sonra iki tâ 
ile √ıntit - ــ  vâði¡ olmuştur. 
İbn Kütbî nüs«asında iki noð†a-
lı yâ bir noð†alı iki bâ arasında 
√ılbîb - ــ  vâði¡ olmuştur. 
Mu√ammed el-Vânî Terceme-i 
~ı√â√’ta der: ُ ــ َّ ُ ْ  [el-√ulleb] اَ
(√ânın ∂ammı ve lâmın fet√i ve 
teşdîdiyle) bir ottur ki onu ekse-



Tahbîzü’l-Mathûn 363

maz, binâen ¡aleyh tevehhüm 
olunur ki cereb a§nâfındandır, 
cüderî değildir ve bu §ınf cidden 
selîm olur. Ber-vech-i terceme-i 
Esbâb ¡Alâmât.” (477b)

√umeyyâ: İçkinin yol açtığı çakır-
keyiflik.

√um…: Bunama; bönlük, ahmaklık, 
fikrin noksanlığı: “Ve ðuvve-i 
fikr ü ta√ayyülün fesâdından 
dahi dimâπın a√vâline istidlâl 
olunur. O fesâd bu†lân √asebiyle 
olur ise ona ≠ehâb-ı ¡aðl derler ve 
eger ∂a¡f √asebiyle olur ise ona 
√umð derler.” (226b) Bkz. ru¡û-
net

√umlân: Kuzular.
√umlân: Vajen ve anüste kullanı-

lan fitiller, ilaçlar, √amûlât. Bkz. 
ferzice

√ummâ: Humma, sıtma, malar-
ya: “◊ummâ-ı rib¡ bir gün a«≠ 
eder, iki gün terk eder. ◊ummâ-ı 
«umus bir gün a«≠ eder, üç gün 
terk eder. ◊ummâ-ı sids bir gün 
a«≠ eder, dört gün terk eder. Ve 
sübü¡ bir gün a«≠ eder, beş gün 
terk eder.” (82a)

√ummâ∂, √ummâ∂a: Kuzukulağı 
(Rumex)

√ummâ∂: Ekşi olanlar. Bkz. ağaç 
kavunu √ummâ∂ı

√ummâ∂-ı berrî: Kuzukulağı (Ru-
mex crispus), sılð-ı berrî

√ummâ∂-ı ütrücc, √um-
mâ∂u’l-ütrücc: Ağaç kavunu 
ekşisi. Bkz. ağaç kavunu √um-
mâ∂ ı

hedâttan olur. Pes o fu∂alânın 
kelâmından teme√√ulât-ı ba¡îd 
irtikâb olunmağa √âcet olur. Ve 
Keşşâf’ın bir tema√√ulü dahi 
budur ki “√ulðûm”u “πal§ame” 
ile tefsîr eder, πal§ame ise a§l-ı 
lisândan √ancereye nüzûl eden 
lisân-ı mizmârın ismidir.” (303a)

«ullet: Yakınlık.
√ulm: Düş.
«ulûf: Ağız kokuları.
«ulû§: Pak, temiz olmak; kurtul-

mak.
«ulüvv: Boş olmak, aç olma.
√ulv, √ulve: Tatlı.
«ûlyâ: Melankoli.
«umâr: Alkolün neşe ve keyfiyyeti 

geçtikten sonra ortaya çıkan baş 
ağrısı.

√ume: Arı, örümcek gibi hayvanla-
rın iğnesi, ibre.

√umeme: Meşe kömürü.
√umer: Demirhindi (Tamarindus 

indica); ðafru’l-Yehûd zifti. 
Bkz. ðafr

√umey…â: Bir tür sivilce: “İbn 
Tilmî≠ der ki “√umeyðâ” bü&ûr-
dan bir nev¡dir ki ona i¡tidâd ve 
i¡tibâr olunmaz, ammâ Şey« 
kitâb-ı râbi¡de der ki “√umeyðâ” 
cüderî ile √a§be arasında nev¡-i 
mütevassı† bir şey™dir.” (40b); 
“◊umeyðâ” cüderîden bir nev¡-
dir ki onda beyâ∂ ve kebîr √ab-
beler olur ve müteferriða olmak-
la ¡addi mümkin olur ve ¡alîlin 
¡aðlı &âbit ve nefsi ðaviyye olur 
ve onda ¡ufûnet ve √ummâ ol-
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demeviyyeye tâbi¡ olur ve ba¡∂ı 
kerre √umrete ve o mi&lli vereme 
dahi tâbi¡a olur.” (449b)

√ummâ-ı «ıl†: Humoral ateş: “Ve 
eger √arâret-i πarîbenin teşeb-
bü&-i evvelîsi a«lâ†a olup ba¡de-
hu a¡∂âya fâş olur ise ona √um-
mâ-ı «ıl† tesmiye olunur.” (455a)

√ummâ-ı «umus: Nöbeti üç gün 
aradan sonra tutan ateş, quintan 
fever, trench fever:” ◊ummâ-ı 
«umus bir gün a«≠ eder, üç gün 
terk eder.” (82a)

√ummâ-ı in…ıyâliyûs: Ephiyalus, 
inbiyâlûs: “Bu √ummâda bâ†ın-
da berd ve ₣âhirde √arâret olur.” 
(469a)

√ummâ-ı lâzıme: Sürekli, norma-
le inmeksizin devam eden ateş, 
√ummâ-ı dâime, √ummâ-ı πayr-i 
müfârıða, le&ıðiyye, continued 
fever, hectic fever.

√ummâ-ı mara∂, √ummâ-ı ma-
ra∂iyye: “Hastalığın sonucu 
olan ateş: “◊ummâ-ı mara∂iyye 
bir nev¡ √ummâdır ki √ummâ ile 
sebeb-i √ummânın beyninde bir 
mara∂ vâsı†a olmaya ve sebe-
bin kendi dahi mara∂ olmaya.” 
(454b)

√ummâ-ı mu√rı…a: Hyperpyrexia 
fever, fârîðûs

√ummâ-ı mu†bı…a: Bkz. sünû«as
√ummâ-ı muvâ₣ıbe: Her gün baş-

gösteren ateş, quatidian fever.
√ummâ-ı müfettire: Kesintili beli-

ren ateş.
√ummâ-ı nâfi∂: Titremeli ateş.

√ummâ-ı ¡afine: Bkz. √ummâ-ı 
«abî&e

√ummâ-ı ¡ara∂: Ateşli hastalığın 
belirtisi olan ateş.

√ummâ-ı balπam, √ummâ-ı 
balπamiyye: Balgam kaynak-
lı ateş, emπîrnûs: Bu √ummâya 
emπîrnûs tesmiye olunur. Ve 
bu √ummâ balπam-ı zücâcî ve 
balπam-ı √âmi∂den √âdi& olduk-
ta onda berd cidden ke&îr olur 
ve zücâcînin nâfi∂i eşedd olur 
velâkin onun nâfi∂i def¡aten ib-
tidâ eylemez belki ðalîlen ðalî-
len e†râfta ₣uhûr eder ve ba¡dehu 
bürûdet &elc √addine bâliπ olur, 
onun sü«ûneti ðabûlü ¡usret ile 
olur ve def¡aten sü«ûneti ðabûl 
eylemez.” (468b)

√ummâ-ı dâime: Bkz. √ummâ-ı lâ-
zıme

√ummâ-ı dı……: Her gün bilhas-
sa öğleden sonra ve akşamları 
tekrarlayan ateş, hektik ateş: 
“Ve eger √arâret-i πarîbe evvelâ 
a¡∂â-i a§liyyeye teşebbü& eder 
ise ona √ummâ-ı dıðð derler.” 
(455a)

√ummâ-ı πayr-i müfârı…a: Bkz. 
√ummâ-ı lâzıme

√ummâ-ı πıbb: Gün aşırı beliren 
ateş, †arî†âvus, †avî†âvus.

√ummâ-ı «abî&e: Ateşli hastalık, 
mutlak humma, √ummâ-ı ¡afine: 
“Ve Buðrâ† veremî olan mu†-
laðan √ummâya √ummâ-ı «abî&e 
tesmiye eyledi gerek ise yev-
miyye ve gerek ¡ufûniyye olsun. 
Ve bu √ummânın ek&eri evrâm-ı 
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√ummâ-ı yevm-i ¡a†aşiyye: Susuz-
luktan kaynaklanan ve bir gün 
süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i cû¡iyye: Açlıktan 
kaynaklanan ve nabızda zayıflık 
belirtisi ile bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i fera√iyye: Aşırı 
sevinçten, ferahlıktan kaynakla-
nan ve nabızda artış ile belirtisi 
ortaya çıkan ve bir gün süren 
ateş.

√ummâ-ı yevm-i feza¡iyye: Keder-
den kaynaklanan, nabzın şiddet-
lenmesi ile belirtileri olan ve bir 
gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i fikriyye: İşler 
hususunda yoğun duyulan endi-
şeden kaynaklanan ve gözün iti-
dal üzere hareketi, yüzün sarar-
ması şeklinde belirtileri olan ve 
bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i πa∂abiyye: Öf-
kenin yol açtığı ve yüzün kızar-
ması ve şişmesi, gözde kızarıklık 
ve zama zaman titreme ile belir-
tileri olan ve bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i πammiyye: Aşı-
rı ıstırap sebebiyle ortaya çıkan 
ve idrarda hararet, gözün içeri 
çekilmesi, yüzde sararma ve na-
bızda azalma şeklinde belirtileri 
olan ve bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i πaşiyye: Bayıl-
maktan kaynaklanan ve kuvvet-
sizlik, nabızda artış gibi belirtile-
ri olan ve bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i πıdâiyye: Sıcak 
mizaçlı gıdalardan kaynaklanan 
ve bir gün süren ateş.

√ummâ-ı rib¡: Bir gün belirip ara-
dan iki gün geçtikten sonra yeni-
den beliren ateş, að†îðûs, quartan 
fever, kuartan malarya: “◊um-
mâ-ı rib¡ bir gün a«≠ eder, iki 
gün terk eder.” (82a)

√ummâ-ı rû√iyye: Aşırı ıstıraptan 
kaynaklanan ruhi depresyon so-
nucu oluşan ateşlenme.

√ummâ-ı §afrâviyye: Safrâdan 
kaynaklanan πıbb-ı dâire, πıbb-ı 
lâzıme ve mu√rıða türleri olan 
ateş.

√ummâ-ı sevdâviyye: Sevdâ kay-
naklı ateş.

√ummâ-ı sids: Sextan fever: 
“◊ummâ-ı sids bir gün a«≠ eder, 
dört gün terk eder.” (82a)

√ummâ-ı sübü¡: Septan fever: “Ve 
sübü¡ bir gün a«≠ eder, beş gün 
terk eder.” (82a)

√ummâ-ı şürbiyye: Alkol almak-
tan kaynaklanan ve bir gün süren 
ateş.

√ummâ-ı verem, √ummâ-ı vere-
miyye: İnflammatory fever.

√ummâ-ı yevm: Bir gün ve bir 
gece süren ateş: “Ve eger √arâ-
ret-i πarîbe evvelâ ervâ√a ve 
eb«ıreye teşebbü& edip ba¡dehu 
a¡∂â™ ve a«lâ†a fâş olur ise ona 
√ummâ-ı yevm derler.” (455a); 
“◊ummâ-ı yevmin zevâlî serî¡ 
olmakla ona lüπat-ı Yûnânîde 
maðîmârûs derler. Maðîmârûs 
bir düveybbedir ki bir günde 
hem doğar ve hem doğurur 
ve hem o günde helâk olur.” 
(456a)
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√ummâ-ı yevm-i †a¡abiyye: Yor-
gunluktan kaynaklanan ve ek-
lemlerde hararet, beden kuruy-
ken ateş sonrası terleme ve ba-
zen de kuru öksürük belirtileri 
olan ve bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i veca¡iyye: Ağ-
rıdan kaynaklanan ve baş, göz, 
kulak ağrıları, diş, eklem, el ve 
ayak ağrıları ya da kolik, basur 
gibi belirtileri olan ve bir gün sü-
ren ateş.

√ummâ-ı yevm-i veremiyye: Vü-
cutta şişliklerden kaynaklanan 
ve bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevmiyye: Her gün beli-
ren ateş.

√ummayât-ı yevm-i nevmiyye vü 
râ√iyye: Uyanık olma ve hare-
ketten bazen de uzun süren uyku 
ve dinlenmeden ileri gelen ve bir 
gün süren ateş.

√umr: Kırmızılar. Bkz. a√mer
√umre, √umret: Kırmızılık; bir 

göz hastalığı; erythema; bir 
koma durumu; kızarıklık; safrâlı 
şiş, yılancık, erysipelas: “E†ıb-
bâ mâddesi demeviyy-i ma√∂ 
olan vereme filiπamûnî derler ve 
§afrâvî-i ma√∂a √umret derler ve 
iki mâdde cem¡ olup ya¡nî dem 
ve §afrâdan √âdi& olsa iki ismi 
cem¡ edip aπlebi taðdîm eder-
ler.” (32b); “◊umret o veremdir 
ki onun mevâddı dem ile §afrâ 
olur.” (317b); “◊umret √â-i mü-
hmele ile bir nev¡ veremin ismi-
dir, kızıllık ma¡nâsına değildir 
diye ¡Allâme ta§rî√ eder.” (59a); 

√ummâ-ı yevm-i √arriyye: Sıcak 
hava, hamam vs. hararet sebe-
biyle kaynaklanan ve bir gün sü-
ren ateş.

√ummâ-ı yevm-i √arriyye: Sıcak-
tan kaynaklamam ve bir gün sü-
ren ateş. 

√ummâ-ı yevm-i hemmiyye: Elde 
edilmek istenen bir nesneye aşırı 
arzudan kaynaklanan ve gözün 
öne çıkması, şehvette artış şek-
linde belirtileri olan ve bir gün 
süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i imtilâiyye: Dis-
pepsi (to«me) kaynaklı olan ve 
bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i istifrâπiyye: İs-
halden sonra oluşan ve bir gün 
süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i isti√§âfiyye-i 
berdiyye: Soğuk hava, soğuk su 
ile yıkanma sebebiyle kaynakla-
nan ve bir gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i …aşefiyye: Yı-
kanmamaktan ya da güneşte 
yanmaktan dolayı deri gözenek-
lerinin tahriş, kavlama vs. ile ka-
panmasından kaynaklanan ve bir 
gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i seheriyye:Uy-
kusuzlıktan kaynaklanan ve göz 
kapakların ağırlaşması, testisler-
de şişme, hazımsızlığın berabe-
rinde getirdiği idrarda bulanıklık 
şeklinde belirtileri olan ve bir 
gün süren ateş.

√ummâ-ı yevm-i südediyye: Da-
mar tıkanıklığından kaynaklanan 
ve bir gün süren ateş.
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«unâ…-ı kelbî: Soluk borusunda şiş 
veyahud başka bir sebepten bo-
ğulma yaşayan hastanın sürekli 
ağzını açıp dilini dışarıya çıka-
rarak boğulma hâli, difteri:”Am-
mâ o «unâð ki πâyette redî olup 
¡ale’d-devâm ağzını açıp ve lisâ-
nını del¡ ve i«râca mu√tâc ola, 
o âfete «unâð-ı kelbî derler. Ve 
a§nâf-ı «unâðtan dâ«il-i √ancere 
¡a∂alinden √âdi& olan ve dâ«il ve 
«âricde olan veremlerin «unâðı-
na ve feðârın zevâlinden olan 
i«tinâða dahi «unâð-ı kelbî tes-
miye olunur.” (299b)

«unân: Genizden konuşmak: 
“»unânla §â√ib-i ¢ânûn’un 
murâdı kelâmını burnundan 
söyleyip √urûfâtı me«âricinden 
i«râca ðâdir olmamağa derler.” 
(289b)

«unfesâ: Bkz. «unfese
«unfese: Donuzlan böceği, osurgan 

böceği, bok böceği, «unfesâ.
«un&â: Asphodelus tenuifolius.
«un&â: Hermafrot.
«ur™: Dışkı. Bkz. zibl
«urâc: Cerahatli yara: “Ve eger ve-

rem cem¡-i mâdde eder ise ona 
«urâc tesmiye olunur. Veremin 
cem¡inden murâd bâ†ın-ı verem-
de bir mev∂i¡de mâdde-i vere-
min ictimâ¡ı olur, ba¡de’l-ictimâ¡ 
o mâdde nu∂c edip ðay√a isti√â-
le eder.” (132b)

«urâcât: Cerahatli yaralar. Bkz. 
«urâc

√urâfât: Tadı ısırıcı ve yakıcı olan-
lar

“Ve √umretin filiπamûnîden ve-
ch-i imtiyâzı budur ki √umret ve-
reminin levninde √umret olur ve 
√umreti en§a¡ olur ve filiπamûnî-
de olan √umret sevâda ve «u∂re-
te mâile olur ve deminin ek&er-i 
levni πavrda kâmin olur.” (494a)

√umret-i filiπamûnî: Madde-
si dem ve safrâ olan şişlerde 
ağırlığı safrâda olanlar: “Eger 
filiπamûnî mâddesi olan dem 
§afrâdan ek&er olur ise o vereme 
filiπamûnî-i √umret derler. Eger 
√umret mâddesi olan §afrâ πâlib 
olur ise ona √umret-i filiπamûnî 
derler.” (32b); “Ve √umretin fi-
liπamûnîden vech-i imtiyâzı bu-
dur ki √umret vereminin levnin-
de √umret olur ve √umreti en§a¡ 
olur ve filiπamûnîde olan √umret 
sevâda ve «u∂rete mâile olur ve 
deminin ek&er-i levni πavrda kâ-
min olur.” (494a)

√umret-i nâ§ı¡: Safran çiçeğinin 
telleri kırmızısı, safran kırmızısı.

«umûd: Tepkisiz olmak, sakin ol-
mak; ateş sönmek.

√umû∂at: Ekşilik.
«umûr: Alkoller.
«umus: Beşte bir.
«unâ…: Difteri, nefes borusu veya 

hançerede tıkanma yoluyla mey-
dana gelen boğulma: “»avânîð 
ile ≠eb√anın farðı budur ki mâd-
de levzeteyne mun§abbe olur-
sa ona ≠eb√a tesmiye olunur ve 
eger √ancereye veyâ«ûd merîye 
mun§abbe olursa ona «unâð der-
ler.” (39a) Bkz. ≠eb√a
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«ur™-ı √amâm: Bkz. cûr-ı cendüm
√ur…at, √ur…a: Yanma, yanık.
√ur…at-i bevl: İdrarda yanma, üret-

rit.
√ur…at-i lisân: Dil iltihabı, glossit.
√ur…at-i me&âne: İdrar kesesi ilti-

habı, sistit.
√ur…at-i mi¡â: Bağırsak iltihabı, 

kolit.
√ur…at-i mi¡de: Mide iltihabı, gast-

rit.
«urmâ ağacının beynisi: Bkz. 

cümmâr
hurma göbeği: Bkz. cümmâr
√urmet: Haramlık; yasak.
√urmet-i ma…†û¡a: Kesin haram-

lık.
√urr, √urre: Temiz, pak topraklı.
√urûb: Mücadeleler, harpler.
√urûb: Savaşlar, harpler.
«urûc-ı ma…¡ade: Rektumun anüs-

ten dışarı çıkması, prolapsus rec-
ti, rektal prolapsus.

√uru∂: Bkz. üşnân
«ur™u’∂-∂afâdı¡: Bkz. †u√lub
√urûf: Kenarlar, e†râf, cevânib.
«urû…: Yırtılma.
«ur™u’l-¡a§âfîr: Beyaz çoğan.
«ur™u’&-&a¡leb: Tilki dışkısı.
«û§: Hurma yaprağı.
«u§â: Testisler. Bkz. «u§ye
«u§a’l-kelb: Orkide (Orchis milita-

ris)
«u§a’&-&a¡leb: Orkide, sâ†ûriyûn (Or-

chis bifolia, Satyrion-trifolium)

√urâ…a: Yanık, yanmış; kavrul-
muş.

√urâ…î: Yakıcı.
«urâ†a: Deri şeklinde soyuntu par-

çası.
«urâ†î: Deri şeklinde soyuntu gibi.
«urâ†î-i deşîşî: İdrarda iri kavut 

şeklinde bulunan tortu.
«urâ†î-i kirsennî: Karaciğerden 

ayrılarak idrara dökülen kırmı-
zı renkli burçak cirminde tor-
tu: “»urâ†î-i kirsennî kebidden 
munfa§ıldır, a√merü’l-levn olur, 
burçak şekli üzere olur, √arâret-i 
πarîbe istîlâsı ile kebidin cirmi 
teða††u¡ edip burçak gibi cüz™ler 
bevl ile mündefi¡a olur.” (87b)

«urâ†î-i nu«âlî: Ana organlardan 
gelerek idrara dökülen kepek 
gibi soyuntu tortu: “»urâ†î-i 
nu«âlî o rüsûbdur ki a¡∂â-i a§liy-
yeden taðaşşür edip nu«âle gibi 
müteðaşşire olan eczâlar bevle 
mündefi¡a olur.” (87b)

«urde: Küçük.
√urf: Kerdeme, tere otu (Lepidium 

sativum) tohumu veya su teresi 
(Nasturtium officinale) tohumu, 
√abbu’r-reşâd, lîbâtû†îs: “◊urf”-
ta e†ıbbânın kelâmı mu«teliftir, 
Kâmil-i ¡Alâî ta§√î√ edip der ki 
√urf √ubûb ve büzûrdandır, ona 
√abbu’r-reşâd derler ve reşâd 
onun buðûlüne derler.” (116a)

√urf-ı ebya∂: Bkz. &âlesfîs
«ur™-ı cebelî: Bkz. lûfâs
«ur™-ı fâr: Sıçan dışkısı.
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eder ve o √ayyeye lüπat-ı Yûnân 
üzere bâsiðilûs derler ve bu cinsi-
ne dahi «u†âf tesmiye olunur onun 
levni «u†âf levnine müşâbihtir ve 
†ûlü bir zirâ¡a ðarîbdir onun les¡i 
iki sâ¡atten muðaddem melsû¡u 
ðatl eder.” (536a)

«u††âfî: Bkz. «âlîdûmiyûn
«u†û†: Çizgiler, damar çizgileri.
«u†uvât: Adımlar.
«u†ve: Adım.
√uvvârâ: Bkz. «ubz-ı √uvvârâ
«uyûl: Atlar.
«uyû†: İplik telleri, ipliksi dallar. 

Bkz. «ay†
√ûz: Bkz. √avez-i Rûmî:
»ûz: İran’da Huzistan bölgesi.
«û≠e: Sürekli baş ağrısı hastalığı, 

migren, bey∂a. Bkz. bey∂a
»ûzî, ◊ûzî: Yahyâ b. Mâseveyh.
√ûzî: Bir sütleğen (yetû¡) türü.
«ûzî: Bkz. √ûzî
◊ûzî: Bkz. »ûzî
»ûzîler, ◊ûzîler: ◊ûzistân e†ıbbâ-

ları
√uzme: Demet.
√uzz: Enine kesilmiş et: “◊uzz √â-i 

mühmele ve zâ-i mu¡ceme vü mü-
şeddede iledir, la√m-ı †avîl ma¡nâ-
sına oldukta √â ma∂mûm, mâ-¡a-
dâ ma¡nâda meftû√ olur.” (15a)

√u≠≠â…: Mahir olanlar. Bkz. √â≠ıð
hübûb: Esmek. Bkz. ¡u§ûf
hübû†: İniş, düşüş.
hüdb, hüdbe: Kirpik; saçak, püs-

kül. Bkz. ehdâb

«usrev-dârû: Havlıcan (Alpina ga-
langa )

√ûsûfûrûn: Bkz. îlað†ûn
«u&ûret: Sıvı koyulaşmak, katılaş-

mak, πıl₣at; koyuluk.
«u§yân: İki testis.
«u§ye, «u§y: Testis, ün&eyân. Bkz. 

«u§â
«uşeşâ: Kulakların ardındaki yum-

ruca tümsek kemik.
«uşkâr: Kepekli un: Ve nu«âlesi 

i«râc olunan daðîð semîd tes-
miye olunur ve nu«âlesi i«râc 
olunmaz ise ona «uşkâr derler.” 
(175b) Bkz. «ubz-ı «uşkârî

«uşkenânât: Kuru ekmekler.
«uşkrîşât: Yara üzerindeki kabuk-

lar.
«uşkrîşet: Yara üzerindeki kabuk: 

“Ve cereyân şânından iken cil-
din yüzünde mesdûd ve ma√bûs 
olan ru†ûbet-i §ulbiyyeye «uş-
krîşet tesmiye olunur.” (137b); 
“»uşkrîşet ru†ûbetin yüzü kay-
saklanıp cereyândan kalmaktır.” 
(134a)

«uşşâ™: Kulakların artlarında olan 
yumruca tümsek kemik.

«uşşâf: Bkz. «uffâş
«uşûnet: Sertlik; pürüzlülük.
«u†â: Adımlar.
«u††âf: Kırlangıç, kırlaguç. Bkz. 

«a†â†îf; zehri şiddetli bir yılan, 
bâsiðilûs, bâsiðîlûs: “Bir cinsi 
o √ayyedir ki ona melike derler, 
göz kuyruğu ile na₣ar ve la√₣a 
ile veyâ«ûd §avtını ismâ¡ ile ihlâk 
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√üsn-i ₣ann bir √âlettir ki o √âle-
ti olan kimse mu†ma™inn olur ve 
«ayra ðâdir olan kimselerden 
«ayrı umar ve me™mûl eder.” 
(62a)

hüvve: Çukur, vehde. Bkz. küvve
hüzâl: Zayıf olmak, ne√âfet, 

in√irâ†; otuz ile kırk yaş arasında 
insan vücudunda beliren zayıfla-
ma: “Otuz yaş ile kırk yaş ara-
sı ki ona sinn-i vuðûf derler, o 
sinn-i vuðûfta √âdi& olan noð§â-
na hüzâl ı†lâk olunur, ≠übûl ı†lâð 
olunmaz” (27b)

¡ıcâleten: Acil olarak.
ı∂câ¡: Yatırmak.
ı∂∂ıcâ¡: Yan üzere yatmak. Bkz. 

ı∂†ıcâ¡
ı∂mâr: Gizlemek, i«fâ; zayıflat-

mak, küçültmek, i∂¡âf; gider-
mek, izâle.

ı∂nâ: Sürekli nükseden hastalığa 
maruz kalmak.

ı∂râr: Zarar vermek, eksiltmek.
ı∂†ıbâ¡: Bir nesneye elle uzanmak.
ı∂†ıcâ¡: Yan üzere yatmak, ı∂∂ıcâ¡
ı∂†ıcâ¡-ı ra†b: Eklemleri süratle 

çekip uzatmanın kolay olduğu 
yatış. “I∂†ıcâ¡-ı ra†b ona derler ki 
vaðt-i ı∂†ıcâ¡da mefâ§ılı bi-sür¡a-
tin ðâbil-i te&niye ola ya¡nî a¡∂â-i 
mefâ§ılını ðab∂ ve bas† sühûletli 
ola.” (485b)

ı∂†ırâb: Hareket, çalkanma.
ı∂†ırâr: İhtiyaç, hacet.
ı∂†ırârî: Mecburi.
ılaf: Bkz. dûser

hüdhüd: İbibik, hüthüt kuşu (Upu-
pa)

hüdû™, hüdüvv: Sükûn, de¡a, sakin-
leşme.

√ükm-i ek&erî: Çok kere geçerli 
olan hüküm.

√ükm-i küllî: Genel hüküm.
hülâm: Bir et yemeği: Et veya paça 

su ve tuz içinde pişirildikten son-
ra suyundan damlatılarak arındı-
rılır ve bir kapta içine gereği ka-
dar tahıl katılarak kaynatılır.

hülâmât: Bkz. hülâm
hülâmiyye: Buzağı ve benzerle-

rinin su ve tuzla kaynatıp daha 
sonra bakla ve sirke kaynatılmış 
suda tekrar kaynatma suretiyle 
yapılan yemek.

hümûm: Keder, acılar, πumûm. 
Bkz. hemm

hürmüs: “¢ânûn’un kitâb-ı «âmi-
sinde yazıldığı üzere Hürmüs 
bir nebînin ismidir lâkin ba¡∂ı 
mu√â∂arâtta me≠kûrdur ki hür-
müs √akîm ve ¡a₣îm ma¡nâsına-
dır, İdrîs’e nübüvvet ve √ikmet 
ve mülk ve sal†anat cemî¡an ona 
verildiği için.” (259a)

√üsn-i i«titâm: Bir konuyu ikinci 
konuya uygun bir hazırlıkla son-
landırmak: “Bir fa§l «atm olup 
fa§l-ı â«ere şürû¡ ða§d olundukta 
fa§l-ı evveli fa§l-ı &ânîye münâ-
sib olan bir mes™ele ile «atm 
eylemeğe √üsn-i i«titâm der-
ler; ¢ânûn’un ek&er-i fu§ûlünde 
√üsn-i i«titâma mürâ¡ât olun-
muştur.” (125b)

√üsn-i ₣ann: Güzel düşünme: “Ve 
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ı§dâr: Çıkarmak, ihraç.
ısfânâ«: Ispanak (Spinacia)
ısırgan: Bkz. encüre
ıssı: Sıcak.
ıssıcak: Sıcak.
ı§†aflâyûs: Bkz. dâr-ı şîşe¡ân
ı§†arek: I§†ırâk (Styrax officinalis); 

bir görüşe göre neytûn (Pistacia 
lentiscus) adlı ağacın sakızı: “Ve 
ba¡∂ılar katında şecer-i neytûnun 
§amπıdır.” (144b) Bkz. mey¡a

ı§†ıbâπ: Boyanmak.
ı§†ıdâm: Dokunmak, sürtünmek.
ı§†ıkâk: Vurmak, sürtünmek.
ı§†ılâ: Ateşte ısınmak.
ı§†ırâk: Bkz. ı§†arek
¡ışâ: Akşam.
¡ıt…: Eskilik, kıdem.
ı†lâ…: İsimlendirmek; kabızın ka-

bızlığını yumuşatmak; serbest 
bırakmak.

ı†rîfil, ı†rîfîl: Bkz. ı†rîfîlü’l-«a-
be&i’l-ekber, ı†rîfîlü’§-§aπîr ve 
ı†rîfil-i kebîr. 

ı†rîfîlât: I†rîfîlü’l-«abe&i’l-ekber, 
ı†rîfîlü’§-§aπîr ve ı†rîfil-i kebîr 
adlı macunlar.

ı†rîfil-i kebîr: Mi¡de felci, karında 
gaz ve şehveti artırmak için kulla-
nılan; terkibinde helîlec-i esved, 
belîlec, emlec, dâr-ı fülfül, fülfül, 
zencebîl, bûzîdân, şîr-i emlec, 
şey†arec-i Hindî, şeşðâðul, vecc, 
besbâse, û≠erî-i ebya∂, tû≠erî-i 
a√mer, lisânu’l-¡a§âfîr, şehdânec, 
√abb-ı ðılðıl, simsim-i muðaşşer, 
sükker-i †aberzed, behmen-i a√-

ılan başı: Bkz. veda¡
ılan yastığı: bkz. lûfu’l-√ayye
ılan: Yılan.
ılgun ağacı: Bkz. †arfâ, e&l
ılgun: Bkz. †arfâ
ılıcak su: Bkz. âb-ı fâtir
ınçkırık: Hıçkırık, füvâð.
¡ır…: Damar.
¡ır…-ı cebhe: Alın damarı, supra-

orbital ven, vena supraorbitalis: 
“Ve evridenin birisi ¡ırð-ı cebhe-
dir, o ¡ırð iki kaşın arasında na§b 
olunmuştur.” (121b)

¡ır…-ı ∂ârib: Bkz. ¡urûð-ı ∂âribe
ır…-ı lebbe: Boğaz damarı: “Ve 

nevâ√î-i re™s ¡urûðunun biri dahi 
¡ırð-ı lebbedir. O ¡ırð √ayvânın 
≠eb√ olunacak ve insânda ðılâ-
de bağlanacak ma√allinde olur.” 
(122a)

¡ır…-ı mâbi∂: Pobliteal ven. Bkz. 
mâbi∂

¡ır…-ı medenî, ¡ır…-ı medînî: İnsan 
ve birçok başka memelinin, deri 
altı katılgan dokusunda yaşayan 
sıcak ülkeler solucanı (Filaria 
medinensis)

¡ırð-ı nesâ, ¡ırðu’n-nesâ: Küçük sa-
fen veni, vena saphena parva; 
siyatik.

¡ır…-ı sübât, ¡ır…-ı sübâtî: Beyne 
giden ana damar, şahdamarı, ka-
rotid arter.

¡ır…-ı şa¡rî: Kılcal damar.
¡ı§âbât: Bağlar, sargılar.
¡ı§âbe: Bağ, sargı. Bkz. rifâde
ı§bâπ: Boyamak
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iber: İğneler.
ibhâm: El ve ayakta baş parmak.
ibil: Deve.
iblâ: Çürütmek.
iblâπ: Yetiştirmek, eriştirmek, î§âl.
iblâl: İyileşmek, ifâðat.
iblencâseb: Bkz. birincâsef
iblis tırnağı: Bkz. a₣fâru’†-†îb
ibn âvâ: Çakal.
ibn ¡urs: Gelincik hayvanı. Bkz. 

benâtu ¡urs
ibrâ™: İyileştirmek, sağaltmak.
ibrâd: Törpülemek.
ibrâm: Israr etmek, il√â√.
ibrâz: Çıkarmak, i₣hâr; dışkı çıkar-

mak.
ibre: İğne.
ibrîsem: İpek (Sericum)
ibrîşim: İpek.
ibriyye: Saç kepeği, √azâz: “◊azâz 

√â-i mühmele ve iki zâ-i mu¡-
ceme arasında elif ile o nu«âle 
mi&âlinde olan nesnedir ki baş-
tan dökülür ve başta ður√a yok 
iken o nesneler tevellüd edip 
tenâ&ür eder, ona ibriyye dahi 
derler.” (152b)

ib§âr: Görmek.
ib†: Koltuk, koltuk altı, axilla. Bkz. 

âbâ†
ib†â™: Geciktirme.
ib†â√: Yüz üstü yatırmak.
ib†î: Koltuk altı damarı, vena axil-

laris: “Üçüncü cüz™ ≠ikr olunan 
iki cüz™den a¡₣am olur ve ¡a∂ud 
üzere ya¡nî bâzûlar üzere mürûr 

mer ve behmen-i ebya∂ ve ¡asel 
bulunan macun.

ı†rîfil-i §aπîr, ı†rîfîlü’§-§aπîr: Mide 
felci, basur gazları ve mide ru-
tubeti için kullanılan; terkibin-
de helîlec-i Kâbülî, belîlec, şîr-i 
emlec, semn-i baðar ve ¡asel bu-
lunan macun.

ı†rîfîlü’l-«abe&i’l-ekber: Basur ağ-
rıları, mesane ve mide felcine 
faydalı, şehveti artırıcı ve mideyi 
ısıtan; terkibinde helîlec-i esved, 
şîr-i belîlec, şey†arec-i Hindî, 
bezr-i kerefs, nân«âh, sa¡ter-i 
Fârsî, sünbülü’†-†îb, √amâmâ, 
hâl, vecc, «abe&-i √adîd, dâr-ı 
§înî, fülfül, dâr-ı fülfül, nâπbeşt, 
mil√-i Hindî, «ardal, nûşâ≠ur ve 
¡asel bulunan macun.

ı†riye: Erişte çorbası, şehriye: “I†ri-
ye, ¡acîn süyûr gibi kesilip †ab« 
olunur, ona lüπat-i Fârsîde rîşte 
derler ve eger münaððar ve de-
ğirmi ða†¡ olunur ise ona tutmaç 
derler.” (105b)

¡ı†riyyet: Güzel koku özelliği. 
ı††ırâ√: Uzak tutmak.
i¡âde: Tekrar etmek, tekrâr; döndür-

mek.
i¡âde-i kelâm: Söze, mevzuya dön-

mek.
i¡âne, i¡ânet: Yardım; fayda.
ibâ: Kaçınmak, imtinâ¡.
ibâle: Akıtmak.
ibâne: Ayırmak, uzaklaştırmak.
ib∂â¡: Kesmek.
ibdâ¡: Vücuda getirmek, var etmek.



Tahbîzü’l-Mathûn 373

iccâ§: Erik (Prunus domestica) Bkz. 
âlûçe, şâhlûc, âlû-kişte, ¡uyû-
nu’l-baðar, merkeşî

ic√âf: Bertaraf etmek.
ichâr-ı §avt: Sesi yükseltmek.
¡icl: Erkek buzağı. Bkz. ¡acâcîl
iclâs: Oturtmak.
icmâd: Dondurmak: “İcmâdın 

ma¡nâsı ₣âhirdir; bürûdet vâ§ıl 
ve mülâðî olduğu ma√alli don-
durmaktır.” (136b)

icmâl: Özetlemek; özet.
icmâlen: Özetle.
icmâm: Dinlendirmek, istirvâ√, ter-

vî√.
icrâ: Akıtmak, tesyîl; işletmek.
ictihâd: Gayret etmek, sa¡y.
ictimâ¡: Birikmek, toplanmak, ir-

tikâm.
ictimâ¡-ı na…î∂ayn: İki zıt nesne ya 

da kavramın bir araya gelmesi.
ictinâ™: Ağaçtan meyve vs. topla-

mak.
ictinâb: Sakınma, √a≠er, i√tirâz.
ictizâ: Yetinmek, iktifâ.
icti≠âb: Çekmek, isticlâb.
îdâ¡: Üzerine koymak, va∂¡.
i¡dâ: Yürütülmek.
i∂â¡at: Zayi etmek.
i¡dâd: Hazırlamak.
i∂â™e, i∂â™et: Aydınlatma, tenvîr, 

aydınımak.
i∂¡âf: Zayıf düşürmek, ı∂mâr.
idâfe: Islatmak, ıslatmak suretiyle 

çözmek, √all.

eyler yede varınca ve o cüz™e ib†î 
tesmiye olunur.” (26a)

ibtidâ: Baş, başlangıç.
ibtidâ-i ¡illet: Hastalığın ilk belirti-

lerinin görülmesi, ibtidâ-i mara∂.
ibtidâ-i mara∂: Bkz. ibtidâ-i ¡illet
ibtiπâ: Talep etmek.
ibtilâ¡: Yutmak, izdirâd, bel¡.
ibtilâ¡: Yutmak.
ibtilâl: Islanma, nemlenme.
İbu…râ†, Bu…râ†: Hippocrates.
ibyi∂â∂: Beyazlaşma.
ibzîm: Kemer bağı.
îcâ¡: Acıtmak, ağrıtmak, î≠â, îlâm.
icâ¡a: Acıktırmak.
îcâb: Gerekmek, iðti∂â.
îcâd: Var etmek.
icâde: Güzel işlemek.
icâde-i kelâm: Sözü güzel söyle-

mek.
¡icân: Testis ile makat arasında-

ki kısım: “¡İcân ¡aynın kesri ve 
cîm-i mu¡ceme ile «u§ye ile dü-
bürün arasında olan ma√alldir.” 
(162b); anüs ile vajen arası.

îcâr: Ağıza deva dökmek. Bkz. vecûr
îcâz: Sözü kısa ve özlü tutmak.
iccâne: Leğene benzer büyük kap; 

üst kirpiğin kenarı: “el-İccâ-
net hemzenin kesri ve cîmin 
teşdîdi ile kersân dedikleri bü-
yük kâse ki leğene şebîhtir, lâ-
kin bu maðâmda murâd kirpiği 
tevlîd eden mevâdd cem¡ olacak 
ma√alldir ki cefn-i a¡lânın †ara-
fında olur.” (276b)
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idrâr: Akıtmak; regl kanı, bevl gibi 
vücüt sıvılarını çıkarmak, akıt-
mak.

ifâ∂a: Dökmek.
ifâde: Fayda etmek, fayda vermek; 

ifade etmek.
ifâ…at: Kurtulma, iyileşme.
if∂â: Erişmek.
if…âd: Yok etmek, i¡dâm, ifnâ.
iflünce: Hint bölgesinde yetişen 

hardala benzer bir tohum.
ifnâ: Yok etmek, ifðâd, i¡dâm
ifrâd: Birlemek, bir bir etmek; di-

ğerlerinden ayırmak, ifrâ†.
ifrâden: Tek tek.
ifrâ…: Hastalığın son bulmağa yüz 

tutması, iyileşme, bür™.
ifrâ†: Aşırı fazlalık, ziyadelik.
ifrâ†-ı cu¡ûdet: Saçta aşırı kıvrılma.
ifrâ†-ı sübû†a†: Saçta aşırı düzlü-

lük.
ifsâd: Bozulma; canlı dokuda ölme; 

bedeni mutedil olmaktan çıkar-
ma, ifsâd-ı beden.

if§â√: Açık bir şekilde beyan etmek.
ifti∂â∂: Kızlık zarını gidermek, 

bekâreti bozmak.
iftirâ…: Ayrılmak.
iftirâs: Avlamak.
iftirâş: Yaymak.
ifti§âd: Damarı kesip damardan kan 

alınmak, fa§d.
ifzâ¡: Korkutmak; sığınmak, baş-

vurmak.
iπdâ: Gıdalandırmak, beslenmek, 

besiye konmak.

i∂âfe: Nisbet etmek; katmak.
î∂â√: Açıklamak, izah.
i¡∂âl: Doğumda zorluk olmak, ¡usr.
idâm: Katık, ekmek katığı.
i¡dâm: Yok etmek, ifðâd, ifnâ.
idâme-i na₣ar: Sürekli bakmak.
¡îdân: Dallar, saplar, odun kısımlar: 

¡îdân-ı selî«a, ¡îdân-ı fâvâniyâ, 
¡îdân-ı bersiyâvşân, ¡ûdu’§-§alîb.

¡îdânu’l-belesân: Pelesenk (Com-
miphora opalobalsamum) odun-
ları. Bkz. ¡ûd-ı belesân

¡îdânu’l-hilyevn: Bkz. mârşûye, 
hilyevn

idâre: Döndürmek, devr ettirmek.
idbâr: Bitiş, sona eriş.
¡i∂∂ât: Ümmü muπaylân, selem 

gibi dikenli çöl bitkileri.
iddihân: Yağlanmak, yağ sürün-

mek, tedehhün.
iddi«âr: Biriktirmek, depolamak.
iddi&âr: Örtüye bürünmek.
idfâ: Isıtmak, tes«în.
idπâm: Çıkıntıyı gidermek.
id«ir: Bkz i≠«ir
¡idl: Eş, denk, tay, na₣îr.
idmâ: Kanı akıtmak.
idmâl: Yarayı iyileştirmek.
idmân: Devam üzere olmak.
idrâc: Derecelendirmek.
idrâk: Kavrama: “İdrâk lüπatte 

liðâ ve vu§ûl ma¡nâsınadır ve 
√ukemâ katında müdrek olan 
nesnenin müdrik katında √u∂û-
runa derler.” (62a)
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i√dâ…: Etrafını çevirmek, i√â†a.
i√∂âr: Hazırlama, ortaya koyma; 

at yürütmek; getirmek; sıçrayıp 
yükselmek.

i√dâr: İndirmek, inzâl.
i√dâs: Sezmek, hissetmek, i√sâs.
i«∂ırâr: Yeşil renk alma, yeşillen-

me.
i√dîdâb: Eğri olmak, eğrilik, kam-

bur gibi tümsekli olmak.
i√kâm: Sağlamlaştırmak.
i«lâ: Uzak durmak; uzak tutmak.
i«lâf: Halife bırakmak, ana unsur 

bir uzantı bırakmak.
ihlâk: Yok etmek, öldürmek
i√lîl: Penis deliği.
ihlîlecât: Helîlec-i a§fer, helîlec-i 

esved, helîlec-i Kâbülî ve helî-
lec-i ~înî: “İbn Kütbî der ki ~înî 
helîlecin ecvedi ağır ve beşeresi 
düsûmetli olandır lâkin o ecve-
din dahi mirrede fi¡li ∂a¡îftir. Ve 
ba¡∂ı kütübde me≠kûrdur ki helî-
lecin biri dahi ebya∂-ı ~înîdir 
ve cemî¡an helîlecâtın ∂a¡îfidir. 
Ve belîlec ve emlec dahi onlara 
mül√að olup bi’l-cümle helîlecât 
altı olur.” (166a)

ihlîlic, ihlîlec: Bkz. helîlec
i√mâ: Kızgın olmak, yakıcı olmak.
i√mâm: Yıkanmak.
i√râ…: Yakmak: “İ√râð bir cismin 

ra†b olan eczâsını eczâ-i yâbi-
sesinden temyîz edip ra†bı ta∂¡îf 
ve yâbisi tersîb etmeğe derler.” 
(54a); “Ma¡lûm ola ki cism-i 
ra†ba ta¡alluð eden √arâret mü-

iπfâl: Terketmek, i≠hâl.
iπlâ: Kaynatmak.
iπlâ…: Kapatmak, i†bâð.
iπmâ: Bayılmak, πaşy.
iπnâ: Muaf tutmak; mani olmak, ih-

tiyaç bırakmamak.
iπtidâ: Gıdalanmak.
iπtirâf: Daldırıp avuçla su almak.
iπtisâl: Yıkanmak, isti√mâm.
iπtiyâ₣: Öfkelenmek.
iğde: Bkz. πubeyrâ
iğde: Dövme: “Veşme, kola ve sâir 

a¡∂âya vurdukları iğdedir ki dilâ-
verler o ma√alle ibre ile ∂arb edip 
nîlec ile telvîn ederler ve o zürðat 
sühûlet ile zâile olmaz.” (152a)

iğdiç: Bkz. «a§î, «ı§â
ihâl: Ette olan yağ, vedek, semîn, 

zeyt: “Ve Ten…î√-i ¢ânûn’da İbn 
Cümey¡ ~ı√â√’a ¡azv edip der ki 
ihâl, vedek ma¡nâsına ve zeyt 
ma¡nâsınadır. Ve Ebû ¡Ubeyd, 
Ebû Zeyd’e ¡azv edip der ki ihâl 
vedek ma¡nâsına ve zeyt ma¡nâ-
sına olur” (83a); çerviş yağı.

ihâlât: Et yağları.
i√âle: Değiştirmek, bir hâlden baş-

ka bir hâle çevirmek.
îhân: Gevşetmek.
i«âre: Bir tarafa sevketmek.
î√âş: Acıtmak, î≠â.
i√â†a: Etrafını çevirmek, i√dâð.
i√bâl: Gebe bırakmak.
i«bâr: Haber vermek, inbâ.
i√câf: Yok etmek, i¡dâm; zayıflat-

mak, i∂¡âf
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i√tifâl: Birikmek, toplanmak.
i√tikâk: Sürtünme, tokuşma; kaşın-

ma, gicişme.
i√ti…ân: Makata şırınga ile sıvı ver-

mek, lavman, tenkıye; bedende 
kan, idrar vs.toplanmak, i√tibâs.

i«tilâc: Seğirme; irade dışı titreme, 
kalp çarpıntısı, palpitation. Bkz. 
√areket-i i«tilâciyye

i«tilâf: Farklılık; görüş ayrılığına 
düşmek; sık tuvalete gitme ih-
tiyacı: “Bu†ûnları dâimâ i«tilâ-
fı îcâb eder ya¡nî müsterâ√a ve 
memşâya gidip gelmeği îcâb 
eder.” (44b)

i«tilâf-ı aπrâs: Bağırsaklarda tah-
rişle kanlı akıntı sebebiyle sık 
tuvalete gitme: “İ«tilâf-ı aπrâs 
bağarsaklarda olan †ullâ gibi 
ru†ûbetler eriyip «urûc etmekle 
müsterâ√a tereddüd etmektir.” 
(180a) Bkz. ðıyâm-ı aπrâs

i«tilâf-ı dem: Kanlı dışkı çıkarmak: 
“İ«tilâf-ı dem ya¡nî berâz ile ka-
nın «urûcu” (40a); sık tuvalete 
gitmek: İ«tilâf-ı demden murâd 
demin teðâ∂îsi √asebiyle müs-
terâ√a gidip ve gelmektir ve ona 
ðıyâm dahi derler, zîrâ gidip ve 
gelmekte ðıyâm bulunur.” (58b) 
Bkz. ðıyâm

i«tilâf-ı mizâc: Bir cins mizacın 
derece itibarıyla değişmesi:”-
Taπayyür-i mizâc ile i«tilâf-ı 
mizâcın farðı budur ki me&elâ bir 
derece mizâc-ı √ârrı olan kimse-
nin √arâret-i mizâcı iki dereceye 
bâliπ olsa ona taπayyür-i mizâc 
derler ve eger bürûdete isti√âle 

te¡alliði olan cismi †abî¡atından 
i«râc eylemeyip taπyîr eylemese 
o √arâretin cismde i√dâ& eyledi-
ği e&ere sü«ûnet-i sâ≠ec derler 
ve eger †abî¡atından i«râc edip 
†abî¡atın ma†lûbu olan bir emre 
i√âle eder ise ona in∂âc derler 
ve o i√âle olmayıp lâkin la†îfi 
ke&îften temyîz edip la†îfi ta§¡îd 
ve ke&îfi tersîb eder ise ona i√râð 
derler ve eger in∂âc ve i√râðın 
πayri vech ile cism-i ra†bı †abî¡a-
tından i«râc eder ise ona ¡ufûnet 
derler.” (459a) Bkz. mu√rıð

i√râz: Korumak, §ıyânet.
i√sâs: Duyu organlarıyla kavramak; 

hissetmek.
i«tibâr: Hakkıyla bilmek.
i√tibâs: Tutulmak, haps edilmek; 

maddenin vücutta toplanması, 
i√tiðân, istiknân.

i√tibâs-ı bevl: Üsr, idrar yapama-
ma.

i√tibâs-ı †am&: Adet görememe, 
amenorrhea.

i√tibâs-ı †ams: Adet görememe, 
amenorrhoea: “İ√tibâs-ı †am&tan 
ya¡nî dem-i √ay∂ın vech-i lâyıð 
üzere seyelân edip akmamasın-
dan √âdi& olan âfâtın” (82a)

i√tibâs-i dem: Kan toplanması.
i√ticâc: Delillendirmek, delil getir-

mek.
i√ticâm: Hacamat istemek, kupayla 

kan çektirmek.
ihtidâ: Doğru yolu bulmak.
i«ti∂âb: Kına yakmak, boyanmak.
i√tidâd: Keskinleşmek; keskinlik.
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i√tirâs: Korumak, isti√fâ₣.
i√tirâz: Sakınma, kaçınma, tevaððî.
i«ti§â§: Mahsus olmak, ayrılmak; 

ait olmak.
i√tişâ: Bir nesneyle boş yeri dol-

durmak; açık veya gedik olan 
yere ilaçla dolgu yapmak.

i√tişâm: Korku duymak, «avf.
i√tiyâl: Tedbire başvurmak.
i«tiyâr: Benimsemek, tercih etmek.
i√tiyâ†: Sakınma, taðıyye.
ihtizâz: Titremek, irti¡âd, irti¡âş; 

deprenmek, hareket etmek.
î…â¡: Sıkıntı vermek, tehlikeye at-

mak; koymak, dahil etmek. Bkz. 
¡ilm-i îðâ¡

i…¡âd: Kötürüm olmak, zemâne.
î…âd: Yakmak, tutuşturmak, iş¡âl, 

ilhâb.
i…âme: Ayağa kaldırmak.
i…âmet: İkamet, oturmak.
ikbâb: Yüz üstü uzatmak; sürekli 

yapmak, tekrar etmek, ı§râr.
i…bâl: Yönelme, teveccüh; başlan-

gıç.
i…dâm: Teşebbüs, hareket; sağdu-

yu: “İðdâm” şecâ¡at-i mütemek-
kinedir ya¡nî bir melekedir ki 
o meleke √asebiyle insân √üs-
nü’r-recâ olur ve her mekrûhtan 
«alâ§ı ümîd eder ve mekrûhta 
vuðû¡unu istib¡âd eder.” (62a)

iki bölünmek: İkiye bölünmek, ay-
rılmak.

iki kardaş kanı: Bkz. demü’l-a«a-
veyn

i…lâ¡: Humma bedeni terk etmek.

eylese i«tilâf-ı mizâc derler; ikisi 
dahi ağrı i√dâ& eder.” (232b)

i«tilâl: Zarar; sıkıntı.
i√tilâm: Düşte sperm boşalmak.
i«tilâs: Kapıp almak, istilâb, a«≠; 

sürat.
i«tilâ†: Karışma, imtizâc, mu«âla†a; 

kaynaşma, mu§â√abet.
i«tilâ†-ı ¡a…l: Aklî melekelere halel 

gelmek, mantıksız olmak: “Ve 
fikr ve tahayyül ðuvvesinin âfeti 
teşevvüş ve taπayyür olup onun 
fikri mevcûd olmayan nesneler 
olur ise ve §avâb olmayan nes-
neleri §avâbdır diye bilir ise ona 
i«tilâ†-ı ¡aðl derler.” (226b)

i√timâ: Sakınmak.
i√timâl: İhtimal, olasılık; taşımak, 

yüklenmek; tahammül etmek; 
vajen veya anüste fitil kullan-
mak. Bkz. √amûle, ferzice

i«tinâ…: Nefesi boğulmak; her han-
gi bir sebeple soluk yollarında tı-
kanmayla nefes alamamak: “İ«-
tinâð, nefesin riyyeye ve ðalbe 
nüfû≠unun imtinâ¡ıdır.” (299a)

i«tinâ…an: Boğularak.
i«tinâ…-ı ra√im, i«tinâ…u’r-

ra√im: Vajina duvarının karşı-
lıklı yapışması, vaginal adhesi-
on.

i√tirâ…: Yanma.
i√tirâ…î: Korneada bir yara türü: 

“Ve dördüncü §ınıfına i√tirâðî 
tesmiye olunur ve §ûfî dahi tes-
miye olunur. Ve o ður√a ₣âhir-i 
√adeðada §ûfe-i §aπîre gibi görü-
nür.” (270a)
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¡i…y: Yeni doğan çocuğun karnın-
dan çıkan dışkıya benzer nesne

îlâ: Eriştirmek, î§âl.
îlâc: Sokmak, tenfî≠
ilâ-√addin: Bir dereceye kadar.
ilâ-hünâ: Buraya kadar.
i¡lâ…: Kadını gebe bırakmak.
il¡â…: Yalatmak.
îla…†ûn: Ekîrûs ve √ûsûfûrûn da de-

nilen cevz-i Rûmînin katı zamkı. 
Bkz. cevz-i Rûmî

îlâm: Acıtmak, ağrıtmak, î≠â, îcâ¡.
i¡lâm: Bildirmek, î≠ân, i¡lân.
îlâvus: On iki parmak, boş ve ince 

bağırsaklarda şiş vb. bir neden-
den tıkanma, ileus: “Mi¡deden 
mâ-¡adâ bi’l-cümle em¡â altı 
¡adeddir; i&nâ ¡aşere ve §âim ve 
diðâð bu üçü ¡ulyâda ve sürre-
den dahi yukarıda olur. Bu ¡ulyâ 
em¡â’r-rûd südde olup &üfl nüfû≠ 
edemeyip veca¡ √âdi& olur ise 
ona îlâvus derler. ¡İnde Câlînûs 
ma¡nâsı rabb-i er√am ve ¡inde 
Buðrâ† ma¡â≠allâh demektir. Ve 
o südde eger &üflün mün¡aðid 
olduğundan √âdi& olur, ona îlâ-
vus-ı yâbis derler. Ve ba¡∂ı em¡â 
mültevî olmakla &üfl nüfû≠ eyle-
mez ve evca¡ √âdi& olur, o §ını-
fa iltivâî derler. Ve ba¡∂ı kerre 
verem √âdis olup nüfû≠a mâni¡ 
olur, ona îlâvus-ı veremî derler, 
onun mebâ√i&ine fa§l-ı müdelles 
derler, onun sebeb-i √udû&unda 
eb√â&-ı ke&îre olup kibâr-ı e†ıb-
bâ birbirlerini ta«†ı™e eyledikleri 
için.” (40a) Bkz. ðûlınc

iklîl: Bkz. iklîlü’l-melik
iklîl: Göz bebeği etrafında olan si-

yah daire: “İklîl göz bebeği e†râ-
fında olan siyâh dâiredir.” (17b); 
bir ağrı türü; taç konulan yer, ba-
şın tepesi; bitkilerde taç yaprak.

iklîlî: Bkz. derz-i iklîlî
iklîlü’l-melik, iklîl-i melik: Koç 

boynuzu, îsðîfûn (Melilotus of-
ficinalis) bitkisinin çiçeği. Bkz. 
√andeðûð

i…lîmiyâ: Altın, gümüş veya bakır 
eritildikten sonra üzerinde olu-
şan köpüksü tortu.

i…lîmiya-i fı∂∂a: Bkz. ðılîmi-
ya’l-f ı∂∂a

i…lîmiya’≠-≠eheb: Bkz. ðılîmi-
ya’≠-≠eheb:

i…râb: Doğum yaklaşmak.
¡ikriyye: Asıl olan, a§liyye.
iksâ: Giydirmek; kemiğe et giydir-

mek.
ik&âr: Çoğaltmak, artırmak.
i…ti∂â: Gerekmek, îcâb.
iktifâ: Yetinmek, ictizâ, iðti§âr.
ikti√âl: Göze sürme olarak çekme.
iktinâf: Sarmak, kuşatmak, istî¡âb.
iktinân: Saklamak.
iktinâz: Sıkı olmak, sıkılık.
i…tisâd: İtidal, dengeli olmak.
i…ti§âr: Yetinmek, iktifâ; sınırlamak.
i…¡ûmâ: Göz perdesini tüketip gör-

meyi yok eden kabuk bağlamış 
yara: “Ve üçüncü ður√a-i πâire-
ye ið¡ûmâ tesmiye olunur ve bu 
dahi i√tirâðî olur.” (270a)
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bu†mun §amπı ve sakızıdır. 
İs√âð b. ¡Ömer der ki ¡ilk-i 
enbâ† fustuðun §amπıdır ki lev-
ni ebya∂-ı kemid olur, siyâha 
nâ₣ırdır, †a¡mında merâret var-
dır, o §amπ şiddet-i √arârette 
mîvesinden çıkar ve ağacından 
«urûc eden §amπa râtînec der-
ler.” (178b) Bkz. ¡ilk-i bu†m

¡ilkiyyet: Sakız özelliği.
¡illet-i fâ¡iliyye: Hastalığa yol açan 

ana etken, sebeb-i fâ¡ilî.
ilmâm: Konmak, nüzûl.
¡ilm-i a…dem: Bkz. ¡ilm-i ilâhî
¡ilm-i ebdân: Tıp ilimleri
¡ilm-i edyân: Din ilimleri.
¡ilm-i ektâf: Bkz. ¡ilm-i ketif
¡ilm-i fı…h: Fıkıh ilmi.
¡ilm-i «a††: Remil ilmi: “¡İlm-i 

«a††an murâd remldir.” (64a)
¡ilm-i hendese: Geometri ilmi.
¡ilm-i hey™et: Astronomi.
¡ilm-i √ıf₣-ı §ı√√at: Koruyucu sağ-

lık ilmi.
¡ilm-i î…â¡: Hanende ve sazendenin 

musiki ahenk ve elhânını perde-
lerine ve rütbe ve makamlarına 
muvâfık usul ve sesle icra edil-
mesi ilmi, nakarat ve sesleri yerli 
yerine koyma ilmi.

¡ilm-i ¡ilâc: Tedavi ilmi.
¡ilm-i ilâhî: Akait ilmi, metafi-

zik, mâ-ba¡de’†-†abî¡a, felsefe-
tü’l-ûlâ.

¡ilm-i ketif: Kürek kemiğine baka-
rak hüküm çıkarma ilmi, ¡ilm-i 
ektâf.

ilbâs: Giydirmek.
ilcâ: Zorlamak.
¡ilel: Hastalıklar.
¡ilel-i müzmine: Kronik hastalıklar.
ilhâb: Yakmak, alevlendirmek, 

iş¡âl, îðâd.
il√âf: Israr, ibrâm.
il√â√: Zorlamak, ibrâm.
il√âm: Etlendirmek.
ilik: Bkz. mu««
¡ilk: Sakız gibi çiğnenebilen zamk. 

Bkz. ¡ulûk
il…â: Bırakmak, katmak; düşürmek.
il…â-i cenîn: Gebe kadın çocuk dü-

şürmek.
il…âm: Yutturmak; sokmak, iç içe 

sokmak.
¡ilk-i bu†m: Sakız termenti, binâsb, 

yinâsb, niyâsb: “Bu†m, sakız 
ağacıdır, ¡ilk sakıza derler; e§a√√ 
budur ki ¡ilk-i bu†m termentîn-
dir diye ma¡rûftur.” (144b) Bkz. 
¡ilk-i enbâ†

¡ilk-i enbâ†, ¡ilkü’l-enbâ†: Sakız 
termenti, ¡ilk-i bu†m, §amπ-ı 
bu†m, binâsb, yinâsb, ter-
mentîn: “Bu†m, sakız ağacı ve 
¡ilk-i bu†m ve §amπ-ı bu†m ve 
¡ilk-i enbâ† termentîn olmak 
üzere ma¡rûftur.” (96b); Ve 
“ilk-i enbâ†, ¡ilk-i bu†m dedikle-
ri sakızdır ki ağacının &emeresi-
ne √abbe-i «a∂râ derler, ağacı-
nın §amπına ¡ilk-i enbâ† derler, 
beyne’n-nâs o §amπ termentîn 
demekle ma¡rûftur. “Enbâ†, ne-
b†’in cem¡idir.” (170b); “Meş-
hûr olan budur ki ¡ilk-i enbâ† 
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iltivâ-i ¡a§ab: Sinir bükülmesi.
iltivâ-i em¡â: Bağırsağın kendini 

izleye bağırsak bölümüne girme-
si, intussusception.

iltivâ&: Bir nesneye sarılıp bürün-
mek, iltifâf.

iltiyâm: İyileşmek, ıslah olmak.
iltizâ…: Yapışmak, ta¡alluð.
iltizâ…-ı ecfân: Gözkapağı kon-

junktivasının göz küresi kon-
junktivasına yapışması, simple-
faron.

ilzâ…: Yapıştırmak, ayrı alan parça-
ları birleştirmek.

ilzâm: Devam etmek, sürekli onu 
yapmak.

¡imâd: Direk, di¡âme, ðıvâm; esas, 
rükn; birleşik ilacın ana maddesi; 
terkibi değiştirilmemesi gerekli 
olan ilaç: “Bir mürekkeb devâ-
nın eczâlarından istibdâli câiz 
olmayıp sâir eczâların a§lı ve mü-
rekkeb ona nisbet olunur ise ona 
¡imâd derler.” (135b); “Eger bir 
nüs«ada olan edviye cüzlerinden 
birini tebdîl câiz olmaz ise ona 
“¡imâd” derler ve tebdîli câiz ise 
“cenâ√” derler.” (378b)

imâle: Meylettirmek, eğdirmek.
i¡mâl-i yed: Eli kullanmak.
İmâmân: Hanefi fıkhında İmam 

Ebû Yusuf ve İmam Muham-
med.

¡imâme: Sarık, destâr; kuşak, dola-
ma. Bkz. ¡amâyim

im¡ân: Dikkatlice bakmak; müba-
lağa üzere hareket etmek; uzağa 
gitmek, uzun sürmek.

¡ilm-i …ıyâfet: Dış görünüşten kişi-
nin mizaç ve ruhî vaziyetini tes-
pit etme ilmi.

¡ilm-i ma¡ânî: Semantik ilmi.
¡ilm-i †abî¡î: Doğa ilimleri.
¡ilm-i te™lîf: Musikinin kurallarına 

uygun tertibi ilmi.
¡ilm-i teşrî√: Teşrih ilmi, anatomi.
¡ilm-i †ıbb: Tıp ilmi.
il§â…: Bitiştirme, yapıştırma.
ilti™âm: Kaynamak, bitişmek.
ilticâ: Sığınmak, îvâ; başvurmak.
iltifâf: Bürünmek, sarılmak, iltivâ&, 

dolanmak, iştibâk.
iltihâb: Yanma, işti¡âl; enfeksiyon.
ilti√âm: Etin kaynayarak birbirine 

kavuşması; etlenme; yara iyileş-
mek.

ilti…â: Kavuşma, birleşme.
ilti…âm: Yutmak; içine almak.
ilti…â†: Almak, a«≠.
ilti§â…: Yapışma, bitişme.
ilti§â…-ı cefneyn: Göz kapaklarnın 

birleşmesi.
ilti§â…-ı eşfâr: Alt ve üst göz ka-

paklarında kirpiklerin çıktığı 
yerlerin bitişmesi.

iltivâ: Bükülme, dolaşık olma, bur-
kulma, kıvrılma, in&inâ; yüz üstü 
yatmak: “İltivâ, in&inâ ma¡nâsına 
ya¡nî bükülmek ve inbi†â√, yüz 
üstüne ilðâ ma¡nâsınadır.” (15b)

iltivâ: Yan kısımlarda görülen kam-
burluk: Ve gâhîce zevâl-i feðâr 
yemîn ve yesârdan bir cânibe 
olur ve ona iltivâ derler. (447a)
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ðalîl olan √a†ab-ı yâbiste †ab« 
olunur. (108a)

inâme: Uyutmak.
inâ&: Dişiler.
înâ&: Kız çocuk doğurmak.
in¡âş: Yukarı kaldırmak; artırmak, 

harekete geçirmek.
¡inâye, ¡inâyet: Yardım; fayda; 

gayret:
in¡â₣: Erkek şehvetlenmek.
inbâ: Haber vermek, i«bâr.
inbât: Bitirmek, çıkarmak.
inbât-ı la√m: Et bitirmek, et çıkar-

mak.
inbât-ı sinn: Diş çıkarma.
inbi¡âc: Yarılmak, inşiðâk.
inbihâr: Soluyarak kesik nefes al-

mak.
inbi…âr: Yarılmak, inşiðâk.
inbi&â&: Saçılma, dağılma, inti&âr.
inbisâ†: Açılma, yayılma; (nabızda) 

genişleme.
inbi†â√: Yüz üstü uzanmak, yat-

mak, yüz üstüne bırakmak: “İlti-
vâ, in&inâ ma¡nâsına ya¡nî bükül-
mek ve inbi†â√, yüz üstüne ilðâ 
ma¡nâsınadır.” (15b)

inbi†a√: Yüz üstü yatmak.
inbitâr: Kesilmek.
inbiyâlûs: Bkz. √ummâ-ı inðıyâ-

liyûs
incâ√: Kurtulmak; hacetini görmek.
incâ§: Bkz. iccâ§
incâz: Sadık olmak; yerine getir-

mek.

¡imâret: Mamur yer, meskûn ma-
hal.

imâ†a: Gidermek, izâle.
imhâl: Geciktirme; gecikme.
imlîsî: Çölde yetişen tanesiz bir nar 

çeşidi.
imrâr: Sürmek.
imsâk: Tutmak; muhafaza etmek, 

√ıf₣
imtidâd: Uzama, sünme.
imtilâ: Dolma, şişme; tokluk; şiş-

kinlik.
imtilâî √ummâ: Bkz. √ummâ-ı 

yevm-i imtilâiyye
imtinâ¡: İmkânsızlık; geri durmak, 

kaçınmak, ibâ, teðazzüz.
imti§â§: Emmek, sormak, içine 

çekmek, ma§§, ce≠b.
imtiyâr: Gıdalanmak. Bkz. mîre
imtizâc: Birbirine iyice karışmak, 

i«tilâ†, mu«âla†a.
im≠â: Cinsel temas sırasında fışkır-

madan penisten açık renkli, ya-
pışkan sıvı çıkmak.

inâ™: Kap, kâse. Bkz. âniye
inâfe: Yükselmek, işrâf.
inâ«a: Deve çökmek.
inâ-i mu∂â¡af: İçine su konulmuş 

büyük kazanla onun içinde deva 
pişirilen küçük kazandan oluşan 
iki kazan: “İnâ-i mu∂â¡af odur 
ki bir ðıdr-ı kebîre su sabb olu-
nup ve ðıdr-ı §aπîr-i â«ere †ab«ı 
murâd olunan devâ va∂¡ olun-
duktan sonra o §aπîr ðıdr ðıdr-ı 
kebîrin vasa†ına konulup nâr-ı 
fa√mda veyâ«ûd du«âniyyeti 
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indifâ¡ât: Çıkarıp atmalar.
indimâl: Yara, çıban iyileşmek, 

bür™.
indisâs: Bir şeyin içine çekilip 

emilmek, gizlenmek.
¡ineb ¡a…îdi: Üzüm pekmezi, ¡aðîd-i 

¡ineb.
¡ineb: Üzüm.
¡inebeteyn: Olekranon çukuru ve 

koronoid çukuru: “Pes √uzzun 
iki †arafında olan iki nuðrenin 
biri fevðten ðuddâma ve biri 
ta√ttan «alfe olur. O iki nuðre-
nin fevðânîsi insî †arafında olup 
müstevî ve melâsetli olur ve 
üzerinde √âcizi olmaz. Ammâ 
nuðre-i va√şiyye insiyyeden 
büyük ve geniş olup o nuðre-i 
va√şiyyeden nuðre-i insiyyeyi 
vely eden †araf melâsetli olmaz 
ve √ufresi müstedîre olmaz belki 
cidâr-ı müstaðîm gibi olur √attâ 
o nuðre-i va√şiyyeye sâ¡idden 
dâ«il olan zâide cânib-i va√şîye 
√areket edip o cidâr-ı müstaðîme 
vâ§ıl olsa zâide vaðf edip sâkine 
olur. Zamân-ı âtîde bu nuðre-
ler[e] i√tiyâcın vechini biz îrâd 
eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ. İbuðrâ† 
bu iki nuðrelere ¡inebeteyn tes-
miye eder.” (15b, 225as)

¡ineb-i &a¡leb, ¡inebü’&-&a¡leb: İt 
üzümü (Solanum nigrum)

¡inebiyye: Gözün iris tabakası; kor-
neadaki yarık aracılığıyla irisin 
bir bölümünün fıtık şeklinde 
dışarıya kabartı yapması, iri-
doceie: “Ve eger ¡inebiyyeden 
₣âhir olan miðdâr yesîr olur ise 

incibâr: Kırık kemik kaynamak.
incik: Bkz. sâð
incir: Bkz. tîn
incirâd: Soyulmak.
inci≠âb: Çekilme, rücû¡; icti≠âb.
in∂âc: Nesneyi yakmadan mutedil 

hararetle olgunlaştırmak, pişir-
mek: “Ma¡lûm ola ki cism-i ra†ba 
ta¡alluð eden √arâret müte¡alliði 
olan cismi †abî¡atından i«râc eyle-
meyip taπyîr eylemese o √arâretin 
cismde i√dâ& eylediği e&ere sü«û-
net-i sâ≠ec derler ve eger †abî¡atın-
dan i«râc edip †abî¡atın ma†lûbu 
olan bir emre i√âle eder ise ona 
in∂âc derler ve o i√âle olmayıp 
lâkin la†îfi ke&îften temyîz edip 
la†îfi ta§¡îd ve ke&îfi tersîb eder 
ise ona i√râð derler ve eger in∂âc 
ve i√râðın πayri vech ile cism-i 
ra†bı †abî¡atından i«râc eder ise 
ona ¡ufûnet derler.” (459a) Bkz. 
mün∂ic, ðuvvet-i mün∂ice

¡inde: Yanında; görüşünde.
¡inde’l-ba¡∂: Bazılarına göre.
¡inde’l-¡âmme: Halk katında.
¡inde’l-√âcet: İhtiyâç zamanında.
¡inde’n-nevm: Uyurken.
¡inde’t-tekellüm: Konuşurken.
¡inde’t-teneffüs: Soluk alırken.
in∂ıπâ†: Sıkışma, ta∂yîð, in¡i§âr.
in∂ımâm: Üst üste gelmek, yapış-

mak; katmak; yumulmak.
in∂ımâm-ı ra√im: Rahim içi yapı-

şıklık, uterin şinesi.
indifâ¡: Def edilme, itilme, çıkarıl-

ma.
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infilâ…-ı müfred: Bkz. in√ilâl-i ferd
infirâc: Açılma, ayrılma.
infirâş: Döşenme, serilme.
infisâ«: Bozulmak, azalar birbirin-

den ayrılmak.
infi§âl: Ayrılmak, ayrılık; birden 

çok parçalı organlarda parçalar-
dan birinin diğerlerinden kopa-
rak ayrılması, «al¡: “Eger tefer-
ruð-ı itti§âl ¡u∂v-ı mürekkebe 
¡ârı∂ olup mürekkebin iki cüz™-
lerinden e√adühümâ â«erden te-
ferruð edip o mürekkebde olan 
a¡∂â-i müteşâbiheden birine te-
ferruð i§âbet etmezse ona infi§âl 
tesmiye ederler, «al¡ dahi tesmi-
ye olunur.” (32a)

infişâş: Dağılma; kabarma.
infitâ√: Açılma.
infitâ…: Yırtılmak.
infitâl: Bükülmek.
inπılâ…: Kapanmak; vajinal atrezi.
inπımâ∂: Yumukluk.
inπımâ∂-ı ecfân: Kirpiklerin yu-

mukluğu.
inπımâr: Sıvıya batma, suya dal-

ma; suda boğulma.
inπımâz: Dürtülme, içeri doğru ba-

sılma; şiddetlenme, iştidâd.
inπısâl: Akmak.
inπizâr: Daldırmak, batırmak.
inhâ∂: Harekete geçirmek, ta√rîk.
inhâk: Mecalsiz bırakmak, i∂¡âf.
in«ıfâ∂: Aşağı inmek, içine girmek, 

πavr; alçaklık.
in√ıfâ₣: Korunmak, in«ırâz.

o «arða nemlî ve ke≠âlik mûr-ı 
sür« ve ≠übâbî tesmiye olunur 
ve bu tesmiye o ₣âhirin §ıπarı 
ve kiberi √asebiyle olur. Ve eger 
¡inebeden ₣âhir olan bu miðdâr-
dan ziyâde olup cüz-i ₣âhir üzüm 
dânesi miðdârı olur ise o «arða 
¡inebiyye derler. Ve üzüm dâne-
sinden ziyâde olur ise ona tuffâ√î 
tesmiye olunur. Ve eger ¡inebiy-
ye cidden «urûc edip iki göz ka-
pakları arasına √âile olup gözün 
kapanmasına mâni¡ olur ise ona 
mismârî tesmiye olunur.” (270b) 
Bkz. nütû™-i ¡inebiyye, nemlî, 
mûr-ı sür«, ≠übâbî, tuffâ√î, mis-
mârî.

¡inebiyye: Üzüm tanesine benzeyen 
erguvan renkli basur.

infâ≠: Girdirmek, nüfuz ettirmek, 
islâk.

infe«a: Kursak; süt emmekte olan 
hayvanların midelerinde bulu-
nan ve maya yapılan sütü. “İn-
fe«adan her √ayvânın memede 
olup ra∂î¡ ve §aπîr olanlarının 
mi¡desinde olan süt murâd olu-
nur.” (144a); “İnfe«a, Türkîde 
peynir mayası derler.” (144a);

infi¡âl: Tesir.
inficâr: Kan akmak; kaslarda bulu-

nan atar ya da toplar damarlarda 
yırtılma, kopma: “Eger tefer-
ruð-ı itti§âl ¡a∂alin şerâyîninde 
veyâ«ûd evridesinde olur ise ona 
inficâr derler.” (32a) Bkz. §ad¡, 
ða†¡, fa§l, nebð; şişlikteki sıvının 
olgunlaşıp çıkması.

infi…â™: Deşilmek, inşiðâð.
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in√iyâz: Ayrılma, kopma, teferruð.
in¡ibâl: İri ve semiz olmak.
in¡idâm: Yok olmak, yokluk, fıð-

dân.
in¡i…âd: Bir şekle bağlanmak, koyu 

kıvam tutmak, koyuluk.
in¡ikâs: Yansıma.
in¡i§âr: Sıkılmak, sıkışmak, in∂ıπâ†
in¡i†âf: İki kat olmak, bükülmek.
in…â¡: Islatmak, suya batırmak.
in…ıbâ∂: Daralma, sıkışma; (nabız-

da) kasılma.
in…ı∂â: Bitmek, geçmek.
in…ılâ¡: Kökünden koparılmak, 

zevâl.
in…ılâb: Ters dönmek.
in…ılâb-ı cefn: Bkz. şetere
in…ılâb-ı mi¡de: Sindirilmiş gıdanın 

ağızdan çıkarılması: “İnðılâb-ı 
mi¡de” ona derler ki me™kûl olan 
πıdâ mi¡dede ha∂m olduktan 
sonra mi¡de onu ðay™la meh∂û-
men def¡ eyleye.” (375b)

in…ılâb-ı ra√im: Rahim sarkması, 
¡afel, metroptosis.

in…ılâb-ı §ayfî: 21 Haziranda dünya-
nın yörünge üzerinde güneşten en 
uzak olduğu noktada bulunması 
hâli.

in…ılâb-ı şitevî: 21 Aralıkta dünya-
nın yörünge üzerinde güneşe en 
uzak olduğu noktada bulunması

in…ısâm: Bölünme, taksim olunma.
in…ışâr: Soyulma.
in…ı†â¡: Kopma, kesilme: inðı†â¡-ı 

ma†ar, inðı†â¡-ı ¡ırð, inðı†â¡-ı nesl, 

in«ılâ¡: Kopma, yerinden çıkma; 
uzvun eklem yerinden çıkması: 
“Emrâ∂-ı mev∂i¡in dört ðısmının 
evvelkisi ¡u∂vun maf§alından 
in«ılâ¡ı ya¡nî maf§alın iki ¡a₣-
minde olan zâidenin √ufresinde 
«urûc-ı tâmm ile «urûcudur; bu-
nun adına in«ılâ¡ derler.” (31b)

in«ırâ…: Yarılma, yırtılma, inhitâk.
in«ırâz: Sağlam olmak, korunmak, 

in√ıfâ₣.
in√ı†âm: Kırılmak, in√ı†âm.
in√ı†â†: Düşme, azalma.
inhi∂âm: Sindirilmek.
in√idâr: İnmek, iniş, nüzûl.
in√ilâl: Bkz. teferruð-ı itti§âl
in√ilâl: Çözülme; yok olma.
in√ilâl-i ferd: Tek dokuda, uzuvda 

yırtılma, kopma, infilâð-ı müf-
red. Bkz. teferruð-ı itti§âl

in√ilâlü’l-ferdi’l-müşterek: Daha 
çok a¡∂â-i müteşâbihede meyda-
na gelen yırtılma ve kopmalar: 
“İn√ilâlü’l-ferdi’l-müşterek” o 
teferruð-ı itti§âldir ki a¡∂â-i mü-
teşâbiheye ¡ârı∂ olur, ¡a§abın te-
ferruðu gibi ve a¡∂â-i müteşâbi-
heye ¡ârı∂ olmaksız evvelâ a¡∂â-
ya ¡ârı∂ olur, mefâ§ılın «urûcun-
da olduğu gibi; ¡a§ab dahi ba¡∂ı 
kerre mev∂i¡inden «urûc eder. 
(257b)

in√inâ: Eğilme, in&inâ.
in√irâ†: Beden çelimsizlenip incel-

mek, hüzâl.
inhitâk: Parçalanma, yırtılma, da-

ğılma, in«ırâð.
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in†ıfâ: Sönme.
in†ılâ…: Boşalma.
inti¡âş: Yeniden dönmek, ¡avdet; 

ayılmak.
intibâh: Uyanmak.
intibâ≠: Nebize dönüştürmek.
intidâ: Islanmak.
inti∂âc: Olgunlaşma, kıvamını bul-

ma.
intifâ¡: Faydalanma, yarar görme.
intifâ: Uzaklaşma.
intifâ∂: Saçılmak; silkilmek, ürper-

mek.
intifâ«: Şişme, kabarma; mide ya da 

bağırsaklarda gaz birikmesi, do-
kunun hava veya gaz toplanma-
sı sonucu aşırı şişme göstermesi 
hali, emphysema. “İntifâ« bir 
veremdir ki bârid olur ve √ikkesi 
olur ve πâlib-i √âlde mâddesi rî√ 
olur ve ba¡∂ı kerre fa∂la-i balπa-
miyye-i raðîða olur ve fa∂la-i 
mâiyyet ve fa∂la-i sevdâviyyet 
dahi olur.” (276a)

intifâ&: Tükürülmek. Bkz. nef&
intifâş: Ditilip ayrılmak.
intihâk: Yırtılma.
inti√âl: Aktarmak.
inti…â∂: Bozulma.
inti…âl: İntikal; çerezlenmek.
inti…âr: Çukur olmak.
intikâs: Aşağı inmek; aşağı eğil-

mek.
inti…â§: Azalma.
inti…â†: Nokta nokta şeklinde ya-

yılmak.

inðı†â¡-ı nefes, inðı†â¡-ı §avt.
in…ıyâliyûs: Bkz. √ummâ-ı inðıyâ-

liyûs
in…ıyâlûs: Bkz. √ummâ-ı inðıyâ-

liyûs
inkibâb: Netice almak için gayret 

etmek.
inkisâr: Kırılmak; vücutta kırgın-

lık; kesilme.
inkişâf: Açılma.
inmâ: Çıkarmak, çoğaltmak.
inmâ¡: İnceltip akıcı hâle getirmek, 

inceltmek; ezmek.
in§âf: Adalet.
insân-ı ¡ayn: Gözbebeği.
in§ıbâb: Dökülmek, akmak.
in§ıbâπ: Boyalı olmak, boyanmak.
in§ıdâ¡: Yarılıp çatlamak, inşiðâð, 

inðı†â¡.
insî: Nesnenin içe, sola bakan yönü.
insidâd: Tıkanma, kapanma.
insi√âb: Sürünmek.
in&i…âb: Delinmek.
insikâb: Dökülme.
insilâ«: Giderilme, soyulma: in-

silâ«-ı levn 
in&inâ: Eğilme, iki kat olma, bükül-

me, iltivâ.
insiyâb: Yılan akmak.
inşâf: Emmek, içine çekmek.
inşi…â…: Yarılma, kopma, inðı†â¡.
inşivâ: Pişmek, in†ıbâ«; pişkinlik.
in†ıbâ«: Pişmek, inşivâ; pişkinlik.
in†ıbâ…: Kat kat olmak, tabakalan-

ma; kapanma, isti§√âf.
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inzirâ…: Basınçla fışkırarak atıl-
mak, fırlatılmak.

ipek: Bkz. ibrîsem, ðazz
¡irâ∂: Enli olanlar.
ir¡âd: Titretme, ta√rîk, hezz.
¡irâ∂: Yan.
i¡râ∂: Yüz çevirmek.
ir¡âf: Burnu kanatmak.
irâ√a: Rahatlatma.
irâ…a: Dökmek, akıtmak, isâle.
îrâ&: Doğurmak, netice vermek.
İras†ırâ†is: Erasistratus.
irben irben: Uzuv uzuv.
irbiyân: İstakoz; burun polipi, ve-

rem-i enf; bâsûr fi’l-enf, nâ§û-
ru’l-enf: “Câlînûs’un bu vereme 
irbiyân tesmiyesinin iki vechi 
vardır. Vech-i evvel budur ki bu 
verem rı«vdır, nitekim balık rı«v 
olduğu gibi. Ve vech-i &ânî budur 
ki bu veremde burnun içinde ve 
ernebe dedikleri burun ucunda 
kırmızı damarlar olur, ≠ikr olu-
nan balıkta o mi&lli ercül-i ke&îre 
olduğu gibi √attâ o damarlar §ulb 
ve a«∂ar olsa ona sere†ân tesmi-
ye ederler. Ve irbiyâna √a≠≠âð 
e†ıbbânın kimisi bâsûr fi’l-enf ve 
kimisi nâ§ûru’l-enf tesmiye eder-
ler, ikisi dahi «a†âdır, vech-i «a†â 
Mu¡âlece-i Bu…râ†iyye’de mes†ûr-
dur.” (290a)

irci√nâniyyet: Bir tarafa ağırlıktan 
dolayı meyletme.

ir∂â¡: Emzirmek.
irdâ™: Kötü tesir etmek.
irdâf: Destek, yardım.

intinân: Kokmak, kokuşmak.
inti§âb: Dik durmak; sıkıntılı nefes 

alıp vermek. Bkz. inti§âb-ı nefes:
inti§âb-ı nefes: İleri derecede kalp 

ve akciğer yetmezliğinden kay-
naklanan ve ancak güç ve oturur 
durumda yapılabilen solunum, 
ortopnea. Bkz. nefes-i munta§ıb

intisâc: Dokunma, örülme.
inti§âf: Orta; ortada olmak.
inti&âr: Dağılma, saçılma, inbi&â&; 

dökülme.
inti&âr-ı eş¡âr: Kıl dökülmesi.
inti&âr-ı şa¡r: Kıl dökülmesi, saç 

dökülmesi.
intişâf: Emip içine çekmek, icti≠âb.
intişâr: Dökülmek; yayılma; sert-

leşme.
intişâr: Penis sertleşmek.
intişâr-ı ¡ayn: Umûr-ı yâsefîs, ama-

urosis, gözbebeğinin büyümesi 
ve bundan kaynaklanan görme 
kaybı. Bkz. ₣ulmet-i ba§ar

intişâr-ı πıdâ: “∏ıdânın intişârın-
dan murâd ha∂m-ı &ânîden sonra 
πıdânın tevzî¡ ve taðsîmi olur.” 
(122a)

intişâr-ı …a∂îb: Peniste sertleşme.
intitâf: Dökülme (saç)
inti₣âr: Beklenmek, gözlenmek.
inzâl: İndirmek, i√dâr; spermin bo-

şalması.
in≠âr: Yol açmak, sebebiyet ver-

mek; hastalığın kötüye gittiğini 
gösteren belirtiler. Bkz. taðdi-
me-i ma¡rifet

inzi¡âc: Kopmak, ayrılmak.
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irti√âl: Göç etmek.
irti…â: Yukarı çıkmak.
irtikâm: Birikmek, ictimâ¡.
irtikâz: Bir nesne yerinde dikili 

sağlam durmak.
irtivâ: Suya kanmak.
irtiyâ∂: Hareket ettirmek.
irzâ…: (Sperm vs.) Fışkırtmak.
i§âbet-i ¡ayn: Göz değmesi, nazar.
i§¡âd: Yükseltmek, terfî¡.
isâ™et: Kötü olma, bozulma.
isâπa: Boğazdan bir nesneyi kolay-

lıkla geçirmek.
i§â«a: Kulak vermek, dinlemek.
î&â…: Sağlam kılmak, sağlam bağla-

mak.
î§âl: Ulaştırmak, iblâπ.
isâle: Akıtmak, irâða.
¡i&âr: Ayak kaymak, sürçmek.
i&âre: Hareket ettirmek, ta√rîk.
is¡â†: Koklatmak, burna kokusunu 

çekmek. Bkz. isti¡â†
i§ba¡: Parmak, engüşt. Bkz. e§âbi¡
i&bât: İspat; sağlamlaştırmak.
isfâ…î: Ri¡yü’l-ibil, sifâðî, sifâðîn 

(Echinops echinatus).
isfenc, isfence: Sünger, πayme 

(Euspongla officinalis): “İsfenc” 
süngerdir, ona ¡avâmm-ı Baπ-
dâd πayme derler. Ve ba¡∂ıların 
√ayvândır dedikleri πala†tır belki 
sünger bir şey™dir ki ba√rde ba¡∂ı 
a√câr üzerine tekevvün eder. O 
√acerden lîf hey™etinde ba¡∂ı ec-
zâlar kabarır ve cilde-i raðîð gibi 
nesne o lîfleri i«â†a eder, &uðbe-

îres: Bkz. sûsen
îresâ: Gök süsen (Iris florentina, 

Iris germanica) kökü, benefşe 
kökü: “Îresâ laf₣-ı Yûnânîdir, 
ðavs-ı kûza√ ma¡nâsınadır, sû-
senin zehresinin elvân-ı mu«-
telifesi olmakla ðavs-ı ðûza√a 
müşâbih olduğundan sûsen-i âs-
mâncûne ya¡nî gök sûsenin kö-
küne îresâ denildi, elsine-i nâsta 
benefşe kökü demekle ma¡rûf-
tur.” (146b)

irfâd: Sarmak.
ir«â: Gevşetmek. Bkz. mür«î
irhâ…: Zorlamak.
irin: Bkz. ðay√, midde.
ir…âd: Uyutmak
irsâl: Göndermek; uzatmak.
irsâlât: Gün başında sürekli kan 

almak: “İrsâlât demekle ma¡rûf 
olan fa§da mürâ¡ât olunur ya¡nî 
evâil-i eyyâmda mütevâliyen ve 
mirâren fa§d olunur ve her bi-
rinde demden ða†arât-ı ma¡dûde 
irsâl ve i«râc olunur.” (301)

irsâl-i ¡ala…: Bedene kan emmesi 
için sülük yapıştırmak.

irti¡âd: Titremek.
irti¡âş: Chorea syndrome, kol, ba-

cak, yüz ve boyun kaslarında 
istem dışı hareketlerle belirgin 
sinir sistemi bozukluğu.

irtibâk: Istırap.
irtibâk: Istırap.
irticâ¡: Geri dönmek.
irtifâ¡: Yükselmek, işrâf; yüksek-

lik.
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is«ân: Isıtmak; hararet.
is…â: Sıvı içirmek.
iskâf: Ayakkabı yapan, başmakçı, 

kefş-ger. Bkz. esâkife
is…an…ûr: Bkz. seðanðûr
is…an…ûrâ: Bkz. seðanðûr
iskâr: Sarhoş etmek.
is…â†: Düşürmek, azaltmak; uzvu 

bedenden alıp çıkarmak.
is…â†-ı cenîn: Düşük yapmak, 

isðâ†-ı veled
is…â†-ı şa¡r: Kıl dökmek.
is…â†-ı veled: Düşük yapmak, 

isðâ†-ı cenîn
îs…îfûn: Bkz. iklîlü’l-melik
is…îl: Ada soğanı, ba§al-ı zîr, ¡un§ul 

(Urginea maritima, Scilla mariti-
ma)

is…ulafendriyûn: Bkz. seðûlaðand-
riyûn

is…ûla…andriyûn: Bkz. seðû-
laðandriyûn

is…ûlû…andriyûn: Bkz. seðû-
laðandriyûn

is…ûrdiyûn: Kurtluca, seðûrdiyûn, 
seðûr≠iyûn, &ûm-ı berrî (Teucri-
um scordium)

islâk: Dahil etmek, sokmak, infâ≠.
ismâ¡: İşittirmek, duyurmak.
ism-i ¡âmm: Genel kullanılan keli-

me; cins isim.
ism-i fâ¡il: Etken sıfat-fiil.
ism-i mef¡ûl: Edilgen sıfat-fiil; pa-

sif eşcinsel.
i&mid: Sürme taşı, ku√l, antimon 

(Stibium)

leri daðîð olup ke&îf olana ≠eker 
derler ve &uðbeleri vüs¡atli ve 
«afîf olana ün&â derler.” (145b)

isfencât: Süngerler.
isfence-i ba√rî: Deniz süngeri.
isfencî: Biçimce süngersi olan.
isfend: Beyaz üzerlik. Bkz. √armel
isferek-i azra…: Bir tür kâfur (cam-

phora)
isfîdâc: Çinko oksit (Cerussa), is-

fîdâc-ı re§â§, yanmış kurşun: 
“İsfîdâc, sefîd’den mu¡arrebdir, 
sefîd Fârsîdir, ebya∂ ma¡nâsına-
dır. İsfîdâcdan murâd isfîdâc-ı 
re§â§tır. Ba¡∂ı kerre cibsîn de-
dikleri ecsâd-ı √aceriyyeye dahi 
isfîdâc derler. I§fahân’da bir nev¡ 
†în vardır, onunla §ıbyân kitâbet 
ederler, ona dahi isfîdâc derler.” 
(148a) Bkz. merhem-i isfîdâc

isfîdâcât: Maddesi çinko oksit 
olanlar.

isfîdâc-ı re§â§: Bkz. isfîdâc
isfîdbâc, isfîdbâce: Sade, pirinç 

ve daha çok nohutla haşlan-
mış et çorbası: “İsfîdbâca Fâr-
sîde no«ûd-âb derler, o la√mın 
meraðasıdır ki ona bir miðdâr 
no«ûd «al† ederler ve onda key-
fiyyât-ı πâlibesi olunan tevâbil 
ebâzîr mi&lli nesneler olmaz.” 
(105b) 

isfilâ&ûs: ðafru’l-Yehûd?
i§firâr: Sararma.
is√âc: Deri soymak. Bkz. sa√c
ishâl: İshal, isti†lâð-ı ba†n, yürek 

sürmesi, diyare.
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isti¡câb: Hayret etmek.
isti¡câl: Acele etmek.
isticlâb: Kendine çekmek, icti≠âb.
istidâre: Yuvarlaklık.
istidfâ: Isınmak.
istidfâ¡: Uzaklaştırmak istemek, 

def etmek.
istid«âl: İçeri almak.
istidlâl: Delil getirmek; tanı koy-

mak.
istidrâc: Derece derece artırmak.
istîfâ: Hepsini içine almak, yeteri 

derece olmak.
isti¡fâ: Vazgeçmek.
istifâ∂a: Akıtmak; feyzlenmek, is-

tifâde.
istifâde: Elde etmek.
istifâf: Toz hâlinde olan ilaç kullan-

mak. Bkz. sefûf
istifrâd: Yalnız kalmak istemek.
istifrâπ ¡alâ-sebîli’l-isti₣hâr: Sara 

ve nikris gibi hastalıkların nö-
betleri gelmeden önce yapılan 
kusma ve ishal işlemi, fa§d-ı 
isti₣hâr: “Ve istifrâπın bir nev¡i 
dahi vardır ki ona istifrâπ ¡alâ-se-
bîli’l-isti₣hâr denir ve o istifrâπ 
vaðtleri ma¡lûm ve dâire olan 
niðris ve §ar¡ mara∂larında olur, 
vaðti gelmezden muðaddem o 
mara∂larda fa§d ve ishâlden han-
gisi muvâfıð ise onunla istifrâπ 
olunur.” (114b)

istifrâπ: Boşaltmak, atmak; isteye-
rek kusmak; vücuttan bevl, kan, 
balgam gibi madddeleri kusma 
(ðay™), ishâl ve kan alma (fa§d) 

i&nâ ¡aşer, i&nâ ¡aşere, i&ney ¡aşere: 
On iki; on iki parmak bağırsağı.

ispençiyar: Eczacı.
isrâ¡: Acele etmek, hızlandırmak.
isrâc: Kandil fitili yakmak.
i&râre: Bkz. enberbârîs
isrences: Hint kökenli bir birleşik ilaç.
issilik: Sıcaklık.
i§†af†î…ân: Terkibinde karanfil, af-

yon, helîle, Arap zamkı ve altın 
kalemyası olan göz şiyafı.

is†âm: Bkz. şâbûrðân
istâr: Dört mi&ðâl, 18,88 gr: 

(Mi&ðâl ağırlığı 4,81 gr karşılı-
ğı kabul edilirse): “el-İstâr: Altı 
dirhem ve iki dânıð, bi-√isâbı 
mi&ðâl dört mi&ðâldir.” (147b)

istı√fâ₣: Muhafaza etmek.
istı§fâ: Damıltma, durultma.
istı§√âb: Yanında bulundurmak.
istı§lâ√: İyileştirmek.
istı§vâb: Doğru bulmak.
istî¡âb: Bütünü kaplamak, içine al-

mak, i√â†a, iktinâf, istiπrâð.
isti¡â∂a: Bedelini istemek.
isti¡âfe: İğrenmek, istikrâh.
isti¡â†: Burna deva çekmek.
istib¡âd: Uzak bulmak, kabul etme-

mek.
istibâle: İşetmek.
istibdâl: Değiştirmek; bedelini, 

dengini istemek.
istibrâd: Soğuk olmayanı soğuk 

hissetmek.
istib†ân: İçine almak, içermek, i√-

tivâ.
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isti√§âf: Sertleşmek, sert olmak.
istihsâl: İshal etmek ya da uzuvdan 

zararlı maddeyi atmak.
isti√sân: Güzel bulmak, beğenmek.
isti√yâ: Haya duymak.
isti¡…âb: Ayıp aramak.
istî…â₣: Uykudan uyanmak.
isti…bâ√: Çirkin saymak.
istikbâr: Büyük olmak.
isti…lâl: Azımsamak; kendi başına 

yapmak.
istikmâl: Tamamlanmak, istitâm-

me.
isti…nâ¡ fi’l-edhân: Yağ içinde 

oturmak.
istiknân: Gizlenme, i√tibâs.
istikrâh: Tiksinmek, isti¡âfe.
isti…§â: Bir şeyi derinliğine ele al-

mak.
istik&âr: Artırmayı istemek.
isti…†âf: Atı durdurmak için gemi-

ni çekmek: Ve istið†âf feresin 
licâmını ve gemini ce≠b edip 
dursun için çekmektir ve iştiðâðı 
ðu†ûf’tandır, bu†™-ı meşy ma¡nâ-
sınadır.” (99b)

isti…≠âr: Murdarsamak.
istilâb: Kapıp almak, i«tilâs.
istilâ√: Gözetlemek, teba§§ur.
istil…â: Sırt üstü yatmak.
istil≠â≠: Lezzet almak.
istimâ¡: İşitme.
istimrâ: Hazm etmek, istim-

râu’†- †a ¡âm.
istimrâr: Devamlılık; devam et-

mek.

gibi yollarla tasfiye etmek: “İs-
tifrâπ bedende olan mâddenin 
«âric-i bedene √areketine der-
ler.” (124a)

istifrâπât: Kusma, ishal ya da kan 
verme yoluyla vücuttan zararlı 
maddelerin tasfiyeleri: “Bu fa§l 
istifrâπât ya¡nî ðay™ ve ishâl ve 
fa§d mi&llilerden her birisi ne 
zamân isti¡mâl olunmak gerektir 
ve isti¡mâl olundukta ne keyfiy-
yet ile isti¡mâl olunduğunu bildi-
rir.” (114b)

istiπâ&e: Feryat etmek.
istiπrâ…: Ağır uyku uyumak, ağır-

lık basmak; içine almak.
isti√â∂a: Regl görmek.
isti√âlât: Değişimler.
isti√âle: Dönüşmek, bir hâlden baş-

ka bir hâle geçmek.
istî√âş: Kerih görmek.
isti√bâb: Güzel bulmak.
isti«bâ&: İğrenmek, kötü görmek.
isti√∂âr: Geri getirme, hazır tutma.
isti«fâf: Azaltmak, hafifletmek.
isti√kâk: Kazınmak.
isti√kâm: Kuvvetli olmak; sağlam-

lık, metânet, §alâbet; iyice yer-
leşmek.

isti«lâf: Yerine nesne ya da kişi bı-
rakmak.

istihlâk: Helâk eylemek, yok et-
mek, istî§âl.

istihlâl: Çocuk doğduğunda ağla-
mak.

isti√mâm: Yıkanmak, iπtisâl. 
isti«râc: Çıkarmak; hüküm çıkarmak.
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ması: “Ve ba¡∂ı kerre ∂a¡f mi¡-
denin câ≠ibesine ¡ârı∂ olup a§lâ 
câzibe ce≠be ðâdir olmaz ve bir 
ðavm ona istir«â-i mi¡de tesmiye 
ederler.” (341a)

istirsâl: Uzatmak; çıkarmak.
istirşâ√: Sızdırmak.
istir†âb: Rutubetlenmek, ıslanmak.
istirvâ√: Dinlendirmek, rahatlat-

mak, icmâm, tervî√.
isti¡§â: Karşı koymak.
isti§¡âb: Güçlük çekmek; zorlan-

mak.
istî&â…: Sıkı bağlanmak.
istî§âl: Yok etmek, istihlâk, ifnâ.
isti§√âf: Sayfa sayfa olma, kat kat 

olma, in†ıbâð.
istishâl: Kolay hâle getirmek, kolay 

görmek; müshil ilaç kullanmak; 
ishal talep etmek.

istis…â: Vücutta su toplanması, is-
tisðâ-i mâî, dropsy, ascites.

istis…â-i bârid: Deri altı dokuların-
da fazla miktarda vücutta ateş 
olmaksızın su toplanması: “İs-
tisðâ-i bâridden murâd √ummâsı 
olmayan istisðâdır.” (83b)

istis…â-i la√mî: Deri altı dokuların-
da su toplanması, ödem.

istis…â-i zı……î vü †ablî: Karında 
gaz ya da havadan kaynaklanan 
şişkinlik, timpanizm.

istismân: Şişmanlamak istemek.
istişfâ: Şifa aramak.
istişhâd: Delil getirmek.
istişmâm: Koklamak.

istimsâk: Tutmak.
isti¡nâ: Fayda sağlamak.
istinân: Misvaklanmak, misvak 

benzeri bir nesneyi dişlere sürt-
mek.

istinbât: Hüküm çıkarma.
istincâ: İstinca, temizlenmek.
istinfâz: Oynatmak.
istin…â: Temizlenmek; sıvı veya 

buhar içinde oturmak.
istin…âl: Taşınmak, aktarılmak.
istinmâ: Büyüyüp gelişmek.
istinşâ…: Bir nesneyi soluyarak 

burna çekmek, teneffüs için ha-
vayı çekmek.

istin₣âf: Temizlenmek.
istinzâl: İndirmek.
isti¡râ∂: Enli olmak; eninden gel-

mek.
istircâ¡: Geri getirmek, döndürmek, 

istirdâd.
istirdâd: Döndürmek, geri getir-

mek, istircâ¡.
istirfâd: Bez vs. ile sarmak, kırık 

kemiği sarmak.
istir«â: Gevşeme; felç.
istir«â-i ¡a∂ale: Kas felci.
istir«â-i ¡a§ab: Sinir felci.
istir«â-i lisân: Dil felci.
istir«â-i li&e: Diş eti çekilmesi, 

gevşemesi.
istir«â-i ma…¡ade: Anüs felci, 

proktoparalizis.
istir«â-i mefâ§ıl: Eklem felçleri.
istir«â-i mi¡de: Mide felci, gastro-

perazi; gıdanın midede durma-
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işâle: Yukarı kaldırmak, terfî¡.
işbâ¡: Doyurmak; doyurucu açıkla-

ma yapmak.
işfâ: Yaklaştırmak.
işfâf: Şeffaf olma.
işπâl: Alıkoymak, meşgul etmek.
işkâl: Şüpheye düşmek.
işkenbe: Bkz. kirş
işmâm: Koklatmak.
işmîzâz: Ürpermek.
işnân: Bkz. üşnân
işrâf: Yükselme, irtifâ¡; yüksek yere 

çıkmak; ölüme yakın etmek.
işrâ…: Doğmak, güneş doğmak.
işti¡âl: Tutuşma, yanma, tevaððud, 

ittiðâd; iltihâb.
iştibâh: Şüpheye düşmek.
iştibâk: İç içe geçme, örülme, il-

tifât; örgü.
iştidâd: Çoğalma, artma, çok şid-

detlenme.
iştihâ: Arzulamak, iştiyâð.
iştikâ: Şikâyet etmek
iştimâl: Bürümek, içine almak.
iştir: Bkz. baðla-i Yemâniyye
iştirâk: Ortak olmak, müşterek ol-

mak.
iştirâ†: Şart koşmak.
iştiyâ…: Arzulamak, iştihâ.
i†â¡at: İtaat, uymak, ittibâ¡.
it¡âb: Yormak.
i¡tâd: Hazırlamak.
i†âfe: Çevirmek, ihata etmek.
i†âle: Uzatmak, uzun tutmak.
i†¡âm: Yedirmek, ilðâm.

istişrâ√: Ferahlık, istişrâ√-ı §adr.
isti†â¡at: Gücü yetmek; imkân.
isti†âbe: Kokuyu güzel bulmak.
isti†âle: Uzun olmak, uzunluk.
istitâmme: Tamamlanmak, istik-

mâl.
istitâr: Kapanıklık; gizlenme.
isti†lâ…: Çıkarma, boşalma; ishal, 

yürek sürmek.
isti†lâ…-ı ba†n: İshal, yürek sürme-

si.
istitmâm: Tamamlanmak.
istivâ: Düz olmak, düzlük; itidal, 

hoşluk; güneş tam ortada olmak.
isti₣hâr: Dışarı çıkmak, görünür ol-

mak; yardım istemek; belirecek 
olan hastalığı ortaya çıkmadan 
engelleme için yapılanlar: “İs-
ti₣hâr” √udû& §adedinde olup he-
nüz √âdi& olmayan ¡illeti √udû&-
tan men¡ için isti¡mâl olunan ted-
bîre denir.” (400a)

i§†uma√î…ûn, i§†uma«î…ûn: Mide-
yi kuvvetlendirmek, iştah açmak 
için kullanılan, vücuttan zararlı 
maddeleri tasfiye eden, mide, 
karaciğer ve dalak için faydalı 
olan bir müshil hapı. Terkibin-
de helîlec-i Kâbülî, mil√-i Hin-
dî, efsentîn-i Rûmî, aπâtîðûn, 
heşş-i saðmûnyâ-i azrað, esârûn, 
enîsûn, bezr-i kerefs, türbüd-i 
ebya∂ lübâbı, eftîmûn-ı Aðrî†î-i 
a√mer, eyâric-i feyðarâ bulunur.

isvidâd: Rengi kararmak.
iş¡âb: Şubelere ayırmak.
iş¡âl: Yakmak, alevlendirmek, il-

hâb, îðâd.
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ityân-ı πılmân: Oğlan çocuklarıyla 
cinsel ilişkiye girmek.

ityân-ı nisâ: Kadınlarla cinsel iliş-
kiye girmek.

îvâ: Sığınmak, yerleşmek, ilticâ.
¡ivec: Eğrilik.
ivezz, ivezze: Kaz; ördek: “İvezz, 

kaz ma¡nâsınadır. Mu√ammed 
el-Vanî Tercüme-i ~ı√â√’ında 
der ki ُة َوزَّ ِ ْ -hem [el-ivezzet] اَ
zenin kesri ve vâv’ın fethi ve 
zâ’nın teşdîdi ile, tuyûr kısmın-
dan olan kazdır. Ve ba¡dılar ör-
dektir dedi.” (153b)

i¡vicâc: Eğrilme, eved.
i¡yâ: Dermansızlık, yorgunluk: 

Bkz. i¡yâ-i ta¡abî, i¡yâ-i temed-
düdî, i¡yâ-i veremî, i¡yâ-i ða∂îfî, 
i¡yâ-i ðurû√î, i¡yâ-i ≠âtî

i¡yâ-i √arekî: Hareketten kaynakla-
nan yorgunluk.

i¡yâ-i …a∂îfî: Vücutta aşırı kuru-
ma hissiyle beliren yorgunluk, 
i¡yâ-i ðaşefî, i¡yâ-i yübsî. “İ¡yâ-i 
ða∂îfî o i¡yâdır ki onun §â√ibi 
i√sâs eder ki ke-enne bedeninde 
ifrâ† üzere cefâf ve yübs vardır. 
Ve ba¡∂ı kerre i¡yânın ða∂îfî 
§ınıfı keymûsun cevdeti vaðtin-
de ifrâ† üzere riyâ∂et edip ba¡de-
hu «uşûnet üzere delk-i istirdâdı 
isti¡mâl eylemekten √âdi& olur 
ve gâhîce dahi havânın yübsü ve 
πıdâyı taðlîl ve §avmı isti¡mâl 
eylemekten olur ve gâhîce dahi 
havânın yübsü ve πıdâyı taðlîl 
ve §avmı isti¡mâl ile √âdi& olur.” 
(107b)

i¡yâ-i …aşefî: Bkz. i¡yâ-i ða∂îfî

i†âre: Uçurmak; devanın uçuculu-
ğu.

itbâ¡: İlave etmek.
i†bâ…: Kapatmak, taπ†ıye.
i†fâ: Söndürmek, hararetini gider-

mek.
i¡tidâd: Önem vermek, özen göster-

mek, i¡tibâr, i¡tinâ.
i¡tidâl: İfrat ve tefritin ortası, denge.
i¡tidâl-i «arîfî: Sonbahar noktası, 

güneşin sonbahar noktasına, te-
razi burcuna gelmesi.

i¡tidâl-i rebî¡î: İlkbahar noktası, 
güneşin ilkbahar noktasına, koç 
burcuna gelmesi.

i¡ti…âl: Bükülüp bağlanma, ðab∂; 
kabızlık.

i¡ti…âl-i †abî¡at: Kabız olma, ðab∂.
i¡tilâf: Yemlenmek.
i¡timâd: Dayanmak, istinâd; itimat, 

güvenme.
i¡tinâ…: Birinin boynuna sarılmak
i¡tirâ: Sıtmalı üşütme.
i¡ti§âr: Sıkılmak, suyu sıkılmak.
it…ân: Sağlamlık, metânet, §alâbet.
i†nâb: Uzatmak; sözü uzatmak, 

i†nâb-ı kelâm.
ittibâ¡: İtaat, uymak.
itti«â≠: Edinme, alma.
ittikâ: Dayanmak, yaslanmak, is-

tinâd, yasdanmak.
itti…â: Sakınmak, √a≠er.
itti…âd: Yanma, tutuşma, işti¡âl.
ittisâ¡: Genişleme, geniş olma, gen-

şimek.
itti§âl: Bitişme; bitişik, civâr.
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√areket ile ile müte™e≠≠î olmakta 
müntefi« olan kimse gibi olur ve 
o kimsede temeddüd ve gergin-
lik dahi i√sâs olunur.” (107b)

i¡yâ-i yübsî: Bkz. i¡yâ-i ða∂îfî
i¡yâ-i ≠âtî: Hareketten kaynaklan-

mayan vücut yorgunluğu: “Eger 
bi-≠âtihi ¡ârı∂ olup √areket ve 
riyâ∂et √asebiyle olmaz ise ona 
i¡yâ-i ≠âtî derler.” (107a)

i¡yâî: Yorgunluk.
iyyel: Geyik. Bkz. eyâyil
î≠â: Eza, acıtmak, ağrıtmak, îlâm, 

îcâ¡.
izâ: Hiza.
î≠âb: Eritme.
i≠âbe: Eritmek.
iz¡âc: Yerinden hareket ettirmek, 

ta√rîk.
izâ√a: Bertaraf etmek.
i≠â…a: Tatmak.
¡i₣am: Büyük olma, büyüklük, iri 

olma.
¡i₣âm: Kemikler. Bkz. ¡a₣m; yüce 

olanlar. Bkz. ¡a₣îm
¡i₣âm-ı fı…arât: Bkz. fıðarât
¡i₣âm-ı «ılf: Gerçek kaburgalar, 

costae verae, a∂lâ-ı §âdıða: “Ve 
a∂lâ¡-ı seb¡a-i me≠kûrenin esfe-
linde olan bâðî beş ∂ıl¡-ı ða§îr-
ler ¡i₣âm-ı «ılf ve a∂lâ¡-ı zûrdur 
ya¡nî yalancı eyegüdür.” (15a)

¡i₣âm-ı …ass: Göğüs kemikleri, 
sternum. Bkz. ¡a₣m-ı ðass, ðass

¡i₣âm-ı …ı√f: Bkz. ¡a₣m-ı ðı√f
¡i₣am-ı lisân: Dil büyümesi.

i¡yâ-i …urû√î: Deriye dokunuldu-
ğunda yaraya dokunmuş hissi 
veren hâlsizlik ve yorgunluk 
hâli: “İ¡yâ-i ðurû√î o i¡yâdır ki 
o i¡yâ §â√ibinin cildine mess 
olundukta ðurû√a mess olunmuş 
gibi bir √âlet i√sâs olunur ve o 
√âlet-i ma√sûse cildin ₣âhirinde 
veyâ«ûd cildin πavrında ve de-
rinliğinde olur.” (107a)

i¡yâ-i riyâ∂î: Hareketin yol açtığı 
yorgunluk: “Ve kelâl riyâ∂et ve 
√areket tavassu†u ile ¡ârı∂ olur 
ise ona i¡yâ-i riyâ∂î derler; eger 
bi-≠âtihi ¡ârı∂ olup √areket ve 
riyâ∂et √asebiyle olmaz ise ona 
i¡yâ-i ≠âtî derler.” (107a)

i¡yâ-i ta¡abî: Yorgunluktan kaynak-
lanan dermansızlık: “Ve veca¡-ı 
i¡yâînin sebebi gâhîce ta¡ab olur 
ve o veca¡a veca¡-ı i¡yâ-i ta¡abî 
tesmiye olunur.” (56a)

i¡yâ-i temeddüdî: Vücutta dayak 
yemiş hissi uyandıran, ateş ve 
gerginlikle beliren hâlsizlik ve 
yorgunluk hâli: “İ¡yâ-i temeddü-
dî o i¡yâdır ki onun §â√ibi i√sâs 
eder ki ke-enne beden ra∂∂ ol-
muş ve döğülmüş uvak olunmuş 
gibi olur ve ke≠âlik o kimse be-
deninde √arâret ve temeddüd 
i√sâs eder.” (107b)

i¡yâ-i veremî: Vücutta normalin üs-
tünde ısınma ile görülen, biçim 
ve renk ve harekette gazı olan 
kimseleri andıran hâlsizlik ve 
yorgunluk hâli: “Ve ammâ ve-
remî olan i¡yâdır ki onda beden 
¡âdetten ziyâde sü«ûnetli olur ve 
√acmde ve levnde ve mess ve 
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jeng-zedâ: Pas giderici.
…â¡: Düz arazi, ar∂-ı melsâ, ar∂-ı 

müstevî: “¢î¡a” ve “ðâ¡” elfâ₣-ı 
müterâdifedendir, ar∂-ı müstevî 
ma¡nâsınadır. Ba¡∂ılar der ki 
“ðî¡a” “ðâ¡”ın cem¡idir.” (128b)

ka¡b: Aşık kemiği, topuk, astraga-
lus. Bkz. ku¡ûb

…abâil: Baş kemikleri. Bkz. ðabâil-i 
erba¡a

…abâil-i erba¡a: Başta bulunan ke-
mikler: “Teşrî√-i ¡i₣âmda yazıl-
dığı üzere ðı√fın dört cidârı ve 
bir ðâ¡idesi vardır; o dört cidâ-
ra ðabâil-i erba¡a derler, sağda 
ve solda olan cidârlara √acere-
teyn derler, √acer gibi §alâbetli 
olduğundan. Ve o √acereteyn 
üzerlerinde kulaklar mûde¡adır, 
&uðbe o ¡a₣m-ı √acerîlerde olur.” 
(281a) Bkz. cüdrân-ı ðı√f

kabak: Bkz. ðar¡:
kabar: Kabarmış yara.
kabarcık: Bkz. nüfâ†ât
…abbâ∂a: Çok kabzedici, tutucu. 

Bkz. ðâbı∂
…abc, …abce: Keklik, √acel (Alec-

toris chokor). Bkz. ðıbâc
…ab∂: Tutmak; bükmek; dilin yal-

nız dışında hissedilen kekre tatlı-
lık: “Ve ¡afı§ ile ðab∂ †a¡mda biri 
birine ðarîb olur ve farðı budur 
ki ðâbı∂ ancak lisânın ₣âhirini 
ðab∂ eder ve ¡afı§ lisânın ₣âhi-
rini ve bâ†ınını ta«şîn edip ðab∂ 
eder.” (135b); kabızlık. Bkz. i¡-
tiðâl-i †abî¡at

…ab∂a: Tutam.

¡i₣âm-ı mi§fât: Bkz. ¡a₣m-ı mi§fât
¡i₣âm-ı muş†: Tarak kemikleri, me-

tarasal kemikler.
¡i₣âm-ı re™s: Bkz. ¡a₣m-ı ðı√f
¡i₣âm-ı rusπ: Bilek kemikleri.
¡i₣âm-ı §ulb: Omurga kemikleri, 

bel kemikleri, columna verteb-
ralis.

î≠ân: Bildirmek, i¡lâm.
i≠bâl: Zayıf düşürmek.
izdirâd: Yutmak, ibtilâ¡, bel¡.
îzedheyâda…: Hint kökenli bir bir-

leşik ilaç.
i≠hâb: Gidermek, izâle.
i≠hâl: Terketmek, iπfâl.
i₣hâr: Çıkarmak, i«râc, ibrâz.
i≠«ir: Mekke ayrığı, «ılâl-i 

Me™mûnî, id«ir (Andropogon 
schoenanthus): i≠«ir-i âcâmî, 
i≠«ir-i â¡râbî

i≠kâr: Erkek çocuk doğurmak.
izlâ…: Kaydırmak, bir nesneyi ye-

rinden kaydırarak çıkarmak. 
Bkz. müzlið

i≠lâ…: Yumuşatmak, ishal etmek.
izmân: Zamanın uzaması.
izrâ™: Aşağılamak, kötülemek, ter-

zîl.
izrâ…: Şırıngayla ilaç vermek; fış-

kırtmak.
¡i≠yav†: Cinsel ilişki sırasında is-

temdışı kaka yapma hastalığı 
olan kişi: “¡İ≠yav† bir ¡illettir ki 
onun §âhibi kaçan cimâ¡ eylese 
inzâl katında ziblini ilðâ eder ve 
o kimse mað¡adesine mâlik ol-
maz.” (425a)
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…able en-tesmene: Şişmanlama-
dan, yağlanmadan önce.

…able en-ya¡fine: Kokuşmadan 
önce.

…able en-ya¡ri∂a: Arız olmadan 
önce.

…able en-ya¡₣ume: Büyümeden 
önce.

…able en-yem¡ane: Uzaklaşmadan 
önce.

…able en-yenbite: Bitmeden, çık-
madan önce.

…able en-yenhe∂ıme: Sindirilme-
den önce.

…able en-yentefi«a: Şişmeden önce.
…able en-ye§îra: Dönüşmeden, var-

madan önce.
…able en-yu§îbe: İsabet etmeden 

önce.
…able-es†ur: Satırlar öncesi.
…able-evânihi: Zamanından önce.
…ablehu: Ondan önce.
kâbûs: Kâbus, câ&ûm, cü&âm, in-

kubus: “Kâbûs bir mara∂dır ki o 
mara∂da insân uykuya vardıkta 
i√sâs ve tahayyül eder ki bir ağır 
nesne üzerine vâði¡ olup ken-
diyi ¡a§r eder ve onun nefesini 
te∂ayyuð edip dar olur ve §avtı 
ve √areketi munða†ı¡lar olur ve 
mesâmmâtı mesdûde olmak-
la mu«tenıð olup helâk olmağa 
ðarîb olur.” (252b)

kaçan: Ne zaman.
…a∂â: Gidermek, karşılamak.
…a∂âfet: Çelimsizlik, zayıflık, ne√â-

fet, hüzâl, arıklık.

…abel: Şaşılık, şaşı olan gözün 
diğer göz tarafına yönelmesi: 
“el-√avel” ¡aynun ilâ eyyi câni-
bin kâne; “ðabel” ¡aynândan her 
birinin u«râ cânibine inðılâbı-
dır.” (114b)

…âbı∂, …âbı∂a: Tutucu; bükücü; 
dilde kekremsi tadı ðab∂ tadını 
veren.

…âbı∂: Kurutucu özelliğiyle vü-
cutta temas ettiği uzvu hareket-
ten alıkoyarak onu yoğunlaştı-
rıp bulunduğu kanalı kapatan 
ilaç: “¢âbı∂ o devâdır ki o devâ 
mülâðî olduğu ¡u∂vun eczâları-
nın ifrâ†-ı √areketlerini îcâb eder 
ve ifrâ†-ı √areketten eczâ-ı ¡u∂v 
ictimâ¡ eder ve va∂¡ında tekâ&üf 
i√dâ& edip mecârî münsedde 
olur.” (138a); kan durdurucu.

…abî√, …abî√a: Kötü, çirkin, bed, 
redî, semice.

…abî√ü’l-levn: Rengi sevimsiz.
…abî√ü’l-man₣ar: Çirkin görüntü-

lü.
…âbil: Kabul edici; mide.
…âbile: Ebe; kabul edici.
…abîs: Spermi çok dölleyici erkek: 

“¢abîs” ðâf’ın fethi ve bâ’nın 
kesri ve meddi ile şol erkektir ki 
dişiyi tiz yüklü eder.” (432b)

…abîs-i mü≠kir: Spermi hep erkek 
dölleyici olan.

…abl: Önce.
…able en ya«lu…a: Yaratılmadan 

önce.
…able en yüberride: Soğutulmadan 

önce.
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o ef¡î √ayye-i §aπîre vü ða§îre ve 
cidden daðîða ve ince olur, gör-
düğü kimseye vü&ûb edip √amle 
eder ve sıçrar ve eşcârda sak-
lanır ve i«tifâ eder ve nefsini o 
gördüğü kimseye remy edip atar 
ve gördüğüne müteveccih olup 
ve&be eder ve ledπ eder ve mel-
dûπuna veca¡-ı şedîd ve verem 
¡ârı∂ olur.” (48a)

kâfî, kâfiye: Yeterli.
…âfî: Uyucu, takip edici, tâbi¡
kâfil, kâfile: Kefil, ∂âmine.
…afr: Zift, ðâr, faha çok ðaf-

ru’l-Yehûd diye bilinir; deniz 
dibinden ve Buceyre-i Yehûd 
denilen yerde mûmiyâya benzer 
zift. Bkz. ðafrî

…afrâ: Bitki ve su olmayan yer.
…afrî: Zift, ðafru’l-Yehûd: “¢afrî-

den murâd ðafru’l-Yehûd dedik-
leridir; deryâ altında ve Bu√ay-
re-i Yehûd arâ∂îsinde √afr ile 
dahi çıkar, mûmiyâ √ükmünde-
dir.” (264a)

…afriyye: Ziftli.
…afru’l-Yehûd: Bkz. ðafr
…af†ârπân: Daha çok şüşük ve ka-

dın ağrıları için kullanılan Hint 
kökenli bir macundur, hef†ârπân, 
hefyârcân; ðaf†ârîðân, ðaf†ârπâ-
nu’l-ekber ve ðaf†ârπân-ı a§πar 
şeklinde iki formülü vardır: 
Terkibinde afyûn, ûferbiyûn, 
¡âðırðar√â, fı∂∂a-i mu√rað, verd-i 
a√mer-i yâbis, menzû¡u’l-aðmâ¡ 
sükk, u§ûl-i kâkünec, dâr-ı §înî, 
aðâðıyâ, √amâmâ, ma§†akî, zerâ-
vend-i müda√rec, sâ≠ec-i Hin-

…a∂â-i mâ-fât: Kaybedileni karşı-
lamak.

…a∂â-i va†ar: İhtiyacı karşılamak.
…add ü …âmet: Boy pos.
…âde: Önderler.
…adem: Ayak, ercül.
…ad√: Girmek, batmak, saplanmak, 

†a¡n.
…ad√: Ok temrenine benzeyen bir 

aletle gözden kataraktı almak. 
Bkz. miðda√

kadın tuzluğu: Bkz. enberbârîs
kâdî: Bkz. kâ≠î
…a∂îb: Hz. Muhammed’in on kılı-

cından birinin ismi.
…a∂îb: Penis, ≠eker; ağaç dalı.
…a∂îbî: Bkz. füclî, hilâlî
…a∂îbü’l-iyyel: Geyik penisi.
…adîd: Kuru; pastırma,nemek-sûd.
…a∂îf: Zayıf, çelimsiz, na√îf
…adîmü’l-ezmân: Çok eski zaman-

lar.
…a∂…a∂a: Kırılan kemikten çıkan ses.
…a∂m: Çiğnemek.
…a∂man: Azı dişleriyle çiğneyerek.
…a∂m-ı ¢ureyş: Tennûb (Picea 

abies) meyvesi
…adr: Miktar.
…adr-i √âcet: İhtiyaç miktarı.
…adr-i †abî¡î: Olması gereken doğal 

miktar.
…afâ: Ense.
…afd: İşlemek, tasarruf etmek.
…affâze: Zehirli bir yılan: “Ve efâ¡î-

den bir nev¡e dahi ðaffâze derler, 
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…â¡ide: Kafa tabanında bulunan ke-
mik; kaması kemik, os sphenoi-
dale.

…â¡iden: Oturarak.
…âil: Söyleyici.
…âim bi-nefsihi: Kendi kendine var 

olan, ayakta duran.
…âim, …âime: Dik duran, dik; ayak-

ta duran; ayağa kalkan, hareket 
eden.

…âime: Dik açı, zâviye-i ðâime.
…âimen: Ayakta.
…âimetân: İki dik açı.
…âimü’≠-≠eker: Penisi kalkık.
ka¡k: Kek.
…a¡…a¡a: Eklem yerlerinden çıkan 

çıtırtı; hışırtı.
kakırık: Balgam.
…â…ıyâ: Bkz. aðâðıyâ
…â…ule: Kakule, hîl-i bevvâ (Eletta-

ria cardamomum)
…â…ulî: Kara pazı (Atriplex sps.)
kâkünec: Güveyfeneri, kâskînec 

(Physalis alkekengi)
…al¡: Koparmak, sökmek, çıkar-

mak; bertaraf etmek, gidermek.
…alâ: “¢alâ, üşnân-ı a«∂ardan ve 

πayriden isti«râc olunan ru†û-
bettir, o ru†ûbet √acer-i re√âya 
müşâbih olur.” (154a)

…alâ: Bkz. ðaly
…alâ: Bkz. mûπâlî
…ala√: Dişte sarılık, sararma: “Ve 

ðala√ sinnin §ufretidir.” (296b)
…alâil: Az olanlar.
…alâil-i eyyâm: Birkaç gün.

dî, uşşað, ðus†, ibrîsem-i niy™, 
bezr-i kerefs, muðl-i azrað, âs, 
√abb-ı belesân, ða§ab-ı ≠erîre, 
selî«a, zürünbâd, derûnec, ðır-
fe, şey†arec-i Hindî, fülfül, beh-
men-i ebya∂, behmen-i a√mer, 
fâşerşîn, bezr-i se≠âb, nân«âh, 
fiðâ√-ı kerm, luffâ√, esârûn, √av-
lencân, bezrü’l-bencü’l-ebya∂, 
ðuşûr-ı a§lu’l-kerefs, ðaranfül-i 
ün&â, kibrît-i a§fer, ðaranfül-i 
≠eker, zencebîl, fülfül-i ebya∂, 
§amπ, sûsen-i âsmâncûnînin a§lı, 
mey¡a-i sâile, kündür-i ≠eker, 
ðınne vs. bulunur.

…af†ârî…ân: Bkz. ðaf†ârπân
kâfûr: Hz. Muhammed’in ok ku-

burlarından birinin ismi.
kâfur: Kâfur (Cinnamomum cam-

phora)
…afz: Sıçramak.
kâπad: Kâğıt.
kağrılmak: Bükülmek.
kâhil: İki omuz arası: “Kâhil, iki 

omuz arasına derler ve omuzun 
a¡lâsına ve maπrizine derler.” 
(235b)

kâhine: Kehanet sahibi kadın.
…ah…aha: Kahkaha, çok gülmek.
…ah…arâ: Geri geri.
…ahl: Bedende deri kurumak.
…a√l: Bedenin derisi kurumak.
…ahr: Zorla çekip almak.
…a√†: Kıtlık, cedb.
…ahve: Şarap, «amr.
…ahve-i ¡inebiyye: Üzüm şarabı.
…â¡id: Oturan.
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derler.” (51b); buhurumeryem, 
siklamen (Cyclamen europa-
eum) Bkz. ¡ar†anî&â

…aliyye: Kavurma. Bkz. ðalâyâ
…al…adî…ûn: Bkz. ðalðandiyûn
…al…adîs: Beyaz zaç, sülfat, ðalðâs. 

Bkz. merhem-i ðalðadîs
…al…and: Yeşil zaç, bakır sülfat.
…al…andiyûn: Kırmızı zaç, sülfat, 

zâc-ı a√mer, sûrî, feldîðûn, fel-
defiyûn: “Ba¡∂ı nüsa«ta ðalða-
dîðûn - ن ــ  ve ba¡∂ı â«erde 
feldefiyûn - ن ــ  vâði¡ olmuş-
tur.” (169b) 

…al…ant: Bkz. ðalðand
…al…âs: Bkz. ðalðadîs
…allâ¡, …allâ¡a: Çekip koparıcı.
…alû¡ât: Dişleri yerinden söküp çı-

karan ilaçlar: “Ve edviye-i sin-
niyyenin bir nev¡i ðalû¡âttır. O 
edviye isti¡mâl olundukta esnânı 
ðal¡ eder.” (296a)

…aly: Kebap etmek; kavurmak.
…am¡: Huni; kulp; infudibulum. 

Bkz. müstenða¡
…am¡: Yok etmek; sökmek.
…ama√duve: Başın arkası, kafata-

sı kemiğinin arka kısmı, os oc-
cipitale.: “¢ama√duve ðafânın 
fevðinde «urûc ve nüşûz eden 
†arafa derler. Ve ðama√duvenin 
†arafına fe™s derler.” (123a)

…âmâriyûn: Bir bitki: “◊akîm 
Dîsðûrîdûs dedi ki onun şecere-
si şecere-i sefercele müşâbihtir 
velâkin onun varaðı edaððtır ve 
&emeresi aπla₣dır, ¡i₣amda ic-

…ala…: Hastada ıstıraptan kaynakla-
nan hareket.

…ala…†âmâ: Kornea altında biriken 
irinin kabuklarında yenme, aşın-
ma: “Kaçan ðarniyye ðışreleri-
nin birinde te™ekkül olsa ona ða-
lað†âmâ tesmiye olunur.” (271a)

…ala…†âyâ: Bkz. ðalað†âmâ
kalansüve: Bkz. berâ†ıl
kalay: Bkz. ðal¡iyy
kâlây: Kumaş.
…alâyâ, …alâyât: Kavurmalar. Bkz. 

ðaliyye
…alâyâ-i mübezzere: Terbiyeli ka-

vurmalar.
…alb; …albe: Değişim.
¢alb-i Esed: Regulus yıldızı.
…ald: Kişiyi her gün humma tut-

mak.
…alemûs: Bkz. bû§îr
…alesrîn: Bkz. vecc
…âl-«âne ocağı: Demir eritme 

ocakları, kevâir.
…âlıb: Kalıp.
…âli¡, …ali¡a: Çıkaran, izale eden; 

yerinden söküp çıkarıcı.
…ali…a: Istıraplı.
¢âlî…lâ: Kilikya.
…alîl, …alîle: Az.
…alîlen …alîlen: Azar azar.
…alîlen: Biraz.
…al¡iyy: Hz. Muhammed’in on kılı-

cından birinin ismi.
…al¡iyy: Kalay, re§â§-ı ebya∂, 

re§â§-ı ðal¡iyy: “¢al¡iyy, re§â§-ı 
ebya∂ ma¡nâsınadır ki ona kalay 
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†arâ&î&, πubeyrâ-i medðûð 
ve erüzz-i maðlüvv bulunan 
ðamî√a.

kâmi«-i encudân: İçine baldırgan 
(Ferula asafoetida) katılmış ka-
tık. Bkz. kâmi«

kâmi«-i şûnîz: İçine çörek otu (Ni-
gella sativa) katılmış katık. Bkz. 
kâmi«

kâmin, kâmine: Gizli, mestûr, 
ma«fiyye.

…am…âm: Kıl biti (Phtiriur pubis)
…aml, …amle: Bit, kehle: “¢aml, 

insânın bedeninde √âdi& olan bit 
dedikleri dûddur.” (140a) Bkz. 
§îbân

…amletu’n-nesr, …amletü’n-nesr: 
Bir bit türü, de≠e, §amlûkî, 
†aπânûs (Trichodectes canis): 
“Bu √ayvân lüπât-ı Fârsî’de de≠e 
ve Yûnânî’de §amlûkî ve Hin-
diyyede †aπânûs tesmiye olunur 
ve bu √ayvân bir hâmmedir ki 
ðamle miðdârında veyâ«ûd ðırd 
onun a§πarı miðdârında olur.” 
(542a)

…aml-ı ¢ureyş: Bkz. fen†avîdâs 
…am†: Kundağa bağlamak.
kan tükürme: Bkz. nef&-i dem
…anâ: Bambu (Bambusa arundina-

cea) Bkz. †abâşîr
…anâ: Bkz. uşşað.
…anâ: Kuyulardan veya akar sular-

dan künklerle gelip bir mahalde 
biriken durgun sular, ke₣îme, su 
bacası.

…anâbir: Toygar kuşları. Bkz. ðun-
bure

câ§a müsâvîdir ve &emeresinin 
çekirdeği yoktur ve o &emere 
nu∂c buldukta onun levni yâðût-ı 
a√mer levnine mâil olur.” (209a)

…amâyi√: Daha çok hazım için kul-
lanılan toz hâlinde ilaçlar.

…amer: Ay; ay ışığı.
…âmet: Boy.
…am√, …am√a: Buğday.
…âmi¡, …âmi¡a: Bertaraf eden.
…âmi¡: Ortadan kaldırıcı.
kâmi«: Katık: “A§l lüπat-i ¡Ara-

biyyede kâmi« katık olan nes-
nelerdir. Ve ba¡∂ı †ıbb resâilin-
de mu√arrerdir ki kâmi« birkaç 
nev¡dir ve cümlesinin a§lı bû≠ec 
olur ve §an¡atı bu minvâl üzere 
olur: arpa unu mâyesiz yoğuru-
lur ve ondan kirde itti«â≠ olunup 
saman içine defn olunup kırk 
gün ðadar terk olunur √attâ o 
kirdeler tekerrüc edip fâsid olur 
ve ona bû≠ec tesmiye olunur ve 
o bû≠ecin üzerine leben-i √alîb 
dökülür ve şemste küllü yevmin 
ta√rîk olunur ve her günde idrâk 
edince ðadar lebeni ziyâde katı-
lır. Ve ba¡∂ısına encudân katılır, 
ona kâmi«-i encudân denir ve 
ba¡∂ısına şûnîz katılıp ona kâ-
mi«-i şûnîz derler ve sâir keber 
ve bâdrûc ve felencmüşk ve oğul 
otu ve na¡na¡ katılır.” (105a)

…amî√a: Daha çok hazım için kul-
lanılan tız hâlinde ilaç.

…amî√atu’l-bi††î«i’†-†ıvâl: Mide 
felci ve zayıf nefes için kulla-
nılan; terkibinde bi††î«-ı †ıvâl, 
sevîð-i nebð ve sevîð-i muðl, 
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…arâbâ≠în: Bkz. aðrabâdîn
karaciğer: Bkz. kebid.
…arâ√: Saf su, mâ-ı ðarâ√: “¢arâ√ 

se√âb vezninde o suya derler ki 
ona bir nesne karışmaya, mâ-ı 
«âli§ ma¡nâsına.” (138a)

…arâ√u’l-kerm: Asmadan akan 
sıvı.

…arâ…ır: Mide veya bağırsakta gu-
rultu, borborygmus.

…ara…ûs, …ara…us: Servikal po-
lip: “Ammâ ðaraðûs fem-i 
ra√imde nâbit la√mdir.” (445a); 
“¢araðûs” √alezûn vezninde bir 
nev¡ ðâ¡dır ki §ulb ve emles ve 
ecved olur ve ba¡∂ı kerre ondan 
bir nev¡ mâ «urûc eder ki tuturuk 
ve ðı†¡a-i nâr gibi «abî& olur ve 
o ar∂ mürtefi¡a vü mu†ma™inne 
olur. Ammâ “ðırðıs” iki ðâfın 
kesri ile circis ma¡nâsınadır ya¡nî 
küçük sineğe derler. Ve “ða-
raðûs” laf₣ı ile kelb da¡vet olu-
nur ve “ðaraðûs” laf₣ı ile cedy 
işlâ olunur. Ammâ mu§annifin 
≠ikr eylediği ma¡nâ πâlib-i i√-
timâl üzere isti¡âre †arîði ile olur 
veyâhûd lüπat-i Yûnânî olur.” 
(445a)

…arâmîd: Kiremitler, âcürr-i ma†-
bû«.

…arâmîs: Bkz. ≠iyâbî†îs
karamuk: Kara enberbârîs (Berbe-

ris craaegina)
…aranfül: Karanfil (Caryophyllus 

aromaticus)
…aranfül-i bostânî: Bkz. felenc-

müşk

…anâdîl: Kandiller.
…anâfi≠: Kirpiler.
…ânî: Koyu kırmızı.
…âni§a: Kuş kursağı, taşlık. Bkz. 

ðavâni§
…an…ayhen: Hint yağı (Ricinus 

communis) tortusu.
…an†ûriyûn, …an†uriyûn: Kanta-

ron (Erythraca officinalis)
…an†ûriyûn-ı da…î…: Küçük kanta-

ron, ¡azîz (Erythraca centaurium)
…an†ûriyûn-ı πalî₣: Büyük kanta-

ron (Centauria centaurium)
kânûneyn: Aralık ve ocak ayları.
kânûn-ı &ânî: Ocak ayı.
kaplan: Bkz. nemir
kaplubağa, kaplunbağa: Kaplum-

bağa. Bkz. süla√fât, raðð
…ar¡, …ar¡a: Çalma, dokunma.
…ar¡: Kabak (Cucurbita pepo)
…ar™: Kadın regl görmek; kadın reg-

lden çıkmak: “Aðrâ™” ve “aðru™” 
ve “ðurû™”, “ðar™”ın cem¡idir, 
“¢ar™” mer™enin √ay∂ına ve 
zamân-ı †uhruna ı†lâð olunur.” 
(438a)

…a¡r: Kök, dip.
…âr: Zift, ðafr. Bkz. zift, nef†
kara ağaç: Bkz. derdâr
kara sakız: Bkz. zift
kara yonca: Bkz. √andeðûðâ
…ar¡a: İmbik.
…ara¡: Kel olmak.
…arâbâdinîyâ: Bkz. aðrabâdîn
karabaş: bkz. us†u«ûdûs
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karga düğlüğü: Bkz. √an₣al
karga: Bkz. πurâb
…ar√: Yaralanmak, cer√.
karınbat: Bkz. ðunnebî†
…ârı§: Tadı dili burtarıp ısıran.
…arî¡a-ı beden: Kalp.
…arîb: Yakın.
…arîben: Yakında.
…arîbü’l-¡ahd: Yakın zaman.
…arîbü’z-zamân: Yakın vakit
kârih: Kerih görücü, tiksinici.
…âris: Bkz. berd-i ðâris
…arî§: Puhti yemeği: Tahıl, baharat 

sirke ile kaynatılır, üzerine balık, 
paça, piliç veya oğlak eti ilave 
edilir, piştikten sonra donuncaya 
kadar bekletilir.

…ar…ara: Köpük.
…ar…ûmπamâ: Safran (Crocus sati-

vus) yağı tortusu.
…arn: Boynuz. Bkz. ðurûn
…arn: Vajina önünde beliren küçük 

şişlik: “Zîrâ A§ma¡î der ki “¡afe-
le” bir şey™dir ki nisvânın ðubü-
lünden «urûc edip ricâlde olan 
üdre âfetine müşâbih olur; eger 
o «urûc eden nesne §aπîr olur 
ise ona “ðarn” derler ve o şey™-i 
«âric ba¡∂ı kerre πudde-i πalî₣a 
olur ve ba¡∂ı kerre la√m-ı mür-
teðıye olur ve ba¡∂ı kerre ¡a₣m 
olur.” (215a)

…arneve: Bkz. herneve
…arn-ı iyyel: Cachrys maritimum
karnıyarık: bkz. bezr-i ðâ†ûnâ
…arnî†us: Bir ilaç.

…arânî†us: Beyni saran ve üm-
mü’d-dimâπ olarak adlandırılan 
dura mater (πışâ-i πalî₣) ile pia 
mater (πışâ-i raðîð) zarlarından 
birinde veya ikisinde meydana 
gelen sıcak şiş, hezeyan haline 
yol açan beyin hastalığı, ser-
sâm, sersâm-ı √ârr-ı demevî: 
“¢arânî†us sersâm-ı √ârr-ı de-
mevîye ı†lâð olunur. Eger sersâm 
§afrâvî olursa ona ðarânî†us-ı 
«âli§ derler.” (34b)

…arânî†us-ı «âli§: Safrâdan kay-
naklanan hezeyan haline yol 
açan beyin hastalığı: “¢arânî†us 
sersâm-ı √ârr-ı demevîye ı†lâð 
olunur. Eger sersâm §afrâvî olur-
sa ona ðarânî†us-ı «âli§ derler.” 
(34b) Bkz. ðarânî†us

…arâr-dâde: Kıvamını, itidalini 
bulmuş.

…arâ§ıyâ: Kiraz.
…arâ†ın: Bal, ¡asel. Bkz. mâ-ı 

ðarâ† ın
…arâvî: Bkz. leben-i yetû¡
…arâyin: Karineler, belirtiler.
…arâyi§: Puhti yemekleri. Bkz. 

ðarî§
…ara₣: Akasya ağacı (Acacia Ara-

bica) meyvesinin usaresi. Bkz. 
aðâðıyâ; meşe palamutu yapra-
ğı: ُظ َ ــ َ ْ -bi-fet√i’l) [₣el-ðara] اَ
ðâfi ve’r-râ™i) bir a§l yapraktır, 
varaðu’s-selem derler, onunla 
sa«tiyân dibâπat ederler.” (142b)

…ar∂: Kesmek.
…ardemânâ: Karaman kimyonu, 

tatlıca ot, kerevyâ (Carum carvi)
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ðasâvet bir √âlettir ki o √âletin 
§â√ibinin ra√meti ðalîl olur, her 
√âlde kendiden ednâ olanlara 
mer√amet eylemez.” (62a)

…a§âyid: Kasideler, şiirler.
…asb: Çekirdeği kuru olup ağızda 

dağılan hurma.
…a§d: Yönelmek, başlamak, mu√â-

vele; niyet etmek; itidalli olmak, 
dengeli olmak.

…aseb: Bir tür kuru hurma, balçık: 
“¢aseb, bir nev¡ kuru «urmâya 
derler.” (153a); “Ve ba¡∂ı ma√al-
lerde ðaseb’i erde™-i temr diye 
tefsîr ederler. Vankulu lüπatin-
de ðaseb o kuru temrdir ki ağıza 
id«âl olunsa ağızda dağıla der. 
İntehâ. Bundan ₣âhir olan, ða-
seb fî-zamâninâ balçık dedikleri 
ola.” (153a)

…a&ed: Salatalık, «ıyâr (cucumis)
kâse-i ¡ayn: Göz çukuru, nuðre-i 

¡ayn.
kâse-i ser: Baş çanağı.
kâsekbînec: Terkibinde selî«a, 

cüft-âfrîd, a§l-ı yebrû√, bezr-i 
√armel, bezr-i râziyânec, √ab-
bu’l-belesân, zerâvend-i †avîl, 
zerâvend-i müda√rec, misk, 
¡anber, hâl, afyûn, ðus†, cevz-i 
bevvâ, ihlîlec-i a§fer, ðaranfül, 
ðırfe, ma¡cûn-ı küşû&â, zer-
nî«-i a§fer, bezr-i sûsen, vecc, 
mûrd-isferem, varað-ı âs, cev-
zü’s-serv, bezr-i ebhel, sekbî-
nec, derûnec, mürr, dühn-i des-
ter«ân, nâπbeşt, besbâse, su¡d, 
za¡ferân, muπâ&, mey¡a-i sâile 
bulunan macun.

…arniyye: Kornea. Bkz. †abaða-i 
ðarniyye

…ar†ûmâ: Phyteuma spicatum.
…ârûre: Şişe, idrar toplanan şişe. 

Bkz. ðavârîr
…a¡s: Bkz. √adebe-i muðaddem
…a§¡a: Çanak.
…a§ab: Kargı (Arundo donax); şe-

ker kamışı.
…a§abe: Baldır ve kaval kemiği.
…a§abe: Nefes borusu; yemek boru-

su.
…a§abe-i kübrâ: Kaval kemiği, tibia.
…a§abe-i riye: Nefes borusu, √ulðûm, 

boğurtlak.
…a§abe-i §uπrâ: Baldır kemiği, fi-

bula: “Ve ¡a₣m-ı sâð sâ¡id gibi 
iki ¡a₣mdan mürekkebdir. O iki 
¡a₣mın birisi a†vel ve ekber olup 
cânib-i insîde olur, ona ða§abe-i 
kübrâ tesmiye olunur ve ikincisi 
að§ar ve a§πardır, fa«i≠e mülâðî 
ve mutta§ıl olmaz belki ðı§arı 
sebebiyle fa«i≠e ðarîb oldukta 
müntehî olur ve onun için ða§a-
be-i §uπrâ tesmiye olunur.” (16b)

…a§abu’≠-≠erîre, …a§ab-ı ≠erîre: 
Swartia chirata.

…â&â†îr: Mesanede taştan kaynak-
lanan tıkanıklığı açmak için kul-
lanılan bir alet, mübevvil, zer-
râða, zerrâða-i bevl: “¢â&â†îr” 
zerrâða ve mübevvil demekle 
ma¡rûf olan âlettir, o âleti Esbâb 
¡Alâmât’ta i√tibâs-ı bevl bâbında 
Nefîsî ta§vîr eder.” (411b)

…asâvet: Kasvetli olmak; altında-
kilere merhamet etmemek: “Ve 
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gaları, sternum: “¢ass §adrın 
vasa†ı ve a∂lâ¡ının mülteðâlarına 
derler.” (12a); “¢ass” sîn ile ve 
§âd ile lüπattir, §adrın vasa†ın-
da a∂lâ¡ın mülteðâsıdır.” (299b) 
Bkz. a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡âliye

…a§§a: Regl biterken son çıkan sıvı: 
“¢a§§a” ðâfın fet√i ve §âdın teş-
dîdi ve fet√i ile √ay∂-ı ebya∂ 
mi&illi bir ru†ûbettir ki √ay∂ın 
tamâmından sonra çıkar.” 
(141b).

…a§§âr: Çamaşır yıkayıcı, çırpıcı.
…âsûs: Kemmûn-ı berrî (Laserpi-

tum siler)
kaş: Bkz. √âcib
…aşef, …aşefe: Perişanlık.
…aşef: Ciltte kir ya da güneşten 

kaynaklı pejmürdelik, kuruma.
…aşefiyye √ummâ: Bkz. √ummâ-ı 

yevm-i ðaşefiyye
…aşefiyyet: Ciltte pejmürdelik, ku-

ruma.
…âşır: Cilt yüzeyinde yarayı ka-

buklandırıp doku bozulmasını 
önleyen ilaç, muðaşşir: ¢âşır 
devânın şânı budur ki o devânın 
ifrâ† üzere cilâsı √asebiyle cild-i 
fâsidden eczâ-i fâsideyi taðşîr 
edip izâle eder, ðus† ve zerâvend 
mi&lli devâlar ve behað ve kelef 
mi&lli emrâ∂-ı cilde nâfi¡ olan 
devâlar devâ-i ðâşırdır.” (137b)

…aşif: Yüzü rengi değişmiş.
kâşim: Selam otu (Levisticum offi-

cinale)
kâşi†: Bir şeyin üzerinden örtü, deri 

veya perdeyi kaldıran.

…â§ır, …â§ıra: Kusurlu; kısa.
kâsir, kâsire: Kıran, kırıcı.
…a§îr, …a§îre: Kısa.
kâsir: Büyük parçalı kemik ya da 

kıkırdak kırığı: “Eger teferruð-ı 
itti§âl ¡a₣mda olup ¡a₣m iki pâre 
olduysa yâ«ûd ¡a₣mın pâreleri ve 
cüz™-i münkesirleri büyük büyük 
cüz™ler olur ise ona ya¡nî o vechle 
olan teferruðk-ı ittisâle kâsir der-
ler.” (32a) Bkz. müfettit, §âdi¡.

…âsir: Zorla işleten, yaptıran.
…a§îre: Muðarrene cinsinden bir yı-

lan. Bkz. li√âniyye
…a§îretü’l-…urûn: Döl yatağı kısa 

olan.
kâsirü’r-riyâ√: Gaz giderici ilaç: 

“Kâsirü’r-riyâ√ devânın şânı bu-
dur ki o devâ √arâreti √asebiyle 
ve tecfîfi √asebiyle rî√in ðıvâmı-
nı raðîð ve havâyî eder ve o rî√ 
mu√teðan ve mu√tebes olduğu 
ma√allde ta√allül √asebiyle mið-
dâr nâðı§ kalır, se≠âb to«umu kâ-
sirü’r-riyâ√tır.” (137b)

kâskînec: Bkz. kâkünec 
…a§m: Bkz. §ad¡
kasnı: Bkz. bârzed, ðınne
…a§nı: Kasnı, ðınne (Ferula assafo-

etida)
…a§r: Sınırlamak, ta«§î§.
…asr: Zorla yaptırmak, mecburî.
…asren: Zorla.
…asriyye: Mecburî.
…a§§: Anlatmak, √ikâye.
…a§§: Bkz. ðass
…ass:, …a§§: Göğüs; göğüs kabur-
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katı şiş: Bkz. evrâm-ı §ulbiyye
…â†ı¡, …â†ı¡a: Kesici; durdurucu; ke-

sin, apaçık.
…â†ıbeten: Tamamıyla.
katır boncuğu: Bkz. veda¡
…âtil: Öldürücü; vücudun miza-

cını bozarak bedenin hayatına 
halel getirecek derecede olan 
ilaç: ¢âtil o devâdır ki bedenin 
mizâcını ifrâ†la müfside i√âle 
eder ya¡nî keyfiyyât-ı erba¡adan 
birini bedenin beðâsına mu«ill 
olacak ðadar ziyâde eder, efer-
biyûn ve şevkerân ve afyûn 
devâ-i ðâtil olur.” (138b)

…âtilü ebîhi: Kocayemiş ağacı.
…âtilü’l-kelb: Kargabüken (Strych-

nos nux-vomica)
…âtilü’≠-≠i™b: Kurtboğan (Aconi-

tum napellus)
…a†rân: Fıstık çamının şernîn (kat-

ranlı ardıç?) türünün pişirilerek 
kuruyup sertleşmiş olan zamkı.

…att: Kuru yonca, fı§fı§a: “¢att 
yoncanın kurusu ki ona fı§fı§a 
dahi derler.” (264a) Bkz. ra†be

…a††â¡: Çok koparıcı.
…attâl, …attâle: Öldürücü.
…â†ûlî: Bkz. ðû†ûlî
…a†ûnâ, …â†ûnâ: Karnıyarık otu 

(Plantago psyllium)
…a†ûr: Göz ve kulak gibi yerlere 

dökülen damla hâlinde ilaç.
…a†ûrât: Göz ve kulak gibi yerlere 

dökülen damlalar, ilaçlar
…a†ûren: Damlatılarak.
…avâbı∂: Kabız ediciler. Bkz. ðâbı∂

…aşşâr: Soyucu, kavlatıcı.
…a†¡: Kesmek, √a≠f; damarda enine 

yırtılma ya da kopma, fa§l: “Ve 
eger teferruð damarın ¡ar∂ında 
olur ise o teferruð-ı itti§âle ða†¡ 
derler, fa§l dahi ı†lâð ederler.” 
(32a) Bkz. inficâr, §ad¡, fa§l, 
nebð

…a†â, …a†ât: Bağırtlak kuşları; yunt 
kuşu.

…a†ab: Bkz. ða†af
…atâd: Geven (astragalus), †ar¡ânî&â 

Bkz. ke&îrâ
…a†af: Bkz. sermað
…a†âf: Üzüm kesimi.
…a†afiyye: Sirken (Chenopodium 

album) ile yapılan yemek.
…atâm: Korneada bir yara türü, 

«afâ: “Sevâd-ı ¡ayn üzere du«â-
na müşâbih görünür ve münteşir 
olup ma√all-i ke&îri a«≠ eder ve 
ona «afâ tesmiye ederler ve ona 
ðatâm dahi derler.” (270a); toz, 
πubâr.

…a†an «arezeleri: Bkz. fıðarât-ı 
ða†an

…a†an: Bel; Omurganın, göğüs 
omurlan ile sağrı omurlan ara-
sında kalan omurları; bel omur-
ları (beş omur): “¢a†an mâ-bey-
ne’l-verikeyne derler.” (14b) 
Bkz. fıðarât-ı ða†an

…a†arât: Damlalar.
…a†ât: Sağrı kemiği (os sacrum) 

bölgesi.
kat-ender-kat: Kat kat.
…a†¡-ı nezf: Kanamayı durdurma.
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ket ile müte√arrike olur. Ve bey-
nehümâyı fârıð budur ki ðay™da 
hem mi¡de ve hem mündefi¡ 
olan o şey™ cemî¡an √areket eder, 
ammâ tehevvu¡da mi¡de def¡ için 
√areket eder velâkin def¡ oluna-
cak nesne ¡i§yân edip √areket 
eylemez ve «ârice †arîð-i femden 
«urûcu ðabûl eylemez.” (351b)

kaya balığı: Bkz. semek-i ra∂râ∂î
kaya koruğu: Bkz. ¡ineb-i &a¡leb, 

¡inebü’&-&a¡leb
…ay∂: Yumurtanın dış kabuğu.
…ay∂-ı bey∂: Yumurtanın dışındaki 

beyaz kuru kabuğu.
…ay√: İrin: “¢ay√ kelâm-ı e†ıbbâda 

iki ma¡nâ üzere gelir: Evvelkisi 
budur ki veremin midde cem¡ine 
ı†lâð olunur. Ve bu ma¡nâ üzere 
olan ðay√ e†ıbbâ mu√âverelerin-
de her ma√allde isti¡mâl olunur. 
Ve ikincisi budur ki emrâ∂-ı §ad-
rda «â§§aten ðay√ ı†lâð olunup 
onunla §adr ile riye arasında olan 
fe∂â ve fürcenin münfecire olan 
irin ile imtilâsı murâd olunur o 
imtilâ gerek ise cânib-i vâ√ide-
de veyâ«ûd iki cânibde olsun.” 
(317b)

…ay√î: İrinli.
…ay™-ı ¡anîf: Zorla el vs. yardımıyla 

olan kusma.
…ay™-ı dem: Kan kusma.
kayırmak: Dikkate almak.
…âyi™: Kusan.
…âyif: Dış görünüşten kişinin mizaç 

ve ruhî vaziyetini tespit etme il-
mini, kıyâfet ilmini bilen.

kavak: Bkz. πareb, √avez-i Rûmî
…avâlib: Kalıplar.
…avânîn: Kanunlar, esaslar.
…avâni§, …avâni§u’†-†ayr: Kuş 

kursağı, taşlık. Bkz. ðâni§a
…avârîr: İdrar toplanan şişeler. 

Bkz. ðârûre
…avâ†îl: Ağırlık ölçüsü olarak 

ðu†ûlîler. Bkz. ðu†ûlî
…avâyim, …avâim: Ayaklar.
…âvend: bkz. dühn-i ðâvend
…avî, …aviyye: Kuvvetli.
kâvî, kâviyye: Temas ettiği uzvu 

kuru bir ısıyla yakan, sertleştiren 
ve deriyi yakarak kömürleştiren 
ilaç: “Kâvî devânın şânı budur 
ki o devâ mülâðî olduğu cildi 
i√râð-ı müceffif ile i√râð eder ve 
ta§lîb eder ve cildi √umeme gibi 
eder ya¡nî nâr ile ru†ûbeti ifnâ 
olunmuş §alâbetli mîşe kömürü 
gibi eder.” (137b)

kâviyât: Kâvî ilaçlar. Bkz. kâvî
…avl-i küllî: Genel söz.
…avs: Hz. Muhammed’in ok kubur-

larından birinin ismi.
…avs: Yay. Bkz. ðısiyy
…avs-ı dâire: Dairenin yay şekli.
…avs-ı …uza√: Bkz. eleğim sağma
…avsiyyü’ş-şekl: Yay biçimli.
kavun: Bkz. bi††î«
…avvâmîn: Ayakta huzurda bekle-

yenler.
…ay™: Kusmak, teðayyu™, tehevvu¡: 

“¢ay™ ve tehevvu¡ ona derler ki 
onlarda mi¡dede vâði¡ olan nes-
neyi def¡ için mi¡de bir nev¡ √are-
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…ayrû†î-i müberrid: Terkibinde 
gül yağı ve sirke de bulunan ðay-
rû†î merhemi.

kaysaklanmak: Yara kabuk bağla-
mak.

…aysûm: Bkz. birincâsef
…ay§ûm-ı berrî: Yavşan, ayvada-

na, ar†amîstiyâ, iblencâseb, bi-
rincâsef, ðaysûm, ðay§ûm-ı ber-
rî, †ara¡yûn, şüveylâ (Artimisia 
vulgaris) çiçeği, kovan çiçeği. 
Bkz. şevâ§arâ

…aysûr: Bkz. birincâsef
…ayşûr: Ayak taşı, sünger taşı.
…âyûla…†îs: Bkz. rüteyvâlât
…ayyâf: Kıyafet (insanın şeklinden 

hareketle karakterini bilme) il-
mini bilen.

…ay₣: Yazın en sıcak zamanı.
kaz: Bkz. ba††, ivezz
…a≠â: Göze düşen, batan haricî nes-

neler, kir, toz toprak; dışkı; diken.
…a≠âret: Fenalık, kötülük, murdarlık.
…a≠f: Balgam vs. çıkarmak; kus-

mak, ðay™, remy.
kazgan: Kazan.
kâ≠î: Keder, kâdî (Pandanus odora-

tissimus)
…a≠ire: Pis, kokmuş.
ka₣m: Kapamak; susmak.
…â≠ûrât: Murdar, pis şeyler.
ka₣₣: Aşırı doldurmak.
…azz: Ham ipek.
kebâbe: Kebabiye, Hint biberi 

(Cubeba officinalis) Bkz. √ab-
bu’l-¡arûs

…ay…ana: Kaygana yemeği, ¡ucce.
…ay…în: Kötü kokulu bir reçine.
…ayle: Testis torbasında şiş, fıtık, 

üdre-i «u§ye: “Zîrâ ðayle bir 
mara∂dır ki «u§yelerin kîse-
si genişir ve ona bağarsıktan 
veyâ«ûd &erb dedikleri √icâb-ı 
ba†ndan bir nesne nüzûl eder.” 
(123b); “Ve kaçan fetð bir √âl 
üzere olsa ki ona nüfûz eden 
cism-i πarîb sâlik olsa «u§yele-
re te™eddî eyleye, o fetðe üdre 
ve ðayle tesmiye olunur ve 
mâ-¡adâlara ism-i ¡âm ile ya¡nî 
fetð ismiyle tesmiye olunur” 
(445b)

…ayle-i em¡â: Bağırsak fıtığı, ðay-
le-i mi¡â, intestinal hernia.

…ayle-i la√m: Bkz. üdretü’l-la√m
…ayle-i mâiyye: Hidrosel, su fıtığı, 

testisi çevereleyen zarlarda sıvı 
birikmesiyle oluşan şişlik, üdre, 
üdre-i mâî, fetð-i mâî, ðayle-i 
mâ.

…ayle-i mi¡â: Bkz. ðayle-i em¡â 
…ayle-i ra√im: Rahimde  su toplan-

ması, mâu’l-er√âm.
…aymûliyâ: Bkz. †în-i ðaymûliyâ
…ayrû†ıyât: Bkz. ðayrû†î
…ayrû†î: Terkibinde gül yağı, koç 

boynuzu otu (Meliotus officina-
lis), safran, kâfur ve mum bulu-
nan merhem. Terkibinde menek-
şe yağı ve süt veya yumurta sarı-
sı ve gül yağı bulunan ðayrû†îler 
de vardır: “¢ayrû†î o devâ ve o 
merhemdir ki içine şem¡ katılır.” 
(112a)
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tü’l-fâ) ¡a§îrin zebedi ve köpüğü 
ve ma†bû«un üzerinde olan düsû-
meti ki ona keff derler.” (8b)

keff: Men etmek, sakınmak.
keffe: Terazi kefesi.
keff-i ¡Âyişe: Bkz. e§âbi¡-i §ufr
keff-i lisân: Dili tutmak, konuşma-

mak.
keff-i Meryem: Bkz. e§âbi¡-i §ufr
keff-i yed: El çekmek.
keffü’l-kelb: Bkz. bedâseðân
kefgîr: Kevgir, miπrefe.
kefş-ger: Ayakkabı yapan. Bkz. 

başmakçı
kefşîr: Kapkacak vs. leğimlemekte 

kullanılan kalay; leğim, kenâd, 
li√âm.

ke-«ar†i’l-…atâd: Geven gibi (sert)
kehf: Mağara. Bkz. kühûf; et altın-

da yayılıp genişleyen yara: “Ve 
ammâ kehf o ður√aya ı†lâð eder-
ler ki ta√t-ı la√mda mün¡a†ıfe olup 
ittisâ¡ eder.” (512a); sert nasır; 
yumuşak nasır, ma«be™: “Ve πav-
rı olan ður√ayı mu√î† olan la√m 
ba¡∂ı kerre §ulb olur ve ona nâ§ûr 
tesmiye olunur ve o nâ§ûr πavra 
nâfi≠e ünbûbe gibi olur veyâ«ûd 
o la√m-ı mu√î† §ulb olmaz ve ona 
ma«be™ ve kehf tesmiye olunur.” 
(512a)

kehl: Kırk ila altmış yaş arasında 
olan.

ke√lâ: Gözbebeği pek siyâh olan: 
“Ke√lâ √adeðası sevdâ olan ¡ay-
nın va§fıdır. Bu maðâmda murâd 
olunan bu ma¡nâdır. Ba¡∂ı kerre 

kebb: Yüz üstü yatırmak; öne de-
virmek. Bkz. ba†√

keber: Kapari, kebere (Capparis 
spinosa)

ke™bet: Ağrı, elem.
kebid: Karaciğer.
kebidü’l-mâlikî: Balıkçıl kuşu ka-

raciğeri.
kebîkec: Acem düğün çiçeği, ke-

bûngeç, ba†râ√iyûn (Ranunculus 
asiaticus)

kebîrü’l-cü&&e: İri gövdeli.
kebs: Örtmek; geri çekmek, kaldır-

mak; basmak.
kebş: Koç. Bkz. kibâş
kebûliyyât: Bulamaç yemekleri, 

¡a§âyid.
kebûngeç: Bkz. kebîkec
kebûter: Bkz. √amâm
keçi: Bkz. mâ¡iz, ma¡z
keçiboynuzu: Bkz. «arnûb
kedd: Meşakkat, ¡anâ.
keder: Bkz. kâ≠î
keder: Bulanıklık, bulanık olma.
kederiyye: Bulanıklık.
kedir: Bulanık: bevl-i kedir, havâ-i 

kedir, mâ-ı kedir
kedm: Bir nesneyi ön dişlerle ısır-

mak. Bkz. ¡a∂∂, nehş
ke-enne: Sanki, âdeta.
ke-ennehu, ke-ennehâ: Sanki o.
ke-ennehümâ: Sanki o ikisi.
keff: El ayası, avuç; köpük; pişi-

rilen nesnenin üzerinde oluşan 
yağlı köpük: “Rıπve (mü&elle&e-
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kelib” evvelde lâmın sükûnu ve 
&ânîde lâmın kesri ile kuduz ite 
derler.” (538b)

kelb-i mâ: Bkz. kunduz
keleb: Kuduz olmak.
kelef: Melasma ve chloasma, küh-

ye: “Nemeş ve dem-i meyyit o 
demden √âdi& olur ki o dem √ase-
biyle ¡ırðın fûvvehesi münfeti√a 
olur, imtilâ-ı demin †uπyânıyla 
veyâ«ûd ∂arbe ve ne₣âyiri √ase-
biyle füvvehe-i ¡ırð mün§adi¡a 
olur ve dem a¡lâ-i cildin ta√tında 
mev∂i¡-i vâ√idde mu√teðın olur 
ve o mev∂i¡de demin levni ve 
şekli ₣âhir olur ve levni √umrete 
mâile olan nemeş olur ve sevâda 
∂ârib olan bereş ve ondan la†«î 
olanlara kelef tesmiye olunur ve 
bir ðavm nuða†î olanlar kelef tes-
miye ederler.” (547b)

kelek: Bkz. şalak
keler: Bkz. ∂abb, √ir≠evn
ke’l-evvel: İlki gibi.
kel√îdûn-ı kebîr: Kırlangıç otu 

(Chelidonium majus)
kel√îdûn-ı §aπîr: Mâmîrân (Fica-

ria, Chelidonium minus)
kelib: Kuduz. Bkz. kelb-i kelib
ke’l-¡ihni’l-menfûş: Atılmış pa-

muklar gibi.
kelîl: Yorgun.
kelîm: Çok konuşan.
kelkelânic: Mi¡de gevşemesi ve so-

ğukluğu, √ummayât-ı müteðâdi-
me, bayılma, idrarda zorluk, lep-
ra, uykusuzluk, kemik kırılması, 
kuru olmayan öksürük, kolik, 

mev∂i¡-i ku√l sürme çekilmiş 
kimse gözü gibi «ılkatte siyâh 
olan gözde isti¡mâl olunur.” 
(274a); siyah, sürme siyahı. Bkz. 
¡ayn-ı ke√lâ

kehle: Bit yavrusu, yavşak. Bkz. 
§îbân

kehrübâ: Kehribar, cevz-i Rûmî 
(Juglans regia) zamkı: “Ve bir 
cevz-i Rûmî vardır ki onun baş-
ka fa§lı gelir ve kehrübâ onun 
§amπı olur.” (158a); “Cevz-i 
Rûmînin şeceri §amπıdır ve o 
§amπ senderûs gibi mükessire 
ve mütenevvi¡adır, §ufrete ve 
beyâ∂a ve işfâfa mâil olur ve 
ba¡∂ılar dahi √umrete mâil olur, 
tibni ve heşâmı ya¡nî samanı ve 
kuru otları nefsine ce≠b eder, o 
sebebden ki ona kâh-rübâ tes-
miye olunur lüπat-ı Fârsîde, 
“kâh-rübâ” demek câlibü’t-tibn 
demektir.” (185a)

ke™îb: Tasalı.
kekik: Bkz. √âşâ
keklik: Bkz. ðabc, √acel
ke’l-¡adem: Yok gibi, yok mesabe-

sinde.
kelâl: Yorgunluk.
kelâlîb: Ucu sivri aletler.
kelânic: Bkz. dühn-i kelkelânic
kelb, kelbe: Köpek. Bkz. kilâb
kelbetân: Kelpeten.
kelbeteyn: Kerpeten.
Kelb-i Cebbâr: Bkz. Şi¡râ-yı 

Yemâniyye .
kelb-i kelib: Kuduz köpek: “Kelb-i 
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iki şibr miðdârı veyâ«ûd eðall ve 
ek&er mürtefi¡ olur ve a§lında şu¡-
be olur ve evrâðı biri birine mü-
teðârib olur ve kaçan ða†¡ olunsa 
ondan leben-i ke&îr seyelân eder 
ve başında iklîl vardır ve bezri 
mâzeryûn bezri gibidir ve √abbı 
kirsenne büyüklüğünde olur. Ve 
bu nebâtın üzerinde ipek kurdu 
miðdârında kurtlar olur, mü-
naðða† ve dîvâc gibi münaððaş 
olup sevâd ve √umret ve beyâ∂ı 
olur ve o nebâtta semmiyyetten 
bir ðuvvet olur, √ayvânâtı ðatl 
eder.” (187b)

kemid: Boz renkli; gizli hüzün.
kemkâm: Kemkâm ağacı (Pistacia 

lentiscus) Bkz. ∂ırv
kemm ve keyf: Nicelik ve nitelik.
kemm: Miktar.
kemmen: Sayıca.
kemmiyyet: Nicelik, miktar.
kemmûn: Kimyon (Cuminum cy-

minum) Bkz. ðâsûs
kemmûn-ı berrî: Yabani kimyon, 

ðâsûs (Laserpitum siler)
kemmûnî: Bkz. cüvârişen-i kem-

mûnî
kem-yâb: Az bulunucu.
ken¡ad: Ceylan balığı, palamut kol-

yozu.
kenâd: Kenet, bitişme, li√âm, le-

him. Bkz. kefşîr
kene otu: Bkz. «ırva¡
kene: Bkz. ðurâd
kenef: Koruma, himaye, √ırz.
kenger: Bkz. √arşef

basur vs. için yararlı kelkelâni-
cü’l-ekber adlı macun; dropsi, 
karaciğer ve dalak ağrıları, sarı-
lık ve tıkanıklıklar için kelkelâ-
nic-i a§πar adlı macun olarak iki 
ayrı formülü vardır. Bkz. dühn-i 
kelkelânic

kell: İşe yaramaz. 
kellâ: Asla.
kelle kemiği: Başın üst bölümü, 

ðı√f, bregma.
ke-mâ hüve’l-ek&er: Çoğunlukla 

olduğu üzere.
kemâderyûs: Kısamahmut otu 

(Teucrium chamaedrys), 
kemâ≠eryûs, bellû†u’l-ar∂

kemâfî†ûs: Yer çamı, «amâfî†ûs 
(Ajuga chamaephytis)

kemâ-hüve: Olduğu gibi.
kemâ-kân: Olduğu gibi.
kemâlyûn: Kurtlu diken, siyah 

kurtluca (Cardopatium corym-
bosum), √âmâlyûn.

kemâvi«usu’l-İskenderânî: Üç 
û&ûlû, 2,34 gr (Ü&ûlû 0,78 gr ka-
bul edildiğinde)

kemâ-yenbaπî: Gerektiği gibi.
kemâ≠eryûs: Bkz. kemâderyûs
kem™e, kem™et: Trüf mantarı, keme 

mantarı (Tuber) Bkz. keşnec
keme: Bkz. fâr-ı a¡₣am
kemere: Penisin baş kısmı.
kemer-zehre: Bir bitki: “Denil-

di ki bu devâ o cibâl-i bâridede 
olur ki onun üzerine &elc vâði¡ 
olur ve onun varaðı varað-ı âsa 
müşâbihtir ve onun nebti yerden 
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kerm, kerme: Üzüm bitkisi; asma, 
teğek, üzüm çubuğu, zerecûn. 
Bkz. kürûm, √abel

kerm: Asma; yaş üzüm; yaş üzüm 
suyu, ¡a§îr.

kerme-i bey∂â: Bkz. fâşerâ
kermetü’l-bey∂â: Bkz. fâşerâ
kerneb: Lahana (Brassica oleracea)
kerneb-i mâ: Bkz. nîlûfer
kernebî, kernebiyye: Lahanalı ye-

mek.
kerr: Dönmek.
kerrât: Birçok kere.
kertenkele: Bkz. verel, ¡a₣âye, √ırbâ
ke&âfet: Yoğunluk, πıl₣at.
kesel: Ağırlık; üşenme.
ke&îf, ke&îfe: Yoğun; ke&îf özellikli 

ilaç. Bkz. devâ-i ke&îf
ke&îr: Çok, πazîr.
ke&îrâ: Kitre zamkı, geven, ðatâd 

(astragalus) bitkisinin dikenli 
dallarından elde edilen zamk, 
tragacantha.

ke&îren: Bol olarak, vâfiyen.
ke&îrü’l-idrâr: İdrara çok çıkartıcı.
ke&îrü’l-¡ulû…: Cinsel temasa çok 

düşkün.
ke&îrü’l-vu…û¡: Sık vaki olucu.
ke&îrü’ş-şu¡â¡: Bol ışıklı.
ke&îrü’l-a∂lâ¡: Bkz. lisânu’l-√amel
ke&îrü’l-bu√û√a: Bkz. eba√√ 
ke&îrü’l-ercül: Çok ayaklı.
ke&îrü’&-&ülûc: Çok karlı.
keslân: Ağır, üşengeç, belîd.

kengerzed: Yabani enginar (Cyna-
ra cardunculus) reçinesi: “◊ar-
şef ve «u§û§an √arşefin cebelîsi 
πa&eyân getirir ve «u§û§an a§lı 
ve §amπı ziyâde muπa&&îdir ve 
o §amπa kengerzed tesmiye olu-
nur.” (176a) Bkz. √arşef

kenîf: Tuvalet.
kenn: Örtmek, setr.
ker¡: Dille su içmek (yılan vs. gibi)
kerâ: Uyumak.
kerâbâ≠în: Bkz. aðrabâdîn
kerâkiyy: Turna kuşları. Bkz. kürkî
kerâmet: Yücelik, değerlilik.
kerâvyâ: Bkz. kerevyâ
kerb: Sıkıntı, ı∂†ırâb.
kerb-i mülhib: Yakıcı keder.
kerdânec: İçine katkı katılmış piliç 

kebabı.
kerdenâcât: Kuş, tavuk vs. yavru-

larının az pişmiş kebapları.
kere yağı: Bkz. zübd
kereb: Büyük ip.
kerefs: Kereviz (Apium) Bkz. se-

merbiyûn
kerefs-i berrî: Bkz. semerbiyûn
kerefs-i cebelî: Bkz. fu†râsâliyûn
kerefs-i mâ: Bkz. circîrü’l-mâ
kerefs-i Rûmî: Bkz. semerbiyûn
kerefsü’l-Fürs: Bkz. semerbiyûn
kerefyûn: Bir sütleğen (yetû¡) türü: 
kerevyâ: Frenk kimyonu, kerâvyâ, 

ðardemânâ (Carum carvi)
kerîm, kerîme: Yüce; soylu, saf.
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ketif: Omuz; kürek kemiği, scapu-
la.

kettân: Keten (Linum usitatissi-
mum)

ketûm: Hz. Muhammed’in yayla-
rından birinin ismi.

kevâir: Bkz. kûr
kevâkib: Yıldızlar.
kevâkib-i derârî: Mirrîh (Mars), 

Müşterî (Jüpiter) ve Zühre 
(Venüs) gibi parlak yıldızlar: 
“Kevâkib-i derârî «amse-i mü-
te√ayyireden Mirrî« ve Müş-
terî ve Zühre’dir ve &evâbit-
ten Şi¡râ-yı Yemâniyye ki ona 
¡Abûr denmekle ma¡rûf olur 
ve Kelb-i Cebbâr dahi der-
ler ve &evâbitten dürrînin biri 
dahi Şi¡râ-yı Şâmiyye’dir, ona 
∏umey§â demekle de ma¡rûftur 
ve biri dahi ¢alb-i Esed ve bir 
â«eri ¡Aynu’&-¿evr’dir. İşbu 
derârînin Şems ile ictimâ¡ı bir 
derecede yâ«ûd bir daðîðada 
cem¡ olmaları ile olur. Mer-
kez-i ¡âlemden veyâ«ûd nâ₣ırın 
ba§arından «âric olan «a†† ev-
velâ Zühre’ye mürûr edip ba¡-
dehu Şems’e ba¡dehu Mirrî«‘e 
ve ba¡dehu Müşterî’ye mürûr 
edip ve ba¡dehu &evâbitten ≠ikr 
olunan dürrîlerin birine mürûr 
eyleye. Ve bu vechle ictimâ¡ 
semt-i re™se ðarîb ma√allden 
olursa √arâretin ve ∂av™ın ke&-
retine bâ¡i& olur; eger semt-i 
re™sten ba¡îd olan ma√allden 
olur ise √arâret ve ∂av™ın ðılle-
tine sebeb olur.” (35b)

kesr: Kırmak, kırılmak; etkisini 
kırmak; kırık; kesre ile harekele-
mek; esre işareti.

ke&ret: Çokluk, çok olmak, πazâret, 
vefret.

kessâb: Gıda talep edici.
kestane: Bkz. şâh-bellû†
kesûlânus: Bir tür kuzukulağı (Ru-

mex)
kesyûs: Xyris, sûsen-i berrî.
keşf: Açmak.
keşfîr: Bir tür yabani iris: “Keşfîr” 

yaban sûseninden bir nev¡ sûsen-
dir.” (198a)

keşîş: Mahmude otu (Convolvulus 
arvensis)

keşîş: Yılanın sürtünmesinden çı-
kan hışırtı

keşk: Arpa çorbası, mâ-ı keşk.
keşk-i şa¡îr: Arpadan yapılan çor-

ba.
keşnec: Keme mantarına benzeyen 

bir mantar: “Kem™e cinsinden bir 
şeydir ki mülezziz ve müctemi¡ 
olur ya¡nî müte«al«il değildir.” 
(186b) Bkz. kem™e

keşşâşe: Yılanın sürünürken derisi-
nin çıkan ses: “Keşşâşe” ef¡înin 
meşyi katında derisinden √âdi& 
olan §avta derler.” (560a)

keş†: Bir şeyin üzerinden örtü, deri 
veya perdeyi kaldırmak, gider-
mek, sel«.

keşt-ber-keşt: Helicteres isora
keşût: Bkz. küşû&
ketb: Yazmak, ta√rîr.
ketem: nîl, nîlec
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&e«în ya¡nî katı olan mâ-ı şa¡îre 
müşâbihtir” (8b); “Me™kûl mi¡-
dede †ab« olundukta ona keylûs 
derler, ammâ kebidde †ab« olup 
a«lâ† √â§ıl oldukta ona keymûs 
derler.” (49a); “∏ıdâ mi¡dede 
†ab« oldukta keşk gibi suyu ve 
la†îfi üzerinde ve &üflü altında 
olur. Üzerinde olana keylûs der-
ler, altında olana &üfl derler.” 
(92a)

keymûrde: Sarcocolla.
keymûs: Kimüs, besinlerin midede 

hazımdan sonra aldığı hâl, «ıl†: 
“Me™kûl mi¡dede †ab« olundukta 
ona keylûs derler, ammâ kebidde 
†ab« olup a«lâ† √â§ıl oldukta ona 
keymûs derler.” (49a) Bkz. «ıl†

keymûsât: Bkz. keymûs
keymûsîs: Göz konjunktivasının 

ödemi; konjunktiva altında sıvı 
toplanması nedeniyle kabartı 
şeklinde şişlik oluşması, verdî-
nec, chemosis. “Beyâ∂-ı ¡ayn 
büyüyüp √adeða-i ¡aynı setr eder 
ve ona keymûsîs tesmiye eder-
ler; bizim katımızda verdînec 
demekle ma¡rûf olur.” (267a) 
Bkz. verdînec

keyy: Dağlama: “Keyy” diye kız-
gın âlet ile bir ¡u∂vu dağlama-
ğa derler.” (127a) Bkz. merhe-
mü’l-keyy

keyyâ: Bkz. keyye
keyye: Sakız, kiyâ, ma§†akî.
ke≠âlik: Yine bunun gibi, aynı şe-

kilde.
kezeme: Bir ağırlık ölçüsü, altı kı-

rat ağırlığı, 0,90 gr (¢îrâ† 0,165 

kevâkib-i derâriyye: Mirrîh 
(Mars), Müşterî (Jüpiter) ve 
Zühre (Venüs)

kevâkib-i mün…a∂∂a: Kayan yıl-
dız (gök taşı)

kevâmi«: Katıklar. Bkz. kâmi«
kevârîr: Arı kovanları, bey-

tü’n-na√l: “Kevârîr’den murâd 
beytü’n-na√ldir.” (275a)

kevkeb: Bkz. †în-i Şâmûs
kevkebü’l-ar∂: Bkz. †în-i Şâmûs
kevn ü fesâd: Oluş ve bozuluş.
kevr: Bkz. muðl-i Yehûd, muðl-i 

Hindî
kevsec: Testere balığı.
kevz-i gendüm: Bkz. cûr-ı cendüm
keyfe mâ’ttefa…: Arzuya göre.
keyfe mâ-kân: Nasıl olursa olsun.
keyfiyyât-ı erba¡a: Bedende tabii 

olan rutubet, yübuset, bürudet ve 
sühunet.

keyfiyyât-ı nefsâniyye: Korku, se-
vinç, hüzün, öfke gibi nitelikler.

keykvâşe: Peucedanum grande, 
dûðûs.

keyl: Ölçek.
keyl-dârû: Taberistan eyreltisi, se-

ra«s
keylece: Kullanıldığı coğrafyaya 

göre farklılık gösteren bir ağırlık 
biirmi.

keylen: Ölçü olarak.
keylûs: Besinlerin midede hazme-

dildiği ilk evredeki hâli: “Ve 
keylûs bir cevher-i seyyâldir 
ki melâset ve beyâ∂lıkta keşk-i 
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heb, …îlimiyâ-i ≠eheb: Altın eri-
tildikten sonra üzerinde oluşan 
köpüksü tortu: “±ehebin sebki 
üzere ¡âlî olan &üfldür ve ke≠âlik 
≠eheb i≠âbe olundukta du«ânı ile 
mürtefi¡ olup ba¡dehu mün√all 
olan &üfldür.” (208b)

…ıllet: Azlık.
…ıly, …ılâ: Üşnan, rims gibi ekşi ve 

tuzlu bitkilerin yanığından elde 
edilen kalye taşının suda çözü-
lüp tasfiyesinden sonra ateşte 
elde edilen tuzu, kalye.

…ımâ†: Kundak; bez parçası.
kına çiçeği: bkz. fâπıyetü’l-√ınnâ
…ınbîl, …ınbıl: Mallo ağacı (Mallo-

tus philippinensis) tohumu.
kındırmak: Teşvik etmek, ta√rî∂.
…ındîd: Şeker kamışı şırası.
…ınne: ¢a§nı, bârzed (Ferula galba-

niflua)
…ınneb: Kenevir (Cannabis sativa) 

Bkz. √abbu’s-sümne, ðınneb
…ınnîne: Şişe.
…ırâ™et-i cehriyye: Sesli okumak.
…ırâ√: Yaralar.
…ırd: Maymun.
…ırdân: Keneler.
…ırfe: Tarçın kabuğu; nar kabuğu: 

“Fi’l-a§l ðırfe nar kabuğuna der-
ler ve nar kabuğu ile dibâπat olu-
nan deriden ma§nû¡ olan dağar-
cığa dahi derler. Ve tevâbil ile 
†ab« ve terbiye olunup o dağarcı-
ğın içinde lu√ûm √ıf₣ olunur ve 
sonra mu†ayyeb olan ðuşûr ðırfe 
(kesr-i ðâf ile) tesmiye olundu. 

gr kabul edildiğinde): “Keze-
me bir buçuk dânıða derler. Ve 
ba¡∂ılara göre iki dânıð bir ke-
zemedir. Ve ba¡∂ı â«erler derler 
ki bir dirhemin üç bölükte iki 
bölüğüne derler. Kezeme’nin 
bu vech üzere beyânı nüs«a-i 
sul†âniyyenin hâmişinde mu√ar-
rerdir.” (116b); “Bir şerbeti altı 
kezeme olur ve her kezeme altı 
ðîrâ† olur.” (156a)

ke₣îme: bkz. ðanâ
kezmâzec: Bkz. cevzü’†-†arfâ
kezmâzek Bkz. cevzü’†-†arfâ 
ke≠û§ûderûs: Bir tür zehirli kara 

yılanı. Bkz. û≠erüs
kezz: Kurumak, kuruyup buruşmak.
…ıbâb: Kubbeler.
…ıbâc: Keklik kuşları. Bkz. ðabc
kıçıklandırmak: Gıcıklandırmak.
…ı∂âf: Zayıf olanlar, mehâzîl.
…ıdâ√: Bitkinin taze yeşil dalları.
…ıdr: Kazan. Bkz. ðudûr, †ıncîr
…ıf ve un₣ur: Bkz. âs
…ı√f: Paryetal kemik, os parietale
…ılâ: Bkz. ðıly
…ılâ: Tavada pişirmek.
…ılâ¡: Yarılma, teşaððuð.
…ılâ¡: Yerinden sökmeler.
…ılâde: Kolye.
…ılîmiyâ: Bkz. iðlîmiyâ
…ılîmiya’l-fı∂∂a, …îlîmiyâ-i fı∂∂a, 

i…lîmiya-i fı∂∂a: Gümüş eritil-
dikten sonra üzerinde oluşan kö-
püksü tortu.

…ılîmiya’≠-≠eheb, i…lîmiya’≠-≠e-
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kehle yumurtası ve to«umu gibi 
to«um ilðâ eder ve binâen ¡aleyh 
ðırmız ðable nef«i’r-rû√ yumur-
ta ecnâsından olmakla ekli √elâl 
olur diye fetvâ verilir. (162b) 
Bkz. dûdu’l-ðırmız, merhem-i 
merðûnu’l-ðırmız

kırmızı leke: Bkz. â&âr-ı dem
…ır†: Bir pırasa türü.
…ır†âs: Kâğıt; papirüsten elde edilen 

kâğıt: “Berdî o nebttir ki ondan 
ðır†âs itti«â≠ ederler ya¡nî ehl-i 
Mı§r’ın ðır†âsı o nebtten olur. Ve 
kütüb-i †ıbbda ðır†âs mu†lað ≠ikr 
olunsa o nebtten ma§nû¡ olan 
ðır†âs murâd olunur.” (156b)

…ır†ım: Aspir (Carthamus tinctori-
us) tohumu, √abb-ı ¡u§fur, √ab-
bu’n-Nîl: “¢ır†ım” √abbu’n-Nîl 
dedikleri devâdır. Ve ba¡∂ılar 
derler ki ðır†ım √abbu’n-Nîl’e 
muπâyir devâdır, Hind’den ge-
lir, onda √arâfet ve √iddet var-
dır, fülfül-i ebya∂ bulunmadığı 
ma√allde ona nâib-i menâb olur. 
(109b)

…ır†ım-ı berrî: Carthamus lanatus.
…ır†ım-ı Hindî: Bkz. √abbu’n-Nîl
…ı§ar: Kısa olmak, kısalık.
…ı§âret: Çamaşır yıkama işi, çırpı-

cılık.
…ı§ar-ı lisân: Dilde küçülme.
…ı§ar-ı nehâr: Gündüzün kısalma-

sı.
ðı§aru’l-cefn: Göz kapağının geriye 

doğru çekilmesinden dolayı uy-
kuda gözün kısmen açık kalma-
sı, tavşan uykulu olması, gözün 

Ve §â√ib-i ¢ânûn “fi’l-levn” 
diye ðayd etmekle ma¡rûfu olan 
dâr-ı §înî ðırfesi murâd olunur.” 
(149a)

…ırfe-i dâr-ı §înî, …ırfetü’d-dâ-
ri’§-§înî: Tarçın (Cinnamomum 
zeylanicum)

…ırfe-i …aranfül: Karanfil kabuğu, 
ðırfetü’†-†îb.

…ırfetü’†-†îb: Bkz. ðırfe-i ðaranfül
kırlaguç: Kırlangıç.
…ırmız: Kırmız böceği, dûdu’§-§ab-

bâπîn (Coccus ilicis): “¢ırmız 
ism-i Rûmî veyâ«ûd Türkîdir 
ve onun müsemmâsı fi’l-a§l o 
menndir ki cıdar ve bellû† ağaç-
larının yapraklarına gökten dâne 
dâne nâzil olur ve her dânesi ev-
vel-i nüzûlünde mercimek ðadar 
olur ve levni a√mer ve şekli dûd 
şeklinde olur ve günden güne 
büyür, πâyet-i ¡i₣amı no«ûd ¡i₣a-
mına bâliπ olur ve √umreti ziyâ-
de olur, mâh-ı eyâra bâliπ olunca 
ðadar o √abblara ðırmız tesmiye 
olunur, o √abblar mâh-ı eyâra 
ya¡nî mayıs ayına bâliπ olmaksız 
cem¡ olunur ise ona dûdu’§-§ab-
bâπîn ve dûdu’l-ðırmız der-
ler. ◊aððında yazılan menfa¡at 
mâh-ı eyârdan muðaddem cem¡ 
olunan ðırmızda olur, onunla 
ibrisîm boyarlar ve ¡atîðinin bo-
yası √adî&inden ðavî olur. Ve o 
menn terk olunup ağacından a«≠ 
olunmasa √attâ üzerinden mâh-ı 
eyâr mürûr eylese cânlanır ve 
kanatlanıp †ayerân eder ve vaðt-i 
†ayerânında §îbân gibi ya¡nî 
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(591b);: Bir buçuk rıtllık ağırlık, 
566,4gr (Rıtl için yirmi istâr ve 
bir istâr 377,6 gr kabul edilirse): 
“Ve ðıs†-ı ¡asel bir buçuk rı†ldır. 
Ve “ðıs†”ın bu tefsîri ◊âcî Paşa 
mekâyilindendir, onda i«tilâfât-ı 
ke&îre vardır. (158b)

…ısûs: Bkz. ðîsûs
…ışevvî: Bkz. füclî
…ışmış: Çekirdeksiz üzüm.
…ışr, …ışre: Kabuk; tabaka, kat: 

“Câlînûs’un ≠ikr eylediği üzere 
ecsâd-ı mün†abi¡anın dahi ðuşû-
ru olur. O ecsâddan teðaşşur 
edene ya¡nî kavlayıp dökülene 
ðışre derler. Mesâmîrden a«≠ 
olunan ðuşûr √adîd ve nu√âstan 
a«≠ olunan ðuşûrdan «ayrlı olur 
ve ðuşûr-ı nu√âs ðuşûr-ı √adîd-
den «ayrlı olur.” (284b) Bkz. li√â

ðışriyân: Paryetal kemiğin alt kena-
rı ile temporal kemiğin üst ke-
narı arasındaki sutura; temporal 
dikiş, sutura temporalis. Bkz. 
derz-i kâ≠ib

…ı†a¡: Parçalar.
…ıtâl: Savaş.
…ıvâm: Direk; kıvam.
…ıvâm-ı ra…î…: Tüketilen içecekte 

atık unsurların latif olması ya da 
az olmasıyla idrarda hasıl olan 
ince kıvam: “¢ıvâm-ı raðîð ona 
derler ki meşrûb olan mâiyyete 
fu∂ûlden mu«âli† olan eczâlar 
la†îf olmakla veyâ«ûd mu«âli† 
olan eczâ ðalîle olmakla mâiy-
yet meşrûbe ðıvâmından ziyâde 
bi-√asebi’l-√iss o bevlde ðıvâm-ı 
zâid olmaya.” (84a)

beyazının bir kısmının görünme-
si, lagophthalmia. Bkz. inðılâb-ı 
cefn, şetere, ¡ayn-ı ernebiyye.

…ı§â§: Alında kılın çıktığı yer, kâ-
kül olan kısım.

…ısiyy: Yaylar. Bkz. ðavs
…ısmet: Taksim; sınıflandırma.
…ı&&â: Kavun (Cucumis melovae 

utilissimus)
…ı&&â-i √ımâr, …ı&&âu’l-√ımâr: 

Eşek hıyarı, sefîdûs, şeðûdus 
(Momordica elaterium) 

…ı&&â-i Hindî: Bkz. büll
…ı&&â-i kebîr: “~â√ib-i ¢ânûn’un 

ðı&&â-i kebîrden murâdı «ıyâr-
şenberdir ve «ıyârşenbere dahi 
ðı&&â-i Hindî ı†lâð olunur.” 
(154a) Bkz. «ıyârşenber

…ıs†: Rum bölgesinde yaklaşık 20 
okka (25,6 kg), Mısır’da 16 
okka (20,48 kg) karşılığı (Okka, 
1,28 kg karşılığı kabul edilir-
se): “Lüπat-ı Yûnâniyye üzere 
te«â†ub eden şu¡ûb ve ðabâilin 
küllîsi ðıs†ı isti¡mâlde müttefið-
lerdir ve onlar katında ma¡nâsı 
ma¡rûftur, ammâ keylde ittifâð-
ları yoktur, zîrâ onların ba¡∂ıları 
keyli ba¡∂ı â«erin isti¡mâli «ilâfı 
üzere isti¡mâl ederler. Ve ¡in-
de’r-Rûm ðıs† dokuz buçuk rı†l 
ve südüs rı†ldır, bi-√isâbi ûðıy-
ye yirmi ûðıyye eder. An†âlîðî 
ve Mı§rî ðıs† on altı ûðıyyedir.” 
(591b)

…ıs†-ı ¡asel, …ıs†u’l-¡asel: İki buçuk 
rı†l, 944 gr (Rıtl için yirmi istâr 
ve bir istâr 377,6 gr kabul edilir-
se): “¢ıs†u’l-¡asel iki buçuk rı†l.” 
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…îfâl: El sırtındaki venöz pleksusun 
dış yan bölümünden başlayıp ön 
kolun ön dış yan tarafında yukarı 
doğru ilerledikten sonra kola ge-
çerek vena axillarise açılan ven, 
sefalik ven, vena cephalica.

…îl: Söylenilen, ileri sürülen söz.
kilâb: Köpekler. Bkz. kelb
kilindir: Emzikli testi, bülbüle.
kils: Yanmış kireç, alçı, §ârûc; ki-

reçten mamul nesne: “Kils, ki-
reç ile ma¡mûl olan nesnedir ki 
¢âmûs’ta §ârûc ile tefsîr olun-
muştur.” (90a); “Kils” yanmış 
kireçtir ki onunla √ammâmda 
zernî« ile ¡ânenin tüyleri izâle 
olunur.” (153b)

kilz: Litsea sebifara, muπâ&-ı Hindî.
kimâd: Ağrılı yere içine ısıtılmış 

kuru ilaç konmuş bez koymak, 
tekmîd: “Kimâd devâyı tes«în 
edip birden torba içinde mev∂i¡-i 
veca¡a va∂¡ etmeğe derler.” 
(127b)

kimâm: Çiçek kapçıkları.
…inbîl: Bir tür menn. Bkz. menn; 

†în-i Cülûd denilen kil: “¢inbîl” 
meşhûr olan ðinbîl “†ulûl”dendir, 
“menn”in eşrefidir, Yemen’de 
olur. Ba¡∂ılar derler ki ðinbîl †în-
i Cülûd dedikleridir. (278b)

kinn: Kap; ev, oda
…îr: Bkz. zift
kîr: Demirci ocağı, körüğü.
kîrân: Maden ocakları.
kirâren: Defalarca.
…îrâ†: Yaklaşık 0,165 gr.

…ıyâm: Kalkma; sık dışkı çıkarmak 
için tuvalete gitme: “Tîz tîz müs-
terâ√a gitmek için ðıyâm etmek-
le o berâzı i«râc etmeğe ðıyâm 
ta¡bîr olunur.” (106a) Bkz. i«-
tilâf-ı dem, i«tilâf-ı aπrâs

…ıyâm-ı aπrâs: Bağırsak tıkanma-
sından dolayı tıkalı kısmın geri 
kalan bölümünde görülen akıntı 
ve bu akıntı için sık sık tuvalete 
gitme, i«tilâf-ı aπrâs: “¢ıyâm-ı 
aπrâs za√îr-i kâ≠ibde bir âfet-
tir ki bağarsık mesdûd olur ve 
süddeden aşağı olan ma√allerin 
ru†ûbeti eriyip akar ve tîz tîz 
memşâya ðıyâm eder ve ishâl 
₣ann olunup ðâbı∂ devâlar ile 
mu¡âlece olunup marî∂ helâk 
olur.” (162a) Bkz. i«tilâf-ı aπrâs

…ız√u’§-§ıbyân: Bkz. üm-
m ü ’ § - § ı b y â n

kızıl boya: Bkz. füvve
kızılcık: Bkz. merrân
…î¡a: Düz arazi. Bkz. ðâ¡:
kibâr: Yetişkinler, çocuk olmayan-

lar; büyükler.
kibâru’l-cü&e&: İri cüsseli.
kibâş: Koçlar. Bkz. kebş.
kiber: Büyüklük, büyük olma.
kibr: Kibir.
kibrît: Kükürt, sülfür.
kibrît-i a√mer: Kırmızı kükürt.
kibrît-i a§fer: Sarı kükürt.
kibrîtiyye: Kükürtlü.
kiçi parmak: Bkz. «ın§ır
kiçi: Küçük.
…i∂âf: Zayıf olanlar, çelimsizler.
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hümâ â«eri üzere vâði¡ olmuştur 
ve a¡lâsı mümteli™e ve süflâsı 
∂âmiredir ve ek&eriyyâ menâbiti 
arâ∂î-i πâmire ve kühûf olur ve 
a¡lâsı a§l olur.” (188a)

…îsûs: Pamuk otu, ðısûs, leblâb-ı 
kebîr (Cistus ladaniferos) Bkz. 
lâ≠en

kişver: Memleket.
kiyâ: Ma§†akî, sakız, keyye.
kiyâset: Zekâ.
kîzân: Bardaklar; testi. Bkz. kûze
ki₣₣a: Çok yemek ve içmekten kay-

naklanan nefes alamama.
ki₣₣a: Şişkinlikten kaynaklanan 

karın ağrısı: “Ki₣₣a kâfın kesri 
ve ₣â-i mu¡cemenin teşdîdi ile 
to«me ve imtilâdan √âdi& olan 
√âlet ve bir şey™dir diye şer√-i 
¡Allâme’de ve ¢âmûs’ta mu§ar-
ra√tır. Ve o √âletten murâd to«-
me ve imtilâ √asebiyle kerb ve 
meşaððattır, zîrâ yine ¢âmûs’ta 
der ki ُ َــ َ َ  ً ــ א ــאً وَכ א ُ َכ ــ ْ ُ ا َّــ  َכ
ُه َ ــ َ َ و  ُ ــ َ َ İntehâ.” (96a) وَכ

kocuşmak: Kucaklaşmak.
koğak: Bkz. √azâz
kokumak: Koklamak.
kol kemiği: Bkz. ¡a₣m-ı sâ¡id
koruk: Bkz. √ı§rım
kovan çiçeği: Bkz. ðay§ûm-ı berrî
koyun: Bkz. πanem, ∂a™n. Bkz. 

aπnâm
kökçe: Bkz. dıbð
köken: Kök.
kû¡: Bilek ucunun baş parmaktan 

tarafı.

kirbâs: Bez.
kirm-dâne: Dafne (Daphne gnidio-

ides) meyvesi.
kirpi: Bkz. ðunfu≠
kirsenne: Burçak, küşn, √ab-

bu’l-melik (Vicia ervilla): “Kir-
senne kâf-ı ¡Arabînin kesri ve râ-
nın sükûnu ve sînin fet√i ve nû-
nun teşdîdi ve ta«fîfi ile burçak 
ma¡nâsına diye ◊alîmî lüπatinde 
ðayd olunmuştur. ¡Allâme der ki 
bu bir √abbdır ki mercimek ¡i₣a-
mında olur, müfer†a√ olmaz bel-
ki mu∂alla¡dır, istidâreye ðarîb-
dir, levni πubret ile §ufret bey-
ninde olur.” (87b) Bkz. cülbân

kirş: Geviş getiren hayvanlarda iş-
kembe, işkenbe.

kîryûs: Bir bitki.
kîs, kîse: Kese, torba; testis torbası, 

§afn.
kiserât: Parçalar.
kîs-i a§πar: Bkz. merâre
kîs-i ekber: Bkz. me&âne
kisîfûn: Karga soğanı (Gladiolus): 

“Bu nebâta ism-i me≠kûr ile tes-
miyenin vechi budur ki o nebât 
her şeklinde süyûfa müşâbihtir 
ve sûsen varaðına benzer lâkin 
ondan a§fer ve eraðð olur ve iki 
cânibleri kılıç gibi ince ve √id-
detli olur ve onun sâðı bir ≠irâ¡ 
miðdârı uzun olur ve çiçeği 
mu§affef olup biri birinden ayrı 
ve müferrið olur ve levni firfîrî 
olur ve &emeri müstedîr olur ve 
onun iki a§lı olup e√adühümâ 
â«er üzere terkîb olunmuştur ve 
ke-ennehâ iki √abledir ki e√adü-
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…û…ıyâ: Bkz. ðûfâ
…û…î: Kokulu servi; kunduz testisi, 

servi ve onun gibi kokulu ağaç-
lardan hazırlanan bir terkip, ma-
cun, ðûfî.

…ulâ¡: Pamukçuk hastalığı.
kulak: Bkz. ü≠ün
…ulb: Lithospermum officinale, ðult: 

“¢ânûn nüs«alarında “ðult” â«i-
ri tâ ile vâði¡ olmuştur lâkin İbn 
[Kütbî ] â«irühu bâ diye ta§rî√ 
eder.” (410b)

…ulfe: Sünnette kesilen deri kısım.
…ûlınc: Kalın ve kör bağırsaklarda 

şiş vb. bir nedenle tıkanmadan 
kaynaklanan ağrı, colic: ðû-
lınc-ı rî√î, ðûlınc-ı şirkî, ðûlınc-ı 
balπamî, ðûlınc-ı selîm, ðûlınc-ı 
iltivâî, ðûlınc-ı bârid, ðûlınc-ı 
kâ≠ib, ðûlınc-ı √aðîðî, ðûlınc-ı 
fetðî, ðûlınc-ı mirârî, ðûlınc-ı re-
câî...: “Ve veca¡ süflânî üç em¡â-
da olur ise ya¡nî a¡ver ve ðûlûn 
ve müstaðîm em¡âlarından birin-
de olur ise ona ðûlınc derler.”. 
(40a) Bkz. îlâvus

…ûlınc-ı fet…î: Hemial colic.
…ûlınc-ı §afrâvî: Bliary colic, hepa-

tic colic.
…ûlınc-ı &üflî: Stercoral colic.
…ûlınc-ı veremî: İnflammatory co-

lic.
…ûliyûn: Mantar türü, entoloma po-

litum. 
…ul…âs: Göleğez (Colocasia escu-

lenta)
…ul…u†âr, …ul…u†ârîn: Sarı zaç, 

sülfat (Colcothar) 

…ûbâ: Temregi, temre, impetigo; 
mantar hastalığı. Bkz. ðuvâbâ

…ûbâ-ı müte…aşşır: Bkz. bara§-ı 
esved

…ubâle: Ön.
…ubeyl: Az önce.
…ub√: Çirkinlik, semâcet.
…ûbiyûs: Bir şiyâf
…ubül: Ön taraf; cinsel organ; ferc, 

zeker.
…u∂bân: İnce dallar.
…uddâm: Ön taraf.
…udemâ: Eski âlimler.
…udûd: Boylar; ölçüler.
…udûr: Kazanlar. Bkz. ðıdr
kuduz böceği: Bkz. ≠erârî√
…udve: Önder.
…ûfâ: Öksürük, verem ve karaciğer 

sertliği için kullanılan, terkibin-
de mürr, binâsb, sünbül, za¡ferân, 
dâr-ı §înî, selî«a, fiðâ√-ı i≠«ir, 
ða§abu’≠-≠erîre, muðl, zebîb, ve 
¡asel bulunan macun, ðûðıyâ.

…ûfî: Kunduz testisi. bkz. cünd-i 
bîdester; kunduz testisi, servi ve 
onun gibi kokulu ağaçlardan ha-
zırlanan bir terkip, macun, ðûðî.s

ku√l: Sürme, grafit, i&mid: 
is†arîmâ«ûn ku√lü, âbâr ku√lü, 
ku√l-i tûtiyâyî, ku√l-i İras†ırâ†is, 
ku√l-i ûmîlâvüs, ku√l-i 
†ar«amâ†îðûn, ku√l-i is†â†îðûn, 
ku√l-i ðâfî†ûn, ku√l-i verdî

ku√let: Ela gözlü olmak.
ku√liyyet: Sürme rengi, siyahlık.
…u√ûlet: Zayıf olmak.
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kûr: Arı kovanı; çamurdan yapıl-
mış demir eritme ocağı: “Kûr, 
kâfın ∂ammıyla demircilerin 
†înden itti«â≠ eyledikleri ocaktır 
ve hem bal arısının mev∂i¡idir.” 
(167b) Bkz. kevâir

…ur¡: Başında yara olan keller. Bkz. 
aðra¡

…urâd: Kene; tahtakurusu.
…urb: Yakın, civâr: ðurb-ı ¡ahd, 

ðurb-ı mevt, ðurb-ı dimâπ
…urbâ: Yakınlık.
kurbağa yosunu: Bkz. †u√lub
kurbağa: Bkz. ∂ıfdı¡
…urbiyyet: Yakınlık.
kûrdân: Mahiyeti tespit edilemedi!
kûre: Vilayet.
…ur√a: Yara. Bkz. ðurû√
…ûrnîyûn: Bkz. uð√uvân
…urray§: bkz. encüre
…urretü’l-¡ayn: Bkz. circîrü’l-mâ
…ur§: Ağızda eriyen tablet ve pas-

til: ður§-i enîsûn, ður§-i mâzûyûn 
(mâzûnûş), ður§-i muðl, ður§-i 
verdî, aðrâ§-ı ðalðandîðûn, 
aðrâ§-ı bermekî, aðrâ§-ı bûlus, 
aðrâ§-ı bûlvânderû, aðrâ§-ı cül-
lenâr, aðrâ§-ı dîsyûlîdûs, aðrâ§-ı 
enderûmâ«us, aðrâ§-ı enderûn, 
aðrâ§-ı isðîl, aðrâ§-ı kâfur, 
aðrâ§-ı keber, aðrâ§-ı kehrübâ, 
aðrâ§-ı kevkeb, aðrâ§-ı lükk, 
aðrâ§-ı mârûnus, aðrâ§-ı meyûn, 
aðrâ§-ı misk, aðrâ§-ı mûsâs, 
aðrâ§-ı rûzînûn, aðrâ§-ı za¡ferân, 
aðrâ§u’l-efsentîn, aðrâ§u’l-¡uş-
re, aðrâ§u’l-ðus†, aðrâ§u’l-¡u-

…ulle: Kule, tepe.
…ulleteyn: Her biri 105 kilo alan iki 

küp miktarı su.
…ult: Lithospermum officinale, 

ðulb.
…ûlûn: Kalın bağırsağın körbağır-

sak ile göden bağırsağı arasında-
ki parçası, kolon.

…umâş: Atılmış, döküntü, πu&â.
…um…um, …um…uma: Güğüm.
…umûr: Kar körlüğü; ışık ya da be-

yaz nesneye bakmaktan kaynak-
lanan körlük.

…unâber, …unâberâ: Kırlangıç 
kökü (Cynanchum vincetoxi)

…unbure: Tepeli yoygar (Galerida 
cristafa)

…unduz √ayâsı, …unduz «âyesi: 
bkz. cünd-i bîdester.

kunduz: Kunduz, kelb-i mâ (cas-
tor)

…unfu≠: Kirpi.
…unfu≠-ı ba√rî: Deniz kirpisi (Ec-

hinus)
…ûniyûn: Bkz. şevkerân
…ûniyûn: Kurtboğan (Aconitum 

anthoraor, Aconitum napellus) 
zehri: “Ve onun için Câlînûs 
dedi ki ðûniyûn ya¡nî o semm ki 
mu§annifin πâlib-i ₣annı üzere 
bîş dedikleri semmdir.” (529b); 
baldıran (Conium maculatum), 
Bkz. bîş

…unnebî†: Karnabahar, karınbat.
…un†ufâr: Bir bitki.
kûnûr: Dikenli bir bitki.
…un≠ûl: Bkz. dâr-ı şîşe¡ân
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bitkisine benzer öldürücü bir ze-
hir.

…u§ayrâ: Yalancı kaburganın en 
altındaki kısa kaburga kemiği: 
“¢u§ayrâ: ðu§ayrâ a∂lâ¡-ı «ılfın 
cümlesinin esfeli ve ðı§ası olan-
lardır.” (360b)

kusmak: Bkz. ðay™, teðayyu™, te-
hevvu¡

…us†: Saussurea costus.
…us†-ı ¡Arabî: ¢us†-ı ðaranfîlî 

(Costus arabicus)
…us†-ı Hindî: Saussurea lappa?
…us†-ı …aranfîlî: Bkz. ðus†-ı ¡Arabî
…us†-ı mürr: Saussurea lappa.
…û&ûs: Bir tür sert şişlik, sclero-

se türü: “Ve saðîrûstan bir nev¡ 
vardır ki onun levni cesed levni 
üzere olur ve bir ¡u∂vdan ¡u∂v-ı 
â«ere intiðâl eder ve ona ðû&ûs 
tesmiye olunur.” (500a)

…u§vâ: En uç, en son
kûşâd: Bkz. cen†iyânâ
…uşâr: Soyulmuş kabuk, soyuntu.
…uşa¡rîret: Gövde kıllarında ve 

derisinde ya da adalelerde ür-
perme: “¢uşa¡rîret bir √âlettir 
ki cild-i bedenin ve ¡a∂alâtın o 
√âlde berd ve na«sla i«tilâfı olur 
ve ðuşa¡rîrete tekessür teðaddüm 
eder.” (461a)

…uşûr: Kabuklar: ðuşûr-ı a§lu’l-ke-
ber, ðuşûr-ı kündür, ðuşûr-ı rum-
mân; katmanlar.

…uşûrî: Kabuk gibi.
…u†b-ı cenûbî: Güney kutbu.
…u†b-ı şimâlî: Kuzey kutbu.

şeri’l-edviye, aðrâ§u’l-büzûr, 
aðrâ§u’l-füvve, aðrâ§u’l-kâkünec, 
aðrâ§u’l-kevâkib, aðrâ§u’l-Kin-
dî, aðrâ§u’l-küşû&, aðrâ§u’l-lükk, 
aðrâs-ı efâ¡î, aðrâ§u’r-rîvend...

…ur§-ı şems: Güneşin halkası.
kurşun: Bkz. âbâr
kurt: Bkz. ≠i™b, dûde, dîdân
kuru gicik: √a§af
…urû™: Bkz. ðar™
…urû√: Yaralar, cirâ√. Bkz. ður√a
…urû√-ı ¡afine: Kokuşmuş yaralar.
…urû√-ı müte™ekkile: Aşınmış yara; 

kangrenli yara.
…urû√-ı ra†be: Kanlı yara, taze yara.
…urû√-ı sa√ciyye: Derinin soyul-

masıyla oluşan yaralar.
…urû√-ı sâ¡iye: Uçuk yaraları.
…urû√-ı şehdiyye: Kerion celsi türü 

yaralar: “¢urû√-ı şehdiyye başta 
olan bir nev¡ ður√adır ki ondan 
beyâ∂a mâil sarı ve πalî₣ §adîd 
seyelân eder.” (152b)

…urûn: Boynuzlar. Bkz. ðarn
…urûn: Nasır: “¢urûn zevâid-i 

ke&îfe-i mi«lebiyyedir ki e†râf 
mefâ§ılında şiddet-i ¡amel √ase-
biyle √âdi& olur.” (553a), “Ve 
min-beyni’&-&e™âlîl kebîr olup 
ve re™si ¡a₣îm velâkin a§lı ince 
olanlara mesâmîr tesmiye olu-
nur mismâra müşâbeheti olduğu 
için. Ve uzun olup ¡aðf ya¡nî başı 
eğri olanlara ðurûn tesmiye olu-
nur.” (552b)

…urûn-ı sünbül: Bîş (Aconitum 
anthoraor, Aconitum napellus) 
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…uvânûseyn: Üç ûðıyye, 3, 84 kg 
(Ûðıyye 1.28 kg karşılığı kabul 
edilirse)

…uva’†-†abî¡iyyeti’l-«âdime: Vü-
cutta ðuvve-i πâ≠iyeye hizmet 
edici dört kuvvet: ðuvve-i câ≠i-
be, ðuvve-i mâsike, ðuvve-i 
hâ∂ıme, ðuvve-i dâfi¡a.

…uva’†-†abî¡iyyeti’l-ma«dûme: 
Vücutta gıdayı dönüştürücü ni-
teliğiyle kendisine hizmet edi-
len dört kuvvet: ðuvve-i πâ≠i-
ye, ðuvve-i müvellide, ðuvve-i 
mu§avvire, ðuvve-i nâmiye.

…uvâ-yı √ayvâniyye: Rû√-ı nefsâ-
niyyenin emri altında, beyne ge-
len ruhları terbiye ederek onları 
vücutta his ve hareket hâlinde 
kuvvetlere dönüştüren ve yeri 
kalp olan etken ve edilgen kuv-
vetler.

…uvâ-yı nefsâniyye: İdrâk görme 
(ba§ar), koklama (şâmme), işit-
me (sâmi¡a), tatma (≠âiða), do-
kunma (lâmise), √iss-i müşterek, 
«ayâl, müfekkire, vâhime ve 
√âfıza kuvvetleri.

…uvâ-yı †abî¡iyye: İnsanda korun-
ma, beslenme, şahsî bekasını te-
min etme ve barınma ihtiyaçları 
için mevcut olan ve yeri karaci-
ğer (kebid) olan kuvvetler ile tü-
rünün bekasını temin etmek için 
ihtiyaç duyduğu ve yeri testisler 
(«u§yeteyn) olan üreme kuvveti.

…uvve-i ¡â…ıde: Erkek spermi gibi 
şekil veren kuvvet.

…uvve-i ¡â…ıle: İshali kesme kuvve-
ti, kabz etme kuvveti.

…utme, …utmet: Siyaha çalan kır-
mızı.

…u†n, …u†ne: Pamuk, penbe, ðîsûs.
…u†r: Kenar, civar, çap.
…u†rub: Hastanın kendisini kurt 

sanması; bu kuruntu içinde dav-
ranışlar göstermesi; likomani, 
lycanthropy.

…û†ûlî, …û†ûlû: 33,67 gr civarın-
da ağırlık ölçüsü, yedi mi&ðâl 
(Mi&ðâl ağırlığı 4,81 gr karşı-
lığı kabul edilirse): “Fârsî’den 
naðl edip ¡Allâme der ki ðu†ûlî-
nin miðdârı menn-i buğday ile 
bir menn ve nı§f menn olur ve 
bu ðavli ¡Allâme redd edip “ve 
fîhi na₣arun” der ve vechini 
beyân eylemez. Ve ba¡∂ı resâil-
de me≠kûr olan bir ðu†ûlî yedi 
mi&ðâl olur.” (118b)

…u†ûlindus: Bkz. zerâvend-i †avîl 
ku¡ûb: Aşık kemikleri. Bkz. ka¡b
ku¡ûb-ı tîn: Duvar deliklerinde çü-

rümüş saman çöpü, ¡aðdu’t-tîn: 
“Nüs«a-i âtiyede ¡aðdu’t-tîn 
vâði¡ olmuştur, pes ma¡nâ dîvâ-
rın çamurunda olan girift olmuş 
saman çöplerinin çürükleri de-
mek olur.” (561b)

…u¡ûd: Oturma.
…uvâ: Kuvvetler.
…uvâbâ: Temregiler. Bkz. ðûbâ
…uvânûs, …uvâ&û, …uvâ&ûs: Bir 

buçuk ûðıyye,1,924 kg (Ûðıy-
ye 1.28 kg karşılığı kabul edi-
lirse) (591b) veya “¢uvâ&ûs iki 
vuðiyye ve üç rubu¡ vuðiyyedir.” 
(141b)
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vet: “¢uvve-i mâsike o ðuvvettir 
ki ðuvve-i hâ∂ıme fi¡lini tekmîl 
edince ðadar vârid olan πıdâ-i 
nâfi¡i o ðuvvet ¡u∂vda √abs ey-
ler.” (28a)

…uvve-i muπayyire: Gıdayı beden-
de kıvam, renk vs. her bakımdan 
uygun olarak uzva dönüştüren 
tabî¡î kuvvet; üreme sıvılarına 
vücut veren kuvve-i müvellideye 
ait tabî¡î kuvvet.

…uvve-i mu√allile: Çözme, dağıt-
ma kuvveti.

…uvve-i mu√arrike: Hareket kuv-
veti: “Nefsâniyye ðuvâlarından 
ðuvve-i mu√arrike o ðuvvettir ki 
o ðuvvet veterleri teşnîc ve ter«i-
ye eder ve o sebebden a¡∂â ve 
mefâ§ıl √areket eder.” (30b)

…uvve-i mu§avvire: İnsana şekil 
veren, onu biçimlendiren tabî¡î 
kuvvet: “Ammâ ðuvve-i mu§av-
vire-i †âbi¡a ya¡nî o ðuvvet ki ≠ikr 
olunan menîyi ta§vîr eder ve cin-
si veyâ«ûd ðarîb-i cinsi ðâlıbına 
ifrâπ eder, pes o ðuvvet «âlıðının 
i≠ni ve tes«îri ile ru†ûbet-i menî-
yi ta«†î† eder ve her bir ¡u∂vu 
â«er ¡u∂vlardan ayırır ve her 
¡u∂vu şekl-i ma¡hûdu üzere teşkîl 
eder. Ve tecvîfât ve &uðablarını 
ve melâset ve «uşûnetlerini ve 
ke≠âlik ev∂â¡ ve müşâkeletlerini 
ve bi’l-cümle her ¡u∂vun nihâ-
yetleri miðdârına müte¡alliða 
olan ef¡âlleri o mu§avvire-i †âbi¡a 
olan ðuvvet işler.” (28a)

…uvve-i müdrike: ◊avâss-ı ₣âhi-
re (ðuvvetü’l-ib§âr, ðuvve-

…uvve-i câ≠ibe: Gıdayı çekerek vü-
cut organlarına taşıyan kuvvet: 
“Nâfi¡ olan πıdâyı o ðuvvet ce≠b 
edip ¡u∂va î§âl eder ve ulaştırır. 
Ve o ðuvvet fi¡lini ve ce≠bini 
lîf-i mu†avvel ile işler ya¡nî is-
tiðâmet üzere ≠âhib olan lîf ile 
işler.” (28a)

…uvve-i dâfi¡a: İhtiyaçtan fazla 
olan gıdayı ve hazmedilen gıda-
yı vücuttan uzaklaştıran kuvvet.

…uvve-i πarîziyye: Câ≠ibe, mâsike, 
hâ∂ıme ve dâfi¡a kuvvetleri.

…uvve-i πâ≠iye: Gıdayı işleyerek 
onu bedene, bedenin uzvlarına, 
bedende eksilen unsurlara dö-
nüştüren tabî¡î kuvvet: “Nev¡-i 
evvele ðuvve-i πâ≠iye denir ve 
πıdâyı muπtedî olan ¡u∂va istihâ-
le eder ya¡nî cevher-i ¡u∂va ben-
zetir.” (27b)

…uvve-i hâ∂ıme: Sindirim kuvveti, 
câzibenin getirdiği ve mâsikenin 
tuttuğu gıdayı mugayyire kuvve-
tine uygun kıvama getirmek için 
sindiren kuvvet, ðuvve-i mün∂i-
ce: “Ammâ ðuvve-i hâ∂ıme o 
ðuvvettir ki câ≠ibenin ce≠b edip 
ve mâsikenin imsâk eylediği πı-
dâyı o πıdâda ðuvve-i muπayyire-
nin taπyîrine müheyyâ olan ðıvâ-
ma i√âle eder.” (28a) Bkz. hâ∂ım

…uvve-i √âfı₣a: Hatırlama, hafıza 
kuvveti, ðuvve-i mü≠ekkire.

…uvve-i lâ√ice: Boşlukları, açık 
yerleri daraltma kuvveti.

…uvve-i lems: Bkz. ðuvvetü’l-lems
…uvve-i mâsike: Vücutta gıdayı 

hazmedilinceye kadar tutan kuv-
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…uvve-i sâmi¡a: Bkz. ðuvve-
tü’s-sem¡

…uvve-i şâmme: Koklama duyusu.
…uvvet-i mu†lı…a: İshal, boşaltma 

kuvveti.
…uvvetü’l-ib§âr: Beş duyu kuvve-

tinden (√avâss-ı ₣âhire) görme 
kuvveti.

…uvvetü’l-lems: Beş duyu kuvve-
tinden (√avâss-ı ₣âhire) dokun-
ma kuvveti, ðuvve-i lems.

…uvvetü’s-sem¡: Beş duyu kuvve-
tinden (√avâss-ı ₣âhire) işitme 
kuvveti, ðuvve-i sâmi¡a.

…uvvetü’≠-≠ev…: Beş duyu kuvve-
tinden (√avâss-ı ₣âhire) tatma 
kuvveti.

kuyruksalan: Bkz. §afrâπûn, sa¡v
…uyûdât: Kayıtlar.
kûz, kûze: Testi. Bkz. kîzân
kuzukulağı: Bkz. √ummâ∂, kesûlâ-

nus, enðûlûyûn, le¡anûn, sılð-ı 
berrî

kübbât: Toplanmış parçalar, yu-
maklar.

kübbe: Toplanmış parça, yumak; 
alt basamak, eşik, ¡atebe.

küçük dil: Bkz. lehât
küçürek: Bkz. a§πar
küdûret: Bulanıklık.
küfürrâ: Hurma çiçeğinin kapçığı.
kühb, kühbe: Koyu siyah; toz 

rengine çalan beyaz, siyaha ça-
lan boz: “Kühbe ile üç levn 
murâd olunur, «âli§ siyâha der-
ler veyâ«ûd beyâ∂ olup πubreti 
olan levne derler veyâ«ûd kara-

tü’s-sem¡, ðuvvetü’ş-şemm, ðuv-
vetü’≠-≠evð, ðuvvetü’l-lems) ve 
√avâss-ı bâ†ıne (√iss-i müşterek, 
«ayâl, müfekkire- müte«ayyile, 
ðuvve-i √âfı₣a-ðuvve-i mü≠ek-
kire) ile kavrama kuvveti.

…uvve-i mümeyyize: Vücutta bulu-
nan unsurları, hıltları birbirinin-
den ayırma kuvveti.

…uvve-i mün∂ice: Bkz. ðuvve-i 
hâ∂ıme

…uvve-i müshile: İshal kuvveti, bo-
şaltma, zararlı nesneyi vücuttan 
çıkarıp atma kuvveti.

…uvve-i müvellide: Kadın ve er-
kekte üreme sıvılarını var eden 
ve bu sıvıları vücuda dönüş-
türen tabî¡î kuvvet: “Ammâ o 
ðuvve-i müvellide o ðuvvet dahi 
iki nev¡dir: Nev¡-i evvel o ≠ükûr 
ve inâ&ta menîyi tevlîd ve ta√§îl 
eder ya¡nî ðuvvet emşâc-ı beden-
de menî olmağa §âli√ olan demi 
ifrâz edip ün&eyânda †ab« ve 
in∂âc etmekle menîyi ta√§îl eder. 
Ve nev¡-i &ânîsi nefs-i menîye 
ifâ∂a olunan ðuvâyı fa§l edip 
ayırıp temyîz eder.” (28a)

…uvve-i mü≠ekkire: Bkz. ðuvve-i 
√âfı₣a

…uvve-i nâmiye: Bedenin en, uzun-
luk ve derinlik cihetinden büyü-
mesini sağlayan tabî¡î kuvvet: 
“Muπtedî olan ¡u∂vun πıdâdan 
müşâbihini tenâsüb-i †abî¡î üze-
re ¡u∂va yapıştırıp mülâ§ıð ve 
mülâzıð eder.” (27b)

…uvve-i nu†…iyye: Konuşma kuv-
veti.
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kümâşîr: Çavşıra (Opopanax) ben-
zer bir zamk, athamanta mace-
donica zamkı? 

kümme&râ: Armut (Pyrus commu-
nis)

kümûdet: Renkte bozarma.
kümûn: Kapalılık; kapalı yer. Bkz. 

ekâmine
künâm: Yırtıcı hayvan yuvası.
künâr: Bkz. âzâd-dıra«t, sidr
kündür: Boswellia glabra zamkı, 

günlük. Bkz. lübân
kündüriyye: Bir tarçın türü.
kündüs: bkz. kündüş
kündüş: Çöven, kündüs (Gysophil-

la struthium); saponaria officina-
lis?

künnâş: Tıp mecmuası; kitap.
künûz: Hazineler.
kürâ¡: Büyük ve küçükbaş hayvan 

paçası. Bkz. ekâri¡
küre-i ar∂: Yer yuvarlağı, yer yüzü.
küre-i havâ: Dünya atmosferi: 

“Küre-i havâ dört †abaða olur: 
Evvelkisi ar∂ ve mâya mücâvir 
olan havânın küresi olur. İkincisi 
küre-i zemherîrdir. Ve üçüncü-
sü o küre-i havâdır ki onda şü-
hüb √âdi& olur. Ve dördüncüsü 
o küre-i havâdır ki onda neyâzik 
ve ≠evâtü’l- e≠nâb √âdi& olur.” 
(42b)

küre-i Şems: Güneş küresi.
kürek kemiği: Bkz. ketif, ¡a₣m-ı 

ketif
küreviyye; küreviyyet: Yuvarlak-

lık; yuvarlak.

ya mâil πubrete derler.” (145b); 
deride kan lekesi, ecchymosis: 
“Ve merzencûşun yâbisi ¡asel 
ile kühbe üzere ya¡nî πayr-i «âli§ 
√umreti olan â&âr-ı dem üzere” 
(194a)

kühûbet-i dem: Kandan kaynakla-
nan morarma, ecchymosis.

kühûf: Mağaralar; nasırlar. Bkz. 
kehf

kühûl: Kırk ila altmış yaş arasında-
kiler.

kü√ûlet: Göz sürmeli olmak.
kühûlet: Kırk ila altmış yaş arası. 

Bkz. sinn-i kühûlet
kühye: Melasma: “Ve ¢âmûs’ta 

yazılan “kühye”nin ma¡ânîsin-
den maðâma münâsib olan kelef 
ma¡nâsıdır.” (181b) Bkz. kelef

külâ: Böbrekler.
küle™î, külevî: Böbreklere dair.
küle™iyye: Böbreklerle ilgili olan.
külevî: Bkz. küle™î
külle-mâ ceffe, külle-mâ ceffet: 

Ne zaman kurusa, her kuruduk-
larında.

külle-mâ: Her ne zaman.
küllen: Tamamen.
küllü bükretin: Her sabah.
küllü πadâtin: Her sabah.
küllü sâ¡atin: Her saat.
küllü şehrin: Her ay.
küllü üsbû¡in: Her hafta.
küllü va…tin: Her zaman.
küllü yevmin: Her gün.
külye: Böbrek.
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küşût: Bkz. küşû&
kütüb: Kitaplar.
küvâ: Duvar pencere ve delikleri. 

Bkz. küvve
küvârât: İçinde mum olan ballar.
küvârât-ı na√l: İçinde mum olan 

ballar.
küvâre, küvâret: İçinde mum 

bal olan bal: “el-Küvâret kâ-
fın ∂ammı ve vâvın fet√i ile ve 
ta«fîfiyle şol baldır ki henüz 
şem¡ içinde ola.” (167b)

küvve: Baca, delik: “Küvve, delik 
ve hüvve çukur ma¡nâsınadır.” 
(280a) Bkz. küvâ

küyânî: Kümbet şeklinde yuvarlak.
küzâz: Tetanoz.
küzbere: Kişniş, küsfüre (Coriand-

rum sativum)
lâ-¡ale’l-√i≠â: Bir hizada olmaya-

rak, sağa sola doğru.
lâ-¡an âfetin: Bir fet, hastalık ol-

maksızın.
lâ-¡an-sebebin: Sebebsiz olarak.
lâbi&e: Kalan, duran.
lâbüdd: Gerekli, lâzım.
lâ-cerem: Şüphesiz.
lâciverd: Bkz. lâjverd
lâden: Bkz. ðîsûs
lâ-e…all: En az.
laf₣, laf₣a: Söz.
lâπıye sütü: Bkz. leben-i yetû¡
lâπıye: Sütleğen (Euphorbia): “Ve 

lâπıye bir nev¡ küçürek ağaçtır, 
yaprağı değirmidir, çiçeği sarı-
dır, râyi√ası †ayyib olur, kerîh 

kürî: Top gibi, yuvarlak.
küriyyü’ş-şekl: Yuvarlak şekilli.
kürkî: Turna kuşu. Bkz. kerâkiyy
kürküm: Zerde-çûbe (zerde-çav) 

bitkisinin (Curcuma longa) kök-
leri. Bkz. ¡urûð-ı §ufr

kürrâ&: Pırasa (Allium parrum)
kürrâ&î: Pırasa rengi.
kürsî: Kürsü, taht gibi oturma yeri.
kürûm: Üzüm asmaları. Bkz. kerm
küsârât: Kırık parçalar.
küsâre: Kırık, kırılmış parça.
küsb: Yağ posası.
küseylâ: Tarçın (Cinnamomum cas-

sia)a benzer bir bitkinin kabuğu: 
“Füvveye müşâbih ¡îdânın ðışrıdır 
ki onun üzerine sevâd ¡âlî olur.” 
(185b); kabızlığı gidermek için 
kullanılan ve terkibinde küseylâ, 
√abbu’l-âs, √urf-ı ebya∂, zürün-
bâd, cûrcendüm, ke&îrâ, muπâ&, 
√u∂a∂, fındıki, levz-i √ulv, daðîð-i 
√uvvârâ bulunan sefûf.

küsfüre: Bkz. küzbere.
küspe: Bkz. &ecîr
küsûf: Güneş tutulması.
küsûnâ: On sekiz dirhem ağırlığı, 

eksûnâfin: “Küsûnâ on sekiz dı-
ra«mîdir.” (145a) (Dıra«mî, bir 
mi&ðâl ağırlığı 4,81 gr karşılığı 
kabul edilirse)

küsûr: Kırıklar; kesirler.
küşâde: Açık.
küşn: Bkz. kirsenne
küşû&: Küsküt, bostanbozan, faðd, 

küşût (Cuscuta) Bkz. eftîmûn
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la√m-ı rı«v: Koltuk altı, meme, ku-
lak, testis vs. yumuşak et.

la√m-ı zâid: Tümör.
la√miyyet: Etlilik, etlenme.
la√s: Yalamak; dişle temas.
la√sen: Yalamak şeklinde.
la√y: Çene kemiği: “Ve la√y” çene 

kemiğine derler, onun için üze-
rinde nâbit olan tüylere “li√ye” 
tesmiye olunur.” (391a)

la√₣: Bir nesneye göz kuyruğuyla 
bakmak, şezr.

la¡ib: Oynamak, ¡abe&; oyun.
lâjverd: Lacivert taşı, lâciverd, lâz-

verd (Lapis lazuli)
la¡…: Yalamak.
la…√e: Deve sütü.
lâkişe: Tutmaç yemeği.
la…la…: Leylek.
la…†: Kaldırmak; kataraktı kaldır-

mak: “Bi-√asebi’l-lüπa “lað†” 
bir nesneyi kaldırmağa der-
ler. Ar∂dan kaldırılan sünbü-
le-i sâðı†aya dahi iki fet√a ile 
“leða†” derler. “ ٌ ــ َ ِ َ  ٍ َ ِ ــא َ  ِ ّ ــُכ ِ ” 
∂urûb-ı em&âldendir, √ıf₣-ı 
lisân için isti¡mâl olunur. Ke≠â-
lik mu¡tað olan ¡abd “lâðı†” ve 
mu¡taðın mu¡taðına “mâðı†” ve 
mu¡taðın mu¡taðının mu¡taðı-
na “sâðı†” derler, √attâ kelâm-ı 
¡Arabda vâði¡ olan “ ِ ــ ِ א َ  ُ ــ ْ  ُ ِ ــא َ  
ٍ ــ ِ َ  ِ ــ ْ ” bu ma¡nâlara ma√mûl-
dür. Ve bu maðâmda lað† ile 
murâd πışâveyi kaldırmaktır.” 
(272b)

la…ve: Kadının kolay döl tutması: 
“Laðve” lâm’ın fethi ve ðâf’ın 

değildir, cemî¡an yetû¡âtın esle-
mi ve a§la√ı olur. İçinde balık-
ları olan bir göle lâπıyeden bir 
miðdâr bırakılsa balıkları suyun 
üzerine çıkarlar ve sâir yetû¡ât-
ta dahi bu «â§§a olur. Ve lâπı-
yenin çiçeğinden ra¡y eden bal 
arısı balını ishâl †arîði ile verir 
ve o balda acılık olur. Fî-zamâ-
ninâ †abîbler lâπıyeyi isti¡mâl 
eylemezler, eger isti¡mâle √âcet 
olursa vâcib olur ki arpa unu ile 
ve ke&îrâ ile isti¡mâl oluna ve bir 
dirhem üzere ziyâde olunmaya.” 
(184a); Bkz. √ilbâb, √âblâb.

lahana: Bkz. kerneb
la√c: İyice doldurmak.
lâ√ıce: Daraltıcı.
lâ√ı₣, lâ√ı₣a: Bir nesneye göz kuy-

ruğuyla bakan.
la√îm, la√îme: Etli: tîn-i la√îm
lâ√im: Etlendirici.
lâhi&: Susayıcı.
la«la«a: Gül suyu, kâfûr, sandal, 

akasya, sirke ve gül yağından 
macun hâline getirilmiş koku ka-
rışımı, birleşik koku, †îb: “Ma√al-
linde mu√arrerdir ki a†yâbı müf-
reden isti¡mâlinden terkîb edip 
kokumak evlâdır ve o mürekkebe 
la«la«a denir.” (116b)

la√m: Et; meyvelerin etli kısmı.
la√m-ı πudedî: Dil kökü, testis ve 

meme etleri: “La√m-ı sedy ya¡nî 
hatunlarda olan memelerin la√-
mı ki ona la√m-ı πudedî derler 
dahi ün&eyeynde olan la√m-ı πu-
dedîdir.” (5b)
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la†™, la†y: Yapışıp kalmak, yere ya-
pışmak, aşağa çekilmek, tesef-
fül.

la†√a: El ayasıyla çalma, sürme
la†«a: Sürme, hafif hafif sürme; bu-

laşık.
la†™-ı §ud¡: Sabit baş ağrısı.
lâ†ıye: Yapışıcı.
lâ†î: Yapışık.
la†îf, la†îfe: Yoğun olmayan; tüke-

tildiğinde vücutta kolaylıkla kü-
çük parçalara ayrılan ilaç. Bkz. 
devâ-i la†îf

la†me: Tokat.
lâ-tu¡add: Sayısız.
lâ-tu√§â: Sayısız.
lâ-yezâl: Ezel.
lâyı…: Uygun, cedîr, √arî.
lâ≠en: Otlayan keçilerin tüylerine 

yapışan pamuk otu, lâden (Cis-
tus ladaniferos) Bkz. ðîsûs

lâ≠i¡, lâ≠i¡a: Yakıp acıtıcı; nüfuz ve 
letafet özelliğiyle bitişik uzuv-
ları ya da uzuv parçalarını ayı-
rıcı ilaç: “Lâ≠i¡ devânın şânı bu-
dur ki o devânın ziyâde nüfû≠u 
ve le†âfeti olan bir keyfiyyeti 
olup itti§âlde ¡adedi ke&îr ve 
mev∂i¡leri müteðârib ve mið-
dârları §aπîr teferruð i√dâ& eder 
ve o §aπîr parçaların mev∂i¡-i 
infi§âli biri birine πâyette ðarîb 
olmakla teferruðlardan her bi-
rinin veca¡ı cem¡ olup ¡u∂va 
şümûlü olan veca¡-ı vâ√id gibi 
i√sâs olunur, «ardal ma¡a’l-«all 
∂ımâd olunsa veyâ«ûd yalnız 
«all ile ∂ımâd olunsa o ∂ımâd 

sükûnu ile şol dişidir ki tiz yüklü 
kala.” (432b)

la…ve: Yüz felci: “Laðve, ¡uðâb de-
dikleri kuşun ismidir. Bu mara∂ 
a§√âbı o kuşa müşâbih olmak-
la ismi isti¡âre olundu. Vech-i 
müşâbehet budur ki o kuşun şı-
dðları ya¡nî avurdu vâsi¡dir ve 
minðârı eğridir ve her na₣ar eden-
ler o kuşu gördüklerinde başını 
bir †arafa mâil görürler. Bu vech-
ler cemî¡an bu mara∂ a§√âbında 
mevcûde olmakla laðve ismi ona 
isti¡âre olundu.” (262b)

la…ve-i mü≠kir: Hep erkek çocuğa 
gebe olan kadın.

la…vikimâ: bkz. aðrîkimâ
lâ-ma√âle: Zaruri olarak.
lâmî: Bkz. derz-i lâmî
lâmis, lâmise: Dokunan, temas 

eden: ¡u∂v-ı lâmis, √iss-i lâmis, 
Lânî-i Ermenî: Bir tür †în-i Ermenî: 

“Lân” Ermeniyye semtinde bi-
raz bilâdın ve ðavmin ismleridir, 
¡avâmm πala† edip “¡Alân” der-
ler. Ve bir def¡a ¢ânûn’da “†în-
i ma«tûm ve Lânî ve Ermenî” 
diye ≠ikri âtî olur ve iðti∂â eder 
ki “Lânî” a†yândan ola ve †în-i 
Ermenînin bir nev¡i ola. Ammâ 
â«iri mîm ile olan “lâmî” bir nev¡ 
¡urûð-ı Hindiyyedir.” (509a)

lârkes: Bkz. §anevber
lâ-&ebât: Sebatsız.
lâsi¡: Isıran, sokan.
la§…: Bitişmek; kaynamak.
lâşî: Parça parça dökülücü, mahvo-

lucu, mütelâşî.
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dan murâd leben-i lâπıye olur.” 
(184a) Bkz. lâπıye

lebenî: Süt rengi.
lebeniyyet: Süt niteliği.
lebenü’l-«aş«âş: Bkz. afyûn
leblâb: Sarmaşık (Convolvulus 

arvensis, Convolvulus sepium) 
Bkz. √âblâb

leblâb-ı kebîr: Bkz. ðîsûs
leb-rîz: Ağzına kadar dolu.
leb&: Durmak, kalmak, mek&.
lecâc: İnat etmek.
lecûc: İnatçı.
ledπ: Akreb veya yılan sokmak.
ledîπ: Akrep vb. soktuğu kimse.
ledn: Yumuşak; yumuşak sopa: 

“Ledn” yumuşak gönder, murâd 
katı olmaya ve metîn olup üzül-
meye.” (344b)

ledûd: Huni ile ağızdan dökülen 
ilaç.

lefâif, lefâyif: Lifler.
lefâyif: Kalın bağırsak. Bkz. diðâð
lefâyif: Sargılar. Bkz. lifâfe
lefâyifî: Liflerden müteşekkil.
leff: Sarmak, dürmek.
leffât: Sargılar.
left: Bükülme, in¡i†âf.
le√â: Yüzde sakal çıkan yerler.
le√ac: Yapışkanlık.
le«âli«: Birleşik kokular. Bkz. la«-

la«a
lehât: Küçük dil, dilçik (Uvulitis): 

“Lehât bir cevher-i la√mdır ki 
√ancerenin a¡lâsında asılmıştır, 

bu vechle le≠¡i i√dâ& eder.” 
(137b) Bkz. le≠¡

lâzib: (Çamur için) yapışkan.
lâ≠û…ât: Şişlikler vs. üzerine yapış-

tırılan ilaçlar: “Lâzûðât” lezûkun 
cem¡idir, verem mi&lli nesnelerin 
üzerine yapıştırılan devâya lezûð 
derler.” (276a)

lâzverd: Bkz. lâjverd
le™âl, le™âlî: İnciler.
le™âlî-i men&ûre: Saçılmış inciler.
le¡anûn: Bkz. enðûlûyûn
leba«: Lebah, elba«, fürsi, kurdeşe-

ni otu (Albizia lebbeck)
lebbe: Bkz. ırð-ı lebbe
lebbe: Köprücük kemiği, boyun.
leben: Süt; bitkilerde sütümsü sıvı. 

Bkz. elbân
leben-i câriye: Kız doğuran kadı-

nın göğsü sütü.
leben-i √alîb: Taze sağılmış süt.
leben-i √âmi∂: Ekşi süt.
leben-i mütecebbin: Peynir kıva-

mına dönüşmüş süt.
leben-i râib: Yayıkta yayılıp yağı 

çıkmış süt.
leben-i yetû¡, leben-i yetû¡î: Sütle-

ğen türü bitkilerde bulunan sütsü 
öz.

leben-i yetû¡: Sütleğen (Euphorbia) 
sütü, lâπıye sütü, tiryâð-ı ferâvî, 
ðarâvî , ferâvî, fûsencî, bûşencî: 
“Ve leben-i yetû¡ mu†lað ≠ikr 
olunsa lâπıye sütü murâd olunur. 
Ve ₣ann olunur ki e†ıbbânın tir-
yâð-ı ferâvî diye ve ke≠âlik fû-
sencî diye ≠ikr eyledikleri devâ-
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luyla kullanılan ilaç: le¡ûð-ı 
†abâşîr, le¡ûð-ı bezr-i kettân, 
le¡ûð-ı bi††î«, le¡ûð-ı kerneb, 
le¡ûðu’&-&ûm, le¡ûðu’l-¡un§ul, 
le¡ûðu’l-«aş«âş, le¡ûðu’l-bu†m...

le¡û…ât: Kaşıkla yalanarak kullanı-
lan ilaçlar.

levk: Çiğnemek, ma∂π.
levleb: Vajina spekulumu; tokmak; 

çıkın: “Levleb” mizved ma¡nâsı-
nadır ya¡nî zâd va∂¡ olunan sof-
radır ki dürülür ve açılır.” (509b)

levn: Renk, boya, §ıbπ.
levn-i ¡âcî: Fil dişi rengi: “Levn-i 

¡âcî o beyâ∂dır ki ona §ufret-i 
ðalîle mu«âli† ola.” (61a)

levz: Badem (Amygdalis commu-
nis)

levzeler: Bkz. levzetân
levzetân, levzeteyn: Bademcik: 

“Levzetân a§l-ı lisânda iki fevðe 
mürtefi¡ la√miyyet-i ¡a§abedir ki 
πudde gibi olup iki §aπîre kulağa 
müşâbih olur ve merînin †arîði o 
iki la√miyyet arasından olur ve 
ða§abe-i riyeye vârid olan havâyı 
ta¡dîl etmek için √abs eder, gûyâ 
havânın ma«zeni olur.” (39a) ; 
“Levzetân a§l-ı lisânda fevð câ-
nibine mürtefi¡ πudde mi&âlinde 
¡a§abânî la√miyyettir, ke-enne 
ü≠ün-i §aπîr mi&âlindedir, merî-
ye †arîð onların arasından mürûr 
eder.” (298b)

levz-i √ulv: Tatlı badem.
levz-i mürr: Acı badem.
levz-i §anevber: Bkz. √abbu’§-§a-

nevber

¡avâmm-ı nâs ona küçük dil der-
ler.” (298b)

le√â₣: Gözün kuyruğu.
lehe&: Susuzluktan dili çıkararak 

har har solumak.
lehîb: Alev; ateş, yanma.
lehîb-i nârî: Ateşten alev
le√ic, le√ice: Yapışkan: «ıl†-ı le√ic, 

ru†ûbet-i le√ic
le√îf: Hz. Muhammed’in atlarından 

birinin ismi.
lehv: Oyun.
lem¡: Parlamak.
leme¡ân: Parıldama, ışıma
lems: Dokunma: ðuvve-i lems, 

√iss-i lems, √âsse-i lems
les¡, les¡a: Akrep, yılan veya böce-

ğin sokması.
le&aπ: Pelteklik.
le&a…: Yaşlık, yaş olma, belel, 

&ebað . 
le&ı…iyye: Bkz. √ummâ-ı lâzıme
le&i…a: Nemli, ıslak.
lesin: Fasih kimse.
lesmâh: Kurbağa kaşığı (Alisma 

plantago-aquatica)
le§û…: Hastalık mahalline yapıştır-

ma yoluyla kullanılan ilaç, lezûð.
le†«a: Bulaşık olan, sürülen nesne.
lett: Ezmek, dövmek.
le†û«: Vücuda sürülen ilaç. Bkz. 

mu«î§
le†û«ât: Vücuda sürülen ilaçlar. 

Bkz. mu«î§ât
le¡û…: Yalama, kaşıkla yalama yo-
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lifâfe: Dolak, sargı; örtü, πışâ. Bkz. 
lefâyif

lîfe-i şa¡riyye: Kılcal damarlar, lî-
fiyye damarları: “Ve revâ∂ı¡ın 
şu¡beleri lîfe-i şa¡riyyedir ki kıl 
gibi ince damarlardır.” (9a)

lîf-i müsta¡ri∂: Transfer kas lifi, 
enli lif.

lîf-i müverreb: Oblik kas lifi.
lîf-i †avîl: Uzun kas lifi.
lîfiyye damarları: Bkz. lîfe-i şa¡-

riyye
lift: Şalgam, şelcem (Brassica rapa)
li√â: Tüyler; bitkilerde kabuk. Bkz. 

ðışr; çene. Bkz. la√y
li√âiyye, li√âniyye: Bir yılan türü: 

“Ve efâ¡îden bir nev¡e dahi 
li√âiyye derler, onun li√yeleri 
kebîr olur, onun te™&îri ≠ikr olu-
nan √armânâ te™&îri gibi olur.” 
(48a)

li√âiyye: Bkz. li√âniyye
li√a’l-«ınzîr: Domuz kılı.
li√âm: Leğim. Bkz. kefşîr
li√âmu’≠-≠eheb: Bkz tengâr
li√ye: Sakal.
li√yetü’t-teys: Cynomorium; Tra-

gopogan porrifolius: “Heyûfes†î-
dâs ba¡∂ılara göre li√yetü’t-teys-
tir ve ba¡∂ı â«er katında †ur&û& 
olur.” (160a)

li…â√: Dişi develer.
li…√a: Sağmal deve.
lîn, lînet: Yumuşaklık.
lînûs: Bkz. mârða&î&â

levzînec: Badem helvası.
leyâlî: Geceler. Bkz. leyl
leyl: Gece. Bkz. leyâlî
leylen: Geceleyin.
leymû: Limon.
leymûniyûn: Devekulağı, deniz la-

vantası (Limonium)
leyy: Bükmek; büküm, ¡a†f.
leyyin, leyyine: Yumuşak.
le≠¡: Yakıp acıtmak; uzuvları ya da 

uzuv parçalarını ayırmak. Bkz. 
lâ≠i¡

le≠î¡: Sokulan.
lezic, lezice: Yapışkan olup uzayıp 

sünen; yapışkan, πırevî: ru†ûbât-ı 
lezice, balπam-ı lezic, «ı†-ı lezic, 
dem-i lezic, bevl-i lezic, aπdiye-i 
lezice; sünme ve yapışma özelli-
ği olan ilaç. Bkz. devâ-i lezic

lezic-i mültezi…: Yapışkan özelli-
ğiyle uzva bitişen ilaç.

lezû…: Şişlikler vs. üzerine yapış-
tırılan ilaç, le§ûð: “Lâzûðât” 
lezûkun cem¡idir, verem mi&lli 
nesnelerin üzerine yapıştırılan 
devâya lezûð derler.” (276a)

le≠≠â¡: Yakıcı, acıtıcı.
lı§§: Hırsız. Bkz. lu§û§
libâ™: Ağız, ağuz, hayvanın do-

ğumdan sonra memelerine gelen 
koyu süt.

lîbâtû†îs: Bkz. √urf
libd: Keçe. Bkz. lübûd
licâm: Gem.
lîf: Lif. Bkz. elyâf
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ona lî&erπus tesmiye olunur ve 
lî&erπus nisyân ile tefsîr olunur”; 
“Lî&erπus sersâm-ı bâride ı†lâð 
olunur; mâddesi balπam olur ise 
ona nisyân dahi derler.” (233b)

li&evât: Diş etleri, li&ât
lîs…ûrmûn: Lithospermum offici-

nale. Bkz. √abbu’l-ðult
livâ†a: Erkek eşcinsel ilişki.
lizâ…: Yapışma.
lizâ…-ı ≠eheb, lizâ…u’≠-≠eheb: 

‰ur&û& bitkisinin(Dorema am-
moniacum) zamkı: “Ve bu uşşað 
dedikleri devâya lizâðu’≠-≠eheb 
dahi tesmiye ederler, zîrâ kâπad 
ve varað [ya¡nî] kâπad gibi yazı 
yazılan deri ve kirbâslar ya¡nî 
bezler onunla te≠hîb olunur.” 
(145a) Bkz. uşşað, †ur&û&; bakır 
havanda koyulaşana kadar dövü-
len çocuk idrarı; krizokol (Chry-
socolla): “Ve ba¡∂ı kerre bir nev¡ 
devâya ı†lâð olunur ki onun it-
ti«â≠ı bu vech üzere olur: ~ıbyâ-
nın bevli a«≠ olunup nu√âstan 
mütte«a≠ hâvende o bevl şemste 
mün¡aðid olunca ðadar sa√ð olu-
nur ve ona lizâðu’≠-≠eheb ı†lâð 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre onun ma¡-
denîsi dahi olur, o ma¡denî zen-
cârdan tevellüd eder mâ-ı √ârrda 
ta√allül edip ba¡dehu mün¡aðid 
olmakla.” (190a)

lizâz: Hz. Muhammed’in atlarından 
birinin ismi.

lo«os: Bkz. nüfesâ
lo…un: Lökün, lök.
lu¡âb: Bazı bitkilerin kök, çiçek veya 

dallarında bulunan koyu yapışkan 

li&âm: Yüz örtüsü: “Başa örtü-
len niðâbdan fem üzerine olan 
ma√alle li&âm derler.” (112a)

lisân-ı iyyel: Diş otu (Salva officina-
lis)

lisân-ı mizmâr: Küçük dili örten 
zar: “Ve §avt √âdi& olsun için 
bir şey™ ya¡nî bir la√miyyet «alð 
olundu ki ona lisân-ı mizmâr tes-
miye olunur, o şey™ √ancereden 
ða§abeye nüzûl eder ve o lisân 
düdükte olan lisân gibi √ancere-
de müttesi¡ ve geniş olur ve si¡a-
dan bed™ edip tedrîcle te∂âyuð 
eder ve ða§abenin femi onunla 
dar olup ba¡dehu fezâ-i vâsi¡e 
müntehî olur ve bir mu√bis √ase-
biyle §avtın ta∂yîð olunması §av-
tın ₣uhûruna sebeb olur.” (303b) 
Bkz. πal§ame.

lisân-ı &evr, lisânu’&-&evr: Hodan, 
gâv-zebân (Borago officinalis)

lisânu’l-¡a§âfîr: Holaren, lisâ-
nu’l-¡u§fûr, elsinetü’l-¡a§âfîr 
(Wrightia antidysenterica)

lisânu’l-√amel, lisân-ı √amel: 
Bağa yaprağı, damar otu, si-
nirli yaprak, «arπûş, ≠û-seb¡a-
tü’l-a∂lâ¡, ke&îrü’l-a∂lâ¡, «ar-gûş 
(Plantago)

lisânu’l-¡u§fûr: Bkz. lisânu’l-¡a§âfîr
li&ât: Diş etleri, li&evât.
li&e: Diş eti.
li&e-i dâmiye: Kanamalı diş eti.
lî&erπus, lî&ârπûs: Unutkanlık has-

talığı, hafıza kaybı, amnezi, ser-
sâm-ı bârid, nisyân: “Ve ba¡∂ı 
kerre verem-i √icâbî bârid olup 
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◊âcî Paşa ve İbn Kütbî müfre-
dâtında mu§arra√tır. Mu§anni-
fin √ablü’l-mâkirî adı ile ≠ikr 
eylediği √ablü’l-mesâkîn olmak 
₣âhirdir.” (322a)

lûbiyâ: Böğrülce (Vigna)
lûf: Yılan yastığı, ılan yastığı, lûf-ı 

ca¡d (Arum)
lûfâs, lûfâs erlî: Leucas foliisi ro-

tundus, «ur™-ı cebelî.
luffâ√: Abdüsselâm otu (Mandra-

gora officinalis)
lûf-ı ca¡d: Bkz. lûf
lûf-ı √ayye, lûfu’l-√ayye: Yılanbı-

çağı, seb†, diyâðrî†ûn (Dracuncu-
lus vulgaris)

lûf…ardîs: Çamaşır ağartmak için 
Mısırlı çırpıcıların kullandığı 
bir taş: “◊acer-i Mı§rîdir, onu 
ða§§ârlar tebyî∂-i &iyâb için is-
ti¡mâl ederler; rı«vdır, suda 
≠evebân eder.” (189b)

lu√mân: Etler. Bkz. la√m
lu√ûc: Yapışmak, teşebbü&.
lu√ûcî: Yapışkan.
lu√ûm: Etler. Bkz. la√m
lu√ûm-ı ma…liyy: Kavrulmuş etler.
lu…am: Konveks eklem yüzü.
lû…ûs: Bkz. rüteyvâlât
lûlûmâ: Gözde bir yara türü: 

“Lûlûmâ, «âfir ma¡nâsına olur. 
Ve bu ður√anın ¡umðu eðall ve 
mev∂i¡i vâsi¡ olur.” (270a)

lûn«î†is: bkz. √arbe
lu§û§: Hırsızlar. Bkz. lı§§
lu†f: Yumuşaklık, rıfð.

sıvı; ağız suyu, ru∂âb, rîð. Bkz. 
el¡ibe

lu¡betü’l-Berberiyye, lu¡be-i Ber-
beriyye: Yumrulu hermaparma 
(Hermodactylus tuberosus, iris 
tuberosa): “Sûrincân gibi bir 
şey™dir, İfrîðiyye nevâ√îsinden 
meclûbdur; ba¡∂ı kerre onunla 
sûrincân πaşş olunur.” (189a); 
sûrincân: “Lu¡be-i Berberiyye 
sûrincâna müşâbih bir devâ-
dır. İbn Sînâ katında sûrincânın 
kendisine lu¡be-i Berberiyye 
derler.” (154b)

lu¡betü’n-na√l: Bkz. «ulbe-
tü’n-na√l: “Lu¡betü’n-na√l, 
¢ânûn’da ve bizim isti¡mâl eyle-
diğimiz sâir müfredâtta bu ism-
de devâ yazılmamıştır; onlarda 
yazılan lu¡be-i Berberiyyedir 
ki sûrincân veyâ«ûd sûrincâna 
müşâbih bir nebâta ı†lâð olunur, 
onda tenfî& ve tenðıye «â§§ası 
olmamakla bu maðâmda irâde 
olunmaz. Ve lu¡âbu’n-na√l ¡ase-
le ı†lâð olunur, bu maðâmda o 
dahi murâd olmak §a√î√ olmaz, 
zîrâ √ayvân ¡asel ra¡y eylemez 
meger ki leben-i insân lübnâ 
ola. Ve lu¡be mu†lað ≠ikr olunsa 
a§l-ı yebrû√ murâd olunur velâ-
kin onun na√le i∂âfetinin vechi 
olmaz. Ve ₣ann-ı πâlib budur ki 
bu maðâmda “lu¡betü’n-na√l”-
den murâd “lâπıye”dir. Ve lâπı-
ye yetû¡dandır, bu «â§§aları var-
dır, ona ke&îren ba√l vârid olur, 
mu§arra√tır. Leblâbın bir §ınıfı 
vardır ki ona √ablü’l-mesâkîn 
derler, müdmilü’l-cirâ√âttır, 
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lükk: Bir zamk: “Bûles dedi ki lükk 
√aşîşe-i mürr gibi bir √aşîşenin 
§amπıdır ve râyi√ası †ayyib-
dir. Ve â«erûn Bûles’in ðavl-i 
me≠kûrunu πala†a √aml edip 
dediler ki lükk kehrübâdır. Ve 
ba¡∂ı â«er dahi dediler ki lükk 
Bûles’in dediği vech üzeredir 
velâkin «ı§âl-i ke&îrede onda 
kehrübâ ðuvveti vardır.” (188b)

lü…û¡: Atmak, remy, def¡.
lü™lü™: İnci.
lüsû¡: Zehirli hayvan ısırması.
lü§û…: Yapışmak.
lü&û…: Yaşlık, ıslaklık.
lü†û™: Yere yapışmak.
lüviyy: Ağırlık; iki büklüm olmak: 

“Lüviyy” lâmın ∂ammı iledir. 
¢ânûn’un evâil-i kelâmı bu 
maðâmda lüviyy te&âðul ma¡nâ-
sından me™«û≠ olmak iðti∂â eder 
ve â«ir-i kelâmına na₣ar ile in¡i†âf 
ma¡nâsına dahi √aml mümkin 
olur.” (252b); “Ve ba¡∂ı kerre be-
dene ve ¡a∂alât ve ¡urûða tevâtür-i 
imtilâ √asebiyle i¡yâ gibi bir √âlet 
¡ârı∂a olup o sebebden damar-
lar temeddüd eder ve gerilir ve 
ke&ret-i riyâ√ u bu«âr √asebiyle 
o √âlette esnemek ve gerinmek 
ziyâde olur ve yüz ve göz kırmızı 
olur. Ve o √âlet televvî ve temed-
düdü îcâb eder ya¡nî a¡∂âlar uza-
yıp ve kısa olup dürülür.” (252b)

lüzûcet bi’l-fi¡l: İnsan bedeninde 
tüketilmeden önce yapısında ya-
pışkan sıfatından dolayı uzayıp 
sünme özelliği olan nesne. Bkz. 
devâ-i lezic

lûtû…ûnu’l-¡amî…u’l-πavr: Gözde 
bir yara türü: “Derin ður√anın 
evvelkisi lûtûðûnu’l-¡amîðu’l-
πavr tesmiye olunur. O §ınıf bir 
¡amîð ður√adır ve ∂ayyiða ve 
nıðbedir.” (270a)

lübâb: Özler, kabuğundan ayıklan-
mış içler.

lübân: Ak günlükten elde edilen 
zamk. Bkz. kündür

lübb: Kabuğundan çıkarılmış mey-
ve tanesi, meyvenin iç kısmı. 
Bkz. lübûb; netice; 

lübbü’l-√ubûb: ¢ı&&â, ðar¡, ða&ed 
ve «ıyâr çekirdekleri.

lübnâ: Aselbent, mey¡a. Bkz. ¡asel-i 
lübnâ, ∂ırv

lübûb: Kabuğundan çıkarılmış 
meyve taneleri. Bkz. lübb

lübûd: Keçeler. Bkz. libd
lücce: Denizin engin yeri.
lücce-i ba√r: Denizin orta yeri.
lüdûnet: Yumuşak olmak; yumu-

şaklık.
lüffâ√: Abdüsselâm otunun (Mand-

ragora officinalis) meyvesi.
lüπat-i da«île: Aslı Arapça değil-

ken Arapçaya girmiş yabancı 
kökenli kelime.

lühne: Açlığı bastırmak için yapı-
lan atıştırma, ðahve altı: “Lühne, 
†a¡âm vaðti gelmezden muðad-
dem §afrâ bastırmak için mu§an-
na¡ ma∂π olunan loðmaya derler 
ve nâs beyninde ðahve altı de-
mekle ma¡rûftur.” (102a) Bkz. 
telehhün
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ma¡cûnu’&-e&ânâsiya’§-&uπrâ, 
ma¡cûnu’&-e&ânâsiya’l-kübrâ, 
ma¡cûnu’l-√iltît, ma¡cûnu’l-ðus†, 
ma¡cûnu’l-felâsife (mâdde-
tü’l-√ayât), ma¡cûnu’l-kâkünec, 
ma¡cûnu’l-misk, ma¡cûn-ı es¡al-
sâdis, ma¡cûnu’l-yâðût....

ma¡cûn-ı ∞amîrî: Felç ve kaynağı 
balgam olan hastalıklarda kul-
lanılan ve terkibinde afyûn, fer-
biyûn, cünd-i bîdester, dâr-ı §înî, 
dâr-ı fülfül, benc-i ebya∂, sün-
bül, zencebîl, za¡ferân ve ¡asel 
bulunan macun.

ma¡cûn-ı …ar…ûmπamâ: Bkz. 
devâ-i ðarðûmπamâ

ma∂ârr: Zarar.
ma∂arrat: Zarar.
ma∂∂â∂: Acı ve ıstırap verici.
mâdde: Madde.
mâdde-i bâride: Soğuk tabiatlı 

madde, balπam ve sevdâ.
mâdde-i ra†b: Islak tabiatlı madde; 

balgam.
ma∂π: Çiğnemek, levk.
ma∂πû†a: Sıkışmış,, darlaşmış.
mâ∂ıπ, mâ∂ıπa: Çiğneyen.
mâ∂î, mâ∂iye: Geçmiş.
ma∂î…: Dar kanal.
ma¡din: Kaynak, ocak.
ma∂îre: Ekşi sütten yapılan bir ye-

mek.
ma∂ma∂a: Ağızda bir nesneyi çal-

kalamak.
ma∂ma∂ât: Boğazda çalkalanmak-

la tesir icra eden sıvı ilaçlar.
ma∂mûdât: Yakı olarak sürülenler.

lüzûcet bi’l-…uvve: İnsan bedenin-
de tüketildilten sonra vücut sı-
caklığıyla uzayıp sünme özelliği 
kazanan nesne: Bkz. devâ-i lezic

lüzûcet: Yapışkanlık.
mâ: Su.
ma¡a-bu¡din: Uzak olmakla bera-

ber.
ma¡âcîn: Macunlar.
mâ-¡adâ: Dışında, haricinde.
ma¡add: Dizi, yan.
ma¡an: Beraber olarak.
ma¡ârif: Maruf kimseler.
ma¡a-≠âlik: Bununla beraber.
mâ-ba¡de’†-†abî¡a: Bkz. Bkz. ¡ilm-i 

ilâhî
mâbi∂: Kol dirseğinin iç yüzü, me™-

bi∂; pobliteal ven; dizin iç yüzü: 
“Mâbi∂ ¡a∂ud ile sâ¡idin arası 
olur.” (120b)

mâbi∂-i rükbe ¡ır…ı: Bkz. mâbi∂:
ma¡cûn: Muhtelif unsurların daha 

çok balla bir araya gelmesinden 
oluşan terkip: ma¡cûnu’l-büzûr, 
√arî, fîrûz-nûş, ma¡cûn-ı ðay§ar, 
ma¡cûn-ı ðubâ≠u’l-melik, ma¡-
cûn-ı ðarðûmπamâ, ma¡cûn-ı 
a§fer-i selîm, ma¡cûn-ı belâ≠ur, 
ma¡cûn-ı devâü’l-kürküm, ma¡-
cûn-ı ebî selîm (πıyâ&), ma¡cûn-ı 
esved-i selîm, ma¡cûn-ı fûde-
nec, ma¡cûn-ı hürmüs, ma¡cûn-ı 
kebîr (büzürg-dârû), ma¡cûn-ı 
Kindî, ma¡cûn-ı küşû&â, ma¡-
cûn-ı me&rûdî†ûs, ma¡cûn-ı büs-
sed, ma¡cûn-ı mil√-i Hindî, ma¡-
cûn-ı tiryâðî-i §aπîr, ma¡cûn-ı 
tiryâðî-i kebîr, ma¡cûnu’&-&ûm, 
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maπma∂a: Göz çukurunda sertlik.
maπmez: Parmakla sıkılan yer.
maπmûm: Gamlu; Bkz. şivâ-i 

m aπm û m
maπmûre: Sıvı içine batmış.
maπmûs, maπmûse: Batırılmış, 

daldırılmış, ıslatılmış.
maπnîsiyâ: Prolusit.
maπre: Aşı, kırmızı toprak, ¡urûð-ı 

¡arûs, †înü’l- maπre, †în-i a√mer
maπre-i kâhine: Bkz. †în-i ma«tûm
maπriz: Çıkış, bitiş yeri.
maπriz-i esnân: Dişlerin çıktığı 

yer, dişlerin kökü.
maπrûz: Batırılmış, daldırılmış, di-

kilmiş, mürtekiz, merkûz.
maπ§: İnce bağırsaklarda sancı: 

“el-Maπ§” mîmin fet√i ve πay-
nın sükûnu ile bağarsıklar kesilir 
gibi olup ağrımaktır. Ve ¡âmme 
fet√ateynle isti¡mâl ederler, ke≠â 
fî tercemeti’§-~ı√â√. Ve e†ıb-
bâ em¡â-i ¡ulyâda olan sancılara 
ı†lâð ederler ve süfşûda olanlara 
ðûlınc derler.” (392a)

maπs: Sancı, ince bağırsaklarda 
ağrı.

maπsûl: Yıkanmış; dörtte biri su ve 
dörtte üçü üzüm olup toplamını 
kaynatmak suretiyle üçte birinin 
giderilip üçte ikisinin kaldığı şa-
rap: “O şarâba derler ki onun üç 
cüz™ü ¡a§îr ve bir cüz™ü su olur ve 
†ab« olunup &ülü&ü zâil olur ve 
&ülü&ânı bâðî kalır.” (106a)

maπşûş: Hileli.
mâh: Ay, şeyr.

ma∂mûm, ma∂mûme: Ötreli; yu-
muk.

ma∂ribe: İçinde nesne karıştırılıp 
dövülen kap.

ma∂rûb: Bir darbeye veya bir has-
talığa maruz kalmış olan; vu-
rulan, temas edilen; dövülmüş, 
çırpılmış.

ma¡dûd, ma¡dûde: Sayılır, dahil 
olur, içerir.

ma¡∂û∂: Isırılan, dişlenen.
mâ-dûn: Aşağıda olan.
mâ-fev…: Üstte olan.
maf§al: Eklem, mafsal.
maf§aleyn: İki eklem.
maf§al-ı ¡asir-i πayr-i müve&&a…: 

Hareket yeteneği sınırlı eklem, 
amphiarthrosis.

maf§al-ı fa«i≠: Kalça eklemi, coxal 
articulation.

maf§al-ı mirfa…: Dirsek eklemi, ar-
ticulatio cubiti.

maf§al-ı müve&&að: Hareketsiz ek-
lem, synarthrosis.

maf§al-ı rusπ: El bileği eklemi, ra-
dicarpal articulation.

maf§al-ı selis: Hareketli eklem, sy-
novial joint.

maf§al-ı verik: Kalça eklemi, coxal 
articulation. Bkz. ¡a₣m-ı verik

maf§ûl: Ayrılmış.
ma¡fû§: Mazılı, mazı katılmış. 

mu¡affa§. Bkz. ¡af§
maπî∂: Sıvının birikme yeri.
mâπî†âri&: Baldırgan (Ferula asafo-

etida) kökü, ma√rû&.
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ma«lû¡în: Kemiği yerinden çıkmış 
olanlar.

ma√lûl, ma√lûle: Çözelti.
ma«lû†, ma«lû†a: Karıştırılmış, 

müşevveb; suyla karıştırılmış, 
memzûc.

ma«lû†an: Karıştırılarak.
ma√mât: Kızgın, ateşte kızdırılmış.
ma√mil: Mana.
ma√mûd, ma√mûde: Güzel.
ma√mûde: Bkz. saðmûnyâ
ma√mûl, ma√mûle: Taşınan, yük-

lenilen, yük; vajen ve anüste 
hamûle olarak kullanılan.

ma√mûm, ma√mûme: Isıtılmış; 
ateşli hastalığı olan.

ma«mûr: Alkolün neşe ve keyfiy-
yeti geçtikten sonra ortaya çıkan 
baş ağrısına tutulan.

ma«nû…: Difterili kimse.
ma«rec: Çıkış yeri. Bkz. me«âric
ma«rec-i &üfl: Bkz. sürm
ma√rûr, ma√rûre: Hararetli; ta-

biatı hararetli kimse, ma√rû-
ru’l-mizâc.

ma√rû&: Baldırgan (Ferula asafoe-
tida) kökü, mâπî†âri&.

ma«rû†: Sıyrılmış, kazınmış; koni.
ma«rû†î: Konik.
ma√§ûb: Kızamık (√a§be) hastası 

olan.
ma√§ûr, ma√§ûre: Sınırlanmış.
ma√sûs, ma√sûse: Hissedilen.
ma√sûsât: Duyu organlarıyla kav-

ranılanlar.

ma√all, ma√alle: Yer, mekân, 
maðarr.

ma√all: Layık.
ma√a††: İniş yeri.
ma«âzin: Mahzenler.
ma«bâ: Gizli yer. Bkz. me«âbâ
ma√bes: Hapsolunan yer, ma√ðan.
ma«bûz: Ekmek olan.
ma«∂: Sütü yağını çıkarmak için 

yayıkta sallamak.
ma√dûd, ma√dûde: Haddi ve ta¡rî-

fi ile bilinmiş.
mah∂ûme: Sindirilen.
ma√dûs: Tahmin edilen.
ma«fiyyât: Gizli olanlar.
ma«fiyye: Gizli, kâmin, mestûr.
ma√fûf: Sarılmış, kaplanmış.
ma«fû…: Kalp çarpıntısı («afaðân) 

olan.
ma√fûre: Delinmiş, oyulmuş.
ma√fû₣, ma√fû₣a: Korunmuş, 

ma§ûn, meknûn.
mâhî-zehrec: Sığırkuyruğu, balık 

zehri otu (Verbascum thapsus)
ma√…an: Hapsolunan yer, ma√bes.
ma√kî: Anlatılan.
ma√…ûn: Hapsedilmiş.
ma√…ûneten: Lavman yoluyla.
ma«la§: Çıkış yeri, kurtuluş yeri.
ma√leb: Mahlep (Cerasus mahaleb)
ma«le§a: Oltu otu, miknese (Preth-

rum roseum)
ma√lûb: Sağılan şey.
ma√lûc: Hallaçlanmış, tokmaklan-

mış.
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bâdem yaprağı gibi olur, emles-
tir, şu¡abların yaprağı küçük ve 
değirmi olur, leblâb veyâ«ûd 
zerâvend-i †avîl yaprağına şebîh 
olur ve sarı çiçeği olur, büyük 
mîve gibi bir nev¡ √abbı olur.ve 
içinde biri birinden ayrı üç √ab-
besi olur ve o √abbelerden her 
birinin kendilere ma«§û§ πılâfı 
olur, o √abbeler burçak miðdâ-
rında büyük olur, ðışrının ₣âhiri 
aπber olur ve bâ†ını ebya∂ olur 
ve kökü ince olur ve †ıbbda kö-
künden intifâ¡ olunmaz.” (184a) 
Bkz. dend

ma√vî, ma√viyye: İhtiva edilen, 
içerik.

mâhvîdâne: Bkz. mâhûndâne
mâhyâbe: Bkz. §a√nâ
ma«zûn, ma«zûne: Muhafaza olu-

nan; saklanan.
ma√≠ûr: Tehlike, mahzur.
mâ-ı âcâmiyye: Bkz. âcâmî
mâ-ı ¡ali…a: Sülüklü su.
mâ-ı ¡asel: Bal suyu: Bal ve balın 

iki katı su karıştırılarak hafif 
ateşte pişirilir, bu sırada yüzey-
deki köpükler alınır, sıvı hacmin 
üçte biri kalıncaya kadar kayna-
tılır, geriye kalan mâ-ı ¡aseldir.

mâ-ı ¡a≠b: Tatlı su.
mâ-ı ba√t: Saf, arı su.
mâ-ı bi™r: Kuyu suyu.
mâ-ı bûra…î: Borakslı su.
mâ-ı cübn, mâu’l-cübn: Peynir 

suyu.
mâ-ı fâtir: Bkz. âb-ı fâtir

ma√§ût: Böbrek ya da mesanesinde 
taş olan.

ma√şüvv, ma√şüvve: Doldurul-
muş, dolu, mümteli™e.

ma«tûmu’l-melik: Bkz. †în-i 
m a « t û m

ma¡hûd, ma¡hûde: Alışılmış olan.
mâhû-dâne: Bkz. mâhûndâne
mâ-«uli…a leh: Yaratılış, var oluş 

sebebi.
ma¡hûn: Budaklı, eğri dal: “¡Âhin, 

şol «urmâ budağıdır ki «urmâ 
göbeğine ðarîb yerde bite ve bu 
ehl-i ◊icâz lüπatidir. Ve ehl-i 
Necd ≠ikr olunan budaklara 
«avâfî derler, ke≠â fî-terceme-
ti’§-Sı√â√. Pes ma¡hûn ve mu¡-
vecc ða∂îb demek budaklı ve 
eğri dal demektir.” (301b)

mâhûndâne: Mâhû-dâne, mâhvî-
dâne, «ırva¡-ı §înî (Croon tigli-
um; Euphorbia lathyris?), dend, 
√abbu’s-selâ†în, √abbu’l-mülûk. 
“Yetû¡un beşincisi mâhûndâne-
dir. Vâv ile dâl arasında nüsa«-ı 
mu¡teberede nûn ile yazılmıştır 
ve ek&eriyyâ nûn ta«fîf olunup 
bilâ-nûn mâhû-dâne yazılır. 
Laf₣-ı Fârsîdir, ma¡nâsı “yalnız 
başına ishâle kifâyet eder” de-
mektir. Şarð e†ıbbâsı katında bu 
devâ √abbu’l-mülûk demekle 
ma¡rûftur. Mâhû-dâne bir ottur 
ki onun sâðı bir ≠irâ¡ miðdârı 
uzar, parmak kalınlıüında olur 
ve sâðı ecvef olur ya¡nî içi boştur 
ve sâðının ucunda olan yaprak-
ları sâðında olan yapraklar gibi 
olmaz; sâðın yaprakları uzun ve 
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suyu: “Besfâyec a§lı mâ-ı ðarâ†ın 
ya¡nî mâ-ı ¡asel üzere ekilse” 
(156a); yağmur suyu ile bal 
suyunun karışımı: “Yebrû√un 
dem¡asından bir ûðıyye a«≠ 
olunup mâ-ı ðarâ†ın bal suyu ki 
yağmur suyu ile itti«â≠ oluna o 
mürekkeb su ile isti¡mâl olunur.” 
(183b)

mâ-ı kedir: Bulanık su.
mâ-ı keşk: Bkz. keşk
mâ-ı ma§l: Surutka, peynir suyu.
mâ-ı mekşûf: Açık su.
mâ-ı memzûc: İçine bir miktar şa-

rap karıştırılmış su.
mâ-ı mü&ellec: Karlı su.
mâ-ı râkid-i πayr-i cârî: Akmayan 

durgun su.
mâ-ı ra…î…: Kıvamı hafif, tadı yu-

muşak, tabiatı haricî unsurlarla 
bozulmamış su.

mâ-ı sükker: Şeker suyu: Şeker ve 
şekerin iki katı su karıştırılarak 
hafif ateşte pişirilir, bu sırada 
yüzeydeki köpükler alınır, sıvı 
hacmin üçte biri kalıncaya ka-
dar kaynatılır, geriye kalan mâ-ı 
sükkerdir.

mâ-ı ücümî: Kamışlık suyu: “Mâ-ı 
ücümî, kamışlıkta birikinti su.” 
(113a)

mâî verel: Bkz. seðanðûr
mâil ile’l-vasa†: Bkz. nab∂-ı misellî
mâil, mâile: Meyilli.
mâilen: Meylederek.
mâit: Ölmüş, helak olmuş.
mâit: Ölü.

mâ-ı πalî₣: Kıvamı koyu, tadı sert, 
tabiatı haricî unsurlarla bozul-
muş su: “¢ad√ı ðâbil olmayan 
a§nâf-ı mâın esâmîleri bunlardır: 
türâbî, ¡aynu’l-cerâd, nef†î, a§-
heb, ma†fûr, fîrûzecî, mu¡aððad-
dır.” (280a)

mâ-ı √addâdî, mâ-ı √addâdîn: 
İçinde kızgın demir söndürü-
len su: “Mâ-ı √addâdî” içinde 
√adîd-i mu√mât söndürülen su-
dur.” (422b)

mâ-ı √adîd: Demir madeninden 
gelen su: “Mâ-ı √adîd o sudur, 
√adîd ma¡denine mürûr edip ona 
o ma¡denin eczâsı mu«âli† ola.” 
(314a); “Mâ-ı √adîdî” √adîd ma¡-
deninden tekevvün eden sudur.” 
(422b)

mâ-ı √am™et: Kokuşmuş siyah bal-
çıklı su: “Mâ-ı √am™et, çökekli 
ve siyâh çamuru olan sulardır.” 
(259b); kükürtlü, madeni sı-
cak kaynak su. “¡Örf-i e†ıbbâda 
miyâh-ı √am™et menba¡ından 
sü«ûnet üzere «urûc eden sular-
dır.” (78a) Bkz. miyâh-ı √am™e, 
arâ∂î-i √am™e

mâ-ı √amîm: Sıcak su.
mâ-ı «aşin: Sert su: “Ve ba¡∂ı kerre 

şedîdü’t-tenðıye olup bâ†ını πasl 
etmekle o mi&lli suya mâ-ı «aşin 
ı†lâð olunur.” (192b)

mâ-ı «ilâf: Söğüt çiçeğinden elde 
edilen su: “Mâ-ı «ilâf, söğüt ağa-
cı çiçeğinden itti«â≠ olunan su-
dur. (95a)

mâ-ı …arâ√: Saf su.
mâ-ı …arâ†ın, mâ-ı …arâ†în: Bal 
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lan; terkibinde kavrulmuş √ab-
bu’r-reşâd, bezr-i kürrâ& ve bezr-i 
kettân, kemmûn-ı Kirmânî, key-
ye, tereyağlı helîlec-i Kâbülî bu-
lunan sefûf.

ma…liyy: Bkz. maðlüvv
ma…lûmu’l-a₣fâr: Dikensiz beyaz 

gül.
ma…lüvv, ma…lüvve: Kebap yapıl-

mış, kavrulmuş, pişirilmiş, mað-
liyy.

ma…rû√a: Yaralı.
ma…rûne: Beraber.
ma…§ad-ı a…§â: Nihai amaç.
ma…sûme: Taksim edilmiş.
ma…§ûr: Sınırlanmış, hasredilmiş.
ma…†a™: Kesik yer; kesilen yer.
ma…ta¡: Üzerinde nesne kesilen 

şey. Bkz. meðâ†ı¡
ma…tel: Ölüm yeri.
ma…tûl: Öldürülmüş. Bkz. zîbað-ı 

maðtûl
ma¡…ûd: Düğümlü.
ma…ûlât-ı tis¡a: Dokuz hareketli 

ve hareketsiz kategori: Nice-
lik (keyfe), nitelik (kemm), yer 
(eyne), vaziyet (va∂¡); etkinlik 
(fi¡l), edilgenlik (infi¡âl), zaman 
(metâ), mülk: “Mevcûdât on 
ðısmdır, biri cevher ve dokuzu 
¡ara∂dır. Dokuz ¡ara∂a maðûlât-ı 
tis¡a derler. O dokuz maðûle 
keyfe ve kemm ve eyne ve va∂¡ 
işbu dört maðûlede √areket olur, 
bâðî beşte ¡alâ-mâ hüve’l-meş-
hûr √areket olmaz. O bâðî olan 
beş maðûle fi¡l ve infi¡âl ve metâ 

mâiyyet: Su niteliği; sıvı; omentum 
(&erb), karın zarı (§ıfâð, periton) 
gibi yerlerde hapsolmuş su.

mâiyyet-i dem: Serum
mâiyyetü’l-¡u§fur: Bkz. zerdec-i 

¡u§fur
mâ¡iz: Keçi, ma¡z.
mâ…: Bkz. mûð
ma…¡ad, ma…¡ade: Anüs, dübür.
ma…âl, ma…âle: Söz.
ma…âlât: Sözler.
ma…âm: Oturmak, mek&; yer, ma-

kam.
ma…arr: Yer, mekân, ma√all.
mâ…ayn: İki gözün kapaklarının 

birleştiği açı, canthus.
mâ…ayn ¡ır…ı: Vena ophthalmica 

superior ile vena angularisi bir-
birine bağlayan ven, vena na-
sofrontalis.

ma…bû∂ât: Tutulan nesneler.
ma…danûs: Bkz. fu†râsâliyûn
ma…dû√: Gözünden katarakt alı-

nan. Bkz. ðad√
mâ…e≠ûnî: Makedonya sûseni, 

aðe≠ûnî.
mâ-…île: Söylenilen.
ma…îmârûs: Bkz. √ummâ-ı yevm
ma…îşînâ: Sıçrayarak saldıran bir 

zehirli yılan.
ma…lâ: Pişirilmiş, kebap yapılmış.
ma…lâmensûs: bkz. bu«ûr-ı mer-

yem
ma…leyâ&â, ma…leyâsâ: Dizanteri 

(za√îr), ince bağırsaklarda san-
cı (maπ§) ve ishal için kullanı-
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mânend: Benzer.
mâni¡: Engel. Bkz. ¡âyıð
mantar: Bkz. kem™e, keçnec, fu†r
man₣ar: Biçim, görüntü.
man₣ûme: Dizili.
man₣ûmeten: Dizili olarak.
mara∂: Hastalık, seðam, ve§ab: 

“Mara∂ beden-i insânda πayr-i 
†abî¡î bir hey™ettir ki ef¡âlde ya¡nî 
ef¡âl-i †abî¡iyyede o hey™etten 
nâşî âfet olmak vücûb-ı evvelî ile 
bi’≠-≠ât vâcib olur. Ve o hey™et-i 
πayr-i †abî¡î iki ðısmdır: ¢ısm-ı 
evvel mizâc-ı πayr-i †abî¡îdir ve 
ðısm-ı &ânî terkîb-i πayr-i †abî¡î-
dir.” (30b)

mara∂-ı a§lî: Çıkış yerinde, ana 
merkezinde tesirini gösteren 
hastalık: “O iki mara∂ beynle-
rini fâ§ıl olan ¡alâmâtın beyânı 
budur ki bize vâcib olan odur 
ki kaçan bir ¡u∂vda âfet oldu-
ğunu i√sâs eylesen te™emmül ve 
tefekkür eyleyeyüz, o âfet yal-
nız o ¡u∂vda mıdır yâ«ûd ¡u∂v-ı 
â«erlerde dahi âfet var mıdır. 
Ve ba¡de’t-te™emmül eger a¡∂â-i 
â«eri selîme olup â«er ¡u∂vlarda 
âfetin olmadığı müte¡ayyin olur 
ise me™ûf olan ¡u∂vun mara∂ı 
mara∂-ı a§lî olduğu müte¡ayyin 
olur. Ve eger ¡u∂v-ı â«er dahi 
me™ûf olduğu ₣âhir olur ise o 
â«er ¡u∂v ¡u∂v-ı evvele müşârik 
olan a¡∂âdan mıdır veyâ«ûd bey-
nehümâda müşâreket yok mudur 
¡ilm-i teşrî√ten onu dahi ta√arrî 
ve tetebbu¡ eyleriz, eger o ¡u∂v-ı 
â«erin müşâreketi olmadığı ₣âhir 

ve mülk te∂âyiflerdir ki ona i∂â-
fet dahi derler.” (65b)

ma…≠if: Spermin tazyikle çıktığı 
ejakulatör kanal.

ma…≠ûf: Atılan, dışarı çıkartılan.
mâlâfiyûn: Bkz. sâ≠ec
mâlî: Dolduran, doldurmuş olan.
mâlîfrûn: Camelina sativa.
mâli√, mâli√a: Tuzlu.
mâli√iyyet: Tuzluluk, mülû√at, 

melâ√at.
mâlî«ûlyâ: Melankoli.
mâlî«ûlya’l-merâkî: Bkz. mâlî«ûl-

yâ-yı merâðıyâ
mâlî«ûlyâ-yı merâ…ıyâ: Melan-

cholia hypochondriasis, mâlî«ûl-
ya’l-merâkî.

mâlî«ûlyâ-yı nâfi«: Melancholia 
hypochondriasis

mâlik-i √azîn: Bkz. bûtîmâr
mâlikî: Bkz. bûtîmâr
ma¡lûfe: Yemlenmiş, otlanmış.
ma¡ma¡a: Bkz. ma¡ma¡ân
ma¡ma¡ân: Dayanmanın zor olduğu 

aşırı sıcaklar, ma¡ma¡a: “Ammâ 
§ayfın √arâreti †âðattan «âric 
olup ta√ammülü mümkin olmasa 
√arâretin o rütbesine ma¡ma¡ân 
derler.” (43b)

mâmilyâs: Bir şiyaf.
mâmîrân: Mâmîrân (Ficaria)
mâmî&â: Boynuzlu gelincik, sarı 

gelincik (Glaucium cornicula-
tum)

mâ-na√nu fîh: Konumuz, mevzu-
muz.
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gibi, zîrâ §udâ¡-ı mücerredin ted-
bîri olan ðu†ûrât ve ne†ûlât ve 
πarâπır ile ir«â™ ve telyînden bir 
¡âyıð ve mâni¡ mevcûd değildir.” 
(34b)

mara∂-ı şirkî: Çıkış yerinde, ana 
merkezinde değil de, tesir sure-
tiyle bir başka yerde ortaya etkisi 
çıkan hastalık.

mara∂-ı †ab¡î: Organik yapıda olan 
hastalık, hayalî ve vehmî olma-
yan hastalık.

mara∂-ı vehmî: Gerçekliği olma-
yan, hayalî ve vehmî olan has-
talık.

mâr-i mâhîce: Yılan balığı.
marî∂: Hasta. Bkz. mer∂â
mâr…a&î&â: Markazit taşı, lînûs, 

√acer-i rûşenâî, √aceru’n-nûr, 
mârðaşî&â

mâr…aşî&â: Bkz. mârða&î&â
mâr-mâhîc: Yılan balığı, cirriyy.
mâr-mercuvâ: Bkz. ¡adesü’l-√ayye
mârr: Geçen, giden.
mârre-i †arî…: Yoldan geçen.
mârrü’z-≠ikr: Zikri geçen.
marsamana: Bkz. nemmâm
mârsa†lîs: Bir zehirli yılan: “Ben 

bu √ayyeyi va§f eyledim ki onun 
a¡râ∂ı efâ¡î a¡râ∂ı gibidir velâkin 
bunun mev∂i¡-i les¡asında intifâ« 
ve §alâbet ve nüfâ«ât olur ve on-
dan demevî ve sevdâvî ru†ûbet 
seyelân eder ve ondan taπayyür-i 
¡aðl ve πışâve-i ba§ar ve küzâz 
¡ârı∂ olup helâk olur ve onun ¡ilâ-
cı efâ¡î ¡ilâcı olur.” (537b)

olur ise o ¡u∂v-ı evvelin mara∂ı 
a§lî olduğuna √ükm eyleriz, zîrâ 
mara∂ın ¡ara∂ı müşârik olmayan 
¡u∂v-ı â«ere ¡ârı∂ olmaz.” (59b)

mara∂-ı bâ†ınî: Bedenin iç kısmın-
da olan hastalık.

mara∂-ı πayr-i müsellem: Birbi-
riyle ilişkili ama ayrı noktalar-
da hastalık olduğu ve ilaç ka-
rakterleri her ikisinde farklı ve 
zıt olduğu için tedavisi sıkıntılı 
olan hastalıklar. Baş ağrısı ve 
nezlesi olan hastaya baş ağrısı 
için vücutta maddeleri çıkarmak 
istifrâπ) ve nezlede ise vücut-
taki maddeleri tutmak (i√tibâs) 
gerekir. Bu tür zıt karakterli te-
davi isteyen farklı hastalıkların 
bir arada aynı bünyede oluşma-
sı mara∂-ı πayr-i müsellemdir: 
“Mara∂-ı πayr-i müsellem o ma-
ra∂dır ki o mara∂a §avâb tedbîr 
ile tedbîr olunmaktan ¡âyıð ve 
mâni¡ olup o mâni¡ §avâb tedbî-
rin isti¡mâline ru«§at vermeye; 
onun mi&âli nezleye muðârin 
olan §udâ¡ gibi, zîrâ §udâ¡ın ted-
bîr-i §avâbı esbâb-ı me≠kûre ile 
ir«â ve telyîn olur, ir«â ve telyîn 
nezleyi ziyâde etmekle §udâ¡ın 
muðârini olan nezle §udâ¡ın 
§avâb tedbîrini isti¡mâlden ¡âyıð 
ve mâni¡ olur.” (34b)

mara∂-ı müsellem: Tedavisi sı-
kıntı bir merkezde olduğu için 
mümkün olan hastalık, yalnız 
baş ağrısı veya yalnız nezle gibi: 
“Mara∂-ı müsellem o mara∂dır 
ki o mara∂ın §avâb tedbîrinden 
¡âyıð olmaya, §udâ¡-ı mücerred 
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ma§πûl: Dağınık.
ma§√ûb: Beraber olan.
mâsike: Tutma fiilini yapıcı.
ma§îr: Dönme.
ma§îre: Bkz. ma∂îre
ma§…a†: Düşme yeri, düştüğü yer.
ma§…ûl: Cilalı.
ma§l: Kara kurut, yoğurt kurusu; 

yoğurt: “Ve ma§l †ab« ile ¡aðd 
olunan lebenin suyudur.” (291b)

ma§la√at: Fayda.
ma§nû¡, ma§nû¡a: Yapılmış; birden 

fazla unsurun bir araya getiril-
mesiyle oluşturulan, mürekkep.

ma§nû¡: Yapılmış, üretilmiş.
ma§nû¡ât: Yaratılanlar.
ma§rû¡: Saralı, epilepsi hastası:
ma§rûd: Vücudu soğuktan etki-

lenen: “Mu†laðan berdden mü-
te™ellim olan kimseye “ma§rûd” 
derler.” (5b)

ma§rû¡în: Saralı olanlar, epilepsi 
hastaları.

ma§rû¡iyyet: Saralı olma.
ma§§: Emmek, sormak.
ma§§âs: Emici. Bkz. ¡urûð-ı ma§§â-

se
mâst: Yoğurt.
ma§†akâ: Bkz. ma§†akî
ma§†akî: Sakız, ma§†akâ, keyye, 

kiyâ.
mas†û√: Düzlenmiş.
ma¡§ûb: Sargıyla bağlanmış, mer-

bû†
ma§¡ûbe: Müşkil, güç.

mârşûye: Kuşkonmaz (Asparagus 
officinalis) odunu, ¡îdânu’l-hil-
yevn

mâr†as: Boncuk otu, sıçankulağı 
(Myosotis?) Bkz. â≠ân-ı fâr

mârû…în: Sarılık (icterus) hastaları.
marul: Bkz. «ass
mârzevân: Geyikdili (Scolopendri-

um)
ma§abb: Sıvının, maddenin dökül-

düğü yer.
ma§¡ad: Yokuş, yukarı giden yol.
ma¡§ara: Sinus sagittalis superi-

or, sinus transversus ve sinus 
rectusun birleşim yeri: “Ve bu 
muðaddem-i dimâπ dürümünün 
â«irinde ense cânibine mâil bir 
fe∂â ve boş ma√all vardır ki ona 
ma¡§are derler, dimâπa §u¡ûd 
eden kan o ma√alle dökülür ve 
o ma√allden ince yollara ve ce-
dâvile dağılır ve ondan cevher-i 
dimâπa yayılır.” (224b)

mâsârî…â: Bağırsak askısı, ba-
ğırsakları tutan karın içi zarı, 
mesenterium, ¡urûð-ı ma§§âse: 
“Mâsârîðâ o daððâð ve §allâb 
ya¡nî πâyet ince ve mu√kem da-
marlardır ki gerek mi¡de ve ge-
rek em¡â-i sâir ile bâbu’l-kebid 
arasında vâ§ıllardır.” (8b)

ma§bûb, ma§bûbe: Dökülmüş.
ma§dar: Çıkış yeri, kaynak.
ma§dû¡: Başı ağrıyan.
ma§dûm: Darbeye maruz olan.
mâ-selef: Önce.
mâ-se-yekûn: Olacak olan.
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bîb bulunan ma†bû«.
mâ-te…addem: Daha önceki.
mâ-tete√ammel: Tahammül ede-

ceği şey.
ma†here: Su kabı, matara.
ma†√ûl: Dalağında şiş (verem) 

olan.
ma¡†ıf: Büküm yeri.
ma†ıyye: Binek, merkeb.
ma†îr: Çok yağıştan dolayı rutubet-

li hava, yağmurlu.
ma†la¡: Çıkış, †ulû¡.
ma†lab: Arzu, istek.
ma†lûb, ma†lûbe: Talep olunan 

şey; umulan.
ma†ras: Bir ölçü birimi.
ma†rûd: Uzaklaştırılmış, engellen-

miş.
ma†¡ûm: Tadılan; yenilen.
ma†viyye: Yazılıp dürülmüş.
mâu’l-ba†n: Bkz. istisðâ
mâu’l-er√âm: Rahimde  su toplan-

ması, ðayle-i ra√im.
mâu’l-…afr: Ziftli su.
mâu’l-la√m: İmbikten geçirilmiş et 

suyu: “Mâu’l-la√m’dan murâd 
ðar¡a ve enbîð ile tað†îr olunmuş 
et suyudur diye mu§arra√tır.” 
(48b)

mâu’ş-şebb, mâ-ı şebbî: Şaplı su.
mâ-vecebe: Gerekli olan.
mâyi¡ât: Sıvılar.
mâyi√: Daucus creticus, tordylon.
mâ-yu…âl: Söylenen söz.
ma¡z: Keçi, mâ¡iz.

ma¡§ubu’r-ricl: Ayağı sargılı.
ma§ûn: Korunmuş, ma√fû₣.
ma¡§ûr: Suyu sıkılmış.
mâş: Maş, merdümek, mecc (Vigna 

mungo)
mâşerâ: Kan fesadından meydana 

gelen şiş; yılancık, erizipel; ka-
raciğerde şişlik: “Bu makâmda 
§â√ib-i ¢ânûn «ilâf-ı ¡örf ce-
reyân edip mâşerâ ≠ikr etmekle 
§ırf §afrâ olan verem-i kebidi 
murâd eyledi, ammâ bi-√ase-
bi’l-¡örf olan mâşerâ dem ile 
§afrâdan mürekkeb olan mevâdd 
√asebiyle yüzde olan vereme 
ı†lâð olunur, kemâl-i ta√ðîðî 
mâşeri bâbındaŞer√-i Mûcez’de 
Nefîsî beyân eylemiştir.” (365a)

mâşerâiyye: Eripizel karakteri.
mâş-ı Hindî: Bkz. √abbu’l-ðult
mâşî: Yürüyücü.
maş†: Saç ya da sakal taramak.
ma†ar: Yağmur: ma†ar-ı «afîf, 

ma†ar-ı ke&îf. Bkz. emvâr
ma†bû¡: Basılmış; güzel, hasen.
matbû«: Pişirilmiş, müherrâ
ma†bû«an: Pişirilerek.
ma†bû«ât: Pişirilenler.
ma†bû«-ı mâu’l-u§ûl: Tıkanıklık-

lara, idrarda sıkıntıya, karaciğer, 
mide ağrılarına iyi gelen, bazen 
yağlarla kullanılan ve terkibinde 
a§l-ı kerefs ðuşûru, a§l-ı i≠«ir, 
a§l-ı râziyânec, bezr-i râziyâ-
nec, bezr-i kerefs, enîsûn, sün-
bülü’†-†îb, bersiyâvşân, sünbül, 
ma§†akî ve menzû¡u’l-¡acem ze-
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mebâl: İdrarın çıktığı yer.
mebde™: Baş, çıkış yeri.
me™bi∂: Bkz. mâbi∂
mebît: Uyunan yer, ev, süknâ.
meb…ale: Bakla (Vicia faba) yetiş-

tirilen yer. Bkz. bâðılâ
mebla¡: Yemek borusu boşluğu, 

merî tecvîfi.
meblû¡: Yutulan, müzdered.
meblûl, meblûle: Islak, ıslanmış 

olan, mer†ûb, müdâfe: &evb-i 
meblûl, «ırða-i meblûl, †în-i meb-
lûl

mebnâ: Yapı; yapılmış olan.
mebrûd: Soğutulmuş; tabiatı, mi-

zacı soğuk olan.
mebrûdîn: Mizacı bârid (soğuk) 

olanlar.
mebsûr: Basurlu, hemeroitli. Bkz. 

bâsûr
meb&ûre: Sivilceli.
meb&û&, meb&û&e: Saçılmış, yayıl-

mış, münbası†, münteşir.
meb†ûn: İshalli olan kimse.
meb†û†: Uzvu kesilen, yarılmış.
meb†û†în: Cerrahî operasyon yapıl-

mış kimseler.
me™bûn: Übne (pasif eçcinsellik) 

illeti olan.
mecâmi¡-i nisâ: Vajenler: “Ve me-

câmi¡-i nisâ cimâ¡-ı †abî¡î olan 
ma√alldir, fürûc-i nisâ demek-
tir.” (419b)

mecânîn: Deliler.
mecârî: Yollar, geçiş yerleri, kanal-

lar.

mâ≠eryûn: Bkz. mâzeryûn
mâzeryûn: Dafne, mezeryon 

(Daphne mezereum): “Ve yedi 
yetû¡un altıncısı mâzeryûndur. 
Mâzeryûn Fârsîdir, otu nebât ile 
şecer miðdârları arasında olur ve 
dalları bir şibr olur, yaprağı zey-
tûn yaprağı gibi olur lâkin ondan 
ince olur ve acı ve ke&îf olur, 
lisânı le≠¡ eder. Ve mâzeryûn iki 
§ınıf olur: Bir §ınıfının varaðı 
büyük ve ince olur ve §ınf-ı â«eri 
§aπîr ve ke&îf olur, bu ikinci §ınıf 
redî olur.” (184a) Bkz. zeytûn-ı 
√ârr

ma₣ınne: Zan kaynağı, varlığı dü-
şünülen yer.

ma¡≠ire: Özür, bahane.
ma₣nûn: Zan, iddia edilen, zanne-

dilen.
mazu: Bkz. ¡af§
me™â«irîn: Arkalar. Bkz. mu™a««ar
me¡â…ıd: Düğümler. Bkz. ¡uðde
me™âl: Netice.
me¡âlî…: Askılar, menâvi†.
me¡âşib: Otlu yerler.
me¡â†ıf-ı em¡â: Bağırsak büküntü-

leri.
me¡â†ıf-ı &elâ&e: Kulak ardı, koltuk 

altı ve uyluk.
me™â†ıf-ı &elâ&e: Kulak arkası, kol-

tuk altı ve kasık kısımları.
me¡â†ıs: Kurak yerler.
mebâdî: Başlangıçlar, başlangıç 

yerleri.
mebâ∂i¡: Neşterler. Bkz. mib∂a¡
mebâ…ıl: Bakla yetişen yerler.
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medfen: Gömülen yer.
medfû¡, medfû¡a: Atılan, çıkarılan: 

fu∂ûl-i medfû¡a, mâdde-i me-
dfû¡a

medfû…: Dökülmüş, saçılmış.
medfûn, medfûne: Gizlenmiş; gö-

mülerek saklanmış, medsûs.
medfûnen: Gömülerek.
med«al: Etki; giriş yeri. Bkz. me-

dâ«il
medhûneten: Yağlanmış olarak.
me∂î∂: Yakıcı acı; √ikke.
medîne: Şehir.
med…û…: Tüberkülozlu. Bkz. dıðð
medlûk: Ovulan, masaj yapılan.
medsûs: Gizlenmiş, gömülerek 

saklanmış, medfûn.
me∂ûπât: Çiğnenilerek kullanılan 

ilaçlar.
med¡ûm: Dayandırılmış.
mefâriπ: Boşalma yerleri.
mefâriş: Döşekler.
mefâ§ıl: Eklemler.
mefâsid: Bozulmalar, zararlar. 

mefsede
mef…ûd, mef…ûde: Yok olmuş.
mefraπ: Boşalma yeri, dökülme yeri.
mefreş: Yatak.
mef§ad: Damardan kan alınan yer.
mefsede: Bozulma; fenalık. Bkz. 

mefâsid
mef§ûd: Damarından kan alınan 

kimse.
meftû…: Bağırsak fıtığı olan kimse. 

Bkz. fetð

mecârid: Tedavide kullanılan ucu 
çengelli tığlar. Bkz. micred

mecâz: Geçiş.
mecbûr: Yerine oturtulmuş çıkmış 

ya da kırılmış kemik.
mecc: Ağızdan püskürtüp atmak.
mecc: Bkz. mâş
mecdûr: Çiçek (cüderî) hastası olan.
mecerre: Kehkeşân, samanyolu.
mecesse: Elle dokunulan yer, tabi-

bin hastanın kolunda parmağıyla 
dokunduğu yer.

mec√ûfe: Çıkıp gitmiş.
mecî™: Geliş.
meclûb: Getirilmiş.
mecmû¡, mecmû¡a: Toplam.
mecnûb: Plörezi hastası, zatülcenbli.
mecrâ: Akını; mevzu; hareket hâ-

linde olan boşluk: “Eger tecvîfte 
olan şey™ müntaðil ve müte√arrik 
olursa ona mecrâ derler.” (31b)

mecrâ-yı †abî¡î: Doğal yol.
mecrûb: Uyuz olan.
mecrûd: Soyulmuş.
meczere: Kesim yeri.
mec≠ûb, mec≠ûbe: Çekilen, ce≠b 

edilen.
mec≠ûm: Lepra hastası.
mec≠ûmîn: Lepra hastaları.
medâ«il: Giriş yerleri. Bkz. med«al
me∂âvî: Işıklık, pencere.
medbûπ: Tabaklanmış.
meder, medere: Balçık parçası.
mederr: Dökülme yeri.
medfa¡: Uzaklaştırılan yer, atılan yer.
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me«î∂-i leben: Ekşi yoğurt ayranı
mehîn: Zayıf, ∂a¡îf.
mehl: Bekleme.
mehmâ emken: Mümkün olduğu 

kadar.
mehra∂: Bkz. √a§af
mehrûs, mehrûse: Herise olmuş. 

Bkz. √ın†a-i mehrûse
me«ûf, me«ûfe: Korkutucu, tehli-

keli, «a†ar-nâk, hevl-nâk.
me™«û≠: Alınan, devşirilen, elde 

edilen, tutulan.
mehzûl, mehzûle: Zayıflamış; za-

yıf, arık.
me…âlî: Tavalar. Bkz. miðlâ
me…â§ıd: Maksatlar, niyetler.
me…â§ırî: Bkz. §andal-ı meðâ§ırî
me…â†ı¡: Üzeinde nesne kesilen 

şeyler. Bkz. maðta¡
mekâvî: Dağlayıcı devalar ve alet-

ler. Bkz. mikvâ
mekbûd: Karaciğerinde işlev bo-

zukluğu, zayıflığı olan: “Mek-
bûd o kimseye derler ki onun 
ef¡âl-i kebidi ∂a¡îfe olup o kebid-
de verem ve dübeyleden bir emr 
₣âhir olmaya.” (360b)

mekbûs: Gizli, örtülü.
mekdûd: Acıya maruz kalan.
mekkâr: Hilekâr.
Mekke ayrığı: Bkz. i≠«ir
mekkûk: Bir ölçek adı.
meklûb: Kuduz köpek ısırmış olan.
meknûn: Saklı, ma√fû₣.
mekr: Hile.
mekrûb: Ağrılı, sıkıntılı.

meftûl: Bükülmüş.
mef¡ûl: Edilgen sıfat-fiil, ism-i 

mef¡ûl; cümlede nesne ya da do-
laylı tümleç; fâ¡il pasif eşcinsel.

meπâbin: Koltuk altı ve kasıklar, 
me«ânıð.

meπâmi∂: Çukur yerler (göz vs.)
mehâbb: Esinti yerleri, mecrâ.
me«âbî: Aralıklar.
me«âbî: Gizli yerler. Bkz. ma«bâ
me«âbîn: Bkz. ma«be™
me√âbis: Hapis olunan yerler.
me√âcim: Kan almada kullanılan 

şişe veya boynuzlar. Bkz. mi√-
ceme

me√âcir-i ¡ayn: Göz çukuru, orbi-
ta, muðle.

me«â∂: Doğum sancısı, †alað.
me«âdi¡a: Kiler ya da hazine odala-

rı: “Veyâ«ûd me«âdi¡a ya¡nî bü-
yük oda içinde olan küçük «azî-
ne odalarına ilticâ oluna.” (111a)

me«âlîb: Pençeler.
mehâlik: Tehlikeler.
me√âmid: Hamdler, şükürler; öv-

güler.
me«ânı…: Tıkanma yerleri, tıkanık 

yerler; koltuk altları ve avret ma-
halleri, meπâbin.

me«âric: Çıkış yerleri. Bkz. ma«-
rec

mehâzîl: Zayıf kimseler, ðı∂âf.
mehd: Beşik. Bkz. mühûd
meh∂ûm: Hazmedilen, sindirilmiş.
mehebb: Esinti yeri.
me«î∂: Yağı alınmış süt.
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meliyyen: Uzun zaman, †avîlen: 
“Meliyyen” †avîlen ma¡nâsında-
dır; a§lı “melviyyen” idi, hem-
ze ile “melî™en” değildir, zîrâ 
“melî™” πanî ve mûsir ma¡nâsın-
dadır, bu maðâmda onun ma¡nâsı 
yoktur.” (422a)

mellâ…: Çok yaltaklanıcı.
melle, mellet: Sıcak kül, remâd-ı 

√ârr.
melmele: Bkz. temelmül
melmes: El ile dokunma, temas.
melsâ™: Düzlük ve kayıcılık.
melsû¡: Yılan ya da akrep gibi ze-

hirli hayvan tarafından sokulan.
mel†û«: Bedene sürülmüş olan 

deva.
meltûte: Ezilmiş, dövülmüş.
me™lûf: Alışkın, benimsemiş.
melvâ√: Bir bitki: “Devâ-i Şâmîdir, 

o diyârda bu ism ile ma¡rûftur. 
Ve bir nev¡ «aşebdir ki ¡aðd mi&l-
li olur, münaðða†tır, ðalîl sevâda 
mâildir.” (194b)

melyûn: Bkz. şalak
memdûde: Uzayan, yayılan.
mem∂ûπ: Çiğnenmiş.
memdû√: Güzel.
memerr: Uğrak, geçiş yeri.
mem…ûr: Tuzlu suda sirkeyle sala-

mura edilmiş olan.
memlû, memlüvve: Dolu, doldu-

rulmuş, ma√şüvv.
memlû√: Tuzlanmış.
memlû√ât: Tuzlu nesneler.
memlûs: Dokunulmuş.

mekrûh: Zarar.
mek&: Durmak, kalmak, leb&.
meksir: Kırılan yer.
meksûr, meksûre: Kırılmış.
mekşû†a: Kaldırılmış, kavlatılmış.
mektûb: Yazılı, mersûm.
me™kûl, me™kûle: Yenilen nesne, 

yenilir, mütenâvel; aşınmış olan.
mekzûz: Soğuk yüzünden titreyen 

kimse: “Mekzûz”dan murâd 
berd ile ra¡desi olan kimsedir. 
¢âmûs’ta bu ma¡nâ mu§arra√tır; 
†ıbbda müte¡âref olan ma¡nâ bu 
ma√alle münâsib değildir.” (16a)

mekzûzîn: Tetanoza (küzâz) yaka-
lananlar.

melâb: Bir koku.
melâ√at: Tuzluluk, mülû√at, mâ-

li√iyyet; tuzlaşma.
melâ√ım: Büyük savaşlar.
melâmi√: Birbirine benzeşen nesne-

ler.
melâset: Düz ve kayıcı olmak.
meldûπ: Zehirli hayvanın soktuğu 

kimse.
Mele†iyye: Milet.
mel√ame: Mücadele, savaş.
melhûfîn: Bir derdi olup ıstırap çe-

kip derman bulamayan çaresizler.
melî√: Tuzlu.
melike: Bkz. «u††âf
melîle: Ateşli titreme: “Ve melîle 

bedende bir √âlettir ki ona bir 
nev¡ √arâret mu«âla†a eder ve 
√ummâ mertebesine o √arâret 
bâliπa olmaz.” (460a)
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menâ«il: Un elekleri. Bkz. mun«ul
menâ«ir: Burun delikleri. Bkz. 

mun«ur
menâmât: Uykular.
menâşib: İlişilen, batan yerler.
menâşîr: Testereler. Bkz. minşâr 
menâ†ı…: Kuşaklar. Bkz. mın†aða
menâvi†: Askılar, me¡âlîð.
menba¡a’l-lu¡âb: Dil altında tükü-

rük salgılanan iki beze ağzı.
menbit: Çıkış, bitiş yeri: menbit-i 

şa¡r, menbit-i la√m, menbit-i es-
nân. Bkz. menâbit.

menbit-i kürûm: Teveklerin asma-
dan çıktığı yer.

mencenûn: Davarın çevirdiği bü-
yük su dolabı.

mendâ: Siyah amber.
menderyâ: Bir ot.
mendiyâ: Bkz. merhemü’r-rüsül
mendûb: Hz. Muhammed’in atla-

rından birinin ismi.
men∂ûc: Olgunlaşmış, pişmiş.
men∂ûde: Düzen içinde istif edil-

miş, yığılmış.
mendû√a: Geniş, si¡a.
menevî: Spermle ilgili.
meneviyye: Spermle ilgili.
menfes: Nefes alma yeri.
menfe≠: Nüfuz edilen yer; kanal. 

Bkz. menâfi≠
menfû∂a: Silkilip atılmış.
menfû«a: Gazlı.
menfû&, menfû&e: Tükürülen: dem-i 

menfû&, mevâdd-ı menfû&e

memnû¡, memnû¡a: Engellenmiş.
memnû™e: Yaratılıştan itibaren vü-

cudunun mizacı kötü olan insan: 
“Ve memnû™e o ebdândır ki onun 
mizâcı a§l-ı «ilðatte ve cibillette 
πayr-i fâ∂ıla olur.” (109a)

memrûr: Safrâvî mizaçlı olan.
memrûrîn: Safrâvî mizaçlı olanlar, 

§afrâviyyü’l-mizâc.
memrûs: Sıvı içinde karıştırılmış.
memsûs: Dokunulmuş, temas edil-

miş.
mem§ûs: Somurulmuş, emilmiş.
memşâ: Tuvalet, müsterâ√.
mem¡ûd: Mide rahatsızlığı olan.
mem¡ûd: Midesinde rahatsızlık 

olan.
me™mûl: Umulan, muta§avver, mü-

tevaðða¡.
me™mûn: Emin, güvende.
me™mûnü’l-πâil: Sıkıntıdan emin.
memzûc, memzûce: İyice karış-

tırılmış, ma«lû†; karışım. Bkz. 
şarâb-ı memzûc

memzûcen: Suyla karıştırılarak.
men¡: Uzaklaştırmak, engellemek, 

†ard, red¡.
menâb: Bedel, karşılık.
menâbit: Çıkış, bitiş yerleri: 

menâbit-i esnân, menâbit-i a¡§âb. 
Bkz. menbit

menâdîl: Havlular. Bkz. mindîl
menâfi¡: Yararlar, menfaatler.
menâfis: Soluk yolları; pencereler.
menâfi≠: Menfezler, kanallar; ku-

lak ve burun. Bkz. menfe≠
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menzûf. Kanaması olan.
menzûfât: Kanaması olanlar.
menzû¡u’l-¡acem: Çekirdeği çıkar-

tılmış. Bkz. menzû¡u’l-√abb
menzû¡u’l-a…mâ¡: Tomurcukların-

dan arındırılmış.
menzû¡u’l-√abb: Taneleri çıkarıl-

mış, menzû¡u’l-¡acem.
merâfı…: Yüz yastıkları.
merâhim: Merhemler.
merâhim-i müzeniyye: Yumuşatı-

cı merhemler, merâhim-i müley-
yine: “Merâhim-i müzeniyye” 
zâ-i menðû†a ve nûn ve yâ-i mü-
şeddede-i nisbiyye ile merâhim-i 
müleyyine demektir.” (441b)

mera…, mera…a: Çorba. Bkz. emrâð
mera…a-i dîk: Horoz etinden yapı-

lan çorba.
merâkib: Gemi vs. gibi binek nes-

neleri.
merâ……: Dermisin altında yer 

alan gevşek fibröz bağ dokusu, 
§ıfâð-ı «âric, hypochondrium: 
“Ve merâðð bir πışâdır ki a√şâ 
cemî¡an onun cevfinde olur ve 
a√şâyı mu√î† olan &erb ve §ıfâð 
πışâlarının merâðð fevðinde 
olur.” (248a)

merâ……-ı ba†n: Hypogasyrium.
merâr, merâre: Safra kesesi, öd ke-

sesi, kîs-i a§πar: merâretü’&-&evr, 
merâretü’l-baðar, merâre-i dübb 
Bkz. merâyir

merârât: Ödler.
merâret: Acılık: merâret-i fem, 

merâret-i †a¡m

menhî: Yasak.
men«ûl: Elenmiş.
men«ûs: Ağrılı.
menhûş, menhûşe: Isırılan, soku-

lan.
menî: Sperm.
menî-i nisâ: Vajende salgılanan 

kaygan sıvı.
menkib: Omuz, omuz başı.
men…û¡: Islatılmış.
men…û¡an: Islatılarak.
menkû√a: Cinsel temas edilen ka-

dın.
men…ûr: Oyuk; «aş«âş-ı Mı§rî.
menn: Kırk istâr, yaklaşık 755,2 

gr (İstâr maddesindeki 18, 88 gr 
ölçü kabul edilirse)

menn: Kırmız böceği, dûdu’§-§ab-
bâπîn (Coccus ilicis) denilen 
böcek; ağaç veya taş üzerinde 
oluşan çiğ, kudret helvası, te-
rencebîn, hedysarum alhagi “O 
†ulûlun küllîsine ı†lâð olunur ki 
«afî ola, eşcâr veyâ«ûd a√câr 
üzere vâði¡ ola ve ba¡de’l-vuðû¡ 
¡aselen mün¡aðid olup √ulv ola 
ve §umûπ cefâfı gibi teceffüf ey-
leye.” (195a) Bkz. terencebîn

men&ûr: Bkz. «îrî
menşûfe: Suyu çekilmiş.
menşû…: Burna çekilen deva.
mentûf, mentûfe: Dökülmüş; yo-

lunmuş: şa¡r-ı mentûf
men†ûlen: Deva ile pişirilmiş suyu 

başa ya da azaya dökerek. 
menzû¡, menzû¡a: Çıkartılmış, çe-

kilmiş.
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ve bâsilîðûn-ı §aπîr (râtînec, zift, 
şem¡ ve dühn-i zeyt) türleri olan 
merhem.

merhem-i deşlî«â: Bkz. Bkz. mer-
hemü’r-rüsül

merhem-i diyâ«liyûn: Bkz. diyâ«-
liyûn

merhem-i isfîdâc: Yanık ve deri 
soyulmalarında kullanılan ve bir 
terkibinde mürdâsenc, isfîdâc, 
şem¡-i ebya∂ ve diğer terkibin-
de isfîdâc, mürdâsenc, «abe&-i 
fı∂∂a, ke&îrâ bulunan merhem. 
Bu merhemin “merhem-i isfîdâc 
bi’l-«all” türü de sirke ile yuka-
rıdaki karışımdan oluşur.

merhem-i …al…adîs: Veba, zor iyi-
leşen kanlı yaralar, şişler ve yır-
tılmalar için kullanılan ve terki-
binde &erb-i şa√mî, zeyt-i ¡atîð, 
mürdâsenc, ðalðadîs bulunan 
merhem, fûnîðî.

merhem-i mer…ûnu’l-…ırmız: 
Mað¡ade ağrısı ve ve nâr-ı Fârsî 
için kullanılan, terkibinde şa√m-ı 
√an₣al, kündüş, üşnân, kibrît, 
mertek, şiyâf-ı mâmî&â, √armel, 
merðûnu’l-ðırmız, zanbað, zift 
ve dühn bulunan merhem.

merhem-i rüsül: Havarilere isnat 
edilen bir merhem: “Merhem-i 
rüsül” √avâriyyûnun i«tiyâr ey-
ledikleri merhemdir ve ma¡rûf-
tur; onlar ◊a∂ret-i ¡Îsâ §alavâtun 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi √a∂-
retleri †arafından resûllerdir.” 
(404b)

merhem-i zencâr, merhe-
mü’z-zencâr: Eski yaralar için 

merâric: Otlaklar, meralar.
merâşi√: Sızma yerleri.
merâtib: Mertebeler, dereceler, de-

recât.
merâvid: Miller. Bkz. mirved
merâyir: Öd keseleri; safra kesele-

ri. Bkz. merâr
merbû†, merbû†a: Bağlı, meşdûd.
mercân kökü: Bkz. büssed
mercimek: Bkz. ¡ades
mer∂â: Hastalar. Bkz. marî∂
mer∂û¡: Kadın memesinden emilen 

süt.
mer∂û∂, mer∂û∂a: Ezilmiş: ¡a∂al-i 

mer∂û∂, «u§ye-i mer∂û∂a
merdûd, merdûde: Döndürülen, 

geri çevrilmiş.
mer∂ûf: Kızgın taş üzerinde piş-

miş.
merdümek: Bkz. mâş
mer™e: Kadın.
merπûl: Örülmüş saç; kıvırcık saç: 

“Merπûl lüπat-i Fârsîdir, örül-
müş saç ma¡nâsınadır, Şâhidî’de 
me≠kûrdur. ◊alîmî’de kıvırcık 
saç diye ta√rîr olunmuştur.” 
(70b)

merπuzâ: Merv işi yün.
mer«: Hastalıklı yeri ilaç sürerek 

ovuşturmak.
merhem-i a√mer: Terkibinde mür-

dâsenc, zeyt, «all ve¡urûð-ı §ab-
bâπîn bulunan merhem.

merhem-i bâsilî…ûn: Yaraları iyi-
leştirmekte kullanılan ve bâ-
silîðûn-ı kebîr (şem¡, zift, mürr, 
râtiyânec, ¡ilk-i enbâ† ve zeyt) 
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mâhûs (Origanum syriacum)
mermerzâd: Dağ kekiği (Origanum 

syriacum)
mermî: Atılmış olan.
merniyûn: Bir balık.
merrân: Kızılcık (Cornus)
merretân: İki kere.
merreten ev merreteyn: Bir kere 

veya iki kere.
merreten: Bir kere, târeten.
mers: Sıvı içinde karıştırmak.
mersin: Bkz. âs
mersûm: Yazılı, mektûb.
mertek: Doğal kurşun oksit, mürdâ-

senc.
mer†ûb, mer†ûbe: Islak, ıslanmış, 

meblûl; tabiatı ra†b (ıslak) olan 
kimse.

mertûbîn: Ratb (ıslak) tabiatlı olan-
lar.

mer†ûbîn: Tabiatı, mizacı ra†b (ıs-
lak) olan kimseler.

mer¡ûf: Burnu kanayan.
mer¡ûfîn: Burnu kanayanlar.
merû«ât: Bedende gevşetme için 

sürülüp ovuşturulan kullanılan 
yağ benzeri devalar.

merv: Teucrium marum
merv-mâhûs: Bkz. mermâ√ûz
merzencûş: Mercanköşk (Origa-

num majorana)
me§âbb: Dökülme yeri.
mesâ™et: Utanma gibi sıkıntılı hâller.
mesâπ: İzin, ruhsat.
mesâ√a: Alan.

kullanılan ve terkibinde zencâr, 
şem¡, râtiyânec, ¡ilkü’§-§anevber 
ve zeyt bulunan merhem.

merhemü’l-keyy: Terkibinde 
ðulðu†âr-ı meşvî, nûre-i πayr-i 
mu†fât ve lübnâ bulunan kuvvetli 
merhem.

merhemü’l-mürdâsenc: Bkz. mür-
dâsenc

merhemü’r-rüsül: Bu merhem 
nevâ§îr ve «anâzîr tedavisinde 
kullanılan ve terkibinde şem¡-i 
ebya∂, râtînec, câvşîr, zencâr, 
mürr, ðınne ve zeyt bulunan mer-
hem, merhemü’z-zühre, men-
diyâ, merhem-i deşlî«â.

merhemü’z-zühre: Bkz. merhe-
mü’r-rüsül

merhemü’z-züncüfr: Sere†ân, 
«anâzîr ve «u§ye veremi için kul-
lanılan ve terkibinde mürdâsenc, 
ðınne, lübân, uşşað,¡ilk-i enbâ†, 
şem¡, istâr, züncüfr ve zeyt bulu-
nan merhem.

merî: Yemek borusu, oesophagus.
mer™iyyât: Görülenler.
mer…ad: Uyuma yeri. Bkz. şecer-i 

merðad
mer…aşî&â: Bkz. mârða&î&â
merkeb: Binek.
merkeşî: Geylan’da yetişen küçük 

bir erik türü. Bkz. iccâ§
mer…ûnu’l-…ırmız: Bkz. dûd-ı ðır-

mız
merkûz: Batırılmış, saplanmış, 

maπrûz, mürtekiz.
mermâ√ûz: Dağ kekiği, merv-
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mes√û…: Döğülmüş, ezilmiş.
mes√û…an: Döğülmüş hâlde, ezil-

miş hâlde.
mes√u…ûniyâ, mes√û…ûniyâ: 

Cam şişe eritildikten sonra di-
binde kalan köpük, sırça suyu, 
zebedü’l-kavârîr, kef-i âbgîne.

mesî«, mesî«a: Tatsız, tat özelliği 
olmayan, tefih. Bkz. tefeh

mesîl: Sıvının aktığı mahal.
mesîs: Temas.
mes…â: İçirilen.
meske: Tutma.
mes…î: Sıvı İçirilen.
me&…ûb: Delinmiş, oyuk.
meskût: Felçli, sekte hastalığı olan.
meskûten: Sessiz hâlde.
mesla«: Soyunma yeri.
meslek: Yol, †arîð, sebîl.
meslû«: Soyuntu, soyulan deri.
meslû…: Kaynatılmış, haşlanmış.
meslûl: Veremli, akciğerlerde yara 

olan; yerinden çıkarılmış olan. 
Bkz. sill

meslûs: İstem dışı idrar çıkaran 
kimse. Bkz. selisü’l-bevl

mesmû¡: İşitilen.
mesmû¡ât: İşitilenler, sesler.
mesmûm, mesmûme: Zehirlenmiş 

olan; zehirli.
mesned: Dayanak.
me&rûd: Tiritlenmiş.
Me&rûdî†ûs: Bkz. Me&redî†ûs 
mesrûr: Neşeli

mesâil: Meseleler.
me&â…ıb: Delme aletleri.
mesâ…ı†a: Düşme yerleri.
me&â…îl: Miskaller. Bkz. mi&ðâl
mesâkin: Yerleşim yerleri, mes-

kenler.
mesâlik: Yollar.
mesâmîr: Bkz. mismâr
mesâmm: Gözenekler; terin çıktığı 

gözenekler.
me&ânât: Mesaneler
me&âne: Mesane, idrar torbası, kîs-i 

ekber.
me§ârîn: Bağırsaklar; 
mesba¡a: Yırtıcı hayvanın çok ol-

duğu yer.
mesbût: Komaya girmiş. Bkz. sü-

bât
mesdûd, mesdûde: Tıkalı, kapan-

mış.
mesedd: Tıkanma yeri.
me&el: Özlü söz, atasözü, ∂arb-ı 

me&el.
mes™ele-i te¡â…ub: İçi sıcak olanın 

dışının soğuk, dışı soğuk olanın 
içinin sıcak olması: “¡Ulûm-ı 
†abî¡iyyede ≠ikr olunur ki her 
cism ki ₣âhiri √ârr ola, bâ†ını 
bârid olur ve ₣âhiri bârid olanın 
bâ†ını √ârr olur. Bu mes™eleye 
¡ilm-i †abî¡îde mes™ele-i te¡âðub 
derler.” (37b)

mes√: Sıvazlamak, †ılâ, sürmek.
mes√en: Sürülerek.
me§√ûc: Derisi soyulmuş; bağırsa-

ğı iltihaplı.



454 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ta: “Meşîme” cenînin vi¡âıdır ki 
¡urûðtan müntesic olur ve lüπat-i 
a§lîsi arslan yatağıdır.” (265b); 
plasentanın birinci tabakası: “Ve 
meşîme o πışâdır ki cenîni mu√î† 
olur.” (428b) Bkz. belâs, enfes

meşîmî, meşîmiyye: Koroidea ta-
bakası. Bkz. †abaða-i meşîmiy-
ye; beyinde ince zar. Bkz. şebe-
ke-i meşîmiyye

meş…û…, meş…û…a: Yarılmış.
meşmûm: Koklanılan şey.
meşmûmât: Koklanılan nesneler 

ya da devalar.
meşribe: Su içilen kap.
meşrûb: İçilen nesne, içecek.
meşrûbeten: İçirilme yoluyla.
meşrû†: Ustura ile yarılmış.
meşveret: Hâl sorulmak.
meşvî, meşviyye: Kebap olmuş, 

pişmiş.
meşy: Yürüme: meşy-i «afîf, 

meşy-i mu«telif
me†â: Arka, sırt, ₣ahr.
me†âf: Etrafında dönülen yer.
metânet: Sağlam olmak, sağlamlık, 

isti√kâm, ve&âðat, celâdet.
metîn: Sağlam, müsta√kem, mu√-

kem.
metnân, metneyn: Kaburgaları sa-

ran et ve sinirler: “Metnân” arka 
kemiklerini iki †araftan setr eden 
la√m ve sinirlerdir.” (442b)

me™ûf, me™ûfe: Hastalıklı, afete uğ-
ramış.

me™ûfu’l-…alb: Kalbi hastalıklı.

mess: Dokunma, sürünme, temas, 
cess, sürtme; gerekmek.

mestûr, mestûre: Gizli, kâmin, 
ma«fiye.

mes†ûr: Yazılı.
mes†ûrûnu’l-kebîr: Üç ûðıyye, 

3,84 kg (Ûðıyye 1.28 kg karşılığı 
kabul edilirse)

mes†ûrûnu’§-§aπîr: Altı dıra«mî, 
28,86 gr (Dıra«mî, bir mi&ðâl 
ağırlığı-4,81 gr karşılığı kabul 
edilirse)

mes¡ûf: Saçkıranlı.
mesû√: Sürülen nesne, ilaç.
mesû«â†: Vücuda sürülen ilaçlar.
me™&ûr: Hz. Muhammed’in on kılı-

cından birinin ismi.
me§û§: Bir et yemeği: Piliç ya da 

bıldırcın karnında katkı ve ba-
haratla marul, kişniş, kereviz vs. 
katılarak pişirilir.

me§û§ât: Bkz. me§û§
meşâ¡ir: Beş duyu.
meşârib: İçecekler.
meşâri†: Kan almak için kullanılan 

neşterler. Bkz. mişra†
meşâyı«: Çok yaşlı olanlar.
meşcere: Ağaçlık, orman.
meşdûd, meşdûde: Bağlanmış, 

merbû†.
meşdûden: Bağlı olarak.
meşdûdetü’r-re™s: Başı bağlı.
meşdû«: Kırılmış.
meşedd: Bağlanma yeri.
meşîc: Bkz. emşâc
meşîme: Döl yatağı; selâ, plasen-
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mevz: Muz (Musa)
mey¡a: Zamk, sakız, zığala. styrax. 

Bkz. ı§†arek
mey¡a-i ra†be: Bitkilerden alınan 

zamklı kabuğun pişirildikten 
sonra oluşan koyu hâli. Bkz. 
mey¡a-i yâbise

mey¡a-i sâile: Bitkilerden do-
ğal yolla akan zamk, lübnâ: 
“Bi-nefsihi ağaçtan seyelân eden 
§umûπa mey¡a-i sâile derler.” 
(144b) Bkz. ¡asel-i lübnâ.

mey¡a-i yâbise: Bitkilerden alınan 
zamklı kabuğun pişirildikten 
sonra oluşan koyu reçinenin di-
bindeki tortu: “Şecerenin li√âsı 
ya¡nî ðışrı †ab« olunur ve müs-
ta√lebine mey¡a-i ra†be derler ve 
&üfl ve &ecîrine mey¡a-i yâbise 
derler.” (194b) Bkz. mey¡a-i ra†-
be

meyan kökü: bkz. a§lu’s-sûs
meyân: Bkz. hilyevn
meybih: Ayva şarabı.
meybih: Ayva şarabı; sikencebîn-i 

sefercel.
meybih-i sâ≠ec: Sade ayva şerbeti.
meybu«tec: Üzüm sıktısının piş-

mişi, meyfu«tec, meypu«tec, 
miπlâb; pişmiş sıkıntı, bu«tec.

meydâniyye: Bir oyun: “Meydâ-
niyyenin ma¡nâsı budur ki bir 
meydânda insân ¡advini şedd 
edip nihâyete ve meydânın 
â«er †arafına erişir ve o †araftan 
ðahðarî ric¡at ve √areket edip 
√arekete bed™ eylediği †arafa 
vâ§ıl olur ve bu minvâl üzere 

me™ûnet: Ağrı, zahmet.
me¡ûnet: Yardım.
mevâdd: Maddeler.
mevâ∂i¡: Mevziler, yerler. Bkz. 

mev∂i¡
mevâ∂i¡-i ₣alîle: Gölgelik yerler.
mevâπarûs: Bkz. ehmû≠
mevâ…înûs: Bkz. hilyevn
mevâlîd-i &elâ&e: Bitkiler, hayvan-

lar ve madenler: “Ya¡nî §ûret-i 
nev¡iyyesi bi’≠-≠ât ma√fû₣a olan 
ecsâm-ı mürekkebe üç ðısm-
dır, evvelkisi nebâtât ve ikincisi 
ma¡âdin ve üçüncüsü √ayvân-
dır ve bu üç aðsâma mevâlîd-i 
&elâ&e derler.” (149a)

mevâlî√: Tuzlu nesneler.
mevâni¡: Engelleyiciler.
mev∂i¡: Yer, ma√all. Bkz. mevâ∂i¡
mev∂i¡-i te…â†u¡: Kesişme noktası.
mev∂û¡: Mevzu, konu; konulmuş.
mev∂û¡ât: Mevzular, konular.
mevetân: Canlı olmayan nesne-

ler: “Mevetân mîmin ve vâvın 
fet√aları ve üstünleriyle √ayvâ-
nın muðâbili olan nesnelerdir.” 
(40a); sağlıksız havanın yol aç-
tığı hastalıklar: “Havânın taπay-
yür ve fesâdı ðattâl olur ise ona 
mevetân tesmiye olunur.” (40a)

mevîzec: Bkz. mîvîzec
mevlûd: Çocuk.
mevrûdun ¡aleyh: Üzerine gelinen.
mevt-i †abî¡î: Doğal ölüm.
mevtûde: Çakılmış olan.
mev†û™un ¡aleyhi: Basılan yer.
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me≠bûl: Zayıflamış.
mezc: Karıştırmak; su karıştırmak.
me™≠em: Ceninin ana rahimin-

den çıkış güzergâhı, mezlað: 
“Me™≠em” İki cebel arasında olan 
†arîð-i ∂ayyiðtir. Bu maðâm-
da murâd cenînin memerri olan 
ma√allerdir.” (436b)

mez√ûr: Dizanterili. Bkz. za√îr
me≠î: Cinsel temas sırasında fışkır-

madan penisten çıkan açık renk-
li, yapışkan sıvı.

mezîd: Ziyade.
mezla…: Ceninin ana rahiminden 

çıkış güzergâhı, me™≠em.
me≠mûm, me≠mûme: Beğenilme-

yen, kötülenen.
mezrû…a: Zerk olunan, şırıngayla 

verilen.
mezrû…ât: Şırıngayla verilen ilaç-

lar.
mezrû…aten: Zerk olunarak, şırın-

gayla.
me≠rûr, me≠rûre: Saçılmış, ekil-

miş.
me≠û…ât: Tadılan nesneler ya da 

devalar.
me≠¡ûr: Korkan, «âif.
mıπdare: Yapışkan yağlı çamurdan 

yapılan kap.
mıπnâ†îs: Mıknatıs.
mınta…a: Kuşak, kemer; her bir 

burcun bulunduğu daire, zodyak. 
Bkz. menâ†ıð

mın†a…atu’l-burûc: Burçların bu-
lunduğu daire, kuşak, zodyak.

mı§r: Şehir; Mısır.

&âniyen dahi √areket eder lâkin 
evvelâ vardığı πâyete o mi&l-
li ¡adv ile &âniyen varmaz, bir 
miðdâr ða†¡ eylediği mesâfe 
noð§ân üzere olur, bu minvâl 
üzere her def¡ada mesâfe noð§ân 
üzere olarak son def¡ada vasa†-
ta kalır. Me&elâ def¡a-i ûlâda o 
meydânın nihâyetine yüz «u†-
vede bâliπ olsa def¡a-i &âniyede 
yüz «u†vede πâyete vâ§ıl olmaz 
belki bir miðdâr mesâfe dahi 
bâðıye iken yüz «u†ve tamâm 
olur ve def¡a-i &âli&ede noð§ân 
olan mesâfe dahi ek&er olur, o 
«u†uvâtın miðdârı teðâ§ur ede-
rek o kimse son def¡ada yüz 
«u†vede ancak meydânın va-
sa†ında kalır.” (99b)

meye¡ân: Erime.
meyelân-ı ra√im: Rahim eğriliği. 
meyfu«tec: Bkz. meybu«tec
meypu«tec: Bkz. meybu«tec
meysevsen: Sûsen şarabı.
meyten: Ölü olarak.
me™yûs: Ümitsiz.
meyyit: Ölü; sönmüş.
meyyitü’n-neşâ†: Neşesiz.
mezâbil: Çöplükler.
me≠â…at: Tatmak.
me≠âkîr: Erkeklik organları, penis-

ler: “Me≠âkîr âlet-i cimâ¡ ma¡nâ-
sına olan “≠eker”in cem¡idir; er 
ma¡nâsına olan ≠ekerin ≠ükûr 
gelir.” (162b) Bkz. ≠eker

mezbele: Çöplük.
me≠bû√: Boğazlanmış.
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mic≠eb: Yapıştırıp çekme aleti.
midâd: Yazı mürekkebi.
mida……a: Tokmak.
midde: İrin.
mided: İrinler.
mi¡dî: Mideyle ilgili.
mifrâ√: Çok ferahlatıcı; ferahlatma 

aleti: “Mifrâ√” i√timâli vardır 
ki “mi§bâ√” gibi ism-i âlet olup 
âlet-i fera√ demek olur veyâ«ûd 
“midrâr” gibi mübâlaπa §îπala-
rından olup ke&îrü’l-fera√ demek 
ola.” (62b)

miπlâb: Bkz. meybu«tec
miπrefe: Kepçe, kefgîr; demir tava.
mi«âd, mi«adde: Yüz yastığı, mir-

feða. Bkz. mihâd
mihâd: Yer, mahal; döşek, mi«âd.
mi√affe: Sedye.
mi«â«: İlikler. Bkz. mu««
mi√âkk: Kazıma, sürtme aleti.
mi√ceme: Kan almada kullanılan 

şişe veya boynuz, hacamat şişe-
si, kupa. Bkz. me√âcim

mihett: Gözden sıvıyı, kataraktı 
alan kadh aleti: “Ve ehl-i §ınâ¡at-
tan ba¡∂ıları kaçan miðda√ayı o 
ma√alle vâ§ıl oldukta i«râc eder-
ler ve onun &uðbesine mihettin 
≠enebini id«âl ederler ya¡nî suyu 
a«≠ edecek âlet ki ona mihett 
derler ve ≠enebine iðlîd derler.” 
(280b)

mi√…ane: Lavman aleti, âlet-i 
√uðne.

mi√leb: Süt sağılan çanak, külek, 
¡ulbe.

Mı§rî bâ…ılâ: Mısır baklası (Ne-
lumbium speciosum)

mi¡â: Bağırsak. Bkz. §âim, a¡ver, 
ðûlûn, diðâð, mi¡â-i müstaðîm, 
i&nâ-¡işer, lefâyif.

mi¡ad: Mideler.
mi¡â-i di…â…: İnce bağırsak.
mi¡â-i evvel: Bkz. mi¡â-i i&nâ-¡aşer
mi¡â-i πılâ₣: Kalın bağırsak.
mi¡â-i i&nâ-¡aşer: On iki parmak 

bağırsağı, mi¡â-i evvel, em¡â-i 
sitt. Bkz. i&nâ-¡işer

mi¡â-i …ûlûn: Bkz. ðûlûn 
mi¡â-i müsta…îm: Rektum, rectum.
mi¡â-i sâim: İnce bağırsağın üst 

kısmı.
mî¡ânûrâ¡yûn: Bkz. mûlî
mi™ât sükkeri: Bkz. †aberzed
mi¡avî: Bağırsakla ilgili.
miba††: Yarma aleti.
mib∂a¡: Neşter, nîşter; irin alınan 

alet.
mib∂a¡-ı kâll: Ucu kırık veya paslı 

neşter: “Mib∂a¡-ı kâll”den murâd 
o nîşterdir ki ucunda inkisâr ola 
veyâ«ûd pas olup nüfû≠u serî¡ ol-
maya.” (122a)

mibred: Törpü.
micenn, micenne: Kalkan.
micerr: Çekecek, çekme aleti.
micmere: Buhur tütsülenen alet, 

buhurdanlık.
micrâd: Bkz. micred
micred: Tedavide kullanılan ucu 

çengelli tığ, kazıyıcı, micrâd. 
Bkz. mecârid
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mil¡a…atu’l-¡asel: Dört mi&ðâl, 
19,24 gr (Mi&ðâl ağırlığı 4,81 gr 
karşılığı kabul edilirse).

mil¡a…atu’l-edviye: Bir mi&ðâl ve 
bir dirhem, 7,835 gr (Mi&ðâl 
4,81 gr, dirhem, dirhem 3,125 gr 
karşılığı kabul edilirse)

milâk-i emr: Nesnenin var olması 
için ihtiyaç duyduğu ana unsur.

mil√: Tuz; iç yağı.
mil√-i ¡acîn, mil√ü’l-¡acîn: Ye-

meklik tuz, ekmekte kullanılan 
tuz, mil√-i «ubz.

mil√-i cerîş: Yarı yarıya dövülmüş 
tuz.

mil√-i debbâπa: Bkz. şûrec
mil√-i derânî, mil√-i enderânî: 

Yemen’in Enderân ya da Derân 
denilen bölgesinden çıkartılan 
beyaz sert tuz, derânî, enderânî, 
mil√-i †aberzed: “Mil√-i en-
derânî beyâ∂ ve heşş olur ya¡nî 
el ile sıkılsa dağılır ve naðî olur 
ve ðı†¡aları büyük olur. Ve ba¡∂ı-
lar ma¡denî olan mil√e enderânî 
ı†lâð ederler. E†ıbbânın enderânî-
den murâdları mâî olup ≠ikr olan 
ev§âf üzere olandır.” (97a)

mil√-i Hindî: Şeffaf, kırmızıya 
mail Hint tuzu.

mil√-i is…an…ûr: Scincus officina-
listen elde edilen tuz. Bu tuz bu 
hayvanın baharda boğazlandık-
tan sonra iç organları boşaltılıp 
boşaltılan yerine doldurulur, 
hayvan gölgede kuruyuncaya 
kadar bırakılır, kuruduktan sonra 
bu tuz alınır.

mi«leb: Yırtıcı kuşlarda pençe, kıy-
nak.

mi«va∂: Şarap karıştırmada kulla-
nılan kepçe; karıştırma kaşığı, 
âlet-i «av∂.

mi√ver: Mihver: “Merkezden 
mu√î†e vâ§ıl olan «a††a mi√ver 
derler.” (17a)

mihyâce: Çok hareketli.
mi«≠em: Hz. Muhammed’in on kı-

lıcından birinin ismi.
mi…ba∂: Kulp, tutma yeri.
mi…da√: Kataraktı almak için kul-

lanılan iğne, alet. Bkz. ðad√
mikebbî: Larenksin arka yüzünde, 

krikoid kıkırdak üzerinde yer 
alan iki kıkırdaktan her biri; ib-
riksi kıkırdak, πu∂rûf-ı mikebbî, 
aritenoid kıkırdak, arytenoid car-
tilage: “Lâ-isme leh [ile] üçün-
cü πu∂rûf aralarında maf§al-ı 
mu∂â¡af olur, deraðîde iki nuðre 
olup lâ-isme lehte olan iki zâi-
de o iki nuðrede tehendüm edip 
revâbı† ile merbû† olmakla. Ve 
o maf§alın adına mikebbî derler, 
ke≠âlik †arcehâlî dahi tesmiye 
olunur.” (18b)

mi…lâ, mi…lât: Tava, saç. Bkz. meðâlî
miknese: Süpürge; oltu otu. Bkz. 

ma«le§a
mikvâ: Dağlama aleti. Bkz. mekâvî
mikyâl: Ölçü.
mîl: Mil, şiş, ince çubuk.
mil¡a…a: Kaşık; bir mi&ðâl: “Filcâ-

re, bir mi&ðâl ve nı§f mi&ðâldir. 
Ve mil¡aða-i devâ bir mi&ðâldir.” 
(142b)
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minşâr-ı ¡amel: Tarak yapan us-
taların kullandığı gibi ince ve 
keskin olan testere: “Ve minşâr-ı 
¡amel o minşâra derler ki daðîð 
ve terðîð ve √âdd ola meşşâ†înin 
minşârı gibi.” (522b)

min-til…âi nefsihi: Kendiliğinden.
min-vechin â«er: Diğer yönden.
min-vechin: Bir yönden.
mi¡ra∂: Hâl.
mi¡ra∂-i rebv: Sürekli astım olan-

lar: “Mi¡ra∂-ı rebv o kimsedir ki 
ona ke&îren rebv ¡illeti ¡ârı∂ ola. 
Fi’l-a§l “mi¡ra∂” o &iyâba derler 
ki satılık câriyelere giydirirler.” 
(326a)

mirâr, mirâre: Safrâ ve sevdâ.
mirâr: Mirreler, safrâ ve sevdâ hılt-

ları. Bkz. mirre
mirâren: Tekrar tekrar, kirâren.
mirârî, mirâriyyeye: Safrâlı.
mîre: Zahire; gıda. Bkz. imtiyâr
mirfa¡atü’l-lehât: Küçük dili kal-

dırmak için kullanılan alet.
mirfa…: Dirsek: “Ve mirfað bir 

maf§aldır ki zend-i a¡lâ ve zend-i 
esfel maf§alları ile ¡a∂udun te-
rekkübünden ve ictimâ¡ından 
√â§ıl olur.” (15b)

mirfa…ân: İki dirsek.
mirfe…a: Yüz yastığı, mi«adde.
mir¡izzâ: Keçi tiftiği.
mirre: Safrâ; sevdâ: “∏ayr-i †abî¡î 

olan §afrâya mirre-i §afrâ derler 
ve πayr-i †abî¡î olan sevdâya mir-
re-i sevdâ derler. İmdi mirre sev-
dâda ve §afrâda isti¡mâl olunur 

mil√-i Keşşî: Keşş bölgesinden 
çıkartılan tuz: “Keşş” bir nâ√i-
yenin ismidir diye ba¡∂ı ¢ânûn 
nüs«asında muðayyeddir ve 
†ab¡ ile olan nüs«alarda “Keşşî” 
bedeline “şebbî” vâði¡ olmuş-
tur, ₣âhir budur ki mu√arreftir.” 
(195a)

mil√-i mu√tefer: Ocaktan kazıla-
rak elde edilen tuz.

mil√-i mürr: Siyah ve beyaz ara-
sında rengi sarıya çalan acılı tuz.

mil√-i Neba†î: Fosil tuz.
mil√-i nef†î: Siyah tuz.
mil√-i †aberzed: Bkz. mil√-i derânî
mînâ&: Daima dişi doğuran dişi.
min-cemî¡i’l-cihât: Her taraftan.
mindîl: Havlu. Bkz. menâdîl
mine’l-…arni ile’l-…adem: Baştan 

ayağa.
minfâ«: İlaç püskürtülen alet, âlet-i 

nef«.
min-πayri ¡anâin: Sıkıntısız.
min-πayri mübâlâtin: Dikkatsiz.
min-πayri te™rîb: Çaprazlama ol-

maksızın.
minhâc: Yol.
min-√ay&ü: Cihetten.
min√âz: Havan tokmağı.
min…âr: Gaga.
min…âr-ı πurâb: Kürek kemiğinde 

korakoid çıkıntı. Bkz. a«rem
min…âş: Cımbız.
min…a†: Hamurda nokta şeklinde 

delik açmak için kullanılan alet.
minşâr: Testere.



460 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

mi&…âl: Mi&ðâl, 4, 81 gr (Mi&ðâl 
ağırlığı 4,81 gr karşılığı kabul 
edilirse). Bkz.me&âðîl:

mis…âm: Tez hasta olan, yapısı 
hasta olmaya müsait olan.

mi&l: Kat; benzer.
mislâ«: Yüzülmüş deri.
mi&lli: Gibi.
mismâr, mismârî, mismâriyye: 

Yüzeysel geniş nasır, kallus: 
“Mismâr o ¡uðdedir ki mismâr 
re™si gibi müstedîr ve bey∂â olur 
ve şücûcda ke&îrü’l-vuðû¡ olur 
ve ek&er-i vuðû¡u esâfilde ve 
ricl ve e§âbi¡-i riclde olup meşye 
mâni¡ olur.” (500b)

mismârî: Gözün iris tabakasında 
gözün kapanmasını engelleye-
cek derece yırtılma: Bkz. ¡ine-
biyye

misrece: Kandil, çıra kabı.
mîşbehâr: Camuskulağı (Sedum 

telephium)
mîşe yosunu: Bkz. üşne
mişmiş: Kayısı, zerdâlû.
mişra†: Kan alan hacamatçıların 

kullandığı kan alma yerini kes-
mek için kullandıkları neşter. 
Bkz. meşâri†

mi†ra…a: Çekiç.
mi†ra…î: Çekiçle dövülür gibi.
mi†vâ¡: Emre uyucu, münðâd.
mîve: Meyve, &emer.
mîvîzec: Yaban üzümü, zebî-

bü’l-cebelî, dağ üzümü, mevî-
zec, √abbu’r-re™s (Delphinum 
staphisagria)

lâkin §afrâda isti¡mâl ek&erdir.” 
(286b) Bkz. mirâr

mirre-i mu««iyye: Balgam karış-
mış yoğun kıvamlı safrâ.

mirre-i §afrâ: Balgam karışmış 
ince kıvamlı safrâ; tabiatı de-
ğişmiş safrâ: “∏ayr-i †abî¡î olan 
§afrâya mirre-i §afrâ derler ve 
πayr-i †abî¡î olan sevdâya mir-
re-i sevdâ derler. İmdi mirre 
sevdâda ve §afrâda isti¡mâl olu-
nur lâkin §afrâda isti¡mâl ek&er-
dir.” (286b)

mirre-i sevdâ: Tabiatı değişmiş 
sevdâ: “∏ayr-i †abî¡î olan §afrâ-
ya mirre-i §afrâ derler ve πayr-i 
†abî¡î olan sevdâya mirre-i sev-
dâ derler. İmdi mirre sevdâda 
ve §afrâda isti¡mâl olunur lâ-
kin §afrâda isti¡mâl ek&erdir.” 
(286b)

Mirrî√: Mars.
mirvâ√: Yelpaze.
mirved: Mil. Bkz. mülevleb, merâ-

vid.
mis¡a†: Se¡û† konulan ilaç kabı.
mi§bâ√: Lamba.
miselle: Çuvaldız; dağlama aleti.
mîsem: Bkz. √arbe
misenne: Bileme aleti, bileği. Bkz. 

√acerü’l-misenn
mi§fât: Süzgü; Bkz. ¡a₣m-ı mi§fât
mis√: Çul, bez.
misk: Misk geyiğinin göbeği salgı-

sından terbiye ile yapılan koku.
mi&…ab: Delme aleti.
mi&kab: Matkap.
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mizacın bir takım sebepler ne-
ticesinde cinsinin değişmesiyle 
yerine geçen yeni mizaç, mizâc-ı 
&ânî. Bkz. mizâc-ı mu«telif.

mizâc-ı πayr-i mu«telif: Mizâc-ı 
a§lînin yerine geçmekle bera-
ber kalıcı olmayan mizâc-ı &ânî: 
“Mizâc-ı &ânî eger mütemekkin 
olup mizâc-ı a§lî gibi olur ise ona 
mizâc-ı mu«telif derler. Ve eger 
mizâc-ı &ânî mütemekkin olmaz 
ise ona mizâc-ı πayr-i mu«telif 
derler.” (114b)

mizâc-ı πayr-i †abî¡î: Yaratılıştaki 
ana mizacın değişmesiyle ortaya 
çıkan gayritabii mizaç.

mizâc-ı √a…î…î: Dört unsurun ter-
kibinde ortaya çıkan baskın hılt.

mizâc-ı √ârr: Vücutta dört unsur 
bir araya geldiğinde sıcaklığın 
(hararetin) diğer hıltlara baskın 
çıktığı mizaç

mizâc-ı …adîmi: Kişinin hasta ol-
madan önceki sıhhatli mizacı.

mizâc-ı …avî: Terkibinin birleşik-
lerinden vücudun doğal sıcaklı-
ğı ile yada haricî ateş ayrılması 
zor olan mizâc-ı &ânî: “Mizâc-ı 
ðavî o mürekkebin mizâcıdır ki 
eczâlarının her birisi â«er cüz™ler 
ile mümtezic olup mütte√id ola 
bir vechle ki bizim √arâret-i πarî-
ziyyemiz o cüz™leri biri birinden 
¡usret ile ayıra.” (132a)

mizâc-ı mu«telif: Büsbütün mizâc-ı 
a§lînin yerine geçerek kalıcı olan 
mizâc-ı &ânî: “Mizâc-ı &ânî eger 
mütemekkin olup mizâc-ı a§lî 
gibi olur ise ona mizâc-ı mu«telif 

miyâh: Sular.
miyâh-ı câmide: Durgun sular.
miyâh-ı √am™e, miyâh-ı √am™et: 

“¡Örf-i e†ıbbâda miyâh-ı √am™et 
menba¡ından sü«ûnet üzere 
«urûc eden sulardır.” (78a) Bkz. 
mâ-ı √am™et

miyâh-ı …âime: Durgun sular, ak-
mayan sular.

miyâh-ı ma¡deniyye: Maden suları.
miyâ√-ı sâire: Akarsular.
miyâh-ı şebbiyye: Kükürtlü sular.
miyan: Bkz. hilyevn
mîzâb: Oluk.
mizâc-ı ¡ârı∂î: Kişinin hasta olduk-

tan sonraki mizacı.
mizâc-ı a§lî: Dört mizactan (erkân-ı 

erba¡a: su, yel, toprak, ateş) olu-
şan mizaç.

mizâc-ı bârid: Vücutta dört unsur 
bir araya geldiğinde bürûdetin 
(soğukluğun) diğer hıltlara bas-
kın çıktığı mizaç; (insan dışında-
ki unsurlar için) insan vücuduna 
göre soğukluğu ziyade olan.

mizâc-ı basî†: Mizacın soğuk, sı-
cak, kuru ve ıslak niteliklerinden 
sadece biri oluşu, mizâc-ı müf-
red.

mizâc-ı evvel: Nesnenin müfred 
hâlindeki ilk mizacı: “Mizâc-ı 
evvel o mizâcdır ki ecsâm-ı 
mürekkebeye ¡anâ§ır-ı erba¡a-
dan terkîb olunduğu vaðtte ¡ârı∂ 
olur.” (132a)

mizâc-ı πarîb: Vücutta ya da vü-
cudun bir bölümünde tabii olan 
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mizmâru’r-râ¡î: Bkz. zemmâre-
tü’r-râ¡î

mizved: Bkz. levleb
mû: Ayı rezenesi (Meum athaman-

ticum)
mu¡accice: Tozlu dumanlı.
mu¡â∂ade: Zıddıyla hareket etmek.
mu¡add, mu¡adde: Hazırlanmış, 

müheyyâ.
mu¡addele: Düzenlenmiş.
mu¡addil: Dengeleyici: mu¡addi-

lü’l-mizâc
mu¡addilât: Dengeleyici ilaçlar, 

hıltların aşırı hâllerden normale 
getirenler.

mu¡addil-i nehâr, mu¡addi-
lü’n-nehâr: Ekinoks çizgisi, gece 
ve gündüz eşitliği, «a††-ı istivâ.

mu¡âdî: Düşman.
mu¡âdil: Denk, beraber.
mu¡âfa§aten: Birden, aniden.
mu¡affa§: Mazılı, mazı katılmış. 

ma¡fû§. Bkz. ¡af§
mu¡affin, mu¡affine: Kokuşturucu.
mu¡affin: Uzva hayat veren ruhun 

mizac ve rutubetini bozan ilaç: 
“Mu¡affin devânın şânı budur 
ki ¡u∂va §âir ve râci¡ olan rû√un 
mizâcını ifsâd eder ve ke≠â-
lik ¡u∂vun ru†ûbetinin mizâcını 
ta√lîl edip ifsâd eder.” (137b), 
edviye-i mu¡affine.

mu™a««ar: Geri, arka, ense. Bkz. 
me™â«irîn

mu¡a……ad, mu¡a……ade: Düğümlü; 
pıhtılaşmış, yoğun kıvam bağla-
mış.

derler. Ve eger mizâc-ı &ânî mü-
temekkin olmaz ise ona mizâc-ı 
πayr-i mu«telif derler.” (114b)

mizâc-ı müve&&a…: Macun cinsin-
den olup bu terkibin birleşikle-
rinden vücudun doğal sıcaklığı 
ile yada haricî ateş ile ayrılması 
zor olan mizâc-ı &ânîsi.

mizâc-ı ra†b: Vücutta dört unsur 
bir araya geldiğinde yaşlığın (ru-
tubetin) diğer hıltlara baskın çık-
tığı mizaç

mizâc-ı rı«v: Terkibinin birleşikle-
rinden vücudun doğal sıcaklığı 
ile veya haricî ateş ile ayrılması 
kolay olan mizâc-ı &ânîsi.

mizâc-ı &ânî: Nesnenin terkibe 
girdikten sonra aldığı mizacı: 
“Ve mizâc-ı &ânî o mizâcdır ki 
mizâc-ı evvel §â√iblerinin birka-
çı terkîb olsa mecmû¡una müfre-
dât-ı eczâ mizâcından mâ-¡adâ 
mizâc √â§ıl olur, terkîb √asebiyle 
o √â§ıl olan mizâc mizâc-ı &ânî 
olur.” (132a) Bkz. mizâc-ı πarîb, 
mizâc-ı mu«telif

mizâc-ı †abî¡î: Yaratılışta olan ilk 
mizaç.

mizâc-ı yâbis: Vücutta dört unsur 
bir araya geldiğinde kuruluğun 
(yübusetin) diğer hıltlara baskın 
çıktığı mizaç

mizâciyye: Mizaç, kalıcı vasıf.
mîzân: Terazi, terazi burcu.
mi≠kâr: Daima erkek doğuran dişi.
mizmâr: Üflemeli bir çalgı. Bkz. 

mizmâru’r-râ¡î, lisân-ı mizmâr, 
re™s-i mizmâr
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ve bedeni üzere â&âr-ı §ufr olur, 
başı §aπîre ve boynu πalî₣ olur 
ve kuyruğu ince olur, meşy vað-
tinde kuyruğunu yukarı kaldırır, 
ledπ ettiği kimseye iltihâb-ı şe-
dîd ve ¡a†aş ¡ârı∂ olur ve dâimâ 
şürb eder lâkin meşrûbu bevl 
olup √ârice çıkmaz ve ¡a†aşı sâ-
kin olmaz belki ba†nı müntefi« 
olur ve şişer ba¡dehu helâk olur.” 
(48a)

mu¡âvede: Tekrar; tekrarlamak.
mu¡âvı…: Engel olan, geciktiren.
mu¡âvid: Tekrar edici; nüksedici.
mu¡avvel: Mutemet.
mu¡avvı…: Geciktirici.
mu¡a₣₣imât: Büyütenler.
mub§ar: Gözle görülen.
mub§arât: Görülenler.
mûci¡: Acıtıcı, ıstırap verici, mûlim.
mu∂â¡af, mu∂â¡ıf: Katlanmış, iki 

kat.
mu∂a¡¡af: İkiye katlanıcı.
mu∂âπ: Sakızlanmış, sakız kıva-

mında olan.
mu∂alla¡, mu∂alla¡a: Çizgili.
mu∂alla¡: Çokgen.
mu∂âmm: İlave edilmiş, katılmış.
mu∂ammer: İncelmiş.
mu∂arrebe: Seccade halısı: “Ve 

ٌ ــ َ َّ َ ُ  [mu∂arrabet] şol nihâlîye 
derler ki üzerinde namâz kılınır. 
Ve ــאٌد َّ َ  [neccâd] nûnla ve cîm-
le ve dâl-ı mühmele ile nihâlîyi 
işleyene derler. Vankulu. Bun-
dan ₣âhir olur ki Türkî lisânın-
da “hali” dediklerinin ve küçük 

mu¡a……af, mu¡a……afe: Eğik.
mu¡a……afetü’r-re™s: Eğri başlı.
mu¡âlecât-ı cüz™iyye: Müfred olan, 

birleşik olmayan ilaçla tedavi.
mu¡âlecât-ı külliyye: Birleşik olan, 

birden çok nesnenin terkibiyle 
meydana getirilmiş ilaçla tedavi.

mu¡âlece: İlaçla verme, tedavi.
mu¡âlic: İlaç veren, doktor.
mu¡alla…: Asılı.
mu¡ânât: Sıkıntı çekmek, müðâsât.
mu¡ânede, mu¡ânedet: Farklılık; 

çekişme.
mu¡ann: Sıkıntılı, zahmetli.
mu¡arra∂an: Enlemesine.
mu¡arrı…: Terletici; ter döktürücü 

ilaç.
mu¡arrı…ât: Terletici devalar.
mu¡assel: Ballı.
mu™âtiye: İtaat edici, uyum hâlinde 

olucu.
mu¡atta…: Eski, bekletilmiş: bevl-i 

mu¡attað
mu¡atta…: Eski.
mu¡a††al, mu¡a††ale: His ve hareket 

özelliğini yitirmiş; işlevsiz.
mu¡a††ar, mu¡a††ara: Güzel koku-

lu; muhtevesında güzel kokulu 
nesne olan.

mu¡a††ıs, mu¡a††ıs: Öksürtücü, ak-
sırtıcı deva.

mu¡a††ış, mu¡a††ışe: Susatıcı; diya-
bet. Bkz. ≠iyânî†is.

mu¡a††ışe: Zehirli bir yılan: “Ve 
efâ¡îden bir nev¡ dahi mu¡a††ışe 
derler, onun †ûlü bir şibr olur 
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muπallı₣: Müla††ıf karakterli ilaç-
ların aksine soğutucu (müberrid) 
karakteri ile uzvun rutubetini 
donduran veya koyulaştıran ilaç: 
“Muπallı₣, müla††ıfın ∂ıddı üze-
re olur ve şânı budur ki o muπal-
lı₣ devâ ru†ûbetin ðıvâmın πalî₣ 
eder.” (138a)

muπamma∂a: Yumulu.
muπammât: Kapağı sıvanıp ka-

patılan tencerede pişen yemek-
ler: “Muπammât” o †a¡âmdır ki 
kapağı sıvanan ðıdr içinde †ab« 
olunur.” (423b)

muπarbel: Elekten geçirilen.
mûπârnîtâ: Zehirli bir örümcek: 

“Onun ismi mûπârnîtâdır ve o 
¡âlim dedi ki onun les¡asından 
veca¡-ı şedîd ve √umret ve √abs-i 
bevl ¡ârı∂ olur.” (542a)

muπarra…: Suya kanmış, iyice ıs-
lanmış.

muπarrî, muπarriye: Yapışkan ve 
kuru olmak sıfatıyla vücutta ka-
nalların ağızlarına yapışıp akın-
tıları akışından men eden ilaç: 
“Muπarrî o devâdır ki yâbis olur 
ve onda lüzûcetli bir ru†ûbet-i 
yesîre olur ve o devâ lüzûceti 
ve ru†ûbeti √asebiyle mecârînin 
ağızlarına mülte§ıð olup sâili 
seyelândan men¡ [eder.] Ve her 
devâ ki onda lüzûcet ve seyelân 
ve izlâð ola, o devâda nâr ¡amel 
eylese o devâ muπarrî olur ve 
sâdde ve √âbis olur.” (138a) 
Bkz. taπriye

muπâ&: Yaban narı (Litsea sebifera) 
kökü. Bkz. rummân-ı berrî

minderin Anadolu’da “nehli” 
dediklerinin aslı “nihâlî” imiş, 
ta√rîf etmişlerdir.” (475b)

mu∂arris: Diş kamaştırıcı.
mu∂arrisât: Diş kamaştıran şeyler.
mu∂ayya…: Daralmış, dar.
mu∂ayyı…, mu∂ayyı…a: Darlaştı-

ran, daraltan.
mu∂ayyı…ât: Darlaştıranlar.
mudda«an, mudda«ane: Duman-

lı, isli.
mûde¡a: Tevdi edilmiş olan, kon-

muş olan.
mû∂ı√a: Başta derinin yarılmasıyla 

kafatasının görüldüğü yarılma: 
“Mû∂ı√a o şeccedir ki deri ve 
la√m munða†ı¡ olup kemik ₣âhir 
olur.” (244a)

mu∂ırr, mu∂ırra: Zararlı, aykırı, 
mu«âlif.

mu∂î™: Işık saçan. 
mu∂î: Ziyalı, ışıklı.
mu∂¡if: Zafiyet verici; zayıf düşü-

rücü.
mu¡∂il, mu¡∂ıle: Sıkıntılı, zor: 

esðâm-ı mu¡∂ıle, dâ™-i mu¡∂il
mu∂†aca¡: Yatılan yer.
mu∂†acı¡: Yatan.
mu∂†acı¡an: Yatarak.
mu∂†arr, mu∂†arre: Mecbur; 

muhtaç.
mûπâlî: Köstebek, ðalâ (Talpidae): 

“Mûπâlî dedikleri, gelinciğe 
müşâbih bir √ayvândır.” (142a)

muπalla₣, muπalla₣a: Kalın kıva-
ma gelmiş, kalınlaşmış.
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olduğu √iss ve √areket ðuv-
vetlerini ðabûl eylemez, afyûn 
ve benc mi&lli devâlar devâ-i 
mu«addirdir.” (138a)

mu«addirât: Azayı uyuşturan ilaç-
lar.

mu«a∂«a∂: Çalkalanmış, karıştırıl-
mış.

mu√a……arât: İğrenç şeyler.
mu√âkke: Sürtme, ovuşturma.
mu√akkik: Keskinliği ve ısıtıcı 

keyfiyyeti ile yakıcı ve batıcı 
hıltları uzvu yaralamadan göze-
neklere çeken ilaç: “Mu√akkik 
devânın şânı budur ki o devâ 
√iddeti ve tes«îni √asebiyle le≠¡ 
ve √akk edici «ıl†ı mesâmmâta 
ce≠b eder lâkin o devâda ¡u∂vu 
taðrî√ edecek ðuvvet olmaz.” 
(137b)

mu«âla†a: Karışma, ihtilat, mümâ-
zece.

mu«âli†, mu«âli†a: Karışmış; he-
zeyanlı konuşan, mühe≠≠î.

mu«allâ: Serbest hareket eden.
mu«alla§, mu«alla§a: Bkz. sû†ayrâ
mu«alla§a: Bkz. sû†ayrâ
mu«allel, mu«allele: Sirkelenmiş 

olan, sirkeli.
mu√allil, mu√allile: Isıtıcı (mü-

sa««in) karakteri ile buharlaş-
tırarak hıltı parçalara ayırarak 
vücuttan çıkaran deva, resolu-
tif: “Mu√allil o devâdır ki onun 
şânı a«lâ†ın eczâsını teb«îr edip 
ayırmak olur bu vechle ki devâ-i 
mu√allil «ıl†ı müştebik ve mü-
ctemi¡ olduğu ma√allde teb«îr 

muπâ&-ı Hindî: Bkz. kilz
muπa&&î: Mideyi bulandırıcı.
muπaşşât: Kaplanma, örtülme.
muπaşşî: Örten, kaplayan.
muπâyir: Muhalif, aykırı, mübâ-

yin.
muπazziretü’l-leben: Sütü çoğal-

tıcı.
muπ∂ıbe: Öfkelendirici.
muπlâ: Kaynamış, kaynayan.
muπnî: İhtiyaç duymayıcı; faydalı.
muπtelimât: Şehvetli kadınlar: 

“Muπtelimât” cimâ¡a √arî§ olan 
¡avretler.” (443b)

muπteref: Avuçlanmış.
mu«abba§: Tadı «abî§ helvası gibi 

olan.
mu√abbeb: Taneli.
mu√abbeben: Hap şeklinde.
mu«a∂∂ar: Yeşil renge dönmüş.
mu√addeb, mu√addebe: Yumru, 

tümsek şeklinde.
mu√added: Keskin, sivri.
mu«addir, mu«addire: Uyuştu-

rucu; uzvu soğutucu (müber-
rid) özelliğiyle uyuşturan ilaç: 
“Mu«addir o devâdır ki onun 
†abî¡atı bârid olur ve bürûdeti 
bir √adde ulaşır ki onun ¡u∂vu 
tebrîdinden √iss ve √areket ðuv-
vetlerini o ¡u∂va √âmil olan er-
vâ√ın ðıvâm-ı cevherini taπlî₣ ve 
tek&îf eder ve mizâcını tebrîd ve 
¡u∂vun dahi mizâcını tebrîd eder, 
pes ervâ√ o ¡u∂vda cereyân ey-
lemez ve cereyân eylese dahi o 
¡u∂v cereyân eden ervâ√ın √âmil 
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mu√arrik, mu√arrike: Hareket et-
tiren.

mu«arri…a: Yırtıcı.
mu√assenât: Güzellikler.
mu«a§§ıb: Semirten.
mu√a§§ıf: Şiddetli.
mu√assin, mu√assine: Güzelleşti-

rici.
mu√a&&ir, mu«a&&ire: Koyulaştırı-

cı. 
mu«aşşin: Isıtıcı (müsa««in) ka-

rakteri ile bedende uzvun par-
çaları arasında yükseklik ve al-
çaklık farkları meydana getiren 
ilaç: “Mu«aşşin devânın şânı 
budur ki ¡u∂vun sa†√ının eczâ-
larını mu«telif kılar, o eczâların 
ba¡∂ısı fevðe ve ba¡∂ı â«eri ta√ta 
mâil olur.” (137a) Bkz. ta«şîn, 
«uşûnet

mu«â†: Sümük.
mu«â†î, mu«â†ıyye: Sümüksü.
mu√âvele: Yönelmek, başlamak, 

ða§d.
mu«avvi†ât: Balıkla ilgili olarak 

tertip edilen ilaçlar: “Mu«av-
vi†ât” semek için isti¡mâl olunan 
edviyedir.” (277b)

mu«ayya†: Dikilen nesne.
mu«ayyir: Tercih hakkı olan.
mu√â≠ât: Karşı taraflar, hizalar.
mu√â≠î: Karşı tarafta olan, muka-

bil, müvâzî.
mu√bile: Gebe bırakan, hamileliği 

sağlayan: edviye-i mu√bile
mu«∂arr, mu«∂arre: Yeşile dön-

müş.

edip bedenden i«râc eder √attâ 
o mu√allil √arâretinin ðuvveti 
√asebiyle ve fi¡linin devâmı ile 
o «ıl†ı cemî¡an ifnâ eder, cünd-i 
bîdester gibi.” (137a) Bkz. ta√lîl

mu«alli§: Halas edici, kurtarıcı.
mu√ammâ: Kızgın, ateşli.
mu√amma∂, mu√amma∂a: Ekşil-

tilmiş.
mu√amma∂aten: Ekşili nesneler-

le.
mu√amma§: Kavrulmuş: bezr-i 

fencengüşt-i mu√amma§
mu«ammer: Mayalanmış.
mu√ammere: Kızarmış.
mu«ammeren: Mayalanmış hâlde.
mu«ammese: Beş katmanlı, şere-

feli.
mu√ammir: Tesir ettiği organı aşırı 

ısıtarak oradaki kanı dışarı çeken 
ilaç: Mu√ammir devânın şânı 
budur ki o devâ mülâðî olduğu 
¡u∂vu tes«în-i şedîd ile tes«în 
eder, ðuvvet-i tes«în ile demi 
₣âhire ce≠b eder, «ardal ve incir 
ve fû≠enec edviye-i mu√ammi-
redendir, bunların fi¡li keyyin fi¡-
line muðârib olur.” (137b)

mu«ammize: Bkz. a∂mide-i 
m u « a m m i z e

mu«anne&: Kadın mizaçlı erkek.
mu√an₣al: İçinde √an₣al (Citrullus 

colocyntis) olan.
mu«arba…: İçinde «arbað-ı ebya∂ 

veya «arbað-ı esved olan.
mu√arrem: Kesin yasak olan.
mu√arrer, mu√arrere: Yazılı.
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mu√mî: Yakıcı.
mu√ra…, mu√ra…a: Yakılmış.
mu√rı…, mu√rı…a: Isıtıcı (mü-

sa««in) karakteri ile bedende 
hıltların ve uzuvların latif olan 
kısmını yoğun olan kısmından 
ayırıp latif olan kısmını göze-
neklerden dışarı atan, yoğun kıs-
mını çökelterek külleştiren ilaç: 
“Mu√rıð devânın şânı budur ki 
o devâ a«lâ†ın ve a¡∂ânın la†îfini 
ta√lîl eder ve ke&îfi ve remâdiy-
yeti bâðî kalır, eferbiyûn mi&l-
li devâlar devâ-i mu√rik olur”; 
“Mu√rıð devâ, «ıl†ı ¡unf ile ta√lîl 
eder ve «ıl†ın la†îfini ke&îfinden 
ayırıp ta§¡îd eder ve ke&îfini ter-
sîb edip termîd eder ya¡nî la†îfi 
§u¡ûd edip mesâmmâttan «urûc 
eder ve remâdiyyeti bâðî kalır 
ve ona i√râð tesmiye olunur.” 
(137b) Bkz. i√râð, √ummâ-ı 
mu√rıða

mu√rı…a: Bkz. √umma-ı mu√rıða
mu«ric: Çıkartıcı.
mu√rize: Korunak.
mu«&ir: Koyu.
mu√†a∂ır: Ölmekte olan.
mu√ta∂ır: Ölüme yakın olan.
mu«†a™e: Yaratılışta mizacı sağ-

lıklıyken tedaviden kaynakla-
nan hatayla bozularak vücudu 
daimî kötü mizaca dönüşen in-
san: “Ammâ mu«†a™e o ebdândır 
ki onun cibillî ve «alðî mizâcı 
fâ∂ıla olur lâkin bir vaðtte em-
zice-i rediyyeyi iktisâb eder ted-
bîrde †ûl-i müddet «a†â olmak 
√asebiyle, o mizâc-ı redî onda 

mu√de&: Yeni; sonradan gelenler, 
müte™a««ir.

mu√de&ûn: Çok eski olmayan kim-
seler, sonradan gelenler, mü-
te™a««irîn.

mu««: Kemik iliği: “Ve o ¡a₣m ki 
bedenin ona i√tiyâcı di¡âme ol-
mak için olduğu gibi √areket için 
dahi mu√tâc ola, miðdâr-ı tecvî-
fi ziyâde ve hem tecvîf-i vâ√id 
olup tecvîf vasa†ta olur onun için 
ki tecvîfi minvâl-i mu√arrer üze-
re olan ¡a₣mın πıdâsı mütefer-
rið olmayıp vasa†ta olan tecvîf 
mev§ûf-ı me≠kûrda müctemi¡ 
olup √aşvi me&âbesinde olur ve 
o √aşve mu«« tesmiye olunur, 
lisân-ı Türkî üzere ilik derler.” 
(11a); yumurta sarısı, beyin. 
Bkz. mi«â«

mu««-ı bey∂: Yumurta sarısı.
mu««-ı dimâπ: Beyin.
mu√ibb: Düşkün, sevici.
mu√îl: Değiştirici.
mûhin: Gevşetici.
mu«î§: Vücuda az sürülen ilaç: 

“Kalîlen sürülecek ve bulaştırıla-
cak nesneler mu«î§ derler; mu«î§ 
ile le†û« müteðâribü’l-ma¡nâ 
olur.” (294b) Bkz. le†û«

mu«î§ât: Vücuda az sürülen ilaçlar. 
Bkz le†û«ât

mû√iş, mû√işe: Sıkıntı verici.
mu√î†, mu√î†a: Saran, kuşatan, içi-

ne alıcı, mu†îf, √âffe.
mu√kem, mu√keme: Sağlam, 

metîn.
mu√mâ, mu√mât: Ateşte kızdırılmış.
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mu√teriða, sevdâ-i mu√teriða
mu√vic: Muhtaç.
mu¡îd, mu¡îde: Geri getiren.
mu¡iddât: Hazırlayıcı unsurlar.
mu¡în: Yardımcı, ₣ahîr.
mû…: Canthus, göz pınarı, mâð.
mu…a¡¡ar: İçe oyuk.
mu…abbı∂: Büzüştürüp sıkan.
mu…abbibe: Kubbeli.
mu…âbile: Karşı.
mu…¡ad: Kötürüm olan, oturak, 

müzmin.
mu…¡ad: Oturak, yatalak.
mu…added, mu…addede: Kuru, 

kurutulmuş.
mu…addem: Ön; önce.
mu…addemâ: Daha önce.
mu…addem-i dimâπ: Beynin ön 

kısmı.
mû…ade: Yakılmış.
mu…affel: Kilitli.
mu…allil: Azaltıcı.
mu…allilât: Azaltan şeyler.
mu…an†arât: Ufka paralel alçaklık 

daireleri: “Ve dâire-i ufðun mü-
vâzîsinde mefrû∂ olan devâir-i 
§ıπâra muðan†arât derler.” (41b)

mu…ârenet: Beraberlik, yan yana 
olma.

mu…ârîb: Yaklaşıcı, müdânî.
mu…ârin: Beraber, birlikte olan.
mu…arra§an: Makasla kesilerek.
mu…arrene: Boynuzlu yılan, zehir-

li engerek: “Ve efâ¡îden ba¡∂ıdır 
ef¡î-i muðarrene. O ef¡înin †ûlü 

mütemekkin ve müstaðırr olur.” 
(109a)

mu«târ, mu«târe: Tercih edilen.
mu√tebes, mu√tebese: Tutulmuş, 

hapsolmuş, mu√teðan.
mu√tecim: Hacamat yapılan kim-

se.
mu√tedd, mu√tedde: Keskinleş-

miş, keskin.
mu√tefer: Oyulmuş, kazınmış.
mu«tefî, mu«tefiye: Gizli, gizlen-

miş.
mu√te…an, mu√te…ane: Saklanmış 

hapsolmuş, ma√bûs, mu√tebes.
mu√te…ın, mu√te…ıne: Gizlenic, 

mu√tebes; toplanmış, müctemi¡. 
mu«telifü’l-eczâ: Heterojen.
mu√telim: Düşte sperm boşaltan.
mu«teli†, mu«teli†e: Karışmış, 

mümtezic.
mu«tell, mu«telle: Karışık, sıkıntı-

lı, müşevveş.
mu√temelât: Vajen veya anüste 

kullanılan fitiller.
mu√temile: Taşıyıcı, yüklenici.
mu√temm: Önemsenip kaygısına 

düşülen, gerekli.
mu«tenı…, mu«tenı…a: Boğulmuş 

olan.
mu«tenı…a: Bkz. mu«tenıða-

tu’r-ra√ im
mu«tenı…atu’r-ra√im: Vajina du-

varı karşılıklı yapışmış olan.
mu«tera¡: İcat.
mu√teri…, mu√teri…a: Yanıcı: 

§afrâ-yı mu√teriða, ru†ûbet-i 



Tahbîzü’l-Mathûn 469

mu…a††ar: Damıtma sonucu ortaya 
çıkan öz.

mu…a††ı¡: Isıtıcı (müsa««in) karak-
teri ile bedende uzva yapışan 
hıltı yapıştığı yerle arasına gire-
rek uzaklaştıran ilaç: “Muða††ı¡ 
devânın şânı budur ki bir ¡u∂va 
mültezið olup yapışan «ı†-ı le-
zicin sa†√ı ile yapıştığı ¡u∂vun 
arasını devâ fa§l eder ve le†âfeti 
√asebiyle arasına girer, o ¡u∂vu 
«ıl†-ı lezicden ¡ârî ve berî eder ve 
o «ıl†-ı lezicde devâ-i muða††ı¡ 
bi’l-fi¡l su†û√-ı mütebâyine i√dâ& 
edip teşebbü& ve ta¡alluð eylediği 
mev∂i¡den o «ıl†-ı lezicin «urû-
cunu teshîl eder, mi&âli «ardal ve 
sikencebîn olur.” Bkz. tað†î¡

mu…âvim: Karşı koyan; dirençli; 
panzehir.

mu…avves: Kavisli, yay gibi.
mu…avvî: Kuvvetlendirici; uzvun 

kıvam ve mizacını mutedil kı-
larak uzvu bozulmadan ve has-
talıktan koruyan ilaç: “Muðavvî 
devânın şânı budur ki o devâ 
¡u∂vun ðıvâmını ve mizâcını ta¡-
dîl eyler ve ¡u∂v i¡tidâl-i mizâc 
√asebiyle vârid olan fu∂ûl ve 
âfâtı ðabûlden imtinâ¡ eder.” 
(138a)

mu…ıll: Yüksek, mürtefi¡.
mû…ı₣: Uykudan uyanan, müneb-

bih.
mu…l: Devm ağacı (Hyphaene the-

bacia) meyvesi, muðl-i Mekkî. 
Bkz. muðl-i Yehûd

mu…le: Göz öz çukuru, me√âcir-i 
¡ayn, orbita.

bir ≠irâ¡dan iki ≠irâ¡a varınca ða-
dar olur ve başında iki nütû™ ya¡nî 
boynuz gibi yumru nesneler olur 
ve levni reml ya¡nî ðum levninde 
olur ve ₣ahrı ve ba†nı üzere fülûs 
gibi pullar olur ve ar∂ üzere 
lü&ûðu olur ya¡nî fesâd ve yaşlığı 
olur.” (48a); “O √ayye-i muðar-
rene dahi §amm cinsindendir, 
onun †ûlü bir ≠irâ¡dan iki ≠irâ¡a 
varınca ðadar olur ve re™sinde 
boynuzlar gibi iki nütû™ ollur, be-
deninin levni rimâl levninde olur 
ve ba†nı fülûs-ı yâbise vü §ulbe 
gibi olur ve ar∂ üzere ¡alâ-ba†nihi 
meşyinden keşîş ve §arîri olur ve 
onun esnânı müsteviye ve πayr-i 
mu¡vecce olur ve onun me™vâsı 
ek&er-i √âlde mevâ∂i¡-i remliy-
yede olur.” (536b)

mu…arrer: Kesin; ifade edilmiş.
mu…arri√, mu…arri√a: Ciltte mev-

cut olan sıvıları çözüp yok ede-
rek zararlı kötü maddeleri cilde 
çekip yara oluşumuna yol açan 
ilaçlar: “Muðarri√ devânın şânı 
budur ki o muðarri√ devâ eczâ-i 
cildin aralıklarında mevcûd olan 
ru†ûbetleri ta√lîl edip ifnâ eder 
ve mevâdd-ı rediyyeyi bedenden 
cilde ce≠b eder ve mec≠ûb olan 
mevâdd ¡u∂vda ður√a i√dâ& eder 
ve belâdur mi&lli devâlar devâ-i 
muðarri√tir.” (137b)

mu…âsât: Sıkıntı; ıstırap duymak.
mu…aşşer: Kabuğu soyulmuş.
mu…aşşir: Bkz. ðâşır
mu…a††a¡: Kesilmiş, parçalara ay-

rılmış.
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bal arısı evinin dîvârı ve cidârı-
dır, o evde bal arısı yumurtlayıp 
fer«ını i«râc eder ve ¡aselini o 
evde ma«zûn eder.” (193b)

mûm-ı esved: Kara mum, arı reçi-
nesi, propolis: “Ve mûm-ı esved 
vesa«-ı kevâiri ya¡nî kovanının 
vesa«ıdır.” (193b)

mûm-ı re§â§î: Çiçek hastalığından 
bir tür, çocuk çiçeği: “Ve mûm-ı 
re§â§î bir nev¡ cüderîdir ki vech 
ve §adr ve sâð ve ðademde be&re 
gibi ₣uhûr eder velâkin §âð ve ða-
demde olanlar mâ-¡adâdan ek&er 
olur ve o mûm-ı re§â§î redîdir 
ve mâdde-i rediyye ve πalî₣aya 
delâlet eder ve πıl₣ati √asebiyle 
e†râfa mündefi¡a olmaz.” (477b)

mûmiyâ, mûmiyâî: Yer mumu, 
kara sakız.

muna……ıle: Ağır kafatası kırığı: 
“Ve munaððılede kemik kırıldı-
ğından mâ-¡adâ onun bir ðı†¡ası 
ma√allinden tahavvül edip «âri-
ce çıkar veyâ«ûd «urde «urde 
olur.” (244a)

muna¡na¡: Naneli.
muna§§af: Yarısı kalıncaya kadar 

kaynatılmış üzüm suyu, «amr-ı 
ma†bû«. Bkz. †ılâ

muna§§ıf: İkiye bölen, ayıran.
muna₣₣af: Temizlenmiş olan.
mun∂amm, mun∂amme: Eklen-

miş, ilave edilmiş, katılmış; ka-
panmış.

munfa§ıl, munfa§ıla: Ayrı, ayrıl-
mış, munða†ı¡, müncerid.

mun«ul: Un eleği. Bkz. menâ«il

mu…letân: İki göz çukuru: “Muð-
letân ya¡nî †abaðâttan mürekkeb 
gözün bunduða mi&âlinde olan 
√adeðası” (17a) Bkz. muðle

mu…l-i azra…: Bkz. muðl-i Yehûd
mu…l-i Hindî: Bkz. muðl-i Yehûd
mu…l-i Mekkî: Devm ağacı (Hyp-

haene thebacia) meyvesi.
mu…l-i Yehûd, mu…lu’l-Yehûd: 

Guggul ağacı (Commiphora mu-
kul) reçinesi, kevr, muðl-i azrað, 
muðl-i Hindî

mu…li¡a: Kalıcı olan humma.
mu…te∂â: Gerekli olan; gereği.
mu…te§ır: Sınırlanmış olan.
mû…ûlûn: Bkz. yebrû√
mûlî: Sedef otu, mî¡ânûrâ¡yûn (Ruta 

montana) Bkz. se≠âb
mûlî: Yalancı hamilelik, recâ, re√â, 

√abel-i kâ≠ib, bâd-ı dürûπîn, 
pseudocyesis: “Recâ” cîm iledir. 
O √âleti olan merxe veled ümîd 
etmekle o ¡illete recâ tesmiye 
olundu. Amâ Râzî der ki cîm 
ile değildir belki √â-i mühme-
le ile “re√â”dır. “Re√â” değir-
men ma¡nâsınadır, bu ¡illeti olan 
kimse değirmen taşı gibi müs-
tedîr ðı†¡a-i la√m tevlîd etmekle 
“re√â” tesmiye olundu √attâ bu 
¡illete “mûlî” tesmiye olunur ve 
“mûlî” lüπat-i Yûnânîde değir-
mene derler.” (435b).

mûlim, mûlime: Acı verici, mûci¡.
mulley√: Yaprağı zeytin yaprağına 

benzer, sincan dikenini (Lycium 
arabicum) andıran bir bitki.

mûm: Bal arısı mumu: “Mûm-ı §âfî 
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der ki ¡afâr-ı Rûmîdir” (194b) 
Bkz. âs

mûreflûn: Bir bitki.
mûr-ı serec, mûre-serecât:. Bkz. 

mûr-ı sür«
mûr-ı sür«: Gözün iris tabakasında 

sarkma, iridoptosis, mûr-ı serec. 
Bkz. nemlî, ≠übâbî.

mûrîs†î†as: Bir sütleğen (yetû¡) 
türü: “Ve yetû¡un ziyâde ðuv-
vetlisi âsa ya¡nî mersin dedik-
leri nebâta benzeyen olur ve 
ona mûrîs†î†as tesmiye olunur.” 
(184a)

mûriyûn: Abdüsselâm otunun 
(Mandragora) bir türü.

murtâ∂: Egzersiz yapılan kimse.
mur†â∂în: Egzersiz yapanlar.
mûsâ: Ustura.
mu™§ad: Kapanmış, çekilmiş.
mu§addâ: Paslı.
mu§addi¡, mu§addi¡a: Başa ağrı 

veren, ağrıtıcı; baş ağrısına yol 
açan ilaç.

mu§affef: Saf saf dizilmiş.
mu§affir: Sarartıcı, sarıya boyayıcı.
mu§aππır: Küçültücü.
mu§a√√af, mu§a√√afe: Hatalı ya-

zılmış.
mu§â√ib: Eşlik edici; dost.
mu§a¡¡ıd: Yukarı çıkarılan.
mu§allib: Sağlamlaştırıcı.
mu§andele: Terkibinde sandal 

(Santalum sp.) olan.
mu§annefât: Yazılan eserler, kitap-

lar.

mun«ul-ı §afî…: Sık elek.
mun«ur: Burun deliği. Bkz. 

m e n â « i r
mun«urân, mun«ureyn: İki burun 

deliği.
mun«urî: Burna dair.
mu¡nî: Sıkıntı verici.
mûnis: Uygun, makul.
mun…a†ı¡, mun…a†ı¡a: Kesilmiş, 

koparılmış, münðalim, munfa§ıl.
mun§abb, mun§abbe: Dökülmüş.
mun§adı¡: Yarılmış olan.
mun§arif, mun§arife:Yönelici.
mun†abı…: Kapaklanıcı, kapanıcı.
munta§ıb, munta§ıbe: Dik; dikil-

miş.
munta₣ıre: Beklenilen.
murabba¡: Dörtgen.
mura……aş: Alaca.
mura……ı…: İnceltici.
mura……ı…ât: İncelticiler; yoğunlu-

ğu inceltici ilaçlar.
mûras…ayûn: Bkz. rüteyvâlât
mûras…ayûn: Bkz. ¡ucrûf
mura††ab, mura††abe: Islak.
mura††ıb: İnsan vücudunda ıslatı-

cı karakteriyle müneffi«, πassâl, 
müvessi«u’l-ðurû√, müzlið veya 
mümellis olan ilaç veya gıda; vü-
cudu ıslatan uyku, hareketsizlik, 
sevinç gibi unsurlar. Bkz. 54a

mura††ıbât: Mura††ıb devalar. Bkz. 
mura††ıb

mûrd-isferem: Yaban mersini (My-
rtus communis): “İbn Mâseveyh 
der ki o devâ âs-ı berrîdir ve â«er 
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muş†-ı …adem: Ayak tarağını (me-
tatarsus) oluşturan beş kemik; 
ayak tarağı kemikleri, metatarsal 
kemikler.

muş†-ı keff: El tarağını (metacar-
pus) oluşturan beş kemik, el ta-
rağı kemikleri, metakarpal ke-
mikler.

mu†â¡ane: Karşılıklı savaşmak, 
mızraklaşmak.

mu†abba«: Pişirilmiş.
mu†accen, mu†accene: Kiremit ta-

vada pişirilen yemek: “”‰âcin” 
âcürr-i kebîrdir; onun üzerinde 
şeyy olunan †a¡âma mu†accen 
derler.” (347a)

muta∂ammın: İçerici.
muta∂arrır, muta∂arrıre: Zarar 

görücü.
mu¡ta…: Azat edilmiş, hür olmuş.
mu†â…: Güç yetirme.
mu†âlebe: Arzulamak.
mu†allâ: Sürülen.
mutasallı†: Tasallut edici.
mu¡ta§ar: Sıkılmış yoluyla elde 

edilen sıvı.
mu¡†ât: Verilen.
mu†âvâ¡at: Uyum göstermek, itaat 

etmek.
mu†âvi¡, mu†âvi¡a: Uygun, güç ye-

tirir.
mu†âvil: Uzun.
mu†avvesen: Renklenmiş olarak.
mu†avvilât: Uzatıcı olanlar.
mu†aycenât: Tavada kızartılmış gı-

dalar.

mu§annefe: Yazılmış olan.
mu§annif: Kitabı yazan (İbn Sina)
mu§âri¡ayn: İki güreşçi.
mu§âri¡în: Güreşçiler.
mu§avvit, mu§avvite: Sesli, ses çı-

karan.
mu§ay…al: Parlak, cilalı, mücellâ.
mû-serec: Bkz. mûr-ı sür«
mu§ferr, mu§ferre: Sararmış.
mu§√ır: Düz ovada olan: belde-i 

mu§√ır
mu§√iye: Açık, bulutsuz hava, 

küşâde.
mû§ıl: Ulaştıran.
mu§îb: İsabet eden, karşılaşan; isa-

betli olan.
mûsî…âr: Müzik ilmi: “Mûsîðâr 

berba† ve sâir sâz ve âlât-ı πınâ-
nın ismidir. Mûsîðî §ınâ¡at-i 
πınânın ya¡nî sâzendelik §an¡a-
tının ismidir; o §ınâ¡at bir ¡ilm-i 
riyâ∂îdir ki onda naπamât a√vâ-
linden ba√& olunup naπamât ne 
keyfiyyette te™lîf ve terkîb olun-
duğu ve keyfiyyette âlet-i πınâ 
∂arb ve naðr olunduğu bilinir.” 
(70a)

mu§la√, mu§la√a: Uygun, ıslah 
edilmiş, mütehendim.

mu§lı√, mu§lı√a: Islah edici.
mu§met: İçi dolu.
mu§rân: Bağırsak.
mu§†ala√: Bir terimle adlandırıl-

mış; terim.
muş†: Metakarpusu oluşturan beş 

uzun kemik, el tarağı kemikleri, 
metakarpal kemikler.
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mu†îr: Uçurucu, iletici.
Mut…ın: Sağlam, muhkem yapıcı 

Allah.
mu†la…, mu†la…a: Daraltma ya-

pılmadan olan: ðavl-i mu†lað, 
na₣ar-ı mu†lað

mu†la…an: Kesinlikle; sadece.
mu†lı…: Boşaltıcı.
mutta§ıl:, mutta§ıle: Bitişik.
muvâfı…: Uygun, elverişli.
muva√√î: Süratle nüfuz edici, etki-

sini hemen gösterici.
muvâ…a¡at: Cinsel birleşme, viðâ¡, 

cimâ¡.
muva……ad, muva……ade: Yakılmış.
muva……ar: İtibarlı.
muvâ§ale: Uzatmak.
muva††a™: Düz, müstevî
mu¡vecc, mu¡vecce: Eğri, eğrilmiş.
mu¡yâ: Yorgun.
mu¡₣am: Çok, cüll.
mu₣ıll: Gölgeli.
mû≠î, mû≠iye: Acıtan, acı veren.
mû≠iyât: Acı veren nesneler.
mu₣lim, mu₣lime: Karanlık; koyu 

siyah; iki kurşunun sürtünmesini 
andıran ses, bulanık ses, müked-
dir.

mübâ¡ade: Uzaklaşma.
mübâ∂a¡a: Cinsel temas kurmak
mübâderet: Girişmek, başlamak.
müba««ir, müba««ire: Buharlaşı-

cı, uçucu.
müba««irât: Tütsü karakterinde 

devalar, tütsüler.

mu†aycene: Tavada kızartılmış.
mu†ayyeb, mu†ayyebe: Hoş kokulu.
mu†ayyeben: Hoş kokulu olarak.
mu†ayyen: Ağzı çamurla sıvanıp 

kapanmış.
mu†ayyib: Hoş koku veren, katan.
mu†ayyibât: Güzel koku veren 

nesneler.
mu¡teddün bih: Muteber, kıymete 

değer.
mu¡tedilü’l-…ıvâm: Kıvamı yerin-

de, orta.
mu¡tedilü’l-mizâc: Her cihetten 

dengeli mizaç.
mu¡te…adun fîh: Kendisinde kana-

at oluşmuş, inanılan şey.
mu¡te…ale: Bağlanmış.
mu¡telif: Yem yiyici, yemlenici.
mu¡temedün ¡aleyh: Güvenilir, 

&iða.
mu¡tena…: Boynuna sarılınan kimse.
mu¡teri∂, mu¡teri∂a: İtiraz olunan; 

enine olan.
mu¡teri∂a-i §ıπâr: Bkz. √ab-

bu’l-ðar ¡
mu†fâ, mu†fât: Söndürülmüş, ateşi 

kesilmiş.
mu†fi™e: Teskin edici.
mu†fiyât: Ateşli iltihap ağrısını tes-

kin eden ilaçlar.
mu†ıll: Erişici, müşrif.
mu¡tî: Verici.
mu†îf, mu†îfe: İhata eden, mu√î†.
mu†î…, mu†î…a: Takat getirici, gücü 

yetirici.
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mübersimûn, mübersimîn: Plöre-
si hastaları. Bkz. bersâm

mübevvil: Bkz. ðâ&â†îr
mübeyya∂: Beyazlanmış.
mübeyyin: Açık, ₣âhir.
mübezzer, mübezzere: Ebâzîr ile 

terbiye edilmiş.
mübezzereten: Yemeği veya deva-

yı ebâzîr ile terbiye ederek. Bkz. 
ebâzîr

mübre™et: Yapılmış, ma§nû¡a.
mübrem: İki parçadan mürekep.
mübtede™e: Başlanmış olan.
mübtekir: Kızın bekâretini alan.
mübtelle: Islanmış.
müb†i™: Geciktirici.
müb†i™ât: Geciktiriciler.
mübya∂∂: Beyazlaşmış.
mücâhedetü’₣-₣ıll: İnsanın ken-

di gölgesiyle kılıç veya mızrak 
oyunu oynaması.

müca¡¡id: Saçı kıvrık hâle getirici.
müca¡¡idât: Saçı kıvrık hâle getirici 

ilaçlar.
mücâma¡at: Cinsel birleşme.
mücâmi¡ayn: Cinsel temasa giren 

iki kişi, mütecâmi¡ân.
mücânebet: Uzaklaşmak, sakın-

mak, tevaððî.
mücânib: Yaklaşmış.
mücânis, mücânise: Benzeyici.
mücâveret: Yakında olmak, kom-

şuluk.
mücâvir: Komşu.
mücâzefe: Delilsiz boş konuşma.

mübalπam: Balgamlı.
mübalπamûn: Mizacı balgamî 

olanlar.
mübâliπ: Yetişmiş, erişmiş.
mübâşere, mübâşeret: Girişme, 

başlama.
mübâ†aşe: İki kişinin birbiriyle 

sertçe çekişmesi.
mübâ†ışeyn: Güreşçiler gibi birbi-

rini tutup kavrayan iki kimse.
mübâyin: Muhalif, aykırı, muπâ-

yir, ∂ıdd, münâfî.
mübdi™: Başlatan, var eden.
mübdi…: Yapıştırıcı.
müberhen: İspatlanmış, müdellel.
müberhime: Aynı noktaya kirpik-

leri ve kapakları oynatmadan ba-
kan. Bkz. ¡ayn-ı müberhime

müberred: Soğutulmuş.
müberreden: Soğutularak.
müberri™, müberri™e: İyileştirici.
müberrid: İnsan vücudunda soğu-

tucu karakteriyle râdi¡, muπallı₣, 
müfeccic veya mu«addir olan 
ilaç veya gıda.

müberridât: Müberrid devalar. 
Bkz. müberrid; aşırı hareket, aşı-
rı hareketsizlik, aşırı yemek ve 
içmek gibi hareketler.

müberridiyyetü’r-ru™ûs: Başları 
sivri.

müberri√: Ziyade, şiddetli, fena.
müberriz: Maharetli, √â≠ıð.
müberrrez: Açık, dışarıda olan.
mübersime: Bkz. ¡ayn-ı müberhi-

me
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mücîz: Caiz görücü, uygun bulucu.
mücma¡un ¡aleyh: Üzerinde ittifak 

edilen.
mücmel: Özet.
müctemi¡, müctemi¡a: Toplanmış, 

müdde«ar.
mü∂âdd, mü∂âdde: Zıt, mübâye-

net.
mü∂âddât: Zıt olanlar, muhalif 

olanlar.
müdâf, müdâfe: Bir nesneye su ka-

tıp ıslatılmış, meblûle.
müdâfa¡a: Geri itmek, uzaklaştır-

mak.
mü∂âπa†a: Sıkıştırma, müzâ√ame.
müdaπdiπa: Ürperti veren, tagrik 

eden.
müdâ«il: İç içe girmiş.
müda√rec: Yuvarlak, müstedîr.
müdânî: Yaklaşıcı, muðârîb.
müdâvât-ı mu†la…a: Yerleşmiş 

kötü mizacı değiştirmek için 
kötü mizacın cinsinin zıddıy-
la yapılan tedavi: “Sû™-i mizâc 
müsta√kem olur ve onun ¡ilâcı 
¡ale’l-ı†lâð o mizâcın ∂ıddı ile 
olur ya¡nî sû™-i mizâc-ı √ârr ed-
viye-i bâride ile ve sû™-i mizâc-ı 
bârid edviye-i √ârre ile ta¡dîl olu-
nur ve sû™-i mizâc-ı ra†b ve sû™-i 
mizâc-ı yâbis dahi bu ðıyâs üze-
re yübûsetli edviye ve ru†ûbet-
li edviyeler ile ta¡dîl olunur ve 
buna müdâvât-ı mu†laða derler.” 
(114b)

mü∂âya…a: Daralma.
müdde¡â: İleri sürülen söz, iddia.

mücebbine: Peynir kıvamına hâli-
ne getiren.

mücebbir: Çıkık kemiği yerine 
oturtan.

müceddeden: Yeniden.
müceddir: Çiçek hastalığına yol 

açıcı.
müceffef, müceffefe: Kuru, kuru-

tulmuş.
müceffif: Kurutucu özelliğiyle vü-

cutta rutubetli unsurları çözüp 
kurutan ilaç: “Müceffif devâ o 
devâdır ki lu†f ve ta√lîli √asebiy-
le ru†ûbâtı ifnâ eder.” (138a)

müceffifât: Vücudu kurutan ye-
mek, hareket, his gibi unsurlar.

mücellâ: Parlak, cilalı, mu§ayðal.
mücellî: Cilalandırıcı, parlatıcı.
mücellil, mücellile: Örtücü, sâtir.
mücemmidât: Dondurucu devalar, 

sıvıyı yoğunlaştırıp katılaştıran 
devalar, mu√allilin aksi devalar.

mücenna√: Göğsü içine çekilmiş, 
öne doğru çıkmış omuzları etsiz, 
yanları çelimsiz, iki tarafa kanat-
ları yayılmış hâlde olan.

mücerreb, mücerrebe: Tecrübe 
edilmiş, denenmiş.

mücerrebûn: Tecrübeli kimseler.
mücerrib: Tecrübe eden.
mücerribûn: Tecrübe edenler.
müceşşî: Geğirtici.
müceşşiyât: Geğirtici ilaçlar.
mücevviz: Uygun görücü, kabul 

edici.
mücezza¡: Alacalı.
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o devâdır ki cirâ√atin ve itti§âli 
müteferrið olan ¡u∂vun müte-
câvirân olan iki sa†√ı arasında 
mevcûd olan ru†ûbet-i fâsideyi o 
devâ [138b] kurutup tek&îf eder 
ve πıreviyyeti √asebiyle ve lüzû-
ceti ile o iki sa†√ı biri birine il§âð 
edip yapıştırır, dem-i a«aveyn ve 
§abır mi&lli devâlar müdmil devâ 
olurlar.” (138a)

müdmilât: Yarayı iyileştirici ilaç-
lar. Bkz. müdmil

müdrek: Kavranılan, duyulan, id-
rak edilen.

müdrike: Bkz. cümûd
müdrir: Akıtıcı, söktürücü.
mü™eddî, mü™eddiye: Sebep olucu.
mü™ellef, mü™ellefe: Oluşmuş, mey-

dana gelmiş, mürekkeb.
mü™enne&: Dişi.
müfâce™e: Aniden erişmek.
müfâce™eten: Birden, aniden vuku 

bularak.
müfa««am: İri.
müfâra…at: Uzaklaşmak, ayrılmak, 

beynûnet; fark.
müfârı…, müfârı…a: Ayrılıcı.
müfa††ıs: Yassı burunlu.
müfeccec: Ham olan.
müfecceceten: Aralarını ayırarak.
müfeccic: Soğutucu (müberrid) ka-

rakteri ile doğal vücut sıcaklığını 
ve gıdaların vücuta işlev görecek 
olan sıcaklığını iptal ederek haz-
mı engelleyen ilaç: Müfeccic o 
devâ olur ki bürûdeti √asebiyle 
√arâret-i πarîziyyenin ve ke≠â-

müdde«ar: Depolanmış, müctemi¡.
müddet-i ke&îre: Uzun süre.
müddet-i mehl: Bekleme süresi.
müddetü’l-√ayât: Hayatları boyun-

ca.
müdebber: İşlem görmüş.
müded: Müddetler.
müdellel: Delillendirilmiş, müber-

hen
müdemmi¡, müdemmi¡a: Göz ya-

şartıcı.
müdennes: Kirli.
müderrec: Derece derece, azar 

azar.
müderrez: Derzlenmiş, dikişli.
müdevver, müdevvere: Değirmi, 

yuvarlak.
müdevver: Bkz. bârî†ûn
müdevveretü’l-ba†n: Yuvarlak ka-

rınlı.
müdπam: Dürülmüş.
mü∂¡îf: Zayıflatıcı.
müdirr, müdirre: Vücuttan ter, id-

rar, süt, hayız kanı gibi sıvı çı-
kartan ilaç.

müdirrât: Vücuttan ter, idrar, süt, 
hayız kanı gibi sıvı çıkartan ilaç-
lar.

mü∂ma√ill: Mahvolucu.
müdmece: Sağlam, sıkı.
müdmil, müdmile: Yarayı, çıbanı 

iyileştirici, iki uzuv parçası ara-
sında sağlıksız sıvıyı kurutarak 
yoğunlaştıran ve bünyesindeki 
yapıştırıcılık özelliğiyle ayrı par-
çaları birleştiren ilaç: “Müdmil 
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müfettit: Isıtıcı (müsa««in) ve ay-
rıştırıcı karakteri ile taşlaşmış 
hıltı parçalayıp küçük parçalara 
ayıran ilaç: “Müfettit devânın 
şânı budur ki o ta√accür eyle-
miş «ıl†a mü§âdif ve mülâðî 
olsa o taş gibi olan «ıl†ı parçalar 
ve küçük küçük eczâlar eder ve 
ra∂∂ olmuş gibi olur, √a§âtı ya¡nî 
külâda ve me&ânede √âdi& olan 
taşları √acerü’l-yehûdî tesmiye 
olunan devâ mi&llilerinin teftît 
eylediği gibi.” (137b)

müfettit: Küçük parçalı kemik ya 
da kıkırdak kırığı: “Eger tefer-
ruð-ı itti§âl ¡a₣mda olup ¡a₣m iki 
pâre olduysa yâ«ûd ¡a₣mın pâre-
leri ve cüz™-i münkesirleri büyük 
büyük cüz™ler olur ise ona ya¡nî 
o vechle olan teferruð-ı ittisâle 
kâsir derler. Eger ¡a₣mın pâreleri 
ve cüz™leri §ıπâr ise ona müfettit 
derler. Eger teferruð-ı itti§âl ¡a₣-
mın †ûlünde vâði¡ olur ise ona 
§âdi¡ derler.” (32a) Bkz. kâsir, 
§âdi¡.

müfevva∂: Bırakılmış.
müfevve: Füvve (Rubia tinctorum) 

ile karıştırılmış olan.
müfîd, müfîde: Faydalı, nâfi¡.
müfreke: Ovulmuş.
müfrez: Diğerlerinden ayrılan.
müfrid: Çok az olan.
müfri«: Yavrusu, civcivi olan ta-

vuk, kuş.
müfri†, müfri†a: Aşırı çok.
müfta∂∂a: Bekâreti alınmış olan 

kadın.

lik √arâret-i πarîbiyyenin πıdâda 
veyâ«ûd mevâdda olan fi¡lleri-
ni ib†âl eder, o √arâretler πıdâ-
yı tes«în edip ha∂m edemezler 
ve ke≠âlik mevâddı tes«în edip 
in∂âc edemezler √attâ πıdâ πayr-i 
münha∂ım olduğu √âl üzere ka-
lır ve mevâdd πayr-i na∂îc ka-
lır.” (138a)

müfeccir, müfeccire: Yara ya da 
şişlikteki sıvıyı akıtıcı.

müfeccir, müfeccire: Yarayı deşip 
irini çıkartan ilaç.

müfeccirât: Yara ya da şişlikteki 
sıvıyı akıtıcı ilaçlar.

müfelfel: Kıvırcık, ca¡d.
müfennen: Siyahlı beyazlı.
müfer†a√: Yassı, düz, ¡arî∂.
müfer†a√u’ş-şekl: Yassı şekilli.
müfeşşî: Dağıtıcı.
müfeşşiş: Dağıtıcı.
müfettet: Kırılmış, parçalanmış.
müfetti√, müfetti√a: Isıtıcı (mü-

sa««in) karakteri ile beden ka-
nallarında bulunan maddeleri 
hareket ettirip çıkaran ve bu su-
retle kanalları açık tutan ilaçlar: 
“Müfetti√ devânın şânı budur ki 
menâfi≠ dâ«ilinde ve tecvîfinde 
vâði¡ olan mevâddı ve südde-
leri ta√rîk edip i«râc eder ve o 
mecârî meftû√aten bâðî kalır. 
Ve müfetti√in fi¡li câlî devânın 
fi¡linden ðavî olur, fu†râsâliyûn 
gibi.” (137a)

müfetti√ât: Süddeleri, tıkanmaları 
açıcı ilaçlar. Bkz. müfetti√

müfetti…a: Kesici.
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mükeffer: Örtülmüş.
mükeffere: Terkibinde kâfur (Cin-

namomum camphora) olan.
mükellele: Bir yılan türü: “Ef¡înin 

bir nev¡i vardır ki ona mükellele 
derler, o nev¡in başında iklîl gibi 
bir nesne vardır, bilâd-ı Türk’te 
ke&îr olur; uzunluğu iki şibrden 
üç şibre varınca ðadar olur, levni 
sevâda mâil olur ve gözleri √um-
rete mâil olur ve başı ince ve √id-
detli olur. O ef¡înin cu√runa ya¡nî 
çukuruna ðarîb olan her nesne 
mu√terið olup yanar, o √ucrun 
e†râfında nebât bitmez ve kuşlar 
o çukura ðarîb olmaz ve yol uğ-
ratmazlar, o √ucra uğrayan kuş 
meyyiten suðû† eder. O √ayyenin 
ba§arı her neye vâði¡ olsa sâ¡atin-
ce ölür ve erir §adîd olur. Ve o 
√ayyenin ba§arı i§âbetinden helâk 
olan meyyite ðarîb olan √ayvân-
lar dahi helâk olur. Ve feresi o 
ef¡î le≠¡ edip soksa sâ¡atince o fe-
res ölür ve üzerinde râkib var ise 
o râkib dahi ölür. Ve ba§arı vâði¡ 
olmayıp mücerred rum√ ile râkib 
lems eyle[se] râkib ve feres ikisi 
dahi ölür.” (48a)

mükelleletü’r-re™s: Başı taçlı.
mükelles: Isıtılıp üzerine su dökül-

müş taş, yumurta vb. nesne.
mükerrib, mükerribe: Sıkıntı ve-

rici.
müke&&ef: Yoğun.
müke&&if: Yoğunlaştırma özelliği 

olan ilaç.
mükeyyef: Niteliklenmiş, nitelik 

almış.

müfterı…, müfterı…a: Ayrılan, ayrı-
lıcı.

müfteriş: Döşenmiş, yayılmış, 
münbası†.

müfte§ıd: Damarından kan alınan.
müftir, müftire: Gevşetici; ılık.
müftiren, müftireten: Ilık olarak.
mühendem: Mütenasip, yaraşıklı, 

endamlı; bağlanıp tek parça ol-
muş: “Mühendem” “hendâm”-
dan ism-i mef¡ûldür, “hendâm” 
“endâm”dan mu¡arrebdir, “hin-
dâs” ve “hindâz” “endâze”den 
mu¡arreb olduğu gibi.” (396b)

müherrâ, müherrât: Pişmiş.
müherri™en: Şiddetli, şedîden
mühevvesîn: Deliler.
müheyyâ: Elverişli, hazır, mu¡add.
müheyyed: Islah edilmiş.
müheyyic: Harekete geçirici, 

mu√arrik: müheyyic-i bâh
mühe≠≠î: Hezeyan edici, mu«âli†.
mühezzil, mühezzile: Zayıflatıcı; 

zayıflatıcı ilaç.
mühlik, mühlike: Öldürücü.
mühr: Tay.
mührân: Taylar, kulunlar.
mühtemm bi’l-umûr: İşlerine ihti-

mam gösteren.
mühûd: Beşikler. Bkz. mehd
mükâfa√a: Karşı karşıya gelmek.
mü…âsât: Sıkıntı çekmek, mu¡ânât.
mükebbeb: Kebap yapılmış.
mükebbebât: Kebaplar.
mükedder: Bulanık.
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Vankulu.” (281a)
mülevve&: Kirlenmiş.
müleyyen: Yumuşamış olan.
müleyyin, müleyyine: Yumuşatıcı; 

yumuşatıcı deva.
müle≠≠i≠: Lezzet verici.
mülezziz: Sıkı.
müle≠≠i≠ât: Lezzet verenler.
mül√a…: Dahil olan, katılmış.
mülhib: Yakıcı, tutuşturucu.
müli√√: Israrlı.
mül…ı√în: Erkeği dişiye aştırma 

işiyle meşgul olup dişiyi gebe 
kılan kimseler.

mül§ı…: Ayrılan parçaları yapıştırı-
cı.

mülteff, mülteffe: Dolanık, sarıl-
mış; eğri büğrü.

mülte√am: İç içe sokuşmuş.
mültehib, mültehibe: Ateşli, ilti-

haplı, müşte¡il.
mülte√im, mülte√ime: İyileşici; 

etlenici; birleştirici.
mülte√ime: Konjonktiva tabakası. 

Bkz. †abaða-i mülte√ime
mülte™im: Islah olucu.
mülte…â: Kavuşma, birleşme yeri.
mülte…am: Omurların birbirine ka-

vuşma yeri.
mülte…ateyn: Bkz. ¡a∂aleteyi’§-§u-

dπ
mülte§ı…, mülte§ı…a: Birleşmiş, 

yapışmış.
mültevî, mülteviye: Bükülücü, 

münfetil.

mükibb, mükibbe: Öne bükücü. 
Bkz. bâ†ı√; dadanmak.

müknet: Güç, kudret.
mükreb: Yağlı.
mükteniz: Sık; sık etli ve semiz 

olan.
müla««a§: Özet.
müla««a§an: Özet olarak.
mülâ…ât: Karşılaşma.
mülâkeze: Birbirinin göğsüne 

yumrukla vurmak.
mülâ…î: Karşı karşıya gelmiş olan.
mülâmese: Dokunma.
mülâmis: Dokunucu, mümâss.
mülâ§ı…: Yapışık, mülâzıð, mut-

ta§ıl, mü§âðıb.
müla††a«: Sürülmüş, sıvanmış.
müla††ıf, müla††ıfe: Hıltı, maddeyi 

bedenin tabii hararetiyle mutedil 
eden ilaç: “Müla††ıf o devâdır ki 
onun şânı «ıl†ın ðıvâmını √arâ-
ret-i πarîziyyesi √asebiyle mu¡te-
dile eylemek olur, zûfâ ve √âşâ 
ve bâbûnec gibi.” (138a) Bkz. 
tel†îf

mülâvi√: Hz. Muhammed’in atla-
rından birinin ismi.

mülâyemet: Yumuşaklık, rıfð, lu†f.
mülâzı…: Yapışık, mülâ§ıð.
müldene: Yumuşatılmış.
müleclec: Karıştırılmış.
mülevleb: Sürme mili, mirved: 

“[el-mulevveb] †îb sürülen nesne, 
müla††a√ bi’†-†îb ma¡nâsına. Ve 
ammâ َوٌد ْ ــ

ِ  [mirved]e ya¡nî sür-
me mîline ٌ َــ ْ َ ُ  [mulevleb] der-
ler, ٌب َّ ــ َ ُ  [mulevveb] demezler.” 
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yelânı √asebiyle emles olur ya¡nî 
o sa†√ın mütefâvit olan eczâları-
nın tefâvütünü o münbası† devâ 
düzler ve müsteviye edip o sa†√ 
emles olur.” (138a)

mümessek: İçinde misk olan.
müme&&el: Temsil olunan.
müme&&il: Zodyak.
mümeşşî: Yürüyücü olan.
mümidd, mümidde: Uzayıcı, ger-

gin olan: veca¡-ı mümidd, riyâ√-ı 
mümidde

müm¡in: İlerlemiş.
mümrı∂: Hasta edici.
mümrî: Hazm ettirici.
mümtâz: Ayrılmış olan, ayrılan.
mümtedd, mümtedde: Uzamış.
mümtelî, mümteli™e: Dolu, doldu-

rulmuş, ma√şüvv; tok.
mümteni¡: İmkânsız: mümte-

ni¡ü’l-vücûd
mümtezic, mümtezice: Karışmış, 

iç içe girmiş, mu«teli†.
mümtezicât: Karışımlar.
müna¡¡amen: Yumuşakça, nâ¡i-

men.
mün¡acin: Yoğurulan.
müna∂∂ade: Düzenle dizilmiş.
mün¡adim, mün¡adime: Yok.
münaffi†: Kabarıcı; kabartıcı.
münâfî: Aykırı.
münâha∂a: Harekete geçme.
münâ√aze: Çekişmek.
münâ…a∂a: Çelişki.
münâ…ış: Münakaşa edici.

mültevit: Karışan, karışmış, yoğru-
lan.

mülteviyen: Bükülerek.
mültezic: Yapışık.
mülû√at: Tuzluluk, mâli√iyyet.
mülû«ıyâ, mülû«ıye: Bkz. «ub-

bâzâ, mülûkiye
mülû«ıya’ş-şecere: Bkz. «a†mî
mülûkiye: Bkz. «ubbâzâ
mülza…: Yapışık.
mülzice: Yapıştırıcı, bitiiştirici.
mülzi…: Yapıştırıcı, ayrı alan parça-

ları birleştirici özelliği olan ilaç.
mümaππa§: Sancılı.
mümâle: Sevkedilen, akıtılan.
mümalla√: Tuzlanmış.
mümâna¡at: Karşı koymak, engel-

lemek.
mümâreset: Çalışmak.
mümâ&il: Benzer, na₣îr.
mümâss, mümâsse: Temas edici, 

dokunan, mülâmis; temas.
mümâss: Temas, dokunma.
mümâzece, mümâzecet: Karış-

mak.
mümella√: Tuzlanmış. 
mümellek: Yumuşak yoğurulmuş.
mümelles, mümellese: Düz, düz-

lenmiş yer.
mümellis: Huşunetli, düz olmayan 

pürüzlü uzvu ıslatıcı (mura††ıb) 
özelliğiyle düzleştiren ilaç: 
“Mümellis devânın şânı budur 
ki «uşûnetli bir ¡u∂vun sa†√ına o 
devâ münbası† olur ve o ¡u∂vun 
sa†√ı «aşin iken o devânın se-
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müncelî: Açık.
müncemid, müncemide: Donmuş; 

koyu hâle gelmiş.
müncerid, münceride: Ayrılmış, 

munfa§ıl; soyulmuş, 
münce≠ib, münce≠ibe: Çekilmiş 

olan.
müncî: Kurtarıcı.
münci√: Müspet netice veren.
mün∂aπı†, mün∂aπı†a: Sıkışıcı, sı-

kışmış.
mündefi¡, mündefi¡a: Uzaklaştırıl-

mış, def edilmiş, mün√afize. 
mündefi¡ât: Çıkarılıp atılanlar.
mündemil, mündemile: İyileşici 

(yara).
mündesse: Gizlenmiş.
mün∂ic: Olgunlaşmış, pişmiş; hıl-

tı mutedil hararetiyle yakmadan 
ısıtarak çözen ilaçlar: “Mün∂ic 
devânın şânı budur ki o devâ 
«ıl†a nu∂c ifâde edip pişirir, zîrâ 
mün∂ic devâda √arâret mu¡tedi-
le olur, i¡tidâl üzere «ıl†ı tes«în 
eder ve o devâda ðuvve-i ðâbı∂a 
vard[ır], nu∂c olunca ðadar «ıl†ı 
√abs eder, nu∂ca mâni¡ √areket-
ten «ıl†ı men¡ eder ve o devâ ¡unf 
ile «ıl†ı ta√lîl etmekle i√râð eyle-
mez. (137b) Bkz. in∂âc, ðuvvet-i 
mün∂ice.

münebbih, münebbihe: Uykudan 
uyanan, mûðı₣; uyarıcı.

müneffi«: Kullanıldığında rutu-
bet edici (mura††ıb) özelliğiyle 
gaza yol açan ilaç: “Müneffi« o 
devâdır ki onun cevherinde ru†û-
bet-i πalî₣a-i πarîbe olur, o devâ 

mün¡a…id, mün¡a…ide: Koyulaşan, 
koyu kıvam bağlamış olan; şekil 
alan.

müna……â: Ayıklanmış.
müna……a√: Güzel, pak söz.
müna……aş: İşlemeli, nakışlı, mü-

zeyyen.
müna……a†, müna……a†a: Noktalı.
müna……ıyât: Temizleyici ilaçlar.
müna……î: Temizleyici ilaç.
münâ§afeten: Yarı yarıya.
mün¡azile: Dışarı atılmış.
münba¡i&en: Sıçramayla döküle-

rek.
münbası†, münbası†a: Döşenmiş, 

yayılmış, müfteriş.
münba†ı√a: Yüz üstü uzanmış.
münba†ı√an: Yüz üstü uzanarak.
münbe&ı…: Sıvısı aniden çıkmış 

olan.
münbe&&, münbe&&e: Dağılmış, 

münteşir.
münbetire: Kesilen, parçalanan, 

müteferriða.
münbitât: Çıkartanlar, bitirenler 

(saç, et vs.)
münbitü’l-la√m: Et oluşturucu 

ilaç, yara üzerindeki kanın mi-
zacını mutedil hâle getirerek 
kanı ete dönüştüren ilaç: Mün-
bitü’l-la√m devânın şânı budur 
ki o devâ cirâ√ate vârid olan 
demin mizâcını ta¡dîl eder ve 
tecfîfi √asebiyle o devâ mu¡ad-
dilü’l-mizâc olan demi ¡aðd edip 
demi la√ma i√âle eder. (138b)

müncebir: Bütünleşici.
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münfeti«, münfeti«a: Şişmiş, ka-
barmış.

münπamis: Suya dalan.
münπamiz, münπamize: Dürtül-

müş, içeri doğru basılmış.
münπariz: Dalan, batan.
münπasil: Yıkanmış.
mün√adir, mün√adire: Aşağı ini-

ci, sarkıcı.
mün«afi∂: Aşağı, alçak: “Mün«a-

fi∂, alçak ve “müşrif” ¡âlî demek-
tir. Ba¡∂ı kerre “müşrif” yerine 
“şâhið” isti¡mâl olunur, şâhið ve 
müşrif bir ma¡nâya olur.” (68b)

mün√afize: Yerinden fırlayarak çı-
kıcı, mündefi¡a.

mün«ali¡, mün«ali¡a: Yerinden 
kopan, çıkan.

mün√alib: Sızmış olan.
mün√all, mün√alle: Açık; çözülü-

cü; yok olucu.
mün√arif, mün√arife: Sapan, ay-

rılan.
mün√arifü’l-mizâc: Mizacı bozul-

muş.
mün«ari…, mün«ari…a: Yırtılan.
mün«ari†: Dizilici.
mün√a††a: İnmiş, azalmış.
mün√âz: Ayrı, müstakil, kendi ba-

şına.
münhebi†a: Azalıcı, zayıflayıcı.
münheşim: Bölünen, parçalanıcı.
münhik: Mecalsiz bırakıcı.
mün¡iş: Harekete geçirici.
mün¡işât: Harekete geçirici ilaçlar, 

tedirler.

tenâvül olunup √ârr-ı πarîzî o 
devâda te™&îr ve ¡amel eyledikte 
o ru†ûbet-i πarîbe sühûlet ile √all 
olmayıp riyâ√a isti√âle eder ve 
bedende yel √âdi& olur, lûbiyâ 
ya¡nî böğrülce πıdâ-i müneffi« 
olur.” (138a)

müneffi«ât: Müneffi« karakterli 
ilaçlar. Bkz. müneffi«

müneffi&: Göğüsten hıltları çıkarı-
cı.

müneffi†: Kabarcık yapan, kabar-
cıklı.

müneşşef: Suyu çekilmiş.
müneşşif: Su vb. nesneyi kendine 

çeken.
münevvim, münevvime: Uyku ge-

tirici.
münfa¡il, münfa¡ile: Etkilenici, 

müte™e&&ir.
münfecir, münfecire: Boşanıcı, 

akıcı.
münfekk: Kopmuş, ayrılmış.
münfelı…: Yarılan.
münfelit: Kaçıp kurtulan.
münferice: Geniş açı.
münferik, münferike: Parçalan-

mış, ovulmuş.
münferiş, münferişe: Döşenmiş, 

yayılmış.
münfesi«, münfesi«a: Ezilmiş.
münfesi√: Geniş.
münfetı…, münfeti…a: Yarılmış, 

ayrılış.
münfeti√, münfeti√a: Açılıcı; 

açık, küşâde.
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münse√ı…: Ezilip yumuşamış; ça-
buk ufalanıp dağılmış.

münsekib: Dökülen.
münseli«: Soyulmuş, derisinden 

sıyrılmış; ayrılmış.
mün&elim: Gedik olan, gedilmiş.
mün&enâ: İki büklüm olan yer.
münşa……, münşa……a: Yarılmış.
münşedi«a, münşedi«a: Kırılmış. 

Bkz. şed«
münşe¡i&: Dağılıcı.
münşevî: Yanmış.
mün†afî, mün†afi™e: Sönen, harare-

tini kaybeden.
mün†alı…, mün†alı…a: Açıcı; kur-

tulmuş; akıcı, boşanıcı.
mün†ari…a: Çekiç ve benzeriyle 

dövülmüş.
müntefa¡un bih: Yararlanılan.
müntefî: Yok olmak, bulunmamak.
müntefi∂, müntefi∂a: Silkilen, sa-

çılan, atılmış.
müntefi«, müntefi«a: Gaz ya da 

havadan şişmiş, şişkin; üflenmiş.
müntefiş, müntefişe: Dağılmış; ka-

barmış
müntehâ: Son, nihayet; uzun boy-

lu.
müntehî: Sonlanıcı, nihayet bulu-

cu.
münte¡iş, münte¡işe: Beliren, yeni-

den ortaya çıkan.
münte…ıbe: Delinmiş olan.
münte…ı∂: Çelişici, zıt olucu.
müntekis, müntekise: Devrilmiş. 

Bkz. şâ«ı§atun ilâ esfel

mün¡i₣ât: Penisi sertleştirici olan-
lar.

mün…âd, mün…âde: İtaat edici, 
mi†vâ¡.

mün…a∂∂a: Bozulmuş. Bkz. kevâ-
kib-i münða∂∂a

mün…a∂î, mün…a∂iye: Bertaraf 
edilen, yok olan.

mün…ali¡, mün…ali¡a: Giderilen, 
koparılan, çıkarılan, mündefi¡.

mün…alim: Kesilmiş, koparılmış, 
munða†ı¡.

mün…aris: Nikrisli, gut hastası.
mün…arisîn: Gut hastaları.
mün…a§ıf: Kırılmış.
mün…asım, mün…asıme: Bölünü-

cü, şubelere ayrılıcı.
mün…a≠ife: Atılmış, mündefi¡a.
münkebbe: Aşağıya doğru kapan-

mış, ser-nigûn.
münkebisen: Örtülü olarak, mestû-

ren.
münkesir, münkesire: Kırılmış.
münkeşi†: Soyulmuş.
münkevî: Dağlayıcı.
münmî: Büyüten, geliştiren.
münnet: Kuvvet: “¡Allâme münnet 

∂amm-ı mîm ile ðuvvet ma¡nâsı-
nadır diye ta§rî√ eder.” (117a)

münsâb: Sürünme.
mün§abıπ: Boyalı.
mün§adi¡: Yarılan.
münsâ…: Beraber, yakın.
mün&a…ıb, mün&a…ıbe: Delinmiş.
münse√ı…: Ezilip ufalanmış, toz 

hâline gelmiş.
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mür∂i¡a: Memesiyle süt emziren 
ana, dâye, ₣ı¡r.

mürebbâ: Terbiyelenmiş, işlem 
görmüş: cizr-i mürebbâ, emlec-i 
mürebbâ, helîlec-i mürebbâ, ic-
câ§-i mürebbâ, levz-i mürebbâ, 
lift-i mürebbâ, sefercel-i müreb-
bâ, şeşðâðîl-i mürebbâ, tuffâ√-i 
mürebbâ, zencebîl-i mürebbâ...

müreffih: Rahatlatıcı.
mürehhile: Şişirici.
mürekkeb: Birleşik; bir ağrı türü: 

“Mürekkeb bir veca¡dır ki bede-
ne siğiller gibi ¡ârı∂ olur ve onda 
debîb-i neml gibi nesneler olur.” 
(185b)

mürekkebü’l-…uvâ: Yapısının bir 
parçasında sıcaklık başka bir 
parçasında soğukluk, ya da müs-
hil ve kabz gibi zıt kuvvetler 
olan ilaç ya da bitki: iklîlü’l-me-
lik, yenbût (√ârr - bârid), belîlec 
(ðab∂ - is√âl), dâr-ı şîşe¡ân (√arâ-
fet - ðab∂)

mürevva…: Süzülmüş.
mürevvi√: Rahatlatıcı; hoş koku 

veren.
müreyyi&e: Geciktiren, tutan.
mür«î, mür«iye: Isıtıcı karakte-

ri ile bedende sıkılaşan kısım-
ları yumuşatıp gevşeten ilaç: 
“Mür«î devânın şânı budur ki 
bir ¡u∂vun ðıvâmı o ¡u∂vda olan 
mesâmmâtı tek&îf eder olsa 
mür«î olan devâ o ðıvâmı tel-
yîn eder ve ðıvâmın mülâyeme-
ti √asebiyle o ¡u∂vun mesâm-
mâtı tevessu¡ eder ve genişir 
ve vüs¡at-i mesâmm √asebiyle 

müntemî: Çıkıcı, bitici.
müntesic, müntesice: Dokunmuş, 

örülmüş.
münte&ir, münte&ire: Dökülücü, 

saçılıcı.
münteşir, münteşire: Yayılan, da-

ğılan, dökülen, münbe&&; sertleş-
miş, erekte.

müntin, müntine: Kötü kokulu, 
kötü kokan.

münze¡ic: Kopan, ayrılmış.
münzelı…: Kayıp gidici.
münzerı…: Çıkıcı.
mün≠eri…a: İçeri basınçla nüfuz 

eden.
mün≠irât: Kötü belirtiler.
mürâ¡ât: Riayet etmek, dikkat et-

mek.
mürâci¡: Dönücü.
mürâhi…ât: Bülûğ çağına yaklaş-

mış kızlar.
müra¡¡if: Burundan kan getirici.
müra……a…: İnce kıvama gelmiş, 

incelmiş.
müra……aş: Siyahlı beyazlı, alaca.
mürâviπ: Birbirine sarmaşmış, do-

lanmış olan.
mürâvi√: Hz. Muhammed’in atla-

rından birinin ismi.
mürdâsenc: Yanmış kurşun, mer-

tek; kalay ya da kurşun katkılı 
merhem, merhemü’l-mürdâ-
senc: “Mürdâsenci dilediğin 
miðdâr a«≠ edip elekten geçir ve 
bir †aşta va∂¡ edip üzerine «all ve 
zeyt ilðâ eyle, ceyyiden «al† edip 
isti¡mâl eyle.” (583a)
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mürselûn: Peygamberler.
mürsile: Gönderen.
mürtebik: Birbirine karışmış olan.
mürtebi†, mürtebi†a: Bağlı, bağ-

lanmış.
mürtecil: Hz. Muhammed’in atla-

rından birinin ismi.
mürteciz: Hz. Muhammed’in atla-

rından birinin ismi.
mürtedd, mürtedde: Geri dönmüş.
mürte∂i¡: Süt emen çocuk.
mürtefi¡, mürtefi¡a: Yüksek; yük-

selici, müsta¡lî; giderilen, berta-
raf olucu.

mürtefi¡aten: Yukarı kaldırarak, 
şâyileten.

mürte™ide: Titreyici.
mürte¡iş: Titreyici. Bkz. ra¡şe
mürte¡işîn: Kol, bacak, yüz ve bo-

yun kaslarında sistem bozuklu-
ğuyla istem dışı titreyenler; so-
ğuktan titreyenler. Bkz. ra¡şe

mürtekim, mürtekime: Toplan-
mış, müctemi¡.

mürtekiz: Saplanmış, batırılmış, 
maπrûz, merkûz.

mürûr: Geçmek; geçme: mürûr-ı 
vaðt, mürûr-ı zamân, mürûr-ı 
eyyâm

mürvârîd: İnci.
mü§âbere: Sabretmek.
mü§âdemât: Saldırılar; çarpışma-

lar, mü§âkekât.
mü§âdeme: Çarpışma, mu∂ârebe.
müsâferet: Yolculuk.
müsâfir: Yolcu.

mu√tebes olan fu∂ûl sühûlet ile 
mündefi¡ olur ve mür«î devâ bu 
fi¡li √arâreti ve ru†ûbeti ile işler. 
Şibt ya¡nî durak otu ve bezr-i 
kettân ile bir ¡u∂va ∂ımâd olun-
sa o ∂ımâd mür«î olur.” (137b)

mür«iyât: Isıtıcı karakteri ile be-
dende sıkılaşan kısımları yumu-
şatıp gevşeten ilaçlar.

mür¡ifât: Burnu kanatıcı nesneler.
mürî√: Rahatlatıcı.
mürî†â: Hipogastrik bölge: “Mürî†â 

o mecrâ-yı ∂ayyiðtir ki §ıfâðın 
urbiyeteyn katında ictimâ¡ından 
√âdi& olur ve «u§yelerin kîsi 
onda teferru¡ olur.” (31b)

mürr, mürre: Acı; bkz. mürr-i §âfî; 
acı badem. Bkz. levz-i mürr, 
bevl-i mürrî. 

mürr: Commiphora myrrhadan elde 
edilen saf reçine. Bkz. mürr-i 
§âfî

mürr-i §âfî: Commiphora myrrha-
dan elde edilen saf reçine.

mürrî: Yoğurt, süt, ekmek kuru-
su, üzerlik tohumu ve sirkeyle 
tertip edilen yiyecek, âbkâme: 
“Mürrî, mümirrî’den mu«affef-
tir, †a¡âmı ha∂m ettirici demek-
tir, şa¡îrden sâir a«lâ† ile terkîb 
olunur. (147b); “Mürrî, ism-i 
Neba†îdir, şa¡îrden ma¡mûl ve 
mürekkeb bir devânın ismidir. 
Ve ba¡∂ılar lüπat-ı ¡Arabiyye-
dir, merâret’ten me™«û≠dur der-
ler ve ba¡∂ı â«er mürrî, müm-
rî kelimesinde mu√aððıðtır.” 
(80b)
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müsâvî: Eşit, müvâzin, berâber.
müsbit: Sübât hastalığına yol açıcı. 

Bkz. sübât
mü&ebbı†: Geciktirici.
müsebbi†ât: Saçı düzleştirici ilaç-

lar.
müseccer: Isıtılmış, kızdırılmış.
müseddid: Vücüt kanallarında tı-

kanıklığa yol açan: “Müseddid 
o mütenâveldir ki ke&îf ve yâbis 
veyâ«ûd muπarrî olur ve o se-
bebden menfe≠lerde mu√tebes 
olup südde i√dâ& eder.” (138a)

müseffa†: Bkz. re™s-i müseffa†
müse√√ice: Soyucu, sıyırıcı, kabu-

ğu çıkarıcı.
müsehhil, müsehhile: Kolaylaştı-

rıcı.
müsekkinât: Teskin edici ilaçlar.
mü&ellec: Karla soğutulmuş.
mü&elleme: Gedilmiş.
mü&elle&: Üçte biri kalıncaya kadar 

kaynatılan şaraplık üzüm suyu; 
üçgen.

mü&elle&etü’l-¡acem: Bkz. zu¡rûr
mü&elle&etü’l-fâ: Orta harfi üç ha-

rekeyle (fetha, kesre, zamme) 
okunabilen.

mü&elle&ü’ş-şekl: Üçgen biçimi.
müsemmâ: İsimlendirilen.
müsemma†: Karşı koyamayacak 

hâlde olan.
müsemmen: Semiz, yağlı.
müsemmin: Semizleştirici ilaç.
müsersem: Sersâm hastalığına tu-

tulmuş. Bkz. sersâm

müsâ√a…a: Sürtünmek.
müsa««an, müsa««ane: Isıtılmış 

olan, sıcak: mâ-ı müsa««an, 
mil√-i müsa««an, zeyt-i mü-
sa««an

müsa««anen: Sıcak olarak.
müsa««in, müsa««ine: Isıtıcı 

olan; insan vücudunda ısıtıcı ka-
rakteriyle müla††ıf, câlî-i mu√al-
lil, mu«aşşin, müfetti√, mür«î, 
mün∂ic, hâ∂ım, muða††ı¡, kâsir-i 
riyâ√, câ≠ib, lâ≠i¡, mu√ammir, 
mu√akkik, muðarri√, ekkâl, 
mu√rıð, müfettit, mu¡affin, kâvî 
veya muðaşşir olan ilaç veya 
gıda.

müsa««inât: Müsa««in devalar. 
Bkz. devâ-i müsa««in; mutedil 
gıda, mutedil hareket, mihceme, 
hamam gibi ısıtıcı unsurlar. 

müsa¡¡ilât: Aksırtıcı ilaçlar.
mü§â…abe: Yüz yüze, karşı karşıya 

olmak, müvâzât.
mü§âkekât: Vuruşmalar, mü§â-

demât.
mü§â…ıb: Bitişik, mülâ§ıð, muðâ-

rib.
mü§âra¡a, mü§âra¡at: Güreşmek.
müsâri¡: Hızlandırıcı.
mü§ârif: Ayrılıcı.
müsa††a√a: Düzlenmiş, düz.
müsâvı…: Müteradif olan: “Müsâ-

vıð” o iki isme derler ki ikisi-
nin mefhûm ve mâ-§adaðları bir 
olup veyâhûd mâ-§adaðları müt-
te√id ve mefhûmları muπâyir ol-
mak i√timâli ola.” (138b)
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müsta«§ıf: Sertleşici.
müsta¡idd: Elverişli, uygun, uygun 

hâle getirici, müteheyyi™.
müsta…ill: Yalnız başına, müste-

bidd.
müsta…îm: Düz; rektum.
müsta…§î: Tamam, yeterli.
müsta…≠er: Kötü, çirkin.
müsta¡lî: Yükselici, mürtefi¡.
müsta¡mil: Kullanıcı.
müsta¡ri∂, müsta¡ri∂a: Eninden 

gelici; enli.
müsta§√ıb: Eşlik etmek.
müsta¡§î: Karşı koyan, asi olucu.
müsta†îl, müsta†île: Uzun.
müsta†lı…a: Boşaltıcı, mideden çı-

kartıcı.
müstebidd: Yalnız başına, müstaðill.
müstebîn: Belli, ₣âhir.
müsteb†ın: İçeride olan, bâ†ında 

olan.
müsted¡â: İstek.
müstedı……: İnce.
müstedill: Delil çıkarmak isteyen.
müstedîr, müstedîre: Yuvarlak, 

müda√rec. Bkz. dûd-ı müstedîre
müstefâd, müstefâde: İstifade edi-

len.
müstefriπ: Boşaltıcı.
müstefrigât: Kan, bevl, dışkı gibi 

maddeleri vücuttan çıkartıcı de-
valar.

müste√abb: Uygun, yerinde.
müste√ımm: Banyoya, hamama 

giren.

müsevvede: Kararmış; siyah renkli.
müseyyil, müseyyile: Sıvı akıtıcı; 

göz yaşı getirici.
müshil: Müshil, iç söktürücü ilaç.
müshir: Uyutmayan, seher hastalı-

ğına yol açan.
müsinn, müsinne: Yaşlı, herim, 

pîr.
mü&…al: Ağır.
müs…ı†, müs…ı†a: Düşürücü; yok 

edici; düşük yaptırıcı.
müskir: Sarhoşluk veren.
mü&nî: Hz. Muhammed’in mızrak-

larından birinin ismi.
müsri¡: Hızlı, çabuk.
müsta¡cile: Bkz. bûzîdân
müstaπliye: Kaynatıcı
müstaπra…: Yoğun, derin.
müsta√îl, müsta√île: Gerçek olma-

yan; imkânsız; bir hâlden başka 
bir hâle dönmüş.

müsta√immîn: Hamama girenler, 
yıkananlar.

müsta√kem: Sağlam, metîn, mu√-
kem.

müsta√leb: Hayvan ya da bitkiden 
sağılan süt.

müsta«rec: Çıkarılan; elde edilen.
müsta«ricât: Kemik vs. için çıkar-

tıcı devalar.
müsta«rice: Dışarı çıkacak olan.
müsta√§af, müsta√§afe: Sağlam-

laşmış.
müsta√sen: Güzel, güzel görülen.
müsta√§ıf, müsta√§ıfe: Huşunetli 

olan.
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müsten₣ıfe: Temizlenmiş.
müsterâ√: Tuvalet, memşâ.
müstera……: İnce perde, zar.
müsteredde: Geri dönmüş.
müster«î, müster«iye: Gevşeyici, 

gevşeyen.
müsteridd, müsteridde: Geri dön-

düren, geri getiren
müstersil: Uzun, salınmış.
müstes…â, müstes…î: Vücudunda 

su toplanmış (dropsy) olan.
müstes…în: Vücudunda şişkinlik 

olanlar, dropsy hastaları.
müstetbi¡: Takip etmek isteyici.
müstevda¡: Konulmuş.
müstevfâ: Yeterli, doyurucu.
müstevî beyne’n-nab∂ateyn: Bi-

rinci ve ikinci nabızda müstevî 
(nab∂-ı müstevî) olan nabız.

müstevî fî-cüz™in vâ√idin min-na-
b∂atin vâ√idetin: Nabız alınan 
damar üzerine konulan bir par-
mağın her canibinde eşit olarak 
duyulan nab∂-ı müstevî.

müstevî fî-nab∂atin vâ√idetin: 
Nabız alınan damar üzerine ko-
nulan parmaklarda eşit olarak 
duyulan nab∂-ı müstevî.

müstevî, müsteviye: Düz, emles; 
denk gelici.

müstev¡ib, müstev¡ibe: İçine alan.
müsteviyyen: Düz olarak.
müstev…ad: Ateş ocağı.
müstevlide: Çocuk doğurmak iste-

yen kadın.
müsvedd: Kararmış.

müstehsil: İshal edici ilaç kullanan.
müste…arr: Yer, mev∂i¡.
müstekin: Gizlenmiş, mestûr.
müstekinne: Gizlenmiş, müstetire.
müstekmilîn: Kemale erişenler, ol-

gunluğa yükselenler.
müstelîn: Yumuşak.
müstemidd: Medet umucu.
müstemirren: Sürekli.
müstened: Dayanak, dayanma yeri, 

di¡âme.
müstenid: Dayanıcı.
müste™nif, müste™nife: Yeni, tekrar.
müsten…a¡: Pitüvit bezesini be-

yin tabanına birleştiren hu-
nimsi parça, ðam¡: Ve dimâπın 
muðaddeminde ve evsa†ında 
olan mecrâlardan her biri kendi 
ba†nlarından ibtidâ edip dimâπın 
nefsine verep üzere nüfû≠ edip 
o iki mecrâlar bir ¡amîð ve de-
rin menfe≠ katında mülâðî olur-
lar. O menfe≠-i ¡amîðin mebde™i 
√icâb-ı raðîð ve â«iri ve esfe-
li √icâb-ı §ulb katında olur. O 
ma√allde menfe≠-i ∂ayyið olur, 
zîrâ o menfe≠ ðam¡ mi&âlindedir 
ya¡nî bir nesnenin kulpu mi&â-
linde olur, istidâre üzere si¡adan 
bed™ eder, tedrîcle tazayyuk eder, 
onun için o menfe≠e ðam¡ tes-
miye ederler ve müstenða¡ dahi 
tesmiye ederler.” (225a); suyun 
içindeki kara kesiti

müsten…ıye: Temizlenmiş.
müstenşa…: İçeri çekilmiş: dühn-i 

müstenşað; solunan: rî√-i müs-
tenşað, havâ-i müstenşað
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müşebba¡: Koyu; doymuş; doyuru-
cu, tatmin edici, geniş.

müşebbek, müşebbeke: Ağ şeklin-
de örgülü.

müşehhî: İştah açıcı.
müşemmem: Kokusu ateşte ortaya 

çıkan ıtırlar: “Müşemmem”den 
murâd âteşe va∂¡ olunmadan 
râyi√ası ₣âhir olan ¡ı†rlardır.” 
(136b)

müşemmes: Güneşlenmiş; bir 
sütleğen (yetû¡) türü: “Ve yine 
Dîsðûrîdûs dedi ki yetû¡dan bir 
nev¡ yetû¡ vardır ki ona müşem-
mes derler, semiz ot gibi olur 
ve yaprağı ondan ziyâde ince 
olur ve değirmiliği ondan ziyâde 
olur, kökünden dalları çıkar ve 
kırmızıya mâil olur ve dalları-
nın içi süt ile dolu olur, dalları-
nın ¡adedi dört veyâ«ûd beş olur 
ve dallarının başı durak otu başı 
gibi olur ve mîvesi başında olur 
ve bi’l-cümle kellesi mîve ile 
ma¡an güneş ile deverân eder ve 
ek&eriyyâ «arâbâtta ve büldânın 
√avâlîlerinde biter.” (184a)

müşennic, müşennice: Buruşturu-
cu: yübûset-i müşennice; kasıl-
ma yapan.

müşerref: Yüksek.
müşerrreb, müşerrebe: Karışmış.
müşettet: Dağınık.
müşevveb: Karışmış, ma«lû†.
müşevvek, müşevveke: Dikenli: 

şecere-i müşevveke

mü&vî: Hz. Muhammed’in mızrak-
larından birinin ismi.

müşâbih, müşâbihe: Benzeyen, 
benzer.

müşâcerât: Çekişmeler.
müşâπıb: İstekli.
müşâ√√a: Çekişme.
müşâkil, müşâkile: Benzer.
müşa……a…: Yarık.
müşa……ırât: Saçı kumrallaştırıcı 

ilaçlar.
müşâletü’l-verikeyn: İki kalçaları 

yukarı kaldırmış.
müşârefe: Yaklaşma, muðârebe.
müşâreket: Katkı sağlama, tesire 

iştirak etme.
müşâş: Kemiğin çiğnenebilen baş 

kısmı.
müşâşe: Yumuşak kemik, kıkırdak. 

Bkz. ¡a₣m-ı müşâşî
müşâşî: Süngersi. Bkz. ¡a₣m-ı müşâşî
müşât: Yürüyenler.
müşa††ab: Uzuvda uzunlamasına 

olan kopma, kırılma: “Ve †ûlen 
≠âhib olana müşa††ab tesmiye 
olunur ve †ûlen ≠âhib olan kesre-
de isti¡râ∂ dahi olursa ona hilâlî 
tesmiye olunur ve ða∂îbî dahi ıt-
lâð olunur.” (522a)

müşa††ab: Yeşil ve uzun olan.
müşâyele: İki kişi bir nesneyi be-

raber kaldırmak: “Müşâyele iki 
kişi birbirine bir nesne kaldır-
mak, me&elâ rimâ√ ile la¡ib ka-
tında rum√u kaldırıp yoldaşını 
rum√u altına almak gibi.” (110a)
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Müşterî: Jüpiter.
müt¡ab: Yorulan.
müta¡ti¡în: Dili sürekli f sesine ça-

lan peltek kimseler.
müte¡addid, müte¡addide: Birçok.
müte¡affin, müte¡affine: Kokuş-

muş, bozulmuş, fâsid.
müte™a««ir: Sonra, sonra gelen; 

geç.
müte™a««irûn, müte™a««irîn: İlk-

lerden sonra gelenler, mu√de&ûn.
müte¡a……id: Düğümlü.
müte¡ammı…: Derinde olan.
müte¡ânideyn: İki karşıt.
müte¡annid: İnat edici.
müte¡âref: Maruf olan, bilinen.
müte¡assif: Yoldan çıkmış, zalim.
müte¡ayyin: Açık, muayyen; tayin 

edilmiş.
mütebâdir: Anlaşılan.
müteba√√ir: Usta, mahir, tecrübe-

li, √â≠ıð.
mütebâ¡id: Birbirinden uzak, uzak.
mütebâ¡iden: Uzak olarak.
müteba§§ır: Düşünen, bilen.
mütebâ†ı™, mütebâ†ı™e: Ağırca, ya-

vaşça.
mütebedrı…: Bkz. mütebe≠rıð
mütebendı…: Yuvarlak.
müteberrî, müteberriye: Ayrı.
müteberrid: Soğumuş.
mütebeşşi¡a: Lezzeti kötü olup bo-

ğazı tutan.
mütebe≠rı…: Amaca eriştiren, yar-

dım eden, mütebedrıð.

müşevveş, müşevveşe: Karışık, sı-
kıntılı, mu«telle: a√lâm-ı müşev-
veşe

müşevviye: Pişirici.
müşeyyibât: Ağartıcı ilaçlar.
müşeyyike: Bkz. rî√-i şeviket 
müşeyyile: Yukarı kaldırılan, mür-

tefi¡a.
müşk-†arâmşî¡: Gazel otu, 

dîð†âmâyen, dîð†âmânen (Dic-
tamnus albus): müşk-†arâmşî¡-i 
√aðð, müşk-†arâmşî¡-i müzev-
vir-i kâ≠ib

müşme™izz: Sakınıcı, nefret edici, 
müteneffir.

müşrı…: Parlayıcı, berrâð.
müşrif: Erişici, ulaşıcı, mu†ıll; yu-

karı, yüksek: Mün«afi∂, alçak 
ve “müşrif” ¡âlî demektir. Ba¡∂ı 
kerre “müşrif” yerine “şâhið” is-
ti¡mâl olunur, şâhið ve müşrif bir 
ma¡nâya olur.” (68b)

müşrifât: Yüksek yerler.
müştâ…: Arzulu, müştehî.
müştebek, müştebeke: Birbirine 

girmiş, karışmış.
müştebih, müştebihe: Şüpheli; 

benzeyici.
müştebik: İç içe girmiş, mütedâ«il.
müştedd, müştedde: Şiddetlenmiş, 

ziyadeleşmiş.
müştehî: Arzulu, müştâð.
müşte¡il, müşte¡ile: Ateşli, mültehib.
müştemil, müştemile: İçerici.
müşterek: Ortak; Kol arkasında 

kan alınan damar, median cubi-
tal vein, ek√al.
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müte™e≠≠î, müte™e≠≠iye: Eziyet gö-
rücü, zarar görücü, muta∂arrır, 
müte™ellim.

mütefâ…ım: Büyük, zorlu; taşkın, 
çok.

mütefa……ıd: Araştıran.
mütefa§§î: Ayrılmış.
mütefâvit, mütefâvite: Farklı, bir-

birinden ayrı, uzak.
mütefennin: Farklı, türlü türlü, 

mu«telife.
müteferri…, müteferri…a: Dağılıcı, 

mütevezzi¡; sıra sıra.
müteferri…ât: Dağılmış parçalar.
müteferris: Ferasetli.
mütefettit: Dağılıcı, müteferrið.
müteπa∂∂ın: Kabuk içinde saklı.
müteπa§§ın: Dallanmış; çok dallı.
müte√accir: Taşlaşmış, 
müte√addid: Sınırlanmış.
müte√a……a…: Sabit, sahih, gerçek.
müte«al«il, müte«al«ile: Unsurla-

rı birbirinden ayrı olan, gevşek, 
yumuşak, yoğun olmayan, sa«îf.

müte«al«ilü’l-eczâ: Parçaları gev-
şek unsurlardan müteşekkil olan.

müte«allı…: Yaratılmış.
müte√allib, müte√allibe: Sızıcı; 

peynirleşici, peynir kıvamı bu-
lucu.

müte«allil, müte«allile: Araya gi-
ren, içeri nüfuz eden: sekenât-ı 
müte«allile, a¡∂â-i müte«allil

müte√ammil: Taşıyıcı, yüklenici, 
güç yetirici.

müte√annik: Çeneleri hareket edici.

mütebrime: Acılı, melûl.
mütecâdileyn: İki anlaşmaz kimse.
mütecâmi¡ân: bkz. mücâmi¡ayn
mütecâvir: Komşu, yanda olan
mütecâvirân, mütecâvireyn: Yan 

yana olan iki nesne
mütecebbin: Peynirleşmiş; peynire 

dönmüş olan.
mütecezzî: Bölünmüş, münðasım. 

Bkz. nefes-i mütecezzî
müte∂âddân, müte∂âddeyn: Bir-

birine zıt olan iki şey.
müte∂âdde: Biribirine zıt olan: 

ðuvâ-yı müte∂âdde
müte∂âπı†, müte∂âπı†a: Sıkışmış.
mütedâ«il, mütedâ«ile: Birbirine 

girmiş, dolaşmış, müteşebbik.
mütedâ«il: İç içe girmiş, müştebik.
müteda√ric: Yuvarlak.
müte∂âmme: Üst üste binmiş.
mütedârik: Derece derece yükse-

len; peşpeşe gelen, mütetâbi¡. 
Bkz. nab∂-ı mütedârik

mütedellî: Sarkan.
mütederric, mütederrice: Azar 

azar: isti√âlât-ı mütederrice, i«-
tilâf-ı mütederric

mütederricen: Azar azar.
mütede&&iren: Örtünmüş olarak.
müte™eddî, müte™eddiye: Sebep; 

erişen.
müte™ekkid: Pekişici, sağlamlaşıcı.
müte™ekkil: Yenik, aşınmış.
müte™ellim: Acı çeken, müte™e≠≠î, 

mütevecci¡.
müte™ettî: Kolay, yumuşak.
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müte…affi: Aşağı doğru çekilici.
mütekâfi™ân: İkisi dengeli, mütesâ-

viyân.
mütekâfi√ayn: Karşı karşıya gelen 

iki şey, müteðâbileyn.
mütekâfi√ayn: Karşılıklı iki şey, 

müteðâbileyn
müte…allı§, müte…allı§a: Kendine 

çekilip dertop olan, büzülmüş, 
münðabı∂a, müteşennic.

müte…ârib: Birbirine yakın olan.
müte…âribü’l-ma¡nâ: Anlamca ya-

kın olan.
müte…ârinân: Yan yana olan iki nes-

ne
müte…arri√: Yaralı.
mütekâ&if: Yoğun, sert.
müte…aşşir, müte…aşşire: Soyu-

lan, sıyrılan, kavlayan.
müte…â†ı¡: Kesilmiş.
müte…a††ı¡: Kesik kesik.
müte…avvî: Kuvvetlenici, müte™ek-

kid.
müte…ayyi™: Kusan.
müte…ayyi√, müte…ayyi√a: İrinli.
müte…ayyi√ûn: İrin tükürenler.
mütekeffil: Kefil, ∂âmin.
mütekehhilîn: Yaşı kırk ile altmış 

arasında olanlar.
mütekellimîn: Kelâmcılar.
mütekerric, mütekerrice: Küflü; 

paslanmış, fâsid.
mütelâ√ı…: Ardından yetişici.
mütelâ…î: Karşı karşıya gelen.
mütelâşî: Parça parça dökülücü, 

mahvolucu, lâşî.

müte«arri…a: Yırtılmış.
müte«â§ımeyn: Birbiriyle hasımla-

ian iki kimse.
müte«aşşife: Kırpık kirpikler ara-

sından bakıcı.
müte«ayyı†an: İplik şeklinde.
müte√ayyir, müte√ayyire: Şaşkın, 

hayret içinde olan.
müte«ayyi†an: İp ip, ince ip gibi.
müte√ayyiz: Yerleşmiş.
müte√a≠li…în: Usta ve tecrübeli 

kimseler: “Ba¡∂ı müte√a≠liðîn 
ya¡nî fenn-i †ıbbda √a≠âðat ve 
mahâreti olanların ba¡∂ıları” 
(52b)

mütehebbic: Şişmiş, müntefi«: 
¡u∂v-ı mütehebbic

müteheddî: Doğru yolu bulucu.
mütehelhil, mütehelhile: Gevşek 

ve seyrek olan.
mütehendim, mütehendime: Dü-

zenlenmiş, mu§la√.
müteherrâ: Pişirilmiş, matbû«.
müteheşşim, müteheşşime: Ezilin-

ce dağılan: varað-ı müteheşşime, 
nebt-i müteheşşim

mütehevvirîn: Aldırış etmeyenler.
müteheyyi™: Hazır, uygun, müs-

ta¡idd.
müte…addim, müte…addime: Geç-

miş, önce; önceki.
müte…â∂î: Zorlayan, zorlayarak is-

teyen.
müte…âdim, müte…âdime: Müz-

min, sürekli tekrar eden: remed-i 
müteðâdim, imtilâ-i müteðâdim, 
emrâ∂-ı müteðâdime
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mütera∂∂ı∂a: Ezilmiş, münkesire, 
münşedi«a.

müterâ«î: Gevşek.
müterecric: İleri geri hareket eden.
müterehhil, müterehhile: Sarkıcı, 

sarkmış.
müteremmid: Külleşmiş.
mütesa««in, mütesa««ine: Isın-

mış.
müte§â¡id, müte§â¡ide: Yükselici, 

çıkıcı.
müte&a……ıbe: Delinmiş.
müte§allib, müte§allibe: Sertleş-

miş.
mütesâvî, mütesâviye: Eşit.
mütesâviyeten: Eşit olarak.
mütesâviyetü’l-eczâ: Eşit oranda.
mütesâviyetü’l-mi…dâr: Miktarda 

eşit.
müteseffilen: Aşağıya doğru.
müteselli√: Silahlanmış kimse.
müte&ennî: Bükülmüş.
müteşâbih, müteşâbihe: Benzer; 

homojen, eşit.
müteşâbihü’l-eczâ: Homojen. Bkz. 

a¡∂â-i müteşâbihe
müteşâbihü’l-ef¡âl: Fiilleri benzer 

olan.
müteşa¡¡ib, müteşa¡¡ibe: Şubelere, 

kollara ayrılmış.
müteşa₣₣iye: Parçalara ayrılmış.
müteşebbik, müteşebbike: Birbi-

rine girmiş, dolaşmış, mütedâ«il.
müteşebbi&: Yapışan.
müteşennic, müteşennice: Büzül-

müş, kasılmış.

müteleffif: Sarılmış.
mütelehhibe: İltihaplanıcı.
mütelezziz: Sağlam yapılı, §ulb, sık 

etli, semiz; sıkı.
mütemâdî, mütemâdiye: Sürekli; 

uzayıcı.
mütemellil: Bkz. mütemelmil.
mütemelmil: Bir sıkıntıdan dola-

yı kararda olmayıp yatakta kâh 
sakin kâh hareketli olan, müte-
mellil: “Mellet lüπatte remâd-ı 
√ârr ma¡nâsına olur, nevmi πarið 
olmayıp firâşında taðallübü ke&îr 
olan kimse remâd-ı √ârre üze-
re mu∂†acı¡ olan kimseye teşbîh 
olunup mütemelmil ve mütemel-
lil tesmiye olundu.” (45b)

mütemerri†: Dökülen (saç)
mütena√√î: Ayrılıcı, munfa§ıl.
mütenâhî: Son mertebeye varmış 

olan.
mütenâ…ı§, mütenâ…ı§a: Azalıcı.
mütenâ&ir: Dökülücü, saçılıcı.
mütenâvel: Yenilen, me™kûl.
mütenâvelât: Yenilenler.
mütenebbih: Farkedici, haberdar 

olucu.
müteneffes: Nefes akınan mahal.
müteneffir: Ürken; nefret eden, 

müşme™izz.
müteneffis: Soluk alan.
müteneffi†a: Kabarcık olmuş.
mütenekkis, mütenekkise: Aşağı 

inici; başı aşağı tarafa olan.
mütenevvi¡, mütenevvi¡a: Türlere 

ayrılan.
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mütevassı†, mütevassı†a: Orta, orta 
√âlli; aracı olan.

mütevâtir: Peşe peşe olucu: nefes-i 
mütevâtir, nab∂-ı mütevâtir

mütevâtiren: Peş peşe, peyderpey; 
sürekli.

mütevâzî: Paralel.
mütevâzin: Eşit.
mütevbel: Tevâbîl katılmış.
mütevebbel: İçine kişniş, nane, ka-

ranfil, biber gibi lezzet veren nes-
neler katılmış.

mütevebbeleten: Yemeği veya de-
vayı lezzetlendiren tevâbil kulla-
narak.

mütevecci¡, mütevecci¡a: Ağrı-
sı olan, acılı: ¡u∂v-ı mütevecci¡, 
sinn-i mütevecci¡

müteveccih, müteveccihe: Yönelici, 
yüzü dönücü, müttecih.

müteverrim, müteverrime: Şişmiş: 
¡u∂v-ı müteverrim, &edy-i müte-
verrime 

mütevessi«a: Kirlenmiş.
mütevezzi¡: Dağılıcı, müteferrið.
müteza¡zi¡: Sallamak, sarsmak.
müt¡ib, müt¡ibe: Yorucu, yorgun-

luk verici.
müt™im: İkiz doğuran.
müt¡in: Ehliyetli.
mütlife: Telef edilmiş.
müttecih, müttecihe: Yönelen, 

müteveccih.
müttedi¡în: Sakin kimseler.
mütte«a≠, mütte«a≠e: Elde edil-

miş.

müteşerreb: Emilmiş.
müteşerribe: İçici, emici.
müteşettit: Dağılmış, saçılmış: 

&üfl-i müteşettit
müteşevvik, müteşevvike: Diken-

li.
müteşevviş: Karışmış.
müteşevvişûn: Zihni karışmış olan-

lar.
müte†abbib: Tıp hekimi.
müte†a™min: Kavrayıp yerleşmiş.
müte†âvil, müte†âvile: Sürekli 

uzayıp giden; sürekli; uzun Bkz. 
√ummayât-ı müte†âvile

müte†âviletü’l-elyâf: Lifleri uzun 
olan.

müteva∂∂iât: Abdest alan kadınlar.
mütevâfî, mütevâfiye: Erişmiş, yet-

miş, mütevâ§ıl.
müteva√√id: Bir olucu, birlenmiş.
müteva……a¡: Kendisinden bekleni-

len, ümit edilen, me™mûl.
müteva……â: Kendisinden sakınılan 

şey.
müteva……ıd, müteva……ıde: Yakıcı; 

yanıcı.
müteva……ıf, müteva……ıfe: Durulan 

yer.
mütevâliyeten: Peş peşe.
mütevâri&: Genetik hastalık: “Ve 

emrâ∂dan ba¡∂ıları dahi mütevâ-
ri& olur ya¡nî u§ûlden fürû¡a mîrâ& 
gibi intiðâl eyler.” (34b)

mütevâ§ıl, mütevâ§ıle: Erişmiş, yet-
miş, mütevâfî.

mütevâ§ılen: Peş peşe.
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ðurû√ olan devânın şânı budur ki 
ður√anın mâddesi olan ru†ûbet 
mi&lli o devâda ru†ûbet ola ve is-
ti¡mâl olundukta o ru†ûbet devâ-
nın ru†ûbetine karışıp mâdde-i 
ður√a ziyâde olmakla o ður√a-
nın cefâfına ve indimâline mâni¡ 
ola.” (138a)

müveşşec: Hz. Muhammed’in de-
mir miğferlerinden birinin ismi.

müyebbis: Kurutucu.
müyûl: Meyiller.
mü≠âb, mü≠âbe: Erimiş.
müzâ√ame: Sıkıştırma, mü∂âπa†a.
müzâ√im: Sıkıntı verici, elem ve-

rici, mani olucu, mâni¡, engel; 
ağrıtıcı.

müzâvele: Gidermek, bertaraf.
müza¡zi¡: Sarsıcı.
müzbid: Köpüklü.
mü≠bile: Zayıflatıcı.
müzda√ime: Çok, aşırı.
müzdered: Yutulan, meblû¡.
müzdevec: Çift olmuş, ikili.
müzeczece: Cam gibi incelmiş.
müzeffet: Zift sürülmüş.
müzeffet: Zift sürülmüş.
mü≠ekker: Erkek.
mü≠ekkerân: Erkekler.
mü≠ekkere: Erkek görünüşlü dişi.
müzevvâ: Açılı.
mü≠evveb: Eritilmiş.
müzevverât: Hastalara gıda olsun 

diye yedirilen etsiz perhiz ye-
mekleri. Bkz. müzevvere

müttehem: Şüphelenilen. 
müttekî: Sırtı dayayıcı.
müttesi¡, müttesi¡a: Genişleyen.
mütûn: Sağlamlık, muhkem olmak.
müvâfât: Yetişmek, ulaşmak.
müvâfî: Yetişen, ulaşan.
müvâlî: Takip eden, peşinden ge-

len.
müvânât: Ağır, acelesiz.
müvâsât: Muvafakat.
müvâtât: Uygun olma, muvafık 

olma.
müvâzât: Karşı karşıya olmak, 

mü§âðabe.
müvâzî: Eşit, beraber, denk, 

m u√â≠ î .
müvâzin: Eşit, müsâvî.
müvellid, müvellide: Doğuran, 

üreten.
müvellidât: Doğuranlar, üretenler.
müvellidü’l-lu¡âb: Tükürük beze-

leri.
müverreben: Çaprazca.
müverrim, müverrime: Vücutta 

şiş meydana getirici.
müvessa¡: Genişlemiş, geniş.
müve&&a…, müve&&a…a: Bağlı; 

muhkem, sağlam.
müvessi«: Yaranın kurumasını en-

gelleyici.
müvessi«-i …urû√: Yapısında ru-

tubet bulunmakla yara tedavisi 
için kullanıldığında bu rutubetin 
yaranın rutubetine karışarak ya-
ranın kurumasına ve iyileşmesi-
ne engel olan ilaç: “Müvessi«-i 
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müzze: Bkz. dâmûniyûn
nâb: Köpek dişleri, dentes canini: 

“Rubâ¡iyye, iki ön dişlerin sağın-
da ve solunda ve ke≠âlik “nâb” 
rubâ¡iyyenin sağında ve solunda 
olan birer dişlerdir.” (12a)

nab∂ damarları: Atar damarlar, 
nab∂ damarları, hareketli damar-
lar, şerâyin.

nab∂: Nabız (pulsus): “Nab∂ bir 
√arekettir ki o √areket rû√u mu√-
tevî olan vi¡âdan ve rû√un †ara-
fından olur ve o √areket inbisâ† 
ve inðıbâ∂dan mü™ellef olur onun 
için ki nesîmi ve havâyı bâ†ına 
ce≠b edip ervâ√ı terbiye etmekle 
ve ervâ√ın √urâðasını «ârice def¡ 
ve ervâ√ı ta§fiye etmekle o √are-
ket ervâ√a tedbîr eder.” (65b)

nab∂-ı ¡âid: Tekrarlayıcı nabız 
(pulsus reditiva, recurrent): “Na-
b∂-ı ¡âid o cüz™de olan √arekettir 
ki o cüz™den muðaddem olan ec-
zâların nab∂ı ¡a₣îm olup fetret-i 
«afîfeden sonra o cüz™de nab∂-ı 
§aπîr olur ve nab∂a-i vâ√ide 
tamâm olmazdan evvel yine o 
cüz™-i §ıπardan ¡i₣ama intiðâl 
eder.” (72b)

nab∂-ı ¡arî∂: Enli nabız (pulsus la-
tus, wide): “Eger marî∂in nab∂ı-
nın ¡ar∂ı o √ıf₣ olunan mu¡tedil 
nab∂ın ¡ar∂ından ziyâde olur ise 
o marî∂in nab∂ı ¡arî∂ olur.” (68b)

nab∂-ı ¡a₣îm: Büyük nabız (pulsus 
magnus, large): “Nab∂-ı ¡a₣îm o 
nab∂dır ki †ûlü ve ¡ar∂ı ve şühûðu 
ya¡nî işrâf ve irtifâ¡ı ve uzunluğu 
ve enliliği i¡tidâlden ziyâde olup 

müzevvere: Hastalara gıda olsun 
diye yedirilen etsiz perhiz yeme-
ği.

müzeyyen: Süslü.
müzeyyet: Zeytin yağlı olan
mü≠hib: İzale edici, giderici.
mü≠îb, mü≠îbe: Eritici; zayıflatıcı.
müz¡ic: Rahatsız edici.
müzîl: İzale eden, gideren.
mü≠kir: Erkek doğurtan, sürekli er-

kek çocuğu olan.
mü≠lı…, mü≠lı…a: Yumuşatan, ishal 

eden deva.
mü≠li…ât: Yumuşatan, ishal eden 

devalar.
müzli…, müzli…a: Vucutta tıkalı 

nesneleri bulunduğu yerden ıs-
latıcı (mura††ıb) özelliğiyle yu-
muşatıp kaydırarak çıkaran ilaç: 
“Müzlið o devâdır ki bir mec-
râya mülâðî ve mu√tebes olan 
cismin sa†√ını ıslatıp o cismi 
mecrâdan fa§l eder ve ayırır ve 
o cisme müzlið devâ karışmakla 
o cism yumuşayıp seyelânı ziyâ-
de ðabûl eder ve o cism &iðal-i 
†abî¡îsi √asebiyle a¡lâda ise esfe-
le √areket eder, eger a¡lâda de-
ğil ise ðuvve-i dâfi¡anın def¡i ile 
√areket eder.” (138a); kaygan.

müzli…: Zelaða yol açıcı. Bkz. ze-
lað-ı mi¡de

müzmin, müzmine: Zaman zaman 
baş gösteren (ağrı, hastalık): em-
râ∂-ı müzmine, §udâ¡-ı müzmin; 
kötürüm olan, oturaklı hasta, 
muð¡ad.

müzz, müzze: Mayhoş olan.
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ona nab∂-ı ∂ayyið ı†lâð olunur.” 
(68b)

nab∂-ı dûdî: Kurtsu nabız (pul-
sus vermicularis, vermicular): 
“Ammâ dûdî o nab∂dır ki o nab∂ 
mevcîye müşâbih olur lâkin 
ba¡∂ı a√vâlde mevcîye mu«âlif 
olur, zîrâ nab∂-ı dûdî §aπîr olur, 
mevcî §aπîr olmaz. Ve nab∂-ı 
dûdînin tevâtürü o miðdâr ziyâ-
de ve eşedd olur ki tevâtürün 
şiddetinden o nab∂-ı dûdî nab∂-ı 
serî¡ ₣ann olunur.” (72b)

nab∂-ı πalî₣: Galiz nabız, yüksek-
liği ve genişliği fazla olan nabız 
(pulsus grossus, thick) “Nab∂-ı 
πalî₣ o nab∂dır ki nab∂ın irtifâ¡ı 
ve ¡ar∂ı ziyâde olur. O nab∂-ı 
πalî₣ nab∂-ı ¡arî∂ ve nab∂-ı müş-
riften mürekkeb olup o nab∂da 
miðdâr-ı †ûlü ziyâde olmak lâ-
zım ve mu¡teber olmaz.” (69a)

nab∂-ı πayr-i munta₣am: Hızlı ve 
yavaş arasında değişen düzensiz 
nabız, irregüler nabız (pulsus 
inordinatus)

nab∂-ı πazâlî: Ahu yavrusu nab-
zı (pulsus gazellans, gazelle) 
“Ammâ πazâlî o nab∂-ı mu«telif-
tir ki o i«tilâf cüz™-i vâ√idde olur 
o vechle ki o cüz™ nab∂-ı ba†î™ 
iken munða†ı¡ olup serî¡ olur.” 
(72b); “¡Allâme der ki meşhûr 
olan nab∂-ı πazâlî fa§l-ı &ânîde 
beyân olunan nab∂-ı munða†ı¡ın 
bir nev¡i olur lâkin √aðð budur 
ki nab∂-ı πazâlî nab∂-ı ¡âidin bir 
nev¡idir, zîrâ nab∂a-i vâ√idenin 
tamâmından evvel munða†ı¡ olup 
¡avdet eder.” (72b)

†avîl, ¡arî∂, şâhið olan nab∂lar-
dan mürekkeb bir nab∂ olur.” 
(69a), “Ammâ nab∂-ı ¡a₣îmde 
muðâvemet mu¡teber değildir, 
að†âr-ı &elâ&e ile nab∂ın e§âbi¡e 
i§âbeti ve şümûlüdür gerek ise 
o nab∂ yede muðâvemet eylesin 
ve gerek ise muðâvemet eyleme-
sin.” (71b)

nab∂-ı bârid: Soğuk nabız (pulsus 
frigidus, cold)

nab∂-ı basî†: Basit nabızlar: nab∂-ı 
†avîl, nab∂-ı ða§îr, nab∂-ı ¡a₣îm, 
nab∂-ı §aπîr, nab∂-ı πalî₣, nab∂-ı 
daðîð, nab∂-ı ¡arî∂, nab∂-ı ∂ay-
yið, nab∂-ı mu¡tedil.

nab∂-ı ba†î™: Yavaş nabız (pulsus 
tardus, slow) “Ammâ nab∂-ı 
ba†î™ √areketini az vaðtte tekmîl 
eylemez belki zamân-ı ke&îrde 
√areketini itmâm eder. Ve ba†î™ 
serî¡in ∂ıddı olur.” (69a)

nab∂-ı ∂a¡îf: Zayıf nabız (pulsus 
debilis, weak): “Ammâ nab∂-ı 
∂a¡îf nab∂-ı ðavînin ∂ıddı ve 
muðâbili olup parmakile πamz 
olundukta πamz ile √areketten 
kalır ve parmağın etine du«ûl 
edemez.” (69a)

nab∂-ı da…î…: İnce nabız (pulsus 
subtilis, slender) “Nab∂-ı daðîð 
nab∂-ı πalî₣in ∂ıddı ve mu«âli-
fi olup nab∂-ı ∂ayyið ve nab∂-ı 
mün«afi∂den mürekkeb bir nab∂ 
olur.” (69a)

nab∂-ı ∂ayyi…: Ensiz, dar nabız 
(pulsus strictus, narrow): “Eger 
marî∂in nab∂ı √ıf₣ olunan mu¡te-
dil nab∂dan ¡ar∂an nâðı§ olur ise 
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o damara ziyâde ðuvvet ile basıl-
sa parmağa o nab∂ muðâvemet 
eder.” (69a); “Nab∂-ı ðavî o na-
b∂dır ki o nab∂ yedi def¡ eder ve 
mu†laðan yede muðâvemet eder 
ve o muðâvemet gerek að†âr-ı 
&elâ&ede ya¡nî †ûl ve ¡ar∂ ve 
¡umðta olsun ve gerek ise að†âr-ı 
&elâ&enin ikisinde veyâ«ûd bi-
rinde olsun, pes nab∂-ı ðavîde 
mu¡teber olan mücerred muðâ-
vemettir.” (71b)

nab∂-ı leyyin: Yumuşak nabız (pul-
sus mollis, soft): “Nab∂-ı leyyin o 
nab∂dır ki o nab∂ yumuşak olur, o 
nab∂a ðuvvet ile πamz olup [ziyâ-
de] basılsa teseffül edip o nab∂ 
sühûlet ile dâ«ile ve içeriye girer.” 
(69a)

nab∂-ı mevcî: Dalgalı nabız (pulsus 
undosus, fluctuosus, wave-like): 
“Ammâ mevcî o nab∂dır ki o 
nab∂ mebde™-i √areketinde mu«-
telif olur, damarın eczâsı biri bi-
rinden şühûð ve irtifâ¡da ve ¡i₣am 
ve §ıπarda ve ¡ar∂da ve teðaddüm 
ve te™e««ürde bi’l-cümle eczâlar 
mu«telif olur.” (72b)

nab∂-ı minşârî: Testeremsi nabız 
(pulsus serratus, harsh): “Ammâ 
nab∂-ı minşârî o nab∂dır ki o 
nab∂ın eczâları şühûðta ve ¡ar∂-
da ve teðaddümde ve te™e««ürde 
i«tilâfları √asebiyle nab∂-ı mev-
cîye müşâbih olur lâkin mevcî 
leyyin olur, minşârî §alâbetli 
olur ve minşârî nab∂ın eczâları 
§alâbette müstevî olmaz belki 
§alâbette dahi eczâları mütefâvif 
olur.” (73a)

nab∂-ı «afa…ânî: Taşikardili na-
bız: “Nab∂-ı «afaðânîden murâd 
o nab∂dır ki §aπîr ve mütevâtir 
ve mu«telif ve el-mâil ilâ cihetin 
vâ√idetin olur.”

nab∂-ı «âlî: Boş nabız (pulsus va-
cuus, empty): “Ve nab∂-ı «âlî o 
nab∂dır ki onun tecvîfinde olan 
ru†ûbet miðdâr-ı †abî¡îden az ve 
ðalîl olur.” (69a)

nab∂-ı √ârr: Sıcak nabız (pulsus 
calidus)

nab∂-ı √ummâî: Ateşli nabız.
nab∂-ı …a§îr: Kısa nabız, normal ve 

mutedil mizaçlı bir insana göre 
nabzı daha kısa alanda süren na-
bız (pulsus curtus, short): “‰ûl 
ve ðı§arda mu¡tedil olan nab∂-ı 
nev¡î veyâ«ûd nab∂-ı şa«§îden 
ða§îr olan nab∂a nab∂-ı ða§îr ı†lâð 
olunur.” (68b); “Ba¡∂ılar derler 
ki nab∂-ı †avîl o nab∂dır ki nab∂a 
bakan †abîb dört parmakların na-
b∂ın üzerine va∂¡ eyledikte nab∂ 
o dört parmağı tecâvüz eder ise 
o nab∂ †avîl olur. Ve eger dört 
parmağın ¡ar∂ından nab∂ noð§ân 
olur ise o nab∂ ða§îr olur.” (68b)”

nab∂-ı …avî: Kuvvetli nabız (pulsus 
fortis): “Nab∂-ı ðavî o nab∂dır ki 
o nab∂ inbisâ†ı vaðtinde parmak-
lara muðâvemet eyleye ya¡nî da-
mar inbisâ† eylediği zamân üze-
rinde olan parmaklara ðuvvet ile 
∂arb edip vura ve parmaklar ile o 
damar πamz olunsa her ne ðadar 
ðuvvet ile basılıp πamz olunur 
ise o damar √areketten kalmayıp 
parmağın etlerini çukurlandırıp 
arasına dâ«il olur ve parmak ile 
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olup üçüncü nabızda ilk nabız 
gibi olur, dördüncü nabız ilk 
nabza döner, beşinci nabız tek-
rar ikinci nabız gibi olur ve bu 
böyle tek farklılık üzere devam 
eder: “Ve bu nab∂-ı mu«telif-i 
munta₣amın mi&âli serî¡ olan 
bir nab∂ın itti§âlinde olan na-
b∂-ı â«erin sür¡ati nab∂-ı evve-
lin sür¡atinin bir mi&li ve &ülü&ü 
miðdârı olup bu ðarâr üzere 
dâimâ deverân eyleye ya¡nî na-
b∂-ı &ânî sür¡atte nab∂-ı evvel-
den &ülü& miðdârı ziyâde ola ve 
nab∂-ı &âli& evvel gibi ve nab∂-ı 
râbi¡ &ânî gibi olup bu ðıyâs üze-
re deverân eyleye) veya ikinci ve 
üçüncü nabızların sürati birinci 
nabzın üçte biri olur, dördüncü 
ve beşinci nabzın sürati birinci-
den yarım fazla olur, altıncı na-
bız ilk nabız kadar olur, ardından 
aynı düzen farklılıklar üzere de-
vam eder: “Mi&âl-i me≠kûrda na-
b∂-ı evvelin sür¡atinden &ânînin 
ve &âli&in sür¡ati &ülü& miðdârı 
ziyâde olur ve râbi¡in ve «âmisin 
sür¡ati nab∂-ı evvelden nı§f mið-
dârı ziyâde olur ve sâdisin mið-
dârı yine nab∂-ı evvel gibi olur 
ve sâbi¡in ve &âminin miðdârı 
&ânî ve &âli& gibi &ülü& ziyâde 
olur ve tâsi¡in ve ¡âşirin miðdâ-
rı râbi¡ ve «âmis gibi nı§f ziyâde 
olur. Ve bu ðıyâs üzere iki «ilâf 
üzere edvâr ile munta₣aman na-
b∂lar deverân eder.” (69b)

nab∂-ı mun…a†ı¡: Kesik nabız (pul-
sus intersectus, intermittent): 
“Nab∂-ı munða†ı¡ o cüz™ün √are-

nab∂-ı misellî: Türleri: mâil 
ile’l-vasa†, el-mâilü’l-vasa†, 
mün√adib, ¡amîð ve mün√anî, 
mâilü’†-†arafeyn, mâil ile’†-†ara-
feyn (pulsus reciprorus) “O nab∂ 
noð§ândan bed™ edip ziyâdeden 
bir √adde ≠âhib olur ve o √adde 
bülûπunda nüks edip ¡ale’l-vilâ 
tezâyüd eylediği minvâl üzere 
tenâðu§ ederek yine bed™ eyledi-
ği √add-i noð§âna müntehî olur. 
Ve o nab∂-ı misellî iki ≠eneb-i 
fâra benzer ve müşâbih olur ki 
o iki ≠eneb-i fâr †araf-ı a¡₣amda 
biri birine mutta§ıl ve mülâðî 
olur.”

nab∂-ı mi†ra…î: Bkz. ≠ü’l-ðar¡a-
teyn

nab∂-ı mu«telic: Düzensiz çarpın-
tılı nabız, konvülsif nabız.

nab∂-ı mu«telif: Düzensiz na-
bızlar: nab∂-ı πazâlî, nab∂-ı el-
vâði¡ fi’l-vasa†, nab∂-ı ≠ü’l-fet-
re, nab∂-ı mevcî, nab∂-ı nemlî, 
nab∂-ı minşârî, ≠enebü’l-fâr, 
nab∂-ı misellî, nab∂-ı ≠ü’l-ðar¡a-
teyn, nab∂-ı müteşennic, nab∂-ı 
mürte¡iş, nab∂-ı mültevî, nab∂-ı 
mütevettir: “Nab∂-ı mu«telif o 
nab∂dır ki müstevînin ∂ıddı olup 
≠ikr olunan üç vech (Üç vech’ten 
murâd mu«telif beyne’n-na-
b∂ateyn ve mu«telif fî-nab∂atin 
vâ√idetin ve mu«telif fî-cüz™in 
vâ√idin fî-nab∂atin vâ√idetin-
dir) üzere nab∂ umûr-ı «amsede 
mu«telif ola.” (69b)

nab∂-ı mu«telif-i munta₣am: Bu 
nabız ya ikinci nabzın sürati bi-
rinci nabzın üçte biri kadar fazla 
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nab∂-ı mürekkeb: Birleşik nabız-
lar: nab∂-ı πazâlî, nab∂-ı mevcî, 
nab∂-ı dûdî, nab∂-ı nemlî, nab∂-ı 
minşârî, nab∂-ı ≠enebü’l-fâr, na-
b∂-ı misellî, nab∂-ı ≠ü’l-ðar¡a-
teyn, nab∂-ı ≠ü’l-fetre, nab∂-ı 
el-vâði¡ fi’l-vasa†, nab∂-ı müte-
şennic, nab∂-ı mürte¡iş, nab∂-ı 
mültevî, nab∂-ı mütevettir.

nab∂-ı mürte¡iş: Titrek nabız (Pul-
sus tremulus)

nab∂-ı müstevî: Eşit, dengeli na-
bız (pulsus aequalis, equal): 
“Ammâ nab∂-ı müstevî o na-
b∂dır ki o nab∂ umûr-ı «amse-
de müşâbih ve berâber ola, o 
umûr-ı «amse bunlardır: ¡i₣am, 
§ıπar; ðuvvet, ∂a¡f; sür¡at, bu†™; 
tevâtür, tefâvüt; §alâbet, lîn.” 
(69b) Bkz. müstevî beyne’n-na-
b∂ateyn

nab∂-ı müşrif: Derinliği normal-
den daha yüksek olan nabız, na-
b∂-ı şâhið (pulsus elevatus, ele-
vated): “Eger marî∂in nab∂ının 
¡umðu mu¡tedil nab∂ın ¡umðun-
dan ve derinliğinden ziyâde olur 
ise marî∂in nab∂ına nab∂-ı müş-
rif ı†lâð olunur.” (68b)

nab∂-ı mütedâ«il: Bkz. nab∂-ı 
mutta§ıl

nab∂-ı mütedârik: Bkz. nab∂-ı 
mütevâtir

nab∂-ı mütefâvit: Seyrek nabız, 
nab∂-ı müterâ«î, nab∂-ı mü-
te«al«il (pulsus rarus, rare): 
“Ve nab∂-ı mütefâvit o nab∂dır 
ki iki ðar¡a ve ∂arbe ya¡nî iki 
inbisâ† √areketlerinin arasında 

ketidir ki o cüz™ ile o cüz™den 
muðaddem olan cüz™ün arasına 
fetret-i «afîfe tavassu† edip girer 
gerek ise o cüz™-i muðaddemin 
iki †arafının biri serî¡ ve biri ba†î™ 
olup o cüz™-i muðaddem o vech 
ile mu«telif olsun ve gerek ise o 
cüz™-i muðaddemin iki †arafları 
müteşâbih olup o iki †arafın ikisi 
ma¡an serî¡ veyâ«ûd ikisi ma¡an 
ba†î™ olsun.” (72b)

nab∂-ı munta₣am: Düzenli nabız 
(pulsus ordinatus, orderly)

nab∂-ı mutta§ıl: Bitişik nabız (pul-
sus continuus, continuosus): 
“Mutta§ıl tesmiye olunan nab∂ 
o nab∂dır ki o nab∂da i«tilâf ted-
rîcle olur ve o nab∂da olan i«tilâf 
azar azar olup eczâları müteşâbih 
olmakla celî na₣ar ile o i«tilâf 
bilinmez ve mev∂i¡-i fa§l i√sâs 
olunmaz.” (72b)

nab∂-ı mültevî: Pulsus retortus.
nab∂-ı mümtelî: Tam nabız, dolu 

nabız (pulsus plenus, full): 
“Ammâ nab∂-ı mümtelî o na-
b∂dır ki o damarın tecvîfinde 
ru†ûbet miðdâr-ı †abî¡îden ziyâde 
olur.” (69a), “Mümtelî olan nab∂ 
nab∂-ı ¡a₣îmden ziyâde πamza 
§abr eder ya¡nî mümtelî olan na-
b∂a basılsa o mümtelî olan damar 
geç teseffül eder, basıldığı gibi 
aşağı inmez, parmağa bir miðdâr 
muðâvemet eder ba¡dehu teseffül 
eder.” (71b)

nab∂-ı mün«afi∂: Derinliği normal-
dan daha derin olan nabız (pulsus 
profundus, deep)
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değildir, o besâyi†tendir ve 
müfâ¡ale bâbından olup mü-
te¡âðib ma¡nâsına olur, πaflet 
olunmaya.” (73b)

nab∂-ı nemlî: Karıncalı nabız 
(pulsus formicans, formicant): 
“Ve nab∂-ı nemlî dûdîden dahi 
tevâtürde ezyed ve ek&er olup 
nemlî cidden a§πar olur; §ıπarda 
ve debîbinde ya¡nî √areketinde 
karıncaya müşâbih olduğundan 
nemlî tesmiye olunur.” (72b)

nab∂-ı §aπîr: Küçük nabız (pulsus 
parvus, samall): “Nab∂-ı §aπîr 
o nab∂dır ki ða§îr ve ∂ayyið ve 
mün«afi∂ bi’l-cümle bu üç ¡aded 
nab∂dan mürekkeb bir nab∂ olup 
nab∂-ı ¡a₣îmin ∂ıddı ve mu«âlifi 
olur.” (69a); “Ve nab∂-ı §aπîr-
de mu¡teber olan kendide √are-
ket olan mesâfenin ðılleti olur, 
zamânın ðılleti mu¡teber olmaz. 
Ve mesâfe-i ðalîleyi ða†¡ eden 
nab∂-ı §aπîrin zamân ða†¡ı gâhca 
ke&îr olur, zamânın ziyâde ol-
duğu §aπîr olmasına münâfî ol-
maz.” (71b)

nab∂-ı serî¡: Hızlı nabız (pulsus 
velox, rapid, swift) “Nab∂-ı 
serî¡ o nab∂dır ki √areketini az 
vaðtte tekmîl ve tetmîm eder.” 
(69a), “Serî¡de mu¡teber olan 
ancak zamân-ı √areketin ðılleti 
olur, kendide √areket vâði¡ olan 
mesâfenin ðılleti mu¡teber değil-
dir ya¡nî serî¡ o müte√arriktir ki 
az vaðtte çok mesâfe ða†¡ eder 
ve nab∂-ı serî¡ az vaðtte að†âr-ı 
&elâ&eden mesâfe-i kebîreyi ða†¡ 
eder.” (71b)

olan zamân-ı sükûn miðdâr-ı 
†abî¡îden noð§ân ola.” (69b)

nab∂-ı müte«al«il: Bkz. nab∂-ı 
mütefâvit

nab∂-ı mütekâ&if: Bkz. nab∂-ı mü-
tevâtir

nab∂-ı mütenâvib: Kalbin zayıf 
sistölü yüzünden nabız vuruşla-
rının nabızdan alınamamsı, in-
termitten pulse.

nab∂-ı müterâ«î: Bkz. nab∂-ı mü-
tefâvit

nab∂-ı müteşennic: Spazmodik na-
bız (Pulsus spasmosus): “Nab∂-ı 
müteşennic o nab∂dır ki onun 
√areketi teşennücü olan ¡u∂-
vun √areketi gibi olur, bir †arafa 
√areket eder ve kedd ile √areket 
eder, †araf-ı â«ere √areket eyle-
mez. Ve nab∂-ı mürte¡iş ra¡şesi 
olan ¡u∂v gibi √areket eder, vez-
ni ve ni₣âmı olmaz, teðaddüm 
ve te™e««ür eder √areketten «âlî 
olmaz.” (73b)

nab∂-ı mütevâtir: Hızlı nabız, na-
b∂-ı mütedârik, nab∂-ı mütekâ&if 
(pulsus frequens, quick): “Na-
b∂-ı mütevâtir o nab∂dır ki iki 
inbisâ†ın beyninde olan zamân 
miðdâr-ı †abî¡îden ðalîl ola ya¡nî 
nab∂a-i ûlânın inbisâ†ı nab∂a-i 
&âniyenin inbisâ†ı arası miðdâr-ı 
†abî¡îden eðall ola.” (69b)

nab∂-ı mütevettir: Bir tür spaz-
modik nabız (pulsus chor-
dosus): “Mütevettir” tefa¡¡ul 
bâbından ism-i fâ¡ildir, ðavsın 
veteri gibi gergin olucu nab∂ 
murâd olur; nab∂-ı mütevâtir 
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≠eneb-i müterâci¡, ≠eneb-i &âbit, 
≠eneb-i münða∂î

nab∂-ı ≠ü’l-feterât: “Aralıklı nabız, 
kesik nabız türü (pulsus interse-
ctus) “Ve munða†ı¡ olan √areket 
dahi ba¡∂ı kerre olur ki mu√î† ile 
merkez arasında li-¡ârı∂in fetret 
√âdi& olup ða†¡ olur ve ona na-
b∂-ı ≠ü’l-feterât tesmiye olunur.” 
(72a), “≠ü’l-fetre o nab∂-ı mu«te-
liftir ki √areket olacak ma√allde o 
nab∂ sâkin olur.” (72a)

nab∂-ı ≠ü’l-fetret: Bkz. nab∂-ı 
≠ü’l-feterât.

nâbı∂: Nabzı olan, çarpan.
nâbit, nâbite: Biten, çıkan.
nâbûd: Mevcut olmayan.
nâci¡, nâci¡a: Yararlı, nâfi¡.
nâci≠: Azı dişlerin sonunda altlı 

üstlü yirmilik diş.
na∂∂âcu’l-¡ineb: Bkz. †â†îðus
na∂îc, na∂îce: Olgun.
nâdirü’l-vücûd: Az bulunan.
nâfi¡, nâfi¡a: Faydalı, müfîd, nâci¡.
nâfi«, nâfi«a: Gaz yapıcı; gazlı: 

riyâ√-ı nâfi«a, veca¡-ı i¡yâ-i nâfi«
nâfi&: Kan tükürten: su¡âl-i nâfi&.
nâfi≠, nâfi≠e: Nüfuz edici, işleyici, 

girici, dâ«il.
naπamât: Nağmeler.
nâπbeşt: Bkz. nâr-müşk
na««âs: Esir satıcı.
na«ıre: Çürümüş (kemik)
nâ«ıs: Batıcı, saplanıcı (ağrı)
nâhid: Meme uçları kıvamını bulup 

yumrulanmış olan kız.

nab∂-ı §ulb: Sert nabız (pulsus du-
rus, hard): “Ve nab∂-ı §ulb bunun 
[nab∂-ı leyyinin] ∂ıddı olup pek 
basmak ile içeri girmez ve sühû-
let ile dâ«ile du«ûl eylemez.”

nab∂-ı şâhi…: Bkz. nab∂-ı müşrif
nab∂-ı †avîl: Uzun nabız, normal ve 

mutedil mizaçlı bir insana göre 
nabzı daha uzun alanda süren na-
bız (pulsus longus, long): “Nab∂-ı 
†avîl o nab∂dır ki onun †ûlü i¡ti-
dâl-i †abî¡îden ziyâde ola.” (68b); 
“Ba¡∂ılar derler ki nab∂-ı †avîl o 
nab∂dır ki nab∂a bakan †abîb dört 
parmakların nab∂ın üzerine va∂¡ 
eyledikte nab∂ o dört parmağı te-
câvüz eder ise o nab∂ †avîl olur. 
Ve eger dört parmağın ¡ar∂ından 
nab∂ noð§ân olur ise o nab∂ ða§îr 
olur. Ve eger nab∂ dört parmağı 
doldurup ziyâde ve noð§ân olmaz 
ise o nab∂ mu¡tedil olur. Ke≠â-
lik parmak uçlarının ¡ar∂ı tecâ-
vüz eden ¡arî∂ ve parmak uçları 
¡ar∂ından noð§ân olan ∂ayyið ve 
müsâvî olan mu¡tedil olur. Bu 
vechi Şâh Mu√ammed-i ¢azvînî 
naðl eder ve eb√â&-ı ke&îr îrâd 
eder, vuðûf murâd eden o şer√e 
mürâca¡at eylesin.” (68b)

nab∂-ı ≠enebü’l-fâr: Fare kuyru-
ğu karakterli nabız (pulsus cau-
da soricina, mousetail) “Ammâ 
≠enebü’l-fâr o nab∂dır ki onda 
teşâbüh ve tederrüc ile i«tilâf 
olur, ziyâdeden a«≠ edip noð§â-
na tedrîcle ≠âhib olur veyâ«ûd 
noð§ândan a«≠ edip azar azar 
ziyâdeye ≠âhib olur tedrîcle.” 
(73a) Bu nabız üç türlüdür: 
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nâiyetü’l-bu†ûn: Karnı çıkık.
na¡…: Ötmek, sec√.
na…¡: Suda ıslatmak, suyla nemlen-

dirmek, nuðû¡.
nâ…a: Dişi deve.
na…bet: Kabarcık ve yanıkara deni-

len yara.
na…¡-ı hâyic: Canhıraş feryat.
nâ…ıh: Nekahet evresinde olan.
nâ…ıhîn, nâ…ıhûn: Hastalıktan iyi-

leşmekte olup henüz tam sıhhat 
bulmamış olanlar.

nâ…ıl: Taşıyan.
nâ…ıletân: İki taşıyıcı.
nâ…ı§, nâ…ı§a: Azalıcı.
nâ…ışe: Bedene batan dikeni çıkar-

tıcı, minðâş: âlet-i nâðışe
na…î¡: Suda ıslatılan bitkinin suyu.
na…î∂ayn: Birbirine zıt iki nesne.
nâkis: Baş aşağı.
nâki§an ¡alâ ¡a…ıbeyhi: Topukları 

üzere geri dönerek.
na…iyy, na…iyye: Temiz, pak.
na……âd: Bilginin inceliklerine va-

kıf olanlar; gümüşün, altının 
ayarını bilenler.

na…l: Aktarmak, nakletmek; çocu-
ğu sütten kesmek.

na…r, na…re: Enstrümana üfleme, 
çalma; çalış.

na…r: Bkz. efvâh-ı ¡urûð
nâmî, nâmiye: Büyüyücü. Bkz. 

ðuvve-i nâmiye
nâmûr: Av için tuzağa konulan 

dişi koyun: “Mûcez nüs«aların-
da “nâmûr” bedeline “nemir” 

nâhi∂: Uçmaya hazıt yavru kuş: 
“Vanî der ki ــ א  [nâhi∂] (hânın 
kesri ile) şol kuş yavrusudur ki 
kanatları vâfir olup uçmağa şürû¡ 
ede. İntehâ. Pes buna göre firâ« 
kanadı bitmeyene ma«§û§ olur.” 
(178a) Bkz. nevâhi∂

na√îf: Zayıf, ∂a¡îf, ða∂îf.
na√îfü’l-beden: Bedeni narin.
nâhik: Çok, fazla.
nâhike: Bkz. emrâ∂-ı nâhike
nâ√il: Zayıf olan.
na«îr: Genizden ses çıkarmak, hı-

rıltı, πa†î†, «ar«ara.
na«ise: Batıcı.
nâ√iye: Bölge; kenar, taraf. Bkz. 

nevâ√î
na√l: Bal arısı.
na«l: Hurma ağacı (Phoenix dacty-

lifera)
na√r: Boğaz.
na«s: İğne ya da diken batmış gibi 

ıstırap veren ağrı olmak, batmak, 
πarezân; dürtmek; zayıflık.

na«s-ı iber: İğne batması.
na√t: Yontmak.
na√v: Yön, taraf.
nâib: Bedel olan, yerine geçen.
nâibe: Musibet. Bkz. nevâib
na¡îm: Hoş hâl, esenlik; yumuşak.
nâim: Uyuyan.
nâ¡imen: Yumuşakça, müna¡¡amen.
nâire: Tutuşturan, ateşleyen.
nâ¡is: Aksırıcı.
nâ¡iş: Kaldırıcı, hareket ettirici.
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na§b: Dert
na§b: Dikmek, iðâme.
na§be: Dürtme.
nâ§ı¡: Halis, koyu.
nâ§ır: Yardımcı.
na§îb: Hissse, nasip. Bkz. en§ıbâ
na§l: Temren. Bkz. nu§ûl
na§§: Delil.
nâ§ûr: Fistül: “Ve πavrı olan ður√a-

yı mu√î† olan la√m ba¡∂ı kerre 
§ulb olur ve ona nâ§ûr tesmiye 
olunur.” (511a) Bkz. nevâ§ır

nâ§ûr-ı ma…¡ade: Anüs fistülü.
nâ§ûru’l-enf: Bkz. irbiyân
nâ-süfte: Delinmemiş.
na¡ş: Harekete geçirmek, kaldır-

mak: na¡ş-ı ðuvvet
nâşî, nâşiye: Kaynaklanan, neşet 

edici.
nâşib, nâşibe: İlişen, takılan.
nâşif, nâşife: İçine çeken, emen. 

Bkz. nevâşif
nâşize: Çıkıntı, tümsek şeklinde çı-

kıntı.
na†¡: Deri minder.
nâ†ıf: Pişmaniye; bal, anason, ha-

vuç ve kabuğu soyulmuş ba-
demden yapılan helva: “Ve ba¡∂ı 
kerre ishâl-i mâiyyet için ondan 
nâ†ıf denmekle ma¡rûf √ulv it-
ti«â≠ olunur ve onun §ıfatı bu-
dur ki ðır†ım, levz-i muðaşşer ve 
enîsûn ve ¡asel «al† olunup ondan 
nâ†ıf †ab« olunur.” (207b)

nâtî, nâti™e: Çıkık, tümsek, mürte-
fi¡, bâriz, ₣âhir.

vâði¡ olmuştur “Nemir” kap-
lan dedikleri yırtıcı cânverdir, 
ammâ ¢ânûn nüs«alarında olan 
“nâmûr” o şâtta derler ki §ayd-ı 
≠i™b için va∂¡ eyledikleri tuza-
ğa onu va∂¡ ederler, ¢âmûs ‘ta 
mu§arra√tır.” (397b)

nân: Ekmek, «ubz.
na¡nâ¡, na¡na¡: Nane, fûtenec-i ce-

belî (Mentha)
nân«âh: Nanahan (Carum copti-

cum) tohumu, nîniyyâ.
nâ-pu«te: Olgunlaşmamış, ham, 

pişmemiş, çiğ.
nâr: Ateş.
nârdîn: Sünbül-i Aðlî†î, sünbül-i 

Aðrî†î, sünbül-i Rûmî, nârdîn-i 
Hindî (Nardus indica) Bkz. 
πanπanî†is: “Nârdîn” mu†lað ≠ikr 
olunsa sünbül-i Hindî murâd 
olunur ve ba¡∂ılar katında mu†-
lað ≠ikr olunsa sünbül-i Rûmî 
murâd olunur.” (276a)

nârdîn-i Hindî: Bkz. nârdîn
nârdîn-i Sûrî: Suriye sümbülü 

(Cymbopogon nardus)
nârecîl: Bkz. cevz-i Hindî
nârenc: Turunç (Citrus aurantium)
nâr-ı Fârsî: Şarbon; kan çıbanı. 

Bkz. cemre
nâr-ı şîşe¡ân: Bkz. √abb-ı ðılðıl
nârkeyû: Afyon kozalağı, nârkey-

vâ.
nârkeyvâ: Bkz. nârkeyû
nâr-müşk: Hind narı, nâπbeşt.
nârû†iyûn: Bir şiyaf.
nâs: İnsanlar.
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yetişen bitki; Basra ile Kufe ara-
sında yaşayan bir kavm, Neba†î.

nebe: Bir balık.
nebe™: Haber.
nebî≠: Küpe basılmakla hâsıl olan 

hurma ve üzümün şırası ve şa-
rabı: nebî≠-i ¡asel, nebî≠-i zebîb, 
nebî≠-i temr. Bkz. fuððâ¡

nebî≠-i «âli§: Üzerinden altı ay 
geçmiş sıkılmış üzüm suyu: “Ve 
nebî≠-i «âli§ ¡inebin ya¡nî üzü-
mün «âli§ ¡a§îri ve sıkıntısıdır ki 
o «âli§ su üzerine altı ay mürûr 
etmiş ola.” (76b)

nebî≠-i §ulb: Koyu kıvamlı üzüm şı-
rası ve şarabı: “Nebî≠-i §ulb’den 
murâd ðıvâmı olup katı olan ne-
bî≠dir.” (281a)

neb…, neb…a: Sidr ağacı (Zizyphus 
spina) meyvesi, sidr, künâr 

neb…: Kasta bulunan atar damar 
ağzında açılma yoluyla yırtılma: 
“Eger teferruð-ı itti§âl ¡a∂alde 
olan mu†laðan damarın ağzının 
tefettu√u ile olur ise ona nebð 
derler.” (32a) Bkz. inficâr, §ad¡, 
ða†¡, fa§l

nebk: Satır.
nebt: Bitki, nebât.
neb≠: Bekletmek, bırakmak.
necâ√: Başarı, ₣afer. Bkz. √abb-ı 

necâ√
necâset: Dışkı, zibl, recî¡.
necât: Kurtuluş, «alâ§.
neccâr: Marangoz.
necd: Etrafına göre yüksek olan 

yer.

na†îs: Çok zehirli bir yılan.
na†l: Hastalıklı yere pişirilmiş ilaçlı 

su sürmek.
na†rûn: Natron, sodyum nitrat, 

bûrað-ı Ermenî: na†rûn-ı İsken-
derânî, na†rûn-ı a√mer, na†rûn-ı 
dânıð

na₣ar: Bakma; şüphe.
na₣ar-ı şezr: Bkz. şezr
nâ₣ır: Bakan; gözün göz bebeği, 

pupil; benzer, ∂ârib.
na₣îf, na₣îfe: Temiz.
nâzil, nâzile: İnen; iniş; yolculuk-

tan gelip konan.
nâzileten: Aşağıya doğru inici hâl-

de.
na₣îr: Benzer, mümâ&il, ¡ıdl.
na₣re: Bakış.
na₣₣âf: Temiz kimseler.
ne¡âm: Devekuşu. Bkz. ₣alîm
neb¡: Kayın ağacı: “Kitâbu’n-Ne-

bât’ta Ebû ◊anîfe ed-Dîneverî 
der ki ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki 
neb¡ ve şev√a† bir nev¡ şecerler-
dir ki sehlîsine şev√a† ve cebelî-
sine neb¡ derler. Ve ba¡∂ılar ¡aks 
edip sehlîye neb¡ ve cebelîye 
şev√a† ı†lâð ederler.” (38b)

neb¡a: Hz. Muhammed’in harbele-
rinden birinin ismi.

nebâhet: Şan ve şöhret sahibi ol-
mak.

nebât: Bitmek, çıkmak; bitki, nebt.
nebât-ı &enmeşî: Bkz. &enmeşî
nebât-ı sinn: Diş çıkması.
Neba†î: Ekilmeden, kendi kendine 
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nedvâ: Taze, sulu.
nef¡: Fayda.
nefâd: Tükenmek.
nef∂: Silkip atmak. Bkz. a¡∂â-i nef∂
nefe«ât: Su kabarcıkları, √abâb: 

“Nefe«ât”tan murâd suyun yü-
zünde olan kabarcıklardır, ona 
√abâb derler.” (84b)

nefes-i ¡asir: Güç alınan nefes: “Bu 
nefes bir nev¡ nefestir ki onun 
havâda ta§arrufu meşaððatli olur 
onda gerek ise ∂îð olsun ve ge-
rekse olmasın.” (307a)

nefes-i ¡a₣îm: Derin, büyük ve ge-
niş nefes, solunum organlarının 
tümüyle hareket ederek aldığı 
nefes: “Nefes-i ¡a₣îm o nefestir 
ki o nefes katında a¡∂â-i teneffüs 
√areket mümkine olan cihâtın 
küllîsinde cemî¡an √areket eder 
ve inbisâ†-ı vâfir ile münbası† 
olup inbisâ†-ı mu¡tedilin ce≠b ey-
lediği havâdan ek&er havâ ce≠b 
eder.” (67a)

nefes-i bârid: Dışarı çıktığında 
normalden ziyade soğuk olan 
nefes: “Ve nefes-i bârid o nefes-
tir ki «ârice mündefi¡a olan nefes 
i¡tidâlden bürûdet cânibine mü-
tecâviz olur.” (67a)

nefes-i ba†î™: Yavaş yavaş alınan 
nefes.

nefes-i ∂a¡îf: Zayıf nefes.
nefes-i √ârr: Dışarı çıktığında ha-

rareti normalden ziyade olan 
nefes: “Nefes-i √ârr o nefestir ki 
√areket-i inðıbâ∂iyye ile «ârice 
mündefi¡a olan havâ i¡tidâlden 
ziyâde √ârr olur.” (67a)

necdet: Bahadırlık, şecaat.
necîb: Buhtî deve ile soy Arap atı-

nın çiftleşmesinden doğan erkek 
deve.

necîb: Hz. Muhammed’in atların-
dan birinin ismi.

necîbe: Buhtî deve ile soy Arap atı-
nın çiftleşmesinden doğan dişi 
deve: “¡Acemî olup iki hörgü-
cü olan deve ile ¡Arabî deve ic-
timâ¡ından tevellüd edene bu«tî 
derler, onu evvelâ Bu«tu’n-Na§r 
i√dâ& eylediği için, ammâ o bu«tî 
ile ¡Arabî-i «âli§in ictimâ¡ından 
√âdi& olana necîb derler, nâðası-
na necîbe derler.” (373a)

necm: Gövdesiz bitkiler; ayrık otu, 
&îl (Schoenoplectus lacustris): 
“Sâð üzere ðâim olmayan nebâta 
necm derler velâkin mu†lað ≠ikr 
olunsa &îl murâd olunur, Türkî 
lisânı üzere ayrık kökü derler.” 
(197a)

necm: Yıldız.
necv: Yüzülmüş deri, sülâ√a.
ne∂âret: Taze ve hoş olmak, †arâ-

vet.
nedâvet: Yaşlık, rutubet.
nedd: Birleşik yapılı bir buhur. 

Bkz. nüdûd
ne∂∂â«ât: Fıskiyeler.
nedevî: Islak, nemli, rutubetli.
nedî, nediyye: Islak olan, sulu.
ne∂ûcât: Pişirip olgunlaştırıcı ilaç-

lar.
ne∂û√: Güzel koku.
ne∂û√ât: Güzel kokular.
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ta sükûn tavassu† edip inbisâ† iki 
√areket ile tamâm olur, §abînin 
ağladığı vaðtte olan nefesi gibi.” 
(67a)

nefes-i munta§ıb: İleri derecede 
kalp ve akciğer yetmezliğinden 
kaynaklanan ve ancak güç ve 
oturur durumda olan kişinin ne-
fesi. Bkz. inti§âb-ı nefes

nefes-i mutta§ıl: Arada durmadan 
alınan nefes.

nefes-i müntin: Kötü kokan ne-
fes, nefes-i müstekreh: “Nefes-i 
müntin o nefestir ki √areket-i 
inðıbâ∂iyye ile «ârice çıkan ne-
feste râyi√a-i kerîhe olur.” (67a)

nefes-i müstekreh: Bkz. nefes-i 
müntin

nefes-i müstevî: Düzenli nefes: 
“Nefes-i müstevî ona derler ki o 
nefesin √arekâtı munta₣ame ve 
mütesâviye olur.” (67b)

nefes-i mütecezzî: Akciğerlerde tı-
kanıklıktan kaynaklanan ve bu-
run kanatlarını hareket ettiren 
zayıf nefes: “Nefes-i mütecezzî 
bir nev¡ nefestir ki ermebe-i enf 
ya¡nî burnun &uðbeleri üzerinde 
olan πu∂rûflar o nefeste √areket 
eder.” (67a)

nefes-i müte∂â¡af: Bkz. nefes-i 
mu∂â¡ıf

nefes-i mütefâvit: Nefes-i mü-
tevâtirin aksine iki tam nefes 
aralığı normalden sürece uzun 
olan nefes: “İki nefes-i tâmmın 
arasında olan sükûnun müddeti 
cidden ða§îr ve ðalîl olur ise ona 
nefes-i mütevâtir derler. Ve eger 

nefes-i «unâ…î: Boğulan kimsenin 
alıp verdiği hırıltılı nefes.

nefes-i inti§âb: Zatürrelilerin ne-
fesi gibi sıkıntılı olan nefes alıp 
verme.

nefes-i …a§îr: Hava alırken ve ve-
rirken her iki hamlede de süresi 
kısa olan nefes: “Nefes-i ða§îr 
nefes-i †avîlin «ilâfı olup zamân-ı 
nefes mütemâdî olmaz, az vaðtte 
inbisâ† ve inðıbâ∂ tamâm olur.” 
(67a)

nefes-i …avî: Kuvvetli nefes: “Ne-
fes-i ðavî o nefestir ki nefesin 
¡ar∂ı ve eni mükemmelen mev-
cûd olur.” (67a)

nefes-i mu∂â¡ıf: Kesintili iki nefes 
almak ve vermek, nefes-i mü-
te∂â¡af, fa√m, te¡a&&ür: “Nefes-i 
müte∂â¡if” odur ki riye inbisâ†ını 
tamâm edip inðıbâ∂a bed™ eyle-
meden inbisâ†-ı â«er ile inbisâ†-ı 
evveli ta¡ðîb eder.” (304a)

nefes-i mu«telif: Solunum yolların-
dan kaynaklanan bir sebeple olu-
şan düzensiz nefes: “Ve bu ne-
fes âlât-ı teneffüs civârında olan 
a¡∂ânın §ı√√atine ve selâmetine 
delâlet eder. Ve nefes-i mu«telif 
o nefestir ki o nefes munta₣am 
olmaz ≠ikr olunan âlâtta âfet ol-
mak √asebiyle.” (67b)

nefes-i mun«urî: Burundan alınan 
nefes.

nefes-i mun…a†ı¡: Arada dura dura 
kesik kesik alınan nefes: “Ne-
fes-i munða†ı¡ o nefestir ki o ne-
feste âlât-ı teneffüsün inbisâ†ı bir 
√areket ile tamâm olmaz, aralık-
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ler vardır ki onlar nefese ma«§û§ 
olur, nefes-i munða†ı¡, nefes-i 
mu∂â¡ıf, nefes-i munta§ıb, ne-
fes-i «unâðî, nefes-i müstek-
reh ve ≠ü’l-fetre gibi. Nefes-i 
≠ü’l-fetre sekte ve sekte mi&lli 
emrâ∂da olur.” (305a)

neffâ«a: Vücutta yel var eden deva 
ya da gıda, gazlı.

neffa«ât: Gazlılar. Bkz. nâfi«, vü-
cutta yel var eden deva ve gıda-
lar.

neffâ≠, neffâ≠e: Tesirini hemen 
gösteren ilaç.

nef«, nef«a: Gaz; gaz şişkinliği.
nef«: Üflemek, üfürmek; pek az tü-

kürmek: “Tefl tükürmektir. Ve 
onun ðuvvet ve ∂a¡f √asebiyle 
esâmîleri vardır; πâyet ∂a¡îf ola-
na bezð ı†lâð olunur ba¡dehu tefl 
ba¡dehu nef& ba¡dehu nef« ı†lâð 
olunur:” (307b)

nef«-i mi¡de: Bağırsak gazı, flatu-
lans.

nefl: Bkz. elenfel
nef&: Tükürmek: “Tefl tükürmektir. 

Ve onun ðuvvet ve ∂a¡f √asebiyle 
esâmîleri vardır; πâyet ∂a¡îf olana 
bezð ı†lâð olunur ba¡dehu tefl ba¡-
dehu nef& ba¡dehu nef« ı†lâð olu-
nur:” (307b); kanlı tükürük veya 
ahlât-ı erba¡adan biriyle karışmış 
olarak göğüsten gelen kan: “Ve 
e†ıbbânın ¡âdeti budur ki §adrdan 
i«râc olunan ru†ûbet sâ≠ece olup 
ona şey™ü-i πarîb na∂îc ve a«lâ†-ı 
erba¡anın birinden dahi bir nesne 
mu«âli† olmaz ise ona büzâð tes-
miye ederler ve ona nef& ı†lâð ey-

bunun ¡aksi olur ise ona nefes-i 
mütefâvit derler.” (67a)

nefes-i mütevâtir: İki tam nefes ara-
lığı normalden sürece kısa olan 
nefes: “Nefes-i vâ√id bi-tamâ-
mihi üç cüz™den mürekkeb olur, 
o üç cüzc √areket-i inbisâ†iyye 
ve √areket-i inðıbâ∂iyye ve o 
iki √areket beyninde ya¡nî √are-
ket-i inbisâ†iyyeden sonra ve 
√areket-i inðıbâ∂iyyeden evvel 
olan sükûndur. Pes bu üç cüz™ler 
tamâmında nefes-i vâ√id tamâm 
olduğundan sonra miðdâr-ı ðalîl 
âlât-ı teneffüs tevaððuf edip sâ-
kin olur ve ba¡dehu ikinci ne-
fesin √areket-i inbisâ†iyyesine 
şürû¡ eder. Lâ ma√âle her iki ne-
fesin arasında bir sükûn olur, pes 
iki nefes-i tâmmın arasında olan 
sükûnun müddeti cidden ða§îr 
ve ðalîl olur ise ona nefes-i mü-
tevâtir derler.” (67a)

nefes-i §aπîr: Derin ve büyük (ne-
fes-i ¡a₣îm) olmayan nefes.

nefes-i serî¡: Hızlı alınan nefes: 
“Nefes-i serî¡ o nefestir ki nefe-
se i√tiyâc ziyâde iken müddet-i 
ðalîlede tekmîl olur.” (67a)

nefes-i †avîl: Hava alırken ve ve-
rirken her iki hamlede de süresi 
uzun olan nefes: “Nefes-i †avîl o 
nefestir ki âlât-ı teneffüsün √are-
ket-i inbisâ†iyye ve inðıbâ∂iyye 
müddetleri †avîl olur.” (67a)

nefes-i †ayyib: Güzel kokan nefes.
nefes-i ≠ü’l-fetre: Daha çok felçli 

hastalarda görülen aralıklı nefes: 
“Ve a§nâf-ı nefes için biraz ism-



Tahbîzü’l-Mathûn 509

nehv, nehve: Çiğlik, pişmemişlik.
ne…â: Pak olmak; güzide, seçkin.
neks: Bir nesneyi baş aşağı çevir-

mek; inmek, eğilmek.
nek&: Bozmak.
ne…û¡: Tedavide kullanılmak üzere 

suda ıslatılmış bitki ya da ilaç.
nemâ: Büyüme: sinn-i nemâ
nema†: Üslup, düzen.
nemek: Tuz.
nemek-sûd: Pastırma, ðadîd.
nemeş: Yüzde, deride mercimek 

gibi kırmızı noktalar; çil: “Ne-
meş ve dem-i meyyit o demden 
√âdi& olur ki o dem √asebiy-
le ¡ırðın fûvvehesi münfeti√a 
olur, imtilâ-ı demin †uπyânıyla 
veyâ«ûd ∂arbe ve ne₣âyiri √ase-
biyle füvvehe-i ¡ırð mün§adi¡a 
olur ve dem a¡lâ-i cildin ta√tında 
mev∂i¡-i vâ√idde mu√teðın olur 
ve o mev∂i¡de demin levni ve 
şekli ₣âhir olur ve levni √umrete 
mâile olan nemeş olur ve sevâda 
∂ârib olan bereş ve ondan la†«î 
olanlara kelef tesmiye olunur.” 
(547b)

nemir: Kaplan.
nemle: Egzama: “Nemle be&re-i 

vâ√ide veyâ«ûd bü&ûr-i müte¡ad-
didedir ki onda verem-i yesîr 
olur ve sa¡y eder ve ba¡∂ı kerre 
teðarru√ eder veyâ«ûd min-πayri 
teðarru√in ta√allül eder.” (494a); 
“Ve bi’l-cümle cildde olan ve-
rem ki sâ¡î olup πav§ı olmaz ona 
nemle derler.” (494a) Bkz. ev-
râm-ı ðurû√iyye, efrû«ûrûden

lemezler.” (317a); kan tükürmek, 
nef&-i dem.

nef&-i dem: Kan tükürmek; akciğer-
den ağız yoluyla gelen kanama, 
hemoptizi.

nefş: Ayırıp ditiklemek, dağıtmak.
nefş: Parçalamak, dağıtmak.
nef†: Petrol: nef†-i esved, nef†-i 

ebya∂, nef†-i a≠rað
nefû«: Burna çekilen deva: “Ve 

nefû« o edviye-i yâbisedir ki 
enfe nef« için müheyyâ kılın-
mıştır ve vâcib olur ki nefû« ün-
bûbe ile nef« oluna.” (286a)

neπâ∂: İleri geri hareket etmek, oy-
namak.

neπânıπ: Bkz. nuπnuπatân: “Neπâ-
nıπ, nuπnuπ’un cem¡idir iki nû-
nun ∂ammı ve ¡aynın sükûnuy-
la nuπnuπ √alðta lehât katında 
ya¡nî ¡avâmmın küçük dil dedik-
leri ¡u∂v yanlarında olan la√m-ı 
rı«va derler.” (32b) Bkz. nuπ-
nuπatân, nuπnuπ

ne√âfet: Zayıflık, ða∂âfet, hüzâl.
nehâr: Gündüz: ðı§ar-ı nehâr, nı§f-ı 

nehâr, ∂av™-i nehâr
nehâren: Gündüz vakti.
nehc: Tarz, yol, üslup.
nehem, neheme: İştahla yemek; 

yemeğe şiddetli arzu.
ne«ır: Çürüyüp ufanmış kemik.
nehim: Doymak bilmez aç.
nehk: Zayıf düşürmek, i∂¡âf.
nehş, nehşe: Isırmak; sokmak: “Nehş 

bir nesneyi azı dişi ile ¡a∂∂ edip 
ısırmaktır.” (18a) Bkz. ¡a∂∂, kedm
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nersûb: Hz. Muhammed’in on kılı-
cından birinin ismi.

nertî…us: Ebû cehl karpuzu (Citrul-
lus colocyntis) benzer bir bitki.

ne§ab: Zahmetten yorulup zayıf 
düşmek, ta¡ab.

nesc: Ağ; dokuma.
nesc-i ¡ankebût: Örümcek ağı.
nesîc: Ağ.
nesîm: Yel.
nesl: Zürriyet; canlılar.
nesr: Kerkenez; akbaba.
ne&r: Saçmak, be&&.
nesrîn: Nesrin (Rosa canina)
neş™: Var olmak.
neşâ: Nişaşta, neşâstec.
neşâfet: Sıvıyı emmek.
neşâstec: Nişasta, neşâ.
neşâ†: Neşe.
neş™et: Çıkmak, bitmek.
neşf: Su vb. nesneyi içine çekmek, 

emmek.
neşîş: Fokurdama, πaleyân.
neşîş: Kaynama sesi, fokurdama.
neşî†: Hoş, şen.
neşr: Yaymak, dağıtmak; kesmek.
neşş: Suyu çekilmek.
neşşâf: Emici; kuru karakterin-

den dolayı temas kurduğu sı-
vıyı emen ilaç: “Ve neşşâf o 
devâdır ki ar∂î ve bi’l-fi¡l yâbis 
olur ve onun şânından olur ki 
su veyâ«ûd su mi&lli olan mâ-
yi¡ât-ı sâile ona mülâðî olsa o 
devânın mesâmmât-ı «afiyye-
lerine su ve mâiyyet nüfû≠ ey-

nemlî: Gözün iris tabakasında az 
yırtılma, mûr-ı sür«, ≠übâbî: 
“Ve eger ¡inebiyyeden ₣âhir olan 
miðdâr yesîr olur ise o «arða 
nemlî ve ke≠âlik mûr-ı sür« ve 
≠übâbî tesmiye olunur.” (270b) 
Bkz. ¡inebiyye

nemmâm: Marsama bitkisi, sîsen-
ber (Ocimum basilicum)

nerces: Nergis (Narcissus)
nercis: Bkz. nerces
nerdî: Zar kemik, küboid kemik, 

os cuboideum: “Nerdî, nerde 
mensûb demektir; nerd, tavla 
dedikleri lu¡bdur. Bu ¡a₣ma o 
lu¡bun âleti †ar√larına müşâbih 
olmakla nerdî tesmiye olundu.” 
(17a) Bkz. ¡a₣m-ı nerdî

nerdübân: Merdiven, derîce, ¡ate-
be.

nerges: Bkz. nerces
nermehân: Yumuşak demir, dişi 

demir, √adîd-i ün&â: “Ve ikin-
ci ðısmı rı«vdır ya¡nî yumuşak 
demirdir, Fârsîde ona nermehân 
derler ve ¡Arabîde ona √adîd-i 
ün&â derler.” (178a); Ve “ner-
mâhen” Fârsîdir, “nerm” yumu-
şak ma¡nâsına ve “âhen” demir 
demektir, ba¡∂ı kerre elif te™«îr 
olunup “nermehân” derler. Ve 
nermehânın bir §ınıfı vardır ki 
ona billûrî derler, ziyâde berrâð 
olur ve bu a§nâftan eczâlar a«≠ 
ve te≠vîb olunup eczâ-i sâire ile 
«al† olunmakla gûnâgûn süyûf 
ve âlât-ı sâire itti«â≠ olunur, her 
birinde kendiye ma«§û§ men-
fa¡atler olur.” (178a)
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nevâhid: Henüz meme uçları yu-
varlaklaşmaya başlamış kızlar.

nevâhi∂: Kuş palazları. Bkz. nâhi∂
nevâib: Belalar, musibetler; nöbet-

ler. Bkz. nâibe.
nevâ§ır, nevâ§îr: Fistüller. Bkz. 

nâ§ûr
nevâşif: İçine çekenler, emenler. 

Bkz. nâşif
nevât-ı temr, neva’t-temr: Hurma 

çekirdekleri.
nevâ₣ır: Nazarlar, bakışlar.
nevâzil: Zükâm, bu√û√at, su¡âl ve 

zâtü’r-riye hastalıkları: “Emrâ∂-ı 
¡a§r o emrâ∂dır ki §ayf-ı şimâlîde 
√arâret-i ₣âhire ve √arâret-i bâ†ı-
ne ile mevâdd seyelân eder ve 
berd-i ₣âhirî o mâddeyi ¡a§r edip 
¡u§âresinin nüzûlünden mara∂ 
√âdi& olur ve o emrâ∂a emrâ∂-ı 
¡a§riyye derler, bi’l-cümle nevâ-
zile ve nevâzile tâbi¡ olan emrâ∂a 
emrâ∂-ı ¡a§riyye derler.” (39b)

nev-bâve: Turfanda.
nevbet: Nöbet.
nevm: Uyku, uyuma.
nevr: Bitkinin çiçeği, zehr.
neyâzik: Mızrak şeklinde düşen 

meteorlar: “Ba¡∂ı kerre kuyruklu 
necm gibi görünür ve gâh olur ki 
√ayye hey™etinde veyâ«ûd boy-
nuzlu √ayvân §ûretinde görünür 
ve â«er √ayvân §ûretinde ve nîze 
§ûretinde görünür ki ona neyâzik 
derler” (43b)

neyşû…: Göğem eriği.
ney†âfîlî: Bkz. ben†âfilun

leyip πâi§a ola ve görünmeye, 
sönmedik nûre ve kireç gibi.” 
(137a)

neşû…ât: Burna çekilen sıvı ilaçlar: 
“Neşûðât bir nev¡ ecsâm-ı ra†be-
dir ki burna onun icti≠âbı havâyı 
icti≠âb ve istinşâðla olur.” (286a)

neşv ü nemâ: Gelişip serpilme.
netf: Yolmak: netf-i şa¡r
netn: Kötü kokmak; kötü koku.
netn-i ¡ara…: Kötü ter kokusu.
netn-i li&e: Diş etlerinde oluşan 

kokma.
ne†ûl: Hastanın azasına dökülen 

deva ile pişirilmiş su: “Ne†ûlün 
ma¡nâsı edviye ile †ab« olunan 
suyu başa sekb edip ya¡nî yukarı 
cânibden döküp başı πasl eyle-
mektir.” (231b); “Ne†ûl o su-
dur ki edviye ile †ab« olunur ve 
onunla ¡alîlin başı πasl olunur.” 
(118b)

ne†ûlât: Hastanın azasına dökülen 
deva ile pişirilmiş sular.

ne™ûm: Uyuyucu.
nevâ, nevât: Çekirdekler; hurma 

çekirdekleri: “Ma¡rûftur ya¡nî 
her mîvenin çekirdeğine ı†lâð 
olunur lâkin mu†lað ≠ikr olunsa 
temrin çekirdeği murâd olunur.” 
(197a)

nevâ: Ev.
nevâci≠: Azı dişlerin sonunda altlı 

üstlü dişler, esnân-i √ulm
nevâfi«: Gazlı olanlar, gaz oluşu-

muna yol açanlar.
nevâ√î: Kenarlar. Bkz. nâ√iye
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muðarrene tesmiye olunan ef¡î 
†ûlüne ðarîb olur ki onun †ûlü 
bir ≠irâ¡dan iki ≠irâ¡a varınca ða-
dardır. Ve nezzâfenin re™si daðîð 
olur ve ≠enebi ya¡nî kuyruğu 
ağır √areket eder, esnânı müste-
viyye ya¡nî dişleri müsteviye ve 
berâber olur.” (48a)

nezzen: Sızarak.
nezziyye: Bkz. ara∂în-i ≠âtu nez-

ziyye
nı§f: Yarı.
nı§f-ı a¡lâ: Üst yarım.
nı§f-ı esfel: Alt yarım.
nı§f-ı nehâr dâiresi: Meridyen da-

iresi, öğle: “Ammâ nı§f-ı nehâr 
dâiresi bir dâire-i ¡a₣îmedir ki iki 
ðu†b-ı ¡âleme ve semt-i re™s ve 
semt-i ðadem noð†alarına mürûr 
eder. Ve bu dâirelerin ðu†b-
ları noð†a-i maşrıð ve noð†a-i 
maπrib olur. Ve bu nı§f-ı nehâr 
dâiresi dâire-i ufð ile iki noð†a-
da teðâ†u¡ ederler, o noð†aların 
birine noð†a-i cenûbî ve â«erine 
noð†a-i şimâl derler. O teðâ†u¡la 
maşrıð ile maπrib ðı†¡aları biri 
birinden mümtâz olup müte¡ay-
yin olurlar. Ve noð†a-i cenûb ile 
noð†a-i şimâl arasında vâ§ıl olan 
«a††a «a††-ı nı§f-ı nehâr derler.” 
(41b)

nı§f-ı nehâr: Gün ortası. Bkz. hâ-
cire

nî™: Bkz. niyy
ni¡âc: Dişi koyunlar; dişi sığır: 

“Ni¡âc” “na¡ce”nin cem¡idir, 
dişi koyuna ve dişi sığıra ı†lâð 
olunur; baðar muðâbilinde ≠ikr 

ney†alu’l-vâ√id: İki istâr, 38,48 gr 
(İstâr maddesindeki 18, 88 gr 
ölçü kabul edilirse)

neytûn: Bkz. ∂ırv
neyyir: Güneş veya güneş gibi ışık 

ve ısı kaynağı.
neyyirât: Güneş ve ay gibi aydınla-

tıcı nesneler.
ne₣âret: Gözetim.
ne₣âyir: Benzerler.
nezefât-ı dem: Bkz. nezf-i dem
nezelât: Nezleler, vücudun sevi-

yece üst tarafından alt tarafına 
madde inmesi. Bkz. nezle.

nezf: Kanama.
nezf-i dem: Kanama, hemoraji, se-

yelân-ı dem, nezefât-ı dem
nez√: Kuyunun bütün suyu çekil-

mek.
nezle: Vücudun seviyece üst tara-

fından alt tarafına madde inmesi: 
“Şey«-i Re™îs ¡âlîden sâfile mâd-
denin nüzûlüne mu†laðan nezle 
ı†lâð eyler.” (32b); maddenin be-
yinden boğaz ve çeneye inmesi: 
“Nezle ¡örf-i e†ıbbâda dimâπdan 
mâddenin √alð ve fekke intiðâli-
ne derler.” (32b)

nezv: Erkek, dişi ile çiftleşmek; sıç-
ramak.

nezz: Sızmak, nüzûz.
nezz: Yerden çıkan su.
nezzâfe: Zehirli bir yılan: “Ve efâ¡î-

den bir nev¡e dahi nezzâfe derler, 
bu nev¡ ef¡î cidden rediyye olur, 
ba†nı §ulb olur, üzerinde siyâh 
ve beyâ∂ noð†alar olur ve †ûlü 
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miş hâli: “Nîm-birişt odur ki yu-
murta ðışrından i«râc olunup su 
içinde pişerse birden yüze varın-
ca ðadar sayı miðdârı âteşte dur-
makla √â§ıl olur. Eger kabuğu 
içinde pişerse üç yüz sayı sayı-
lınca ðadar âteşte durmakla olur, 
bunlardan noð§ân olur ise ona 
bey∂-i müsa««an derler.” (49a)

ni¡me’d-devâ: Çok güzel deva.
nîniyyâ: Bkz. nân«âh
nisâ: Kadın.
nîsân: Nisan ayı.
nisvân: Kadınlar.
nisyân: Unutkanlık hastalığı, hafıza 

kaybı, amnezi, lî&erπus, sersâm-ı 
bârid; unutma.

nişîmen-gâh: Oturma yeri.
nîşter: Neşter, mib∂a¡.
ni†¡: Üst damak sırtı.
nitâc: Döl.
niyâ√a: Feryat.
niyâsb: Bkz. ¡ilk-i bu†m
niyy, niyye: Çiğ, ham, nî™.
niyyen: Ham olarak, çiğ.
no«ûd: Nohut.
no«ûd-âb: Nohut suyu.
nokta-i inkılâb: Güneşin 21 Hazi-

ran ve 22 Aralık günleri arasın-
daki yörüngesine ait nokta.

no…†a-i i¡tidâl: İlkbahar ve sonba-
har noktası.

no…†a-i maπrib: Batı noktası, ufuk 
ekvatorla kesiştiğinde batıda ka-
lan kısım: “Ve dâire-i ufð mu¡ad-
dil-i nehârı iki noð†ada teðâ†u¡ 

olunmakla dişi koyun murâd 
olunur.” (413b)

ni¡am: Nimetler.
nibâl: Oklar, nüşşâb; ok temreni.
nîdilân: Kâbus, ağır basma.
nifâr: Ürkme, teva√√uş.
nigâr: Sevgili.
nigeh-dâr: Muhafız.
ni√rîr: Alim, hikmet sahibi.
ni…am: Cezalar.
ni…â†: Noktalar, nuða†.
nikâye, nikâyet: Zarar.
ni…ris: Nikris, gut hastalığı, damla. 

“Lüπat-ı Yûnân’da baş parmağa 
nakoris derler. Niðris ek&eriy-
yâ baş parmakta olmakla nako-
ris’ten niðris a«≠ olunup o ma-
ra∂a ¡alem kılındı.” (31b)

nîl yaprağı: Bkz. vesime 
nîl: Çivit otu, ketem (Indigofera tin-

ctoria) Bkz. vesime; çivit rengi.
nîlceî: Bkz. nîlec
nîlec: Çivit, ketem (Indigofera tim-

ctoria): “¢ânûn’un ba¡∂ı nüs«a-
larında nîlceî ve ba¡∂ı â«erde nî-
lencî vâði¡ olmuştur.” (82a)

nîlenciyye, nilecî: Çivit rengi.
nîlûfer: Nilüfer, kerneb-i mâ (Nym-

phaea lotus) Bkz. √abbu’l-¡arûs
nîlûfer-i Hindî: Hint nilüferi (Ny-

mphaea sps)
nîm-birişt: Yumurtanın kabuğuyla 

suda birden üç yüze kadar sa-
yılacak sürede pişmiş hâli veya 
kabuğundan çıkarılarak birden 
yüze kadar sürede suda pişiril-
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kenarı ve farenks arka duvarın-
da farenksin üst ve orta konst-
riktör kasları arasında sonlanan 
farenk, musculus stylopharyn-
geus, neπânıπ: “Ve nuπnuπatân 
iki ¡a∂aledir ki √alð katında va∂¡ 
olunmuştur, o ¡a∂aleler izdirâda 
ya¡nî †a¡âmı ibtilâ¡a mu¡în olur-
lar.” (19a)

nu«â¡: Murdar ilik, medulla spina-
lis.

nu«â¡a: Balgam ve sümük, nu«â-
me.

nu«âl, nu«âle: Kepek.
nu√âm: Angut kuşu.
nu«âme: Balgam ve sümük, nu«â¡a.
nu√âs: Bakır; pirinç: “Nu√âs iki 

ðısmdır, a√merine bakır ve a§fe-
rine pirinc derler.” (145a)

nu√âs-ı ¢ıbrısî: Kıprıs bakırı.
nu√âs-ı mu√ra…: Bkz. rûsa«tec
nu√âs-ı sebîke: Külçe bakır.
nu√âte: Kazıntı, yonga.
nu√ûl: Vücut zayıflamak.
nu…ar: Boşluklar; konkav eklem 

yüzleri.
nu…aru’r-ra√im: Rahim boşlukları.
nu…a†: Noktalar, niðâ†.
nu…be: Renk.
nu…l, nu…le: Çerez.
nu…l: Meze: “Nuðl Türkîde meze 

dedikler çerezlerdir. (106a); 
“Nuðl, Türkîde ¡ayyâşların meze 
dedikleridir, hey™et-i †a¡âm üzere 
yemezler, vaðtli vaðtsiz ðalîlen 
ðalîlen ekl ederler.” (178a) Bkz. 
enðâl

eder, o noð†anın birine noð†a-i 
maşrıð ve birine noð†a-i maπ-
rib derler ve beynehümâda vâ§ıl 
olan «a††a «a††-ı maşrıð u maπrib 
derler, «a††-ı i¡tidâl dahi derler.” 
(41b)

no…†a-i maşrı…: Doğu noktası, 
ufuk ekvatorla kesiştiğinde do-
ğuda kalan kısım: “Ve dâire-i 
ufð mu¡addil-i nehârı iki noð†a-
da teðâ†u¡ eder, o noð†anın birine 
noð†a-i maşrıð ve birine noð†a-i 
maπrib derler ve beynehümâda 
vâ§ıl olan «a††a «a††-ı maşrıð u 
maπrib derler, «a††-ı i¡tidâl dahi 
derler.” (41b)

no…†a-i rebî¡iyye: Güneşin kuzey-
de koç burcu (√amel) başında ve 
güneyde terazi (mîzân) bulundu-
ğu dönem, ilkbahar ekinoksu.

nu¡âs: Uyuklama.
nu¡âsiyye: Uyuklama.
nu∂c: Olgunlaşmak, olmak, tama-

ma ermek; sindirme kuvvetinin 
fiili.

nu∂ûb: Su içeri çekilmek.
nuπnuπ: Kemiğin stiloid çıkıntısı 

(processus styloideus) tabanının 
iç yan tarafından başlayıp tiroid 
kıkırdağın arka kenarı ve farenks 
arka duvarında farenksin üst ve 
orta konstriktör kasları arasın-
da sonlanan, farenk, musculus 
stylopharyngeus. Bkz. neπânıπ, 
nuπnuπatân

nuπnuπatân: Temporal kemiğin 
stiloid çıkıntısı (processus styloi-
deus) tabanının iç yan tarafından 
başlayıp tiroid kıkırdağın arka 
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cıkları: “‰abaða-i vâ√idenin dört 
katı ve †âðı vardır ve onların ðış-
rlarında nüfâ«ât-ı mâiyye √âdi& 
olur, onun için ki o †abaðanın 
ðışre mi&âlinde olan katların ara-
larında mâiyyet cem¡ olur ve on-
dan mâiyyetli kabarcıklar √âdi& 
olur ki ona nüfâ«ât derler.”; sulu 
kabarcık; deride kabarcık. Bkz. 
nefe«ât, ¡ubub, be¡âbıð; deride 
kabarcıklar.

nüfâ†ât: İçi su toplamış kabarcık 
şeklinde şişlikler, kabarcıklar, 
kabarlar.

nüfesâ: Loğusa kadınlar, lo«os.
nüfû&-ı rediyye: Kirli kanlar.
nühâ…: Anırmak.
nühû∂: Hareket edip kalkmak.
nühû™et: Çiğlik; çüğ etmek: 

“Ammâ nühû™et mehmûzdur, 
bir nesnenin †ab«ına ve nu∂cuna 
mâni¡ olup çiğ ve nâ-pu«te kıl-
maktır.” (136b)

nühûş: Isırıklar, zehirli hayvan ısır-
maları. Bkz. nehş

nükhe: Ağız kokusu, be«ar.
nükhe-i semekiyye: Balık kokusu.
nükhet-i fem: Ağız kokusu, be«ar.
nüks: Belirmek, yeniden ortaya 

çıkmak.
nümûr: Kaplanlar. Bkz. nemir
nümüvv: Büyüme, gelişme: “Eger 

o ziyâde o şey™in eczâsına â«er 
cüz™ in∂ımâmıyla olur ise ona 
nümüvv ve simen derler.” (65b)

nüsa«: Nüshalar, eser kopyaları.
nüs«a: İlaç tarifi; eser kopyası.

nu…rât: Boşluklar.
nu…re: Boşluk, çukur; konkav ek-

lem yüzü; ðama√duve: “Ve nuð-
reden murâd munða†ı¡-ı ðama√-
duvedir ki vasa†-ı ðafâda olur.” 
(123a) Bkz. ðama√duve

nu…re-i ¡ayn: Göz çukuru, kâse-i 
¡ayn.

nu…re-i …afâ: Kafatası çukuru, 
ense çukuru.

nu…û¡: Bir nesneyi suda ıslatmak, 
nað¡.

nu…ûl: Nakiller, rivayetler.
nûre: Hamam otu, kasık kıllarıni 

bertaraf için kullanılan yanmış 
kireçle zırnıh karışımı, kalsitum 
oksit: “Nûre, kils ile tefsîr olun-
muştur. Kils, kireç ile ma¡mûl 
olan nesnedir ki ¢âmûs’ta §ârûc 
ile tefsîr olunmuştur. Fuðahâ 
√ammâmlarda ¡ânesine tutulan 
kireç ile zernî«e ı†lâð ederler.” 
(90a)

nûre-i √ayye: Sönmemiş kireç.
nu§be: Vaziyet, hâl, durum.
nu§û¡: Halis kırmızı renginde ol-

mak. Bkz. nâ§ı¡
nu§ûl: Boyası zail olmuş saç.
nu§ûl: Temrenler. Bkz na§l
nûşâ≠ur: Bkz. nüşâdur
nu†fe: Sperm.
nu¡ûmet: Yumuşaklık.
nübû¡: Kaynaktan su çıkmak.
nüdûd: Buhur olarak kullanılan 

birleşik yapılı “nedd” kokuları.
nüfâ«ât: Su kabarcıkları; kornea 

tabakasında toplanan su kabar-
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öküz: Bkz. &evr
ölü zîba…: Bkz. zîbað-ı maðtûl
ördek: Bkz. ivezz, ba††.
örümcek: Bkz. ¡ankebût, ≠evû-er-

ba¡a fükûk, mûπârnîtâ, rüteylâ, 
şebe&, fehd

paça: Bkz. kürâ¡
pâd-zehr: Panzehir. Bkz. bâd-zehr
palâs: Eski kilim, keçe.
palaz: Yavru, kuş yavrusu.
pazı: Bkz. sılð
pelin: Bkz. efsentîn
pelit: Bkz. bellû†
penbe: Pamuk. Bkz. ðu†n
penc-engüşt: ±û-«amsetü e§âbi¡, 

ben†âfilun, sencisbûye, sen-
gisbûye, beşparmak (Vitex ag-
nus-castus)

perâzde: Ekmek kursu: “Ve ba¡de-
hu ceyyidü’s-simîd olan daðîð-i 
√ın†adan mütte«a≠ olup minða† 
ile menðû†a olan «ubzdan bir 
ður§ a«≠ olunur ki o ður§a Fâr-
sîde perâzde tesmiye olunur.” 
(322b)

persiyâvşân: Bkz. bersiyâvşân
pertev: Işık, ziya.
peyâm: Haber.
peyk: Bkz. füyûc
peykân: Temrenler.
peynir mâyesi: Bkz. infe«a
peynir: Bkz. cübn
peyveste: Sürekli.
pezîş: Bkz. bezîşec
pırasa: Bkz. kürrâ&
pîçâda…: Bkz. pîçâde

nü&ûr: Saçmak.
nüşâdur, nûşâdur: Amonyum klo-

rür, amonyak tuzu, nûşâ≠ur.
nüşâdurî, nüşâduriyye: Amon-

yum klorürlü sular
nüşâre: Yontu, talaş.
nüşârî: Talaşımsı.
nüşşâb: Ok, nibâl.
nüşûb: İlişmek, takılmak.
nüşû…an: Burna deva olarak çeke-

rek.
nüşûz: Tümsek olmak, yumru şek-

linde çıkık olmak.
nütû™: Çıkıntı olmak, yumrulmak, 

sövelmek, v: rahim, anüs vs. çık-
ması; çıkıntı, yumru.

nütû™-i ¡inebiyye: Korneadaki yarık 
aracılığıyla irisin bir bölümünün 
fıtık şeklinde dışanya kabartı 
yapması, iridoceie.

nütû™-i ra√im: Rahim sarkması, 
prolapsed uterus.

nütû™-i sürre: Göbek fıtığı, umbili-
cal hernia.

nüvâr: Kolan, at kolanı.
nüzûl: İnme, iniş, in√idâr. Bkz. 

nüzûl-i mâ
nüzûl-i mâ, nüzûlü’l-mâ: Göze su 

inmesi, katarakt.
nüzûz: Sızmak, nezz.
oğul otu: Bkz. bâderencbûye
omuz: Bkz. menkib.
öd: Bkz. merâre
ökse: Bkz. dıbð
öksürük: Bkz. su¡âl.
öksüt: Kapan, tuzak, dıbð.



Tahbîzü’l-Mathûn 517

pâre pâre olur, o parçalar cidden 
§aπîrler olur ise ona ra∂∂ tesmiye 
ederler.” (522a)

ra∂f: Sütü ısıtmak için sütün içine 
konulan ateşte kızdırılmış taş; 
kızgın demir.

ra∂fe: Diz kapağı kemiği, ¡ay-
nu’r-rükbe, fülke, patella.

râdi¡: Câ≠ib karakterli ilaçların 
aksine soğutucu (müberrid) ka-
rakteriyle uzvun gözeneklerini 
daraltan, çıkmak itiyadı olan 
maddeleri bu özelliğiyle don-
durarak hapseden ilaç, revulsif: 
“Râdi¡, câ≠ibin ∂ıddı olur ve 
şânı budur ki râdi¡ devânın key-
fiyyeti bürûdet olmakla ¡u∂vu 
tebrîd ve tek&îf eder ve ke&âfet 
ile ¡u∂vun mesâmmâtı ∂ayyið 
olur ve mevâddı ce≠b eden √arâ-
ret-i ¡u∂v bürûdet ile münkesire 
olup ðuvvet-i câ≠ibesi noð§ân 
üzere olur ve ¡u∂v[a] seyelân ey-
lemek şânından olan mevâdda 
cümûd veyâ«ûd «u&ûret ¡ârı∂a 
olup seyelân eylemez ve seyelân 
eden mevâddı dahi ¡u∂v tekâ&üfü 
√asebiyle ðabûl eylemez, ¡ine-
bü’&-&a¡leb evrâmda ve şişler-
de isti¡mâl olunsa bu fi¡li işler 
devâ-i râdi¡dir.” (138a)

ra∂î¡: Süt emen çocuk.
râdim: Kapayan.
râ∂iye: Hoş edici.
ra∂râ∂î: Bkz. semek-i ra∂râ∂î
raf∂: Terk etmek.
râπanûn: Bkz. rüteyvâlât
raπvî: Köpüklü.

pîçâde, pîçâda…: Siyah mercan, 
kakuta benzer bir taş: “Pîçâdað”, 
“pîçâde” ma¡rûf ve meşhûr cevâ-
hir envâ¡ındandır, πâyet iyisi 
yâðût renginde olur, ek&er budur 
ki pîçâde yâðûta müştebih olur, 
od ile farð ederler. Gâh olur ki od 
dahi farð eylemez, bununla farð 
olunur ki yâðût susuzluk giderir, 
bu gidermez. Erbâb-ı lüπat ipliğe 
dizilmiş karaca uvacık boncuk 
diye naðl eyledi. Ma√bûbların 
bıyığı karardıkta şâ¡ir ona teşbîh 
eder. ◊alîmî. Müfredâtta me≠kûr 
değildir.” (325b)

pîçîde: Dolaşık, karışık.
piliç: Bkz. ferrûc
pirebolu: Bkz. «ulbetü’n-na√l
pirinç: Bkz. erüzz
pûşîde: Örtü.
püstû…a: Küçük küp.
ra¡¡âd, ra¡¡âde: Elektrikli balık. 

Bkz. semek-i mu«addir
râbı†: Bağ, bağlayıcı. Bkz. revâbı†
râbi¡, râbi¡a: Dördüncü.
râbî: Tepe.
rab†: Bağlamak, şedd.
ra¡d: Gök gürültüsü.
ra∂∂: Dövüp ufatmak, ezmek; kı-

rılmış, kırık, ezik; kasta derin 
ve çok yırtılma: “Eger ¡a∂alin 
teferruðunda eczâ-i müteferriða 
çok olup fâş olsa ve πavrı ziyâ-
de olsa ona ra∂∂ ve fes« tesmiye 
olunur.” (32a) Bkz. fes«; uzuv-
da kırılmanın ötesinde oluşan 
parçalanma, dağılma: “Ve kes-
rin kimisinde teferruð olur ya¡nî 
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rebbâ: “Râsen bir neb¡ nebâttır, 
Türkîce andız derler lâkin mu†-
lað ≠ikr olunsa o nebtin kökü †ılâ 
dedikleri şarâb ile terbiye edip 
ona râsen-i mürebbâ derler.” 
(105a)

râsen-i mürebbâ: Bkz. râsen
râsib: Sıvı dibine çöken, çöken şey; 

çökücü.
ra§îf: Sağlam, muhkem.
râsi«: Sabit.
ra§în: Sağlam, muhkem.
râst: Doğru.
râst-«ıred: Aklı doğru.
ra¡şe: Chorea syndrome, kol, ba-

cak, yüz ve boyun kaslarında 
istem dışı hareketlerle belirgin 
sinir sistemi bozukluğu; titreme.

râşi√a: Sızan.
ra†b, ra†be: Rutubetli; rutubetli kıl-

mak; taze olan.
ra†be: Yonca, isfist, ðatt.
râtı…: Bitişik olan.
râtibe: Düzenlenmiş.
râtînec: Çam fıstığı reçenesi, rîtiyâ-

nec, râtiyânec, rîtiyânec: “İs√âð 
b. ¡Ömer der ki ¡ilk-i enbâ† fus-
tuðun §amπıdır li levni ebya∂-ı 
kemid olur, siyâha nâ₣ırdır, †a¡-
mında merâret vardır, o §amπ 
şiddet-i √arârette mîvesinden 
çıkar ve ağacından «urûc eden 
§amπa râtînec derler.” (178b)

râtiyânec: Bkz. râtînec
râvend: Bkz. rîvend
râvî: Su taşıyan.
râvû…: Bezden süzgeç.

râ√a: Avuç içi, el ayası.
ra√im: Rahim, uterus. Bkz. er√âm
ra«î§: Mülayim, yumuşak.
ra«§, ra«§a: Yumuşak, mülâyim; 

nazik olup tez kırılan nesne.
râ™î: Gören, görücü.
râib: Bkz. râyib.
râ¡iye: Otlayan.
ra…abe: Boyun (Cervix)
râkib-i ba√r: Denizde yolculuk ya-

pan.
râkid: Durgun, hareketsiz.
ra…î…, ra…î…a: İnce.
ra……: Su kaplumbağası.
ra……ıyye: Dere etrafında olan (yı-

lan)
ra…şâ: Alaca renkli zehrli bir yı-

lan: “Bu √ayye muraððaş ya¡nî 
alacadır onun elvân-ı mu«telife 
vardır. Ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki 
o √ayye «abî&edir, yevm-i &ânî-
de melsû¡unun kebidi te™ekkül ve 
em¡âsı tefettüt edip helâk olur ve 
onun ¡ilâcı efâ¡-i §a¡be ¡ilâcıdır.” 
(537b)

ra…†â: Beyaz benekli alaca, erða†.
râm: İtaatkâr.
râmî: Ok atan.
râmik: Mazı, nar kabuğu, zamk-ı 

Arabî ve pekmezle tertip olunan 
macun.

râmişdâ≠: Bkz. dühn-i râmişdâ≠
ra¡nâ: Güzel.
râsen: Andız otu, zencebîl-i Şâm 

(Ehelenium); andız otu ile †ılâ 
şarabının terkibi, râsen-i mü-
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Yûnânîde değirmene derler.” 
(436a)

recf: Mesnetsiz iddiada bulunmak.
recfe: Istırap.
recî¡: Dışkı, necâset.
recle: Semiz otu. Bkz. ferfa«
recrece: Istırap verici hareket.
recûliyyet-i a«lâ…: Ahlak güzel-

liği, fütüvvet: “Ve recûliyyet-i 
a«lâð «uyu recül «uyu olmaktır 
ya¡nî «ı§âl-i √amîdesi olmaktır.” 
(62a)

recül: Erkek insan.
red¡: Uzaklaştırmak, men¡.
red™: Yardımcı, mu¡în.
re∂â¡: Memeden süt emmek.
redâ™et: Fenalık, ma∂arrat, ∂arar.
redd: Reddetmek; iade etmek; içe-

riden nefesi dışarı çıkarmak.
redd-i nefes: Soluk vermek, içeri-

den nefesi dışarı çıkarmak.
redî: Kötü, çirkin, zararlı.
rediyyü’l-keymûs: Midede hazme-

dilen gıdadaki kanın diğer hılt-
larla karışıp bozulmuş hâli.

redm: Kapamak, sedd.
ref¡: Yukarı kaldırma.
refâid: Sargılar. Bkz. rifâde
refâ…în: Satyrium. Bkz. cüft-âfrîd
refh: Rahatlık.
refî…: Arkadaş.
refî…a: Eşlik eden.
reπad: Bol olan.
re√â: Bkz. re√â, mûlî
re√â: Değirmen.

ra¡y: Otlamak.
râyib: Yoğurt.
râyib-i √âmi∂: Ekşi yoğurt.
râyi√a: Koku. Bkz. revâyi√
râz: Sır.
râzı…î: İtalyan yasemini (Jasminum 

grandiflorum)
râziyânec: Rezene (Foeniculum 

vulgare)
râziyâne-i Rûmî: Anason (Pimpi-

nella anisum), Rûmî enîsûn Bkz. 
enîsûn

rebî¡: Bahar. Bkz. fa§l-ı rebî¡
rebî¡-i e†ıbbâ: Nisan.
rebî¡-i şimâlî: Kuzey rüzgârların-

dan dolayı havası soğuk ve kuru 
olan bahar.

rebî¡-i şitevî: İlkbaharın ilk ayı, 
mayıs, henüz kış havası büsbü-
tün gitmemiş bahar başı.

rebî&â: Tuzlu sardalye.
rebv: Astım.
rebve: Yüksek yer, tepe. Bkz. 

revâbî
recâ: Ümit; yalancı gebelik, re√â, 

bâd-ı dürûπîn, pseudocyesis, 
√abel-i kâ≠ib, mûlî: “Recâ” cîm 
iledir. O √âleti olan mer™e veled 
ümîd etmekle o ¡illete recâ tesmi-
ye olundu. Amâ Râzî der ki cîm 
ile değildir belki √â-i mühmele 
ile “re√â”dır. “Re√â” değirmen 
ma¡nâsınadır, bu ¡illeti olan kimse 
değirmen taşı gibi müstedîr ðı†¡a-i 
la√m tevlîd etmekle “re√â” tesmi-
ye olundu √attâ bu ¡illete “mûlî” 
tesmiye olunur ve “mûlî” lüπat-i 
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izâle olunup ve bu minvâl üzere 
ta√miye ve teklîs olunmak i¡âde 
olunur kilsi kalmayınca veyâ«ûd 
ðalîl olunca ðadar ba¡dehu dürûr 
edip bâðî kalan zücâc hebâ mi&l-
li olunca ðadar sa√ð olunur.” 
(410a)

remâdî: Bir miktar kırmızıya çalan 
beyaz, kül rengi, beyâ∂-ı re§â§î.

remâdiyyet: Kül olma, küle dönüş-
me.

rema§: Çapak; göz çapaklanmak.
remed: Göz iltihabı, ophthalmia: 

remed-i §afrâvî, remed-i demevî, 
remed-i balπamî, remed-i sev-
dâvî, remed-i rî√î, remed-i √ârr, 
remed-i bârid.

remed-i √a…î…î: Gözün konjonk-
tiva tabakasında (†abaða-i mül-
te√ime) meydana gelen her türlü 
şişlik.

remed-i yâbis: Göz yaşı olmayan 
göz ağrısı.

remed-i yâbis: Kornea ve konjülti-
vada parlaklığın kuruması (Xe-
rophtalmia).

remid: Kül renkli.
remide: Gözü rahatsız, gözü ilti-

haplı: ¡ayn-ı remide. Bkz. remed
reml: Kum. Bkz. rimâl
remlî: Kumlu.
remliyyet: Toprak unsuru.
remy ¡ani’l-…avs: Yayla ok atmak.
remy: Atmak, ða≠f.
remy-i zu™bîn: Mızrak fırlatmak.
renc: Dert, hastalık.
renf: Bkz. behrâmec

re«â: Güzel dirlik, bolluk, «ı§b, 
ucuzluk.

re«am, re«ame: Kartal, enûð:
re«âvet: Gevşeklik.
rehel: Şişkin olmak; gevşek ve ıstı-

raplı olmak.
rehil, rehile: Gevşek.
reh-nümâ, reh-nümây: Yol göste-

rici, hâdî.
reh§a: Hayvan tırnağında taşa bas-

maktan yara olmak: “Reh§a” 
râ’nın fethi ve hâ’nın sükûnu ve 
â«iri §âd-ı mühmele ile davarın 
tırnağı taşa basmaktan mecrû√ 
olmaktır.” (453a)

re…aş: Rengi beyaza çalan alacalı 
dişi yılan.

rek∂: Koşmak, seğirtmek (at).
re…û™: Kanı dindirici ilaç.
re…û™ât: Kanı dindirici ilaçlar.
rekz: Dikmek, saplamak.
remâd: Kül. Bkz. ermide
remâd-ı zücâc: Cam külü: 

“Remâd-ı zücâc itti«âzının †arîði 
budur ki √adîdden mütte«a≠ πır-
bâl gibi müşebbek bir miπrefe 
ya¡nî kefgîr demekle ma¡rûf âle-
tin üzerine i√râðı murâd olunan 
zücâc va∂¡ olunup nâr üzerinde 
kızdırılır ve ba¡dehu mâ-ı ðıly 
üzere o zücâc-ı mu√ammâ va∂¡ 
olunup kilsi ne&r olunur ya¡nî 
suyun yüzünde kalan keffi su ile 
irâða olunup o zücâcdan dürûr 
edip bâðî kalan rüsûbu a«≠ olu-
nup ke’l-evvel yine miπrefe-i 
me≠kûre üzere ta√miye ve ba¡de-
hu mâ-ı me≠kûrda teklîs ve kilsi 
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maya.” (31a)
reşâd: Tere otu (Lepidium sativum) 

Bkz. √urf, &âlesfîs, √abbu’r-reşâd
reşâşât: Su serpintileri.
reşe√ât: Sızıntılar.
reşf: Emerek içmek, ma§§.
reş√: Sızma, süzülme.
reş…: Atmak (ok vs.)
reşş: Saçmak.
reşşâ√a: Sızıcı.
rete: Bkz. a†yût
ret…: Bitişme; kadınlarda atrezi.
ret…â: Vajinal atrezisi olan kadın, 

aslık: “Retðâ o mer™edir ki ferci-
nin femi √i≠âsında ¡a∂alî veyâ«ûd 
πışâî bir şey™-i ðavî nâbit ve cârî 
olup cimâ¡ olunmaktan onu men¡ 
eder veyâ«ûd bi-√asebi’l-ðurû√ 
veyâ«ûd bi-√asebi’l-«ilðat onun 
fem-i fercinde ilti√âm olur 
veyâ«ûd o √âller fem-i ferc ile 
fem-i ra√im arasında olup cimâ¡ı 
men¡ eder veyâ«ûd fem-i ra√im-
de √abeli ve «urûc-ı †am&ı men¡ 
eden πışâ ve ilti√âm-ı ður√a ve 
o nesnelerin müşâbihleri √âdi& 
olur veyâ«ûd bi-√asebi’l-«ilðat 
menfe≠ ma¡dûm olur.” (441a)

revâbı†: Bağlar. Bkz. râbı†
revâbî: Yüksek tepeler. Bkz. rebve
revâ∂ı¡: Toplardamarın ana kolla-

rından ayrılan cedâvilin (ikinci 
ayrılmanın) sevâðî adıyla yeni-
den dallanmasından sonraki saf-
hada sevâðîden ayrılan toplar-
damar şubeleri: “Ve sevâðînin 
şu¡belerine revâ∂ı¡ derler.” (9a)

renk-âmîz: Renkli.
renne: Ses; feryat, ıkıntı, teza√√ur.
re™s: Baş.
re§afe: Diz kapağı kemiği. Bkz.¡ay-

nu’r-rükbe
re§â§: Kalay; kurşun: “Ke≠âlik 

re§â§ dahi iki türlüdür, ebya∂ına 
kalay ve esvedine ¡Arabca ânük 
derler ve üsrüb dahi derler ve 
Türkîde kurşun derler.” (145a)

re&â&et: Yıpranma, pejmürdelik, 
be≠â≠et.

re§â§-ı ebya∂: Bkz. Kalay
re§â§-ı esved: Bkz. âbâr
re§â§-ı …al¡iyy: Bkz. ðal¡iyy
re§â§-ı mu√ra…: Bkz. âbâr
re§â§ıyyul-levn: Kurşunî, gri renk-

li.
re§â§î: Kalay rengi: “»u∂ret-i ðalîl 

mu«teli† olup beyâ∂-ı πayr-i ðavî 
olan levn” (61a)

resâ†ûn: Yaşlıların kışın kullandığı 
bir ilaç.

re™s-i mizmâr: Yemek ve nefes 
borusu başında yer alan kas, †ar-
cehâriyye: “Ve merî ve √ulðûm 
ağızlarında dahi bir ¡a∂ale var-
dır ki ona †arcehâriyye derler 
ve re™s-i mizmâr dahi derler.” 
(299a)

re™s-i murabba¡: Dörtgen biçimli 
baş.

re™s-i müseffa†: Sepet şeklinde baş: 
“Re™s-i müseffa† o başa derler 
ki o başın ðuddâm ve «alfinde 
olan nütû™un ve yumruların biri 
veyâ«ûd ikisi ma¡an mevcûd ol-
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ve ma†bû«un üzerinde olan düsû-
meti ki ona keff derler.” (8b)

rıπvî: Bkz. zebedî.
rı«v: Gevşek, yumuşak.
rı«vu’l-mefâ§ıl: Eklemleri gevşek.
rı†l: Yirmi istâr, yaklaşık 377,6 gr 

(İstâr maddesindeki 18, 88 gr 
ölçü kabul edilirse)

ribâ√î: Bir tür kâfur (camphora)
rîbâs: Işgın (Rheum ribes)
ribâ†: Bağlar; eklem bağı, ligament.
ribâ†ât: İnce ip kıvamında bağlar, 

eklem bağları, erbi†a.
rib¡en: Dört günde bir.
ricâl: Erkekler.
ric¡at: Dönme, avdet etme, ¡avd.
ricl: Ayak, ðadem. Bkz. ercül
ricle-i beriyye: Bkz. †alâyiyûn
ricley, ricleyn: İki ayak.
ricl-i ¡a…¡a…: Bkz. riclü’l-πurâb
ricl-i πurâb, riclü’l-πurâb: Kür-

dan otu, ricl-i ¡að¡að, ricl-i 
¡uðâb, ricl-i zürzûr, riclü’†-†ayr, 
cezrü’ş-şey†ân (Ammi majus); 
a†rîlâl?: “Bu dahi bir devâdır 
ki bu ism ona «â§§ kılındı ya¡nî 
bunun müsemmâsında i«tilâf 
vardır, kimisi a†rîlâldir dediler 
ve kimisi nebt-i â«er olduğu-
na ≠âhib oldular, iki ferîð dahi 
kendi ≠âhib oldukları müsem-
mâya ma«§û§ ismdir diye zu¡m 
eylediler.” (211b); “İbn Kütbî 
müfredâtında der ki ricl-i ¡að¡að 
ve ricl-i ¡uðâb ve ricl-i zürzûr 
bi-√asebi’l-ı§†ılâ√ ricl-i πurâb 
ma¡nâsında isti¡mâl olunur. Ve 

revâdi¡: Râdi¡ olan ilaçlar. Bkz. 
râdi¡

revâ√: Akşam; akşama girmek.
revâ…: Saf olan.
revâs: Gelincik (Papaver rhoeas)
revâ§îr: Suda baklagillerin pişirilip 

içine sirke ve koruk suyu, sumak 
suyu gibi ekşi nesnelerin katıldı-
ğı yiyecek.

revâyi√: Kokular. Bkz. râyi√a
revπan: Bkz. rûπan
revπanân: Yağlar.
rev√â: Hz. Muhammed’in yayla-

rından birinin ismi.
revna…: Güzellik.
rev&: Tezek, dışkı Bkz. a«&â
rev&e: Burun ucu, ernebe, ¡arteme.
re™y: Görüş.
reyâ√în: Güzel kokulu otlar.
reyb: Şüphe.
rey√ân: Fesleğen (Occimum basi-

licum)
rey√ân-ı Süleymânî: Bkz. cem-si-

ferem
rey√ânu’l-mevtâ: Bkz. bâdrûc
rey&: Gecikmek; geciktirmek, tut-

mak.
reyy: Suya kanmak.
reyyân: Suya kanmış.
rezânet: Ağırlık, rüzânet.
rezîn: Ağır, &aðîl; kıymetli.
rı∂â: Dostluk.
rıf…: Yumuşaklık, lu†f, mülâyemet.
rıπve: Köpük: “Rıπve, (mü&elle&e-

tü’l-fâ) ¡a§îrin zebedi ve köpüğü 
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rî√-i cenûb: Kıble yeli.
rî√-i fâ§ı¡a vü müşeyyike: Bkz. 

rî√-i şeviket
rî√-i külye: Böbrek gazı.
rî√-i şeviket: Spina ventosa, kemik 

tüberkülozundan kaynaklanan 
parmak iltihabı.

rî√-i şevket: Osteroporoses; aves-
cular necroses.

rî√ü’§-§ıbyân: Bkz. ümmü’§-§ıbyân
ri™iyye: Akciğerle ilgili.
rî…: Ağız suyu. Bkz. lu¡âb
ri…â…: İnceler.
ri…a…: İncelik.
rikâz: Gömülü hazineler.
ri……a, ri……at: İncelik; incelme.
rimâ√: Mızraklar. Bkz. rum√
rimâk: Kısraklar.
rimâl: Kumlar. Bkz. reml
rîş: Kanat yeleği.
rişâ: Rüşvet.
rîşe: Kuş yeleği.
rîş-i …a§ab: Şeker kamışı saçak ve 

yaprağı: “Rîş-i ða§ab” kamışın sa-
çağı ve yaprağı ma¡nâsına. (287a)

rîşte: Bkz. ı†riye
rişte: İp.
rîtiyâ¡: Bir taş.
rîtiyânec: Bkz. râtînec
rîvend: Işgın, râvend (Rheum offi-

cinalis)
riyâ∂ât: Beden hareketleri, egzer-

sizler.
riyâ∂ât-ı mu«∂ıbe: İnsanı şiş-

manlatan hareketler: “Riyâ∂ât-ı 

ricl-i πurâb a†rîlâldir ki ona ric-
lü’†-†ayr ve cezrü’ş-şey†ân dahi 
derler.” (389a)

ricl-i ¡u…âb: Bkz. riclü’l-πurâb
ricl-i zürzûr: Bkz. riclü’l-πurâb
riclü’l-cerâd, ricl-i cerâd: Porsuk 

(Taxus baccata), zerneb, fe-
lence: “İbn Kütbî der ki zerneb 
kelime-i Fârsiyyedir, bir nev¡ 
şecere-i Fârsînin yaprağına der-
ler ki o yaprak †arfâ yaprağına 
müşâbih olur, levni sarı olur, 
¡Arab memâlikinde o ağaç nâbit 
olmaz lâkin şi¡rlerinde isti¡mâl 
ederler ve ona ricl-i cerâd ı†lâð 
ederler ve ütrücc râyi√asında 
olur.” (170b)

riclü’†-†ayr: Bkz. riclü’l-πurâb
ri¡de: Titremek.
rîf: Ekinli, yeşil, mamur yer. Bkz. 

rüyûf
rifâde: Yarayı, irini temizlemek 

için kullanılan bez. Bkz. ¡ı§âbe; 
irin temizleme aleti: “Rifâde, 
kâse ma¡nâsınadır. Bu maðâm-
da bir âlettir ki onunla bu mi&l-
li ¡illetlerde midde a«≠ olunur.” 
(270a) Bkz. refâid

rif¡at: Yücelik, yükseklik.
rîfiyye: Yeşil arazi.
rî√: Yel; koku, gaz.
rî√-i ¡â§ıf: Sert rüzgâr, fırtına. Bkz. 

riyâ√-ı mu¡accice
rî√-i bey∂â: Güneyden gelen sı-

cak nemli rüzgâr: “Cenûbiyye 
ek&er-i bilâdda ra†be ve √ârre 
olur; bu cenûbiyyeye rî√-i bey∂â 
tesmiye olunur.” (43a)
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lik, √adebe: “Efrise” “ferse”nin 
cem¡idir. ~â√ib-i Ten…î√ der ki 
“ferse”nin cem¡i ðıyâs ile “fe-
resât” gelmektir, “efrise” ile 
cem¡lendirmek şâ≠≠dır. Riyâ√-ı 
efrisede aðvâl vardır, ¡unuðta olur 
ve feðârda olur, iki riclde olur. Ve 
iştiðâðı ــא دق  ــ  ــ  ا س  ــ  
ma¡nâsına. Vankulu lüπatinde der 
ki fâris feres üzere ðarâr eylediği 
gibi rî√ dahi ¡unuðta ðarâr eyledi-
ğinden için o rî√e ferse tesmiye 
olundu.” (447a)

riyâ√-ı fâ∂ıle: Her cihetten esen ve 
içinde bünyeye zarar verici un-
surlar bulunmayan rüzgârlar.

riyâ√-ı πalî₣a: Yoğun, ağır gazlar.
riyâ√-ı «abî&e: Kötü kokular.
riyâ√-ı mu¡accice: Sert rüzgâr, fır-

tına. Bkz. rî√-i ¡â§ıf
riyâ√-ı ra√im: Vajina gazları.
riyâset: Liderlik.
riyât: Akciğerler. Bkz. riye
riyât: Akciğerler: “Riyât, riye’nin 

cem¡idir, akciğerler ma¡nâsına-
dır.” (308a)

riye: Akciğer. Bkz. riyât
ri¡yü’l-√amâm: Güvercin kökü 

(Jateorhiza palmata)
ri¡yü’l-ibil: bkz. isfâðî
ru¡âf: Burun kanaması.
ru¡ât: Çobanlar.
ru¡b: Korku.
rubâ¡iyât: Kesici dişler, dentes in-

cisivi. Bkz. rubâ¡iyye
rubâ¡iyye: Kesici dişler, dentes in-

cisivi, rubâ¡iyât: “Rubâ¡iyye, iki 

mu«∂ıbe o riyâ∂ât-ı mu¡tediledir 
ki ona mürâ¡ât eden kimse semiz 
olur.” (310b)

riyâ∂et: Beden hareketi, egzersiz.
riyâ∂et-i isti¡dâdî: İlaçla tedavi-

den önce uygulanan egzersiz: 
“Riyâ∂et-i isti¡dâdî” o riyâ∂ettir 
ki mu¡âleceden muðaddem is-
ti¡mâl olunur beden ¡ilâcı ðabûl 
eylesin için.” (423b)

riyâ∂et-i istirdâd: Hafif egzersiz.
riyâ∂et-i leyyine: Kişinin doğrudan 

hareket etmediği, dolaylı yoldan 
temin ettiği egzersiz: “Riyâ∂et-i 
leyyineden murâd o riyâ∂ettir ki 
onda murtâ∂ olan kimsenin bi’≠-
≠ât √areketi olmaz ve ðuvâsını o 
riyâ∂ette isti¡mâl eylemez belki 
onun √areketi bi’l-¡ara∂ olur, ür-
cû√a mi&lli ile olan riyâ∂et gibi.” 
(100b)

riyâ√: Koku; gaz.
riyâ√-ı ¡afine: Bozulmuş, çürümüş 

ceset gibi yerlerden kokuşmuş 
havayı taşıyan rüzgârlar.

riyâ√-ı ¡â§ıfe: Sert rüzgârlar.
riyâ√-ı bey∂â: Bkz. riyâ√-ı bey∂iy-

ye:
riyâ√-ı bey∂iyye: Cenup yeli, 

riyâ√-ı bey∂â. Bu isim güney 
rüzgârı eserken tavuklar çok yu-
murtladığından kaynaklanır: “Ve 
cenûbun hübûbunda min-πayri 
sifâd bey∂-i decâc ziyâde olur, 
onun için r√-i cenûba riyâ√-ı 
bey∂iyye derler ve riyâ√-ı bey∂â 
dahi derler.” (44a)

riyâ√-ı efrise: Omurlarda eksik-
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nı§f-ı nehârı ve «a††-ı maşrıð 
u maπribi bilmek için ma¡mûl 
ru«âmât tesmiye olunur bir âlet 
vardır, o âlet ile bu iki «a††ı bilir-
ler ve o âlet ile irtifâ¡ât ve evðât 
ve a₣lâl mi&lli a¡mâl-i ke&îreye 
teva§§ul ederler.” (41b)

ru«bîn: Pişmiş sütün suyu: “Ru«-
bîn, leben-i ma†bû«un suyudur.” 
(291b)

rû√-ı bâ§ıra: Beyinde görme kuv-
vetinin merkezi, ruhu.

ru…â: Efsun yapmak.
ru…ûd: Uyumak.
rûmâlî: Bkz. edrûmâlî
rum√: Mızrak. Bkz. rimâ√
Rûmî enîsûn: Bkz. râziyâne-i Rûmî
Rûmî saparna: Kuşkonmaz (Aspa-

ragus officinalis) kökü.
rummân: Nar, enâr (Punica grana-

tum)
rummâne: Kenar.
rummâneyn: Tatlı (rummân-ı √ulv) 

ve mayhoş (rummân-ı √âmi∂) 
nar.

rummân-ı berrî: Yaban narı (Lit-
sea sebifera) Bkz. muπâ&

rummân-ı Fârsî: Nar, rummân-ı 
Mı§rî (Punica granatum)

rummân-ı Mı§rî: Bkz. rummân-ı 
Fârsî

rummân-ı müzz: Mayhoş nar.
rummâniyye: İçinde nar olan yemek.
rûsa«tec: Rastık taşı, yanmış bakır, 

nu√âs-ı mu√rað.
rusπ: El bileği, carpus. Bkz. ¡i₣âm-ı 

rusπ.

ön dişlerin sağında ve solunda 
ve ke≠âlik “nâb” rubâ¡iyyenin 
sağında ve solunda olan birer 
dişlerdir.” (12a)

rubb: Meyve veya sebzenin pişiril-
dikten sonra çıkan koyu kıvamlı 
şırası, ¡a§îr: rubb-ı sûs, rubb-ı se-
fercel, rubb-ı âs...

rûbiyân: Karides (Crangon vulgaris)
rubu¡: Dörtte bir.
rubûb: Meyvelerin sıkıldıktan son-

ra çıkan koyu ve kıvamlı şıraları: 
“Ve eşribe ile rubûb beyninde 
farð budur ki rubûb bi-nefsihâ 
muðavveme olan ¡u§ârâta ı†lâð 
olunur, ammâ eşribe √alâvet 
ile muðavveme olan ¡u§ârâta 
veyâ«ûd sülâðâta ı†lâð olunur.” 
(572a)

rubu¡-ı evvel: Bahar.
rubu¡-ı râbi¡: Kış.
rubu¡-ı &âli&: Güz.
rubu¡-ı &ânî: Yaz.
ru∂âb: Ağız suyu. Bkz. lu¡âb
rûπan, revπan: Yağ.
rû√: Anâ§ır-ı erba¡adan (İnsanın fi-

zikî vücudunun dört ana kayna-
ğı olan hava, su, toprak ve ateş) 
kalpte latif bir biçimde oluşup 
vucudun ihtiyaç duyduğu kuv-
vetleri organlara taşıyan ana 
unsur: “Ve rû√tan bizim murâ-
dımız mâ-selefte beyân olunan 
ervâ√tır ki ðalbde le†âfet-i a«lâ†-
tan tekevvün edip √âmil-i ðuvâ 
olur.” (34b)

ru«âmât: Meridyen dairesini tespit 
için kullanılan alet: “Ve «a††-ı 
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rümde: Kül rengi.
rüsûb: Çökelti olmak, dibe çök-

mek; suda ayrışan her türlü nes-
ne, &üfl: “E†ıbbâ yalnız mâiy-
yetin ða¡rında ve dibinde olup 
rüsûb eden nesnelere o laf₣aları 
ða§r ve ta«§î§ eylemezler belki 
mâiyyetten mütemeyyiz olup 
ðıvâmı aπla₣ olan her bir cevhe-
re rüsûb ve &üfl laf₣alarını ı†lâð 
ederler gerek ise ða¡ra rüsûb et-
sin ve gerek ise vasa†-ı mâddede 
ta¡alluðu olsun ve gerek ise fevð-
te †ufâsı olsun.” (87a)

rüsûb-ı ¡ala…î: Bkz. ¡alaðî
rüsûb-ı remlî: Kum çökelti.
rüsûb-ı şeffâf: Saydam olan çökelti.
rüsû«: Sağlamlık, sebatta muh-

kemlik.
rüsûm: Resimler, şekiller.
rüteylâ: Böy denilen zehirli haşere, 

tarantula: “Rüteylâ, örümcekten 
bir nev¡dir, ayakları kısa ve √are-
keti serî¡a olur, semmiyyetlidir, 
onu ekl eden kimse ağzında iken 
ve yutmadan helâk olur. Rü-
teylânın soktuğu kimse âniye-i 
≠ehebe bir gün tamâmen na₣ar 
eylese §ı√√at bulur ve altını sa√ð 
edip soktuğu ma√alle ekse §ı√√at 
bulur.” (149a)

rüteylâvât: Tarantulalar: râπanûn, 
lûðûs, mûrasðayûn, saðîlîðûn, 
saðlîs, faðlûn, ðâyûlað†îs: “Ve 
e†ıbbâdan mu¡temed olanların 
ba¡∂ıları dediler ki a§nâf-ı sitte-
den §ınf-ı evvel râπanûn tesmiye 
olunur, müdevverü’ş-şekl, ¡ine-
biyyü’l-levn ya¡nî levni sevâda 

rusπ-ı …adem: Ayak bileği.
rusπ-ı keff: El bileği.
rûşen: Işıklı, aydınlık.
ru†ab: Hurma meyvesinin son ol-

gun hâli olan temrden bir önceki 
hâli. Bkz. bela√

ru†ûbet-i bey∂iyye: Aköz sıvısı, 
aqueous humor.

ru†ûbet-i celîdiyye: Göz merceği, 
crystalline humor.

ru†ûbet-i ûlâ: Bkz. «ıl†
ru†ûbet-i zücâciyye: Vitröz camsı 

sıvı, vitreous humor.
ru¡ûnet: Bönlük, ahmaklık, fikrin 

noksanlığı: “¢ânûn’un kelâ-
mından münfehim olan budur 
ki ru¡ûnet ile √umð biri birine 
muπâyirdir, lâkin Nefîsî Şerh-i 
Mûcez’de der ki ru¡ûnet ile 
√umð lüπaten ve ı§†ılâ√en elfâ₣-ı 
müterâdifedendir, fikrin noð§â-
nı ma¡nâsınadır.” (225b) Bkz. 
√umð

ru™ûs: Başlar.
rûz u şeb: Gece gündüz.
rücû¡: Dönme, avdet etme: “Zîrâ 

rücû¡ çıktığı ma√alle yine ¡avdet 
etmeye derler.” (23a)

rücûm: Atmosferde yanan gök taş-
ları.

rükbân: Süvariler.
rükbe: Diz; diz kapağı eklemi.
rükn: Esas, ¡imâd.
rü…û™: Kan vs. dinmek.
rükûb ve nüzûl: Yolculuk.
rükûb: Binmek.
rükûb-ı «ayl: Ata binmek.
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§abır: Sarı sabır (Alae littoralis)
§abır-ı İs…û†arî, §abır-ı Se…û†arî. 

Sukutra bölgesine ait sabır otu 
(Aloe perfoliata)

§abır-ı Simne√ânî: Toharistan’da 
Simnecân şehrine mahsus sabır 
otu.

sâbi¡, sâbi¡a: Yedinci.
§abî: Erkek çocuk.
§âbiπ, §âbiπa: Boyayıcı, boyayan.
sâbi√: Yüzücü.
§abiyye: Kız çocuk.
sâbîzec: Bkz. sâbîzec
§âbûn: Sabun.
§abûr: Çok sabırlı; dayanıklı.
§ad¡: Kasta yer alan damarda di-

key yırtılma ya da kopma, ða§m: 
“Eger teferruð-i itti§âl ¡a∂alde 
olan damarın †ûlünde olursa ona 
§ad¡ derler.” (32a) Bkz. inficâr, 
ða†¡, fa§l, nebð

§adâ: Pas; ses.
§adâ-i √adîd, §ada’l-√adîd: Demir 

pası.
sâdd, sâdde: Engel; karşı gelen: 

rî√-i sâdd
§add: Engellemek, men¡.
§âdd: Haset eden.
§adef: Dağ gibi yüksek olan nesne.
§adef: İnci sedefi; deniz kabuklusu 

kabuğu: “~adef o şey™dir ki ke-
mikten katı ve √acerden yumuşak 
olur ve suda olur; karada olanların 
dahi lâ-ma√âle mebde™i su olur.” 
(168a) Bkz. a₣fâru’†-†îb, erneb-i 
ba√rî, veda¡, √alezûn, †alînis-i ¡atîð, 
zen†âri√, fürûfes, şâ†ıles, fû√îlâ

mâil olur. Ve ikinci §ınfı lûðûs 
tesmiye olunur, onun cismi §ınf-ı 
evvelden a¡ra∂∂ır ve o dahi mü-
devverü’ş-şekl ve eczâ-ı raðabe-
sinde √urûz-ı ₣âhireler vardır ve 
ağzında üç cism vardır ki nâtî ve 
bâriz ve müte«al«il ve emlestir. 
Ve §ınf-ı &âli&ine mûrasðayûn 
derler, onlar büyük karınca √ac-
minde olurlar ve ona ¡ucrûf tes-
miye olunur, onun levni remide-
dir ve onun bedenini nâbite olan 
ecsâm-ı §ıπâr-ı √umr i√â†a eyle-
miştir «u§û§an o ecsâm ₣ahrında 
ek&erdir. Dördüncü §ınfı saðlîs 
ve faðlûndur, zîrâ onun cemî¡-i 
bedeni §ulb olur ve nemle-i ke-
bîre gibi iki kanatları vardır. 
Ve §ınf-ı «âmisi saðîlîðûndur, 
onların cismi †avîl ve daðîð ve 
bedeni üzere nuða† «u§û§an ba-
şında ve boynunda nuðat ek&er-
dir. Ve §ınf-ı sâdisi ðâyûlað†îs 
denmekle ma¡rûftur, o §ınf †avî-
lü’l-cism, a«∂aru’l-levn olup 
ta√t-ı ¡unuðunda ibre gibi bir 
şey™ olur.” (541a)

rü™yet: Görmek.
rüyûf: Ekinli, yeşil yerler. Bkz. rîf
rüz™: Faydalanma.
rüzânet: Bkz. rezânet
rüzî: Nasip.
§a¡b, §a¡be: Güç, ağır.
§abb: Dökmek.
§abeviyye: Çocukça.
sâbı…, sâbı…a: Geçmiş, önceki.
sâbı…u’l-¡ilm: Bkz. taðdime-i ma¡-

rifet
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§afî√a: Enli nesne.
§afî…: Sık, yoğun, πalî₣; beyin do-

kusunu ve omuriliği çevreleyen 
dokunun en kalın ve en dışta-
ki katmanı, dura mater; gözün 
fibröz ve koruyucu dış katı, sk-
lera.

sâfil, sâfile: Alt, aşağı.
sâfileten: Aşağa doğru.
§âfin: Bacakta seyreden ven; safena, 

vena saphena: “Ve ayak damar-
larının biri dahi §âfindir. O §âfin 
ka¡bın cânib-i va√şîsinde olur 
ve §âfinin ₣uhûru ¡ırð-ı nesânın 
₣uhûrundan ek&er olur.” (121b)

§afîr: Islık; kulakta ıslık sesi duyma: 
“Devî ve †anîn ve §afîr kulakta 
₣âhir olan §avt-ı «afîf. Riyâ√a 
ve arı ve †âir §avtına ve devîsine 
müşâbih olur ise ona “devî” der-
ler. Sinek §avtına ve †aşt §avtına 
benzer ise ona “†anîn” derler. 
Ve kuş sıklığına benzer ise ona 
“§afîr” derler.” (283b)

§af…: Yel ağaçları hareket ettirmek.
§afn: Testis torbası, kîse: “~afn” 

«u§yenin kîsesine derler.” 
(426b); kese.

§afneyn: Testisleri koruyan iki tes-
tis torbası.

§afrâ: Ahlât-ı erba¡a’dan safrâ, ka-
raciğerde oluşur, bir kısmı kan-
la uzuvlara dağılır, bir kısmı da 
kandan ayrılarak öd kesesine 
gider, «ıl†-ı a§fer.: “Kebidde 
keylûs †ab« olup deme isti√âle 
eyledikte rıπve gibi onun üze-
rinde bir şey™ †âfî olur, ona §afrâ 
derler.” (356b)

§adefe: Kulak kepçesi.
§adefetü’l-kebîre: On dört şâmûnâ, 

1585,5 gr (Şâmûnâ 113,25 gr ka-
bul edilirse)

§adef-i firfîr: Purple murex.
§adefî: Sedef kabuklu.
§ademât: Darbeler. Bkz. §adme
sâderî†ûs: Bkz. Tebâ≠erî†ûs
§âdi¡, §âdi¡a: Yarıcı.
§âdi¡: Enine kırılmış kemik ya da 

kıkırdak: “Eger teferruð-ı itti§âl 
¡a₣mın †ûlünde vâði¡ olur ise ona 
§âdi¡ derler.” (32a)

§adîd: Yaradan akan sarı ince irin: 
“Ve ðay√ ðabîlinden olup raðîð 
olanlara §adîd tesmiye olunur ve 
πalî₣ olanlara vesa« tesmiye olu-
nur.” (511b)

§adîdât: Sarı irinler.
§adîde: Salyongozların yürüken bı-

raktıkları sümüksü sıvı.
sâdin: Putları bekleyen.
sa¡diyye: Hz. Muhammed’in zırh-

larından birinin ismi.
§adme: Vurma, çarpma, ∂arbe.
§adr: Göğüs; orta.
sâdrevân: Bir bitki, siyâh-dâverân
sâf: Sıra, kat.
§afâ…at: Sık ve sağlam olmak.
§afâyi√: Levhalar.
§afâyi√î: Yassı, düz şekilli.
sa¡fe: Saç derisi mantarı, saçkıran, 

tinea capitis.
§affârûn: Tunç, bakır işleyenler.
§âfî: Saf, temiz.
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sağalma: Bkz. bür™
§a√ârî: Sahralar, meskûn olmayan 

yerler, bevâdî.
sa√c: Deride soyulma, «adş, ka-

zınma yoluyla oluşan tahriş, 
exchortation; bağırsakların iç 
yüzünde yırtılma, intwatinal 
abrasion; bağırsak iltihabı, en-
teritis: “Eger teferruð-ı itti§âl 
cildin ya¡nî derinin teferruðu ve 
pârelenmesi ile olursa ona «adş 
derler ve sa√c tesmiye olunur.” 
(32a); “Sa√c em¡ânın sa†√-ı bâ†ı-
nında √âdi& olan şiðâða derler.” 
(39a) Bkz. «adş

sâ√ı…a: Parçalayan.
§â√î: Ayılan, kendine gelici; ayıltı-

cı.
sâ√ice: Tahriş edici.
sa«îf, sa«îfe: Gevşek, müte«al«il.
§a√îf: Yüzey.
§a√îfe: Sayfa.
§a√î√, §a√î√a: Sağlam.
sa√î…: Dövülerek toz hâline gelmiş, 

inceltilmiş olan.
§ahîl: Kişnemek.
sâ√ilî: Sahile vurmuş.
sâ√iliyye: Sahil arazisi.
sâhir: Seher hastalığına uğrayan, 

uyuyamayan.
sa√…: Dövmek, daðð, toz hâline ge-

tirmek.
§a√nâ, §a√nât: Rübey&â denilen kü-

çük balıklarla yapılan salamura: 
“¡Amel-i §a√nâ: Rübey&[â] de-
mekle ma¡rûf olan semek-i §ıπâr 
ta¡fîn olunur, suya va∂¡ olunup 

§afrâ: Hz. Muhammed’in yayların-
dan birinin ismi.

§afrâπûn: Kuyruksallayan, kuy-
ruksalan kuşu (Motacilla flava) 
Bkz. sa¡v, §afrâπûn

§afrâ-i πayr-i †abî¡î: Balgam veya 
sevdâ ile karışmış safrâ.

§afrâ-i kürrâ&î: Balgam karışmış 
yoğun kıvamlı safrânın (mirre-i 
mu««iyye) yanmasıyla siyah-
la sarı arasında renge bürünen 
safrâ.

§afrâ-i mu««î: Bkz. mirre-i 
m u « « i y y e

§afrâ-i †abî¡î: Kan üzerinde rengi 
kırmızıca köpük: “~afrâ-i †abî¡î 
demin rıπvesi üzerine gelen kö-
püğüdür; levni a√mer-i nâ§ı¡dır 
ya¡nî za¡ferân târının renginde-
dir.”

§afrâ-i zencârî: ~afrâ-i kürrâ&înin 
aşırı yanmasıyla rutubetinin ta-
mamen yok olarak beyaza çalan 
renginin siyahla sarı, kürrâ& ren-
giyle karışması.

§afrâvî-i şerâ: Bkz. şerâ
§afrâviyyü’l-mizâc: Bkz. mem-

rûrîn
§afrâ-yı mu√teri…a: Balgam ka-

rışmış yoğun kıvamlı safrânın 
(mirre-i mu««iyye) kendi kendi-
ne yanarak külleşmiş hâli.

§af§âf: Söğüt ağacı. Bkz. «ilâf
&âfsiyâ: Delikörek (Thapsia garga-

nica) Bkz. tefsiyâ, yentûn
§afv, §afvet: Saflık, paklık, temizlik.
§aπîr, §aπîre: Küçük.
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duğu cismin formuna göre şekil 
alan, hareket eden ilaç: “Ve sâil 
o devâdır ki şekli ve va∂¡ı üzere 
bi’l-fi¡l &âbit olmaz, §alâbetli bir 
cirmin üzerinde vâði¡ olsa yukarı 
†arafı aşağı †arafına √areket eder 
ve sülûku mümkin olan her †ara-
fa akar, mâyi¡âtın küllîsi bu min-
vâl üzere olur.” (137a)

§âim: Oruçlu; ince bağırsağın orta 
kısmı, duodenum ile ileum arası, 
jejunum.

sâir, sâire: Diğer
§âir, §âire: İntikal edici, §âyir; dö-

nüşücü, ¡âid, râci¡.
&âire: Sıçrayıcı, kaynayıcı.
sâ¡iye: Uçuk, nemle: “Ve sâ¡iye tes-

miye olunan nemleye dahi nef¡i 
olur.” (143b); uçuk karakterli, 
ðurû√-ı sâ¡iye.

sâ…: Bacak, diz ile ayak bileği arası, 
incik kemiği, bilek; bitkinin göv-
de kısmı, cerez. Bkz. sûð

sâ…a: Metin, konteks.
§a¡…a: Şiddetli ötme.
&a…abât: Delikler.
Sa…âlibe: Bulgarlar: “¢âmûs’ta 

ر ــ د ا ــ ــ  د ــ  א ــ  ــ  א  ا
ــ ــ و ــ   diye muðarrer-

dir ya¡nî ~aðâlibe bir §ınıftır ki 
ekûl olurlar ve bilâdları Bulgar 
bilâdı ile İstanbul arasındadır, o 
bilâdın ahâlîsinin gözleri yumuk 
ve küçük olur.” (60b)

sâ…ân, sâ…ayn: İki incik, iki bilek. 
Bkz. sâð

Sa…ârî†î…î: Keltik sümbülü? (Nar-
dus celticus)

eriyince ðadar şems-i §ayfta terk 
olunmakla ve ba¡dehu mu√tâc 
olduğu ebâzîr «al† olunup ref¡ 
olunur.” (109b); küçük balık sa-
lamurası, mâhyâbe: “O şey™dir ki 
§ıπâr ve mâli√ semekten itti«â≠ 
olunup ona lüπat-ı Fârsîde mâh-
yâbe tesmiye olunur.” (206b)

sa√nât: Vaziyetler.
§a«r, §a«re: Kaya.
§a√râ: Sahralar, çöller, berârî.
§a«rî: Kayalı, taşlı yerde olan, ye-

tişen; bir sütleğen (yetû¡) türü, 
§u«ûrî, yetû¡-ı şecerî: “Ve bun-
dan sonra aðvâsı §a«rîlerdir 
ya¡nî taşlar arasında bitip §a«rî 
tesmiye olunanlar olur.” (184a); 
“Ve ammâ §u«ûrî ki ona yetû¡-ı 
şecerî dahi derler, onun yapra-
ğı âsın §aπîr §ınıfının yaprağı 
gibi olur ve erkek yetû¡un yap-
rağı gibi dahi o nebtin a¡lâ †ara-
fı ru†ûbetli olur, √amemi çok 
olur.” (184b)

§a√v: Açık hava, ayaz: “Ve ðârûre-
ye na₣ar yevm-i §a√vda ola ya¡nî 
bulutsuz ve açıklık günde ola.” 
(81a)

§a√v: Ayılma.
§â¡id, §â¡ide: Yukarı çıkan, yükse-

len; yukarı.
sâ¡id: Ön kol, zirâ, ¡antebrachium: 

“Sâ¡id dirsek ile bilek arasıdır.” 
(15b) Bkz. ¡a₣m-ı sâ¡id

§â¡ideten: Yukarıya doğru çıkıcı 
hâlde.

sâil, sâile: Akıcı; şekli,vaziyeti bir 
şekil üzere karar etmeyen, bulun-



Tahbîzü’l-Mathûn 531

kürelerdir. Küre-i ar∂ bi-†ab¡ihi 
cümlenin vasa†ındadır ve vasa†ta 
oldukça ar∂ sâkin olur; ðasr ile 
vasa†ından i«râc olunsa ðasr def¡ 
oldukta vasa†a √areket eder, o 
sebeble ar∂a &aðîl-i mu†lað der-
ler.” (4a)

sa…îlî…ûn: Bkz. rüteyvâlât
sa…îm, sa…îme: Hasta, illetli.
sa…îrûs: Sert şişlik, §alâbet, ve-

rem-i §ulb, sclerose: “Evrâm-ı 
§ulbe beyninden saðîrûs-ı «âli§ 
o §ulb veremdir ki onda √iss ve 
elem olmaz eger o veremde ve-
lev ðalîlen √issün-mâ olur ise 
eger saðîrûs-ı «âli§ ı†lâk olun-
maz.” (500a)

§akke: Darbe.
§akke-i mûci¡a: Ağrı verici taş vb. 

darbesi.
~a…lâbî: Bk. Saðâlibe
Sa…lâbî: Bulgar.
sa…lîs: Bkz. rüteyvâlât
sa…mûnyâ: Ma√mûde (Convolvu-

lus camononia) ve usaresi.
§a…r: Çakır kuşu.
sa…râvînûn: Bir zeytin türü.
saksı: Porselen kap kacak, «azef.
sa…†: Düşük cenin.
sa…†a: Düşme.
sâ…u √urr: Bkz. vereşân
sa…y: İçirmek, suvarmak, tecrî¡.
sa…yânûn: Kılıç balığı (Xiphias 

gladius)
§ala¡: Kellik.
§ala¡: Saç dökülmesi; kel olmak.

sa…a†ât: Kırık dökük şeyler, darbe 
neticesi düşenler; eksikler.

&a…b-ı √acerî: Temporal kemik de-
liği. Bkz. ¡a₣m-ı √acerî

sa…f: Dam. Bkz. suðûf
sâ…ı†, sâ…ı†a: Düşücü, düşmüş.
sakız ağacı: Bkz. şecere-i «a∂râ, 

¡ilk-i enbâ†, ¡ilk-i bu†m, §amπ-ı 
bu†m, bu†m, termentîn, √abbe-i 
«a∂râ

sâkibeyi’l-lu¡âb: Submandibular 
tükürük bezi.

&a…îl, &a…île: Ağır, rezîn; ağır nesne; 
bedende tesiri yavaş ve yükçe 
bedende ağır olan ilaç: “Ammâ 
«afîf ve &aðîlin mâhiyyetleri 
₣âhiredir ya¡nî «afîf o devâdır 
ki onu i√timâl †abî¡ata âsân olur 
ve onun fi¡li bedende serî¡ olur. 
Ve &aðîl «afîfin ¡aksi üzere olur.” 
(137a)

§a…îl, §a…île: Cilalanmış; parlak.
&a…îlân: Su ve toprak: “¿aðîlân 

ya¡nî mâ™ ile türâb tekevvün-i 
a¡∂âya ve sükûnuna ziyâde 
mu¡îndir.” (4a)

&a…îl-i mu∂âf: Su: “Ammâ mâ™ bir 
cirm-i basî†tir ki mev∂i¡-i †abî¡î-
si ar∂ı şâmil ve havâya meşmûl 
olup ya¡nî türâbın üzerinde ve 
havânın altında olup ma√all-i 
†abî¡atı beyne’t-türâb ve’l-havâ 
olmakla suya &aðîl-i mu∂âf der-
ler.” (4a)

&a…îl-i mu†la…: Toprak: “Ar∂ 
ya¡nî türâb bir cirm-i basî†tir ki 
mev∂i¡-i †abî¡îsi ¡anâ§ır-ı sâirenin 
vasa†ı ve ortasıdır. Bi-cümletihâ 
erkân-ı erba¡a biri birini √âvî 



532 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

sâlif-i ezmân: Çok eski zamanlar.
sâlifü’z-zamân: Geçmiş zaman.
§âli√, §âli√a: Elverişli, uygun, 

muvâf ıð .
&âli&, &âli&e: Üçüncü.
sâliyûs: Bkz. sîsâliyûs
§allâb: Gayet sağlam.
§al§al, §al§ala: Ses, nesnelerden çı-

kan ses.
§amem: Sağırlık.
§amπ, §amπa: Zamk, sakız, reçine.
§amπ-ı ¡Arabî: Arap zamkı, gummi 

arabicum.
§amπ-ı bu†m: Sakız termenti. Bkz. 

¡ilk-i enbâ†
§amπ-ı dûdî: Bir ilaç: “~amπ-ı 

dûdî” i∂âfet ile devâ-i vâ√id-
dir √attâ İbn Kütbî der ki ــ  و
כ ــ ة  ــ ــ  ــ  ــ ا  اي ا
ــ א ا ده  ــ وا ط  ــ ا ب  ــ ا א  ــ  

ك ــ وا ــ  ا ــ  ــ  ا ودي  ــ  ا
אف ــ ا ــאض  ــ  ا ــ  ا ــאرة   وا
ــ ــא  ا ــ  İntehâ. (322b) وا

§amπu’l-bu†m: Bkz. termentîn
sâmi¡, sâmi¡a: İşitici; işitme: ðuv-

vet-i sâmi¡a, ¡a§ab-ı sâmi¡
sâmi√a: Müsamaha edici.
§amîm: Gerçek, halis.
&âmin, &âmine: Sekizinci.
§âmiryûmâ: Siğil otu, √aşîşe-

tü’l-¡aðreb (Heliotropium)
§amlûkî: Bkz. ðamletu’n-nesr
§amm: Zehri üç saat içinde öldü-

ren yılanlar: “¢ısm-ı evvel şe-
dîdetü’l-√iddet olan √ayyâttır ki 
onun melsû¡u üç sâ¡atten ek&er 

§alâbât: Sert şişlikler. Bkz. §alâbet
§alâbet: Sağlam olma, sağlamlık, 

sertlik, katılık, cüs™et, cesâvet; 
sert şişlik, saðîrûs, verem-i 
§ulb: “~alâbet bir veremdir ki 
sâkin ve hâdî olur ve √issi mü-
b†ıl olur veyâ«ûd müb†ıl olmaz 
ise ondan lâ-ma√âle √isse âfet 
ve «alel ¡ârı∂ olur lâkin veca¡ı 
olmaz, ammâ sere†ân müte√ar-
rik ve mütezeyyid ve mû≠î 
olur.” (32b); “Ammâ verem-i 
§ulb ya¡nî mâdde-i sevdâviy-
yeden √âdi& olup §alâbet ve 
saðîrûs tesmiye olunan verem.” 
(79a)

§alâbet-i ra√im: Rahim sertleşme-
si, rahim kalınlaşması, litometra.

Sâlâmendâr, sâlâmendârâ: Se-
mender (Caudata)

&âlâsfîs: Bkz. &âlesfîs
§alavât parmağı: Şehadet parmağı, 

sebbâbe.
§alâye: Attarların üzerinde ilaç ya 

da cevher ezdikleri düz taş.
sa¡le: Öksürük.
&a¡leb: Tilki. Bkz. &e¡âlib
¿âles: Tales.
&âlesfîs: Tere (Pachypragma mac-

rophyllum); tere tohumu, √urf-ı 
ebya∂, &âlâsfîs.

§alîb: Haç.
&âlice: Karlı.
sâlif, sâlife: Önceki, geçmiş: zamân-ı 

sâlif, tedbîr-i sâlif
§alif: Olmayan hususla övünücü.
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§ar¡: Epilepsi, sara: “Ve §ar¡ ile te-
şennüc-i mu§†ala√ın farðı budur 
ki teðallu§ ve teşennüc evvelâ 
dimâπa ¡ârı∂ olur ise ona §ar¡ 
derler ve eger evvelâ ¡u∂v-ı â«e-
re ¡ârı∂ olur ise ona teşennüc der-
ler.” (253a)

§ar¡: Yıkmak, devirmek, galebe 
çalmak.

§arâfet: Katıksızlık, saflık.
§arf: Döndürmek.
§ar«a: Şiddetli feryat.
sarı yavşan: Bkz. şî√
sarımsak: Bkz. &ûm
sârî: Sirayet edici, yayılıcı.
§arîf: Gıcırdama, §arîr: “~arîf-i es-

nân, dişlerini biri birine ∂arbe ve 
ı§†ıkâktan √âdi& olan §adâdır.” 
(256b)

§ârif: Uyumdan kaçan, ¡âyıð.
§arîf-i esnân: Dişlerin birbirine 

çarpmasından çıkan ses: “~arîf-i 
esnân dişlerini biri birine ∂arbe 
ve ı§†ıkâktan √âdi& olan §adâdır.” 
(256b)

§arî√, §arî√a: Açık.
§arî√an: Açıkça.
§arîr: Gıcırtı; dişlerin birbirine sür-

tünmesinden çıkan ses, §arîf.
§arm: Deri, cilt.
§arm: Kesmek.
§arr: Bağlamak.
sârr: Sevindirici: «aber-i sârr
§arrâre: Gıcırdayıcı.
§arr-ı müster«î: Gevşek bağlamak.

imhâl olunmaz, ona §amm der-
ler onun les¡i ¡ilâcı ðâbil olmaz.” 
(536a)

sâmm-ı abra§: Büyük keler, alaca 
keler, vezaπ.

§amm-ı mu¡a……a§a: Boynuzlu ve 
çok zehirli yılanlar.

§am§âm: Hz. Muhammed’in on kı-
lıcından birinin ismi.

§anânîr: İğ başları, §anâyir, §ın-
nârât.

§an¡at: Meslek, √irfet; üretme.
§anâyir: İğ başları; kancalar, §anâ-

yir.
sancı: Bkz. maπ§
sancmak: Batmak.
§andal: Sandal ağacı (Santalum 

sp.): §andal-ı a√mer, §andal-ı a§-
fer, §andal-ı ebya∂

§andaleyn: Kırmızı sandal ve siyah 
sandal (santalum)

§andal-ı me…â§ırî: Rengi beyaza 
çalan sarı sandal (santalum)

§anem: Put.
§anevber: Fıstık çamı, lârkes (Pi-

nus pinea)
§anevber-i Hindî: Bkz. dîvdâr
§anevberî: Çam fıstığı, çam kozası 

meyvesi şeklinde.
§anevberiyyü’ş-şekl: Çam fıstığı 

meyvesi şeklinde.
&ânî, &âniye: İkinci.
§anî¡: Yapılan iş.
~âni¡: Yaratıcı.
&âniye: Öne bükücü; ikinci.
&âniyen: İkinci olarak.
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saya yağı: Bkz. semn
§ayd: Av.
§ayf: Yaz.
§ayfen: Yaz zamanında.
§ayf-ı …âyı₣: Yazın en sıcak döne-

mi.
§ayf-ı ra†b: Havası nemli yaz: 

“~ayf-ı cenûbîden murâd √ârr ve 
ra†b olup o §ayfta miyâ√ın ke&-
reti ve şimâlî riyâ√ın inðı†â¡ı ola. 
Mesî√î’nin katında §ayf-ı cenûbî 
o §ayftır ki havâsı cenûb †arafın-
dan gele.” (39b)

§ayf-ı §âyif: Çok sıcak olan yaz.
§ayf-ı şimâlî: Kuzey rüzgârlarından 

dolayı havası soğuk ve kuru olan 
yaz.

§ayf-ı yâbis: Havası kuru yaz.
§ay√a: Yüksek sesle seslenme, ba-

ğırma, §a¡ða.
sâyiπ, sâyiπa: Boğazdan sühuletle 

geçici (yiyecek, içecek).
§âyir: Bkz. §âir
§ay…al: Parlatıcı, pas giderici.
§ayrûret: Dönüşme.
§ayyâ√: Bağırıcı.
sâ≠ec: Sade; sâ≠ec-i Hindî, mâlâ-

fiyûn, Hint defnesi (Cinnamo-
mum tamala)

sâ≠ec-i Hindî: Bkz. sâ≠ec
sâ≠enec: Bkz. şâdenec
&e¡âbîn: Yılanlar.
se¡âlî: Gülyabaniler: “Ve Süheylî 

katında gündüz görünene “si¡lât” 
ve gece görünene “πûl” ı†lâð 
olunur. Ve Kazvînî der ki “Mü-

§ar§ar: Ağustos böceği; ; çekirge 
(Grylloidea) Bkz. cedâcid

§ârûc: Alçı, kils.
sârûs: Hindiba? 
sa¡ter: Yabanî İran kekiği (Zataria 

multiflora)
sa†√: Yüzey, yüz.
sa†√-ı bâ†ın: İç yüz.
sa†√-ı ₣âhir: Dış yüz.
sâ†ı¡, sâ†ı¡a: Tozan, havaya yükse-

len; apaçık, kesin.
sâtir, sâtire: Örten, mücellil.
sa†ûriyûn: Satyrium trifolium, orc-

his alba, †irîðâlî.
sâ†ûs: Lepra hastalarının beden-

lerinde oluşan bezeler: “Ve 
bedeninde zevâid-i πudediyye 
¡ârı∂ olur ve o zevâid o √ayvâ-
na müşâbih olur ki ona Yûnânî 
lüπatinde sâ†ûs derler.” (502b)

sa†vet: Sert müdahale, ¡unf.
§a¡v: Kuyruksalan kuşu. Bkz. 

§afrâπûn
§avâb: Doğru.
§avlecân: Çevgân.
§avm: Oruç tutmak.
§avma¡a: Başı sivri, ince: “~avma¡a 

o nesne[ye] derler ki ucu ince 
ola. Na§ârâ evleri ve ma¡bedleri 
ek&erî çadır hey™etinde olup başı 
sivri olduğundan §avma¡a tesmi-
ye olundu.” (162a)

§avn: Korumak, √ıf₣, tevaððî.
§avt: Ses.
sa¡y: Yayılma, sirâyet; gayret et-

mek, ictihâd, mücâhede.
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sebeb-i bâdî: İlk sebeb, ana sebep. 
Bkz. esbâb-ı bâdiye

sebeb-i fâ¡ilî: Hastalığın yol açan 
ana etken, ¡illet-i fâ¡iliyye.

sebeb-i πayr-i mu«allif: Hastalığa 
kaynaklık eden, ancak kaynak 
ortadan kalkmakla hastalığı son-
landıran ilk sebep, baş ağrısına 
yol açan güneşin bertaraf olma-
sında baş ağrısı geçerse güneş 
sebeb-i πayr-i mu«alliftir: “Se-
beb-i πayr-i mu«allif o sebebdir 
ki sebebin zevâli ile o sebebin 
e&eri ve müsebbebi ma¡an zâil 
ola, o §udâ¡ mi&lli ki şemsten 
√â§ıl olup şemsin zevâli ile §udâ¡ 
dahi zâil olur.” (34b)

sebeb-i mu«allif: Hastalığa kay-
naklık eden, ancak kaynak orta-
dan kalkmakla hastalığı devam 
ettiren ilk sebep, baş ağrısına yol 
açan güneşin bertaraf edilmesine 
rağmen baş ağrısının devamı-
na sebep ederse güneş sebeb-i 
mu«alliftir: “Sebeb-i mu«allif 
ona derler ki sebeb zâil olmak-
la müsebbeb ve e&er zâil olmaya 
belki bâðî ola, me&elâ şemsten 
√â§ıl olan §udâ¡ şemsin zevâli 
olmasa ona sebeb-i mu«allif tes-
miye olunur.” (34b)

sebeb-i sâbı…: Bkz. esbâb-ı sâbıða
sebeb-i vâ§ıl: Bkz. esbâb-ı vâ§ıla
sebe«a: Toprağı çorak yer. Bkz. 

sibâ«, sibâ«ât
sebe«î, sebe«iyye: Çorak yere ait; 

tuzlu.
sebel: Kornea yüzeyinde damar-

laşma ve granülasyon dokusun-

teşey†ıneden πûle muπâyir bir 
şey†âna si¡lât derler.” Ve ¢âmûs 
‘ta o şeyâ†în insânı ekl eder diye 
ta§rî√ eder. Ve si¡lâtın ek&er-i 
vücûdu feyâfîde ve geniş §a√râ-
larda olur, eline eger insân girer 
ise kedinin fârı oynattığı gibi 
insân ile oynar. Ve ba¡∂ı kerre 
si¡lâtı ≠i™b a«≠ edip iftirâs eder 
ve si¡lât §ay√a edip der ki “±i™b 
beni a«≠ eyledi! Benim yanımda 
bin altın vardır, beni kurtaranın 
olsun” der. Nâs işitirler ve si¡lât 
olduğunu bilir kimse mühimm 
eylemez.” (250b) Bkz. si¡lât

&e¡âlib: Tilkiler. Bkz. &a¡leb
&e™âlîl: Siğiller. Bkz. &ü™lûl
seb¡a-i ezvâc: Zigomatik yedi ke-

mer: “Nefs-i dimâπdan yedi çift 
¡a§ab nâbit olur ki seb¡a-i ezvâc 
derler:” (22b)

&eba…: Yaşlık, yaş olma, belel, le&að: 
“Eşcâr-ı le&iða le&að ile ıslanmış 
ağaçlar demektir. Le&að ve &ebað, 
belel ma¡nâsınadır. (38b)

seba†: Kökü bir olup dalı gür ve çok 
olan ağaç.

sebbâbe: Şehadet parmağı, §alavât 
parmağı.

sebeb: Sebep; hastalığın, sıhhatin 
ya da bu ikisi arasındaki hâlin 
nedeni: “Biz deriz ki ¡ilm-i †ıbb-
da sebeb o emre derler ki o emr 
evvelâ √âdi& ve √â§ıl olup beden-i 
insânın a√vâl-i &elâ&esinin birinin 
√udû&unu veyâ«ûd &ebâtını îcâb 
eyleye. Bedenin a√vâl-i &elâ&esi 
§ı√√at ve mara∂ ve beynehümâda 
olan √âlet-i &âli&edir.” (30b)
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sedbe: Göz yuvarlağında küçük 
sivilce tarzında oluşan etlenme: 
“Bir âfettir ki muðlede be&re gibi 
bir la√miyyet ¡ârı∂ olur.” (275a)

seder: Göz kararması: “Ammâ 
seder o ¡illettir ki onun §â√ibi 
ðıyâm eylese gözü kararır, ¡aynı 
muzlime olur ve suðû†a mühey-
yâ ve müsta¡idd olur.” (251a)

sedîd: Doğru.
&edy: Meme. Bkz. e&dâ
&edyân: İki meme.
sefâl: Alt kısım, aşağı.
&efârî…: Meyvenin dala bağlanan 

üst kısmında meyveye yapışık 
pulumsu nesne: “Ve o &uðbe 
üzüm salkımının √abbeleri 
&efârîðten ya¡nî ¡alâðalarından 
ða†¡ olundukta √abbe-i ¡ineb-
de bâðî kalan &uðbe mi&âlinde 
olur.” (265b)

sefendânem: Çiriş otu (Asphode-
lus), esrâş.

sefercel: Ayva (Cydonia oblonga): 
sefercel-i mu§affâ, sefercel-i ki-
bâr, sefercel-i muðaşşer, sefer-
cel-i «âmi∂, sefercel-i müreb-
bâ, sefercel-i müshil, sefercel-i 
müzz

sefercelî: Ana maddesi ayva (se-
fercel) olan ve ðûlınc tedavisin-
de kullanılıp terkibinde ¡asel, 
zencebîl, dâr-ı fülfül, dâr-ı 
§înî, ðâðule, za¡ferân, ma§†akî, 
saðmûnyâ, türbüd-i ebya∂ bu-
lunan; bedendeki zararlı mad-
delerin temizliğinde müshil gibi 
kullanılıp (sefercelî-i müshil) 
terkibinde sefercel, fülfül, zen-

dan zanmsı örtü oluşması ile 
belirgin durum (pannus): “Sebel 
emrâ∂-ı ¡ayndan bir mara∂dır ki 
¡aynda olan ¡urûðun ittisâ¡ın-
dan √âdi& olur. ¡Allâme der ki 
e†ıbbâ sebeli ta√ðîð edemeyip 
her biri ₣annlarına ittibâ¡en bir 
türlü ta¡rîf ederler, √attâ Şey«-i 
Re™îs’in celâlet-i ðadri ₣âhir 
iken o dahi ta√ðîð edememiş-
tir.” (31a); “Sebel bir πışâve 
ya¡nî bir perdedir, mülte√ime 
ve ðarniyye sa†√-ı ₣âhirlerinde 
olan ¡urûðun intifâ«ından √âdi& 
olur. O iki sa†√ın müntefi«a 
¡urûðlarının arasında du«ân gibi 
bir πışâ müntesice olup ona πı†â 
ve πışâve denir.” (272a)

seb√a: Hz. Muhammed’in atların-
dan birinin ismi.

sebi«a: Kurumuş.
sebîke: Külçe.
sebîleyn: Vajen ve anüs.
sebistân: Sipistan (Cordia myxa, 

Cordia sebestana)
seb…, seb…at: Geçmek, teðaddüm.
sebk: Kuyumculuk, döküm sanatı.
&eb…: Süratle çıkmak.
seb†: Kıvırcık olmayan, düz. Bkz. 

lûfu’l-√ayye
sebu¡: Yırtıcı hayvan. Bkz. sibâ¡
sebu¡iyyet: Vahşî hayvan hâli.
&ecâcen: Şırıldamayla akarak.
sec√: Ötmek, na¡ð.
&ecîr: Posa, küspe, &üfl, cibre.
sedâd: Hz. Muhammed’in yayla-

rından birinin ismi.
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gümüş veya bakır, seðûdûs: “Ve 
tûtiyâ ile sefûdiyûnun farðı bu-
dur ki tûtiyâ ta§¡îd olunur, ammâ 
sefûdiyûn o enâbîðin ta√tında 
ve esfelinde müctemi¡a olur.” 
(214a)

sefûf: Ağız yoluyla kullanılan kuru 
toz hâlinde ilaç. Bkz. istifâf

sefûfât: Ağız yoluyla kullanılan 
kuru toz hâlinde ilaçlar. Bkz. is-
tifâf

sefûf-ı Aris†û†âlîs: Mide fesadı 
(≠ereb), sararma, ağız kokusu, 
kuruntu ve unutkanlık için kul-
lanılan; terkibinde ðırfe, sâ≠ec-i 
Hindî, hâl, ¡ûd-ı Hindî, esârûn, 
keyye, menzû¡u’n-nevâ helîlec-i 
Kâbülî, iklîl-i melik, ferenc-
müşk, nâr-müşk, nâr-ı ðay§ar, 
kemmûn, dâr-ı §înî, üşne, fülfül, 
zencebîl, ðaranfül, √abbu’r-rum-
mân, cevz-i bevvâ, ðâðule, misk, 
¡anber, kâfûr ve sükker-i †aber-
zed bulunan sefûf.

sefûf-ı Bermekî: Bağırsak kurtları 
ve mide zafiyeti için kullanılan; 
terkibinde helîlec, emlec, birinc, 
lübâb-ı türbüd ve fânî≠-i †aber-
zed bulunan sefûf.

sefûf-ı ¡ubâde: karaciğer zayıflığı 
ve mide felci için kullanılan; ter-
kibinde lükk-i ¡îdân, √abbu’l-âs, 
bellû†-ı yâbis, sükker-i †aberzed, 
ma§†akî, ðuşûr-ı rummân, ¡af§, 
lübân, zencebîl bulunan sefûf.

sefûfu’l-isfend: Çocuklarda bal-
gam ve safranın zararını telafi 
için kullanılan ve terkibinde em-
lec, helîlec, belîlec, ¡âðırðar√â, 

cebîl, saðmûnyâ ve bal bulunan; 
iştahsızlık ve hazımsızlık, kara-
ciğer zayıflığı ve mideyi pekleş-
tirmede kullanılıp (cüvârişen-i 
sefercel) terkibinde sefercel 
suyu, ¡asel ve isteğe bağlı olarak 
başka unsurlar katılan; mideyi 
kuvvetlendirmek ve iştahsızlığı 
gidermekte kullanılıp terkibinde 
sefercel suyu, ¡asel, «all-i siððîf, 
zencebîl, fülfül-i ebya∂, fülfül-i 
esved, dâr-ı fülfül, ¡ûd-ı niyy, 
dâr-ı §înî bulunan cüvârişenler.

seffâk: Kan dökücü, katil.
seff-i da…î…: Unu iyice dövüp ıslat-

mak.
seffûd: Demir şiş, kebap şişi: “Sef-

fûd, tennûre vezni üzere şol 
√adîdedir ki üzerinde lu√ûmu 
şeyy ederler.” (12a)

seffûdî: Şiş şeklinde. Bkz. derz-i 
seffûdî

sefîdûliyûn: Acanthus germanica, 
heracleum? Bkz. seðandîliyûn

sefîdûs: Bkz. ðı&&â-i √ımâr
sefî…a: Üzerinde hasır dokunan 

tahta: “Sefîða” o «aşebedir ki 
¡arî∂ ve †avîl olur; o «aşebenin 
bûrây ve √a§îr üzerinde örülür. 
Ve ke≠âlik altın ve gümüş gibi 
nesnelerden ince örgüler sefîða 
üzerinde örülür.” (26a)

sefîne: Gemi. Bkz. semârî
sefliyûn: Baldırgan (Ferula asafoe-

tida) gövdesi, selfiyûn.
&efsiyâ: Bkz. tefsiyâ
sefûdiyûn: Eritildikten sonra al-

tında köpüksü tortu olan altın, 
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&e«in, &e«ine, &e«în, &e«îne: Kalın; 
katı, koyu, πalî₣.

sehl, sehle: Düz yer, sühl; kolay.
sehlü’l-ilti…â†: Alımı kolay.
sehm: Hisse, pay; ok.
sehmî: Bkz. derz-i sehmî.
sehv: Unutma.
se…âbinûn: Bir şiyaf.
&e…âfe: Keskinlik.
se…am: Hastalık, mara∂. Bkz. 

esðâm:
se…andîliyûn: Baldırgan (Herac-

leum) Bkz. sefîdûliyûn
se…an…ûr: Skink, sakankur, 

isðanðûr, isðanðûrâ, mâî verel 
(Scincus officinalis): “İsðanðûr” 
verele müşâbihtir. Ba¡∂ılar ve-
rel-i mâî derler, nevâ√î-i ~a¡îd’de 
Nîl’de ve rimâlinde bulunur ve 
Hind’de ve ba√r-i ¢ulzüm’de 
bulunur. Erkeğinin iki ≠ekeri ve 
dişisinin iki ferci olur ve erkeğin-
de «orûs «u§yesi gibi iki bey∂a 
olur ve dişisinin yumurtası yirmi 
ðadar oldukta kuma defn eder, 
bilâ-√i∂ânetin kumda yumurtadan 
veledi çıkar ve büyüklüğü kedi 
ðadar ve kediden küçük olur ve 
derisi mülâyim olur, ammâ vere-
lin derisi «uşûnetli olur.” (147b)

sekb: Dökmek, su dökmek.
sekb: Hz. Muhammed’in atlarından 

birinin ismi.
sekbînec: Kasnı (Ferula persica)
sekenât: Sükûnlar, sessiz aralar.
seker: Sarhoş edici olan nesne, 

müskirat, şarap.

verd-i a√mer, cüllenâr, summâð, 
keymûrde, ¡urûð-ı cevzü’l-ðay™, 
√abbu’l-âs, ¡af§, √abað, ðâðule, 
ðaranfül bulunan sefûf.

sefûfu’l-mil√: Mizacı hararetliler 
için ve iştah açıcı olarak kullanı-
lan toz ilaç.

seπûπ: Yüze sürülen yağ.
seğrimek: Seğirmek.
se√âb: Bulut; nubecula, korneada 

leke: “Ve ikinci §ınıfı evvelkiden 
derinde olur ve şedîden ebya∂ 
olup √acmi a§πar ve küçürek 
olup ona se√âb derler.” (270a) 
Bkz. πamâm; bulut; sıvı yüze-
yine çıkan tortu: “Eger rüsûb 
ðârûrenin fevðinde olup †âfî olur 
ise ona πamâm ve se√âb tesmiye 
olunur.” (88b) Bkz. πamâm

se«âfet: Hafiflik, incelik; gevşek-
lik, vehn, rı«v.

se√ane: Vücudun renk, şekil ve va-
ziyeti.

sehekî: Ter kokulu.
seher: Uyuyama hastalığı, yaða₣a-i 

müfri†a, erað, insomnia; uyku-
suzluk.

seher-i sübâtî: Hafif koma duru-
mu: “Sübât-ı seherî dimâπda 
bir veremdir ki mâddesi §afrâ 
ve balπamdan mürekkebe olur. 
Eger §afrâ πâlib olur ise ona 
seher-i sübâtî derler ve eger 
balπam πâlib olur ise ona sübât-ı 
seherî derler, sübât-ı eraðî dahi 
derler.” (79a)

se√î…: Dövülmüş, toz hâline getiril-
miş.
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olunur. Mav§ıl diyârında ona 
yebrû√-ı berrî derler veyâ«ûd 
luffâ√-ı berrî derler.” O kimse-
nin bu kelâmında na₣ar vardır.” 
(314a)

selâ: Meşîme, plasenta.
selâ√if: Kaplumbağalar
&elâ&e, &elâ&e: Üç.
selâset: Yumuşak, kolay olma.
selâ†a†: Dil uzatma, dille insanları 

incitme.
&elc: Kar: “Mâ-ı câmiddir ki onun 

cümûdu cevvde olan havânın 
bürûdetinden olur.” (216a) Bkz. 
&ülûc

selem: Bkz. ðara₣
selfiyûn: Bkz. sefliyûn
sel«: Hayvandan tulum gibi çıka-

rılan deri; bir nesne üzerinden 
örtü, deri veya perdeyi kaldır-
mak, gidermek, keş†.

sel«ü’l-√ayye: Yılanın soyup çı-
kardığı eski derisi.

selî«a: Tarçın (Cinnamomum cas-
sia)

selî«iyye: Bir tarçın türü.
selîm, selîme: Sağlıklı.
selîmen ¡ani’l-hatar: Zarardan sa-

lim olarak.
selis: Kolay; mülayim, yumuşak. 

Bkz. selisü’l-bevl
selisü’l-bevl: İstem dışı idrar çık-

ması.
sel…: Sıcak suda haşlama.
sel…a: Sıcak suda bir kere haşlama.
sel…ât: Sıcak suda haşlamalar.

sekkâ™: Kulağı olmayan: “Pes sek-
kâ™ ü≠ünü olmayana derler ve 
şerfâ™ ü≠ünü †avîl ya¡nî bâdî 
na₣arda kulağı mer™î olana der-
ler.” (90a)

sekr: Engel, bent; sarhoşluk.
sekrân: Sarhoş. Bkz. sükârâ
sekte: Felç, apopleks: “Sekte 

bi’l-cümle bedende olan a¡∂â 
√iss ve √areketten külliyyen 
mu¡a††ale olmağa derler.” (256a) 
Bkz. sükât

se…ûdûs: Eritildikten sonra altında 
köpüksü tortu olan altın, gümüş 
veya bakır, sefûdiyûn: “Ve rüsû-
bî olan ðılîmiyâya seðûdûs tes-
miye olunur.” (214a)

se…ûla…andriyûn: Baldırıkara, 
isðûlaðandriyûn, isðulafend-
riyûn (Asplenium adiantum)

se…ûlûfender: Çıyan: “Bu √ayvân 
müfredâtta “seðûlûfender” res-
mi üzere yazılır ve ona el-ân ebû 
seb¡ate ve seb¡în tesmiye olunur, 
ammâ ðudemâ ümmü erba¡ate ve 
erba¡în derler idi.” (542b)

se…ûlûmus: Bkz. √arşef
se…ûrdiyûn: Bkz. isðûrdiyûn
se…ûrifiyûn: Bkz. †arâ¡ûn
se…ûr≠iyûn: Bkz. isðûrdiyûn
se…û†ûn: Hayy-ı ¡âlem, karakafes, 

sermaðû†ûm, semðû†ûn (Symph-
ytum officinale): “Ve bir kimse 
edviye cem¡ eylediği kitâbında 
yazdı ki “Seðû†ûn bir nev¡ fû-
tenecdir ki beyne’§-§u«ûr nâbit 
olur; o fûtenec a«≠ olunup ferk 
olunur ve ba¡dehu tuz ile ekl 
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bunun ta«dîri eşerrdir, √ayyen ve 
meyten ta«dîr eder √attâ ðavm 
√âlini bilmeyip ekl eylediler ve 
cümlesi helâk oldular.” (52a)

semek-i ra∂râ∂î: Ala balık.
semekî: Balıklı; balık kokulu.
semend: At.
&emer, &emere: Meyve, mîve
semerbiyûn: Yabani kereviz, ke-

refs-i berrî, kerefs-i Rûmî, 
kerefsü’l-Fürs, semûrbiyûn, 
semûrîðûn, semûrî&ûn, semer-
fiyûn (Smyrnium) 

&emere-i †arfâ, &emeretü’†-†arfâ: 
Ilgın ağacı (Tamarix) meyvesi. 
Bkz. cevzü’†-†arfâ

semerfiyûn: Bkz. semerbiyûn
semice: Çirkin, ðabî√a.
semîd: Has ekmek; kepeksiz un: 

Ve nu«âlesi i«râc olunan daðîð 
semîd tesmiye olunur ve nu«âle-
si i«râc olunmaz ise ona «uşkâr 
derler.” (175b)

semîn, semîne: Şişman, semiz, 
dolu. Bkz. simân

semîn: Kırmızı et üzerinde olan 
yağ, vedek: “Semîn ile şa√mın 
farðı budur ki semîn la√m-ı a√-
merin üzerinde olur ve şa√m 
la√m üzerinde olmaz belki civâ-
rında olur.” (60a); şişman.

semîrî&ûn: Bkz. semerbiyûn
semiz ot: Bkz. baðlatu’l-√amðâ
semk: Yükseltmek, irtifâ¡.
sem…û†ûn: Bkz. seðû†ûn
semm: Zehir, ağı; insanın ölümü-

ne yol açan deva: “Semm, ðâtil 

sell: Çekip çıkarmak.
sel†ıyûn: Bkz. heyfelîmûn
selû&ûn: Spina alba hortensis.
selvâ: Bıldırcın.
selve’n-na«l: Bal: “Sedîdî nüs«a-

sında “selve’n-na«l” vâði¡ olup 
¡asel ile tefsîr eylemiştir; “selvâ” 
¡asel” ma¡nâsına geldiği Vanku-
lu lüπatinde dahi mu§arra√tır; 
bizim nüs«alarımızda ــ ا ــ   
vâði¡dir, ta√rîf olduğu ₣âhirdir.” 
(330a)

sem¡: İşitmek; kulak.
semâ¡: Musiki.
semâcet: Çirkinlik, ðub√.
semâ√at: Kolaylık göstermek, izin 

vermek.
semâ√î…: Kemik dış zarları ince 

zarlar, aπşiye-i raðîða. Bkz. 
sim√âð

semâim: Sam rüzgârları.
semânet: Semizlik, şimanlama, et-

lenme.
semârî: Bir cins küçük gemi.
semâriyât: Semârî denilen küçük 

gemiler.
semârûs: Osmerus (Osmerus epar-

lanus)
semek, semeke: Balık.
semek-i âcâmî: Bataklıklarda yaşa-

yan balık.
semek-i mu«addir: Elektrik balığı, 

ra¡¡âd, erðâ: “Semek-i mu«addir, 
ra¡¡âd dedikleri semektir ki §ay-
yâdın şebîkesine tutulsa o §ay-
yâdın eli mürte¡işe olur. Semek-i 
mu«addirin biri dahi “ ــ و ”dir, 
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&enâyâ: Öndeki dört dişler, kesici 
dişler.

&enâyâ-yı erba¡a: Ön dört dişler, 
kesici dişler.

senber: Bkz. sîsenber
sencerînâ’l-kebîr: Terkibinde 

cünd-i bîdester, afyûn, dâr-ı §înî, 
esârûn, fû, mû, dûðû, dâr-ı fül-
fül, ðınne, ðus†, za¡ferân ve ¡asel 
bulunan ilaç.

sencerînâ’§-§aπîr: Terkibinde 
cünd-i bîdester, afyûn, dâr-ı §înî, 
mû, fû, dûðû, esârûn, fülfül, dâr-ı 
fülfül, ðınne, mürr, ðus†, za¡ferân 
bulunan ilaç. Başka formülleri de 
vardır.

sencerniyâ: Bkz. sencerînâ
sencisbûye: Bkz. penc-engüşt
senderî†is: “Senderî†is bir nev¡ ne-

bât-ı rebî¡îdir, varaðı ferâsiyû-
na ve bellû†un varað-ı §ıπârına 
benzer, †a¡mında ðubû∂at vardır, 
taşlıkta biter, bezr-i esvedi olur, 
†abî¡atı bâride ve ðâbı∂adır, ru†û-
beti ₣âhiredir.” (150b)

senderûs: Sandarak ağacı (Tetrac-
linis articulata) reçinesi.

senderûyâ: Galium aparine? Bkz. 
«arbiyân

&endüve: Göğüste memelerin çık-
tığı yer: “¿edyin bittiği mev∂i¡e 
&endüve derler.” (222b)

sene-i Şemsiyye: Güneş yılı: “Mü-
me&&il-i Şems’in πarbdan şarða 
√areket-i «â§§ası olur, o √are-
ket-i «â§§a ile felek-i burûcdan 
bulunduğu burcda bir gün ve bir 
gecede bir derîce ða†¡ edip üç yüz 

gibi mizâcı ifsâd eder lâkin 
ðâtil nesnede bir keyfiyyet olur 
ki o keyfiyyet mizâc-ı insâna 
mü∂âdde olur ve o keyfiyyet 
insânın helâkine mü™eddî olur, 
ammâ semm gâhîce keyfiyyet 
ile helâke mü™eddî olur ve gâhî-
ce bi’l-«â§§a ihlâk eder, ≠ikr 
olunan keyfiyyet olmaz; bîş 
dedikleri nebt bi’l-«â§§a helâ-
ke mü™eddî olmakla semm olur, 
ðâtil olmaz ve afyûn mi&lliler 
hem ðâtil olur ve hemm semm 
olur.” (138b)

semmiyyet: Zehirlilik.
semmûr: Samur.
semn: Yağ; saya yağı.
&emneşî: Küçük ağaç: “Nebâtın 

ðadd ve ðâmetinden ziyâde olup 
şecer ðâmetinden noð§ân olur 
ise o nebâta nebât-ı &enmeşî der-
ler.” (145a)

semn-i ba…ar: Sığır yağı.
semn-i πanem: Koyun yağı.
semn-i ≠âib: Erimiş yağ.
semniyyet: Semizlik.
semt-i re™s: Zenit.
semûrbiyûn: bkz. kebîkec
semûrî…ûn: Bkz. semerbiyûn
semûrî&ûn: Bkz. semerbiyûn
semûriyâ: Bir tür zehirli yılan 
semûsâ: Bülbül otu (Sysimnrium)
senâ: Sinameki (Cassia)
senâm: Hörgüç.
senâsin: Omurun yukarısındaki çı-

kıntılar, processus spinosi, şevk. 
Bkz. sinsin
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&erb-i şa√mî: Bkz. &erb
serbiyûn: Bkz. serbiyûnu’l-Erme-

niyyü’l-a§fer
serbiyûnu’l-Ermeniyyü’l-a§fer: 

Deniz yavşanı, efsentîn-i ba√rî, 
şî√-i Ermenî, serbiyûn (Artemi-
sia santonicum)

serçe: Bkz. ¡a§âfîr
serdâbî: Soğukluk, serin yer.
sere: Karış.
sereb: Yer altında oluşturulan oda. 

Bkz. esrâb
serec: Anüs içinde bir sinir.
seref: Aşırı.
sere†ân: Kanser, yengeç Bkz. ir-

biyân; yengeç; yengeç burcu.
sere†ânât: Kanserler.
sere†ân-ı ba√rî: Deniz yengeci.
sere†ân-ı nehrî: Irmak yengeci.
sere†ânî, sere†âniyye: Kanserli.
sereyân: Sirayet etmek, yayılmak.
serî¡, serî¡a: Tez, hızlı.
serî¡an: Hemen, tezce, va√yen.
&erîd: Tirit. Bkz. &erâyid
serîr: Taht.
serî¡ü’l-…atl: Çabuk öldürücü. 
serî¡ü’l-πa∂ab: Çabuk öfkelenen.
serî¡ü’l-ha∂m: Hızlı sindirilen, 

serî¡ü’l-inhi∂âm.
serî¡ü’l-inhi∂âm: Hızlı sindirilen, 

serî¡ü’l-ha∂m.
serî¡ü’l-…abûl: Etkisi hızlı, serî¡ü’t-

te™&îr.
serî¡ü’t-ta√allül: Hızlı çözülücü.
serî¡ü’t-teberrüd: Çabuk soğuyucu.

altmış günde devri tamâm olur 
ve burûc-ı i&nâ ¡aşeri o eyyâmda 
devr eder ve tamâm-ı devrine se-
ne-i Şemsiyye derler.” (41b)

sengîn: Taştan.
sengisbûye: Bkz. penc-engüşt
&eniyy: Üç yaşına girmiş koyun, 

keçi.
&eniyye: Öndeki dört diş. Bkz. e&nâ
senûn: Dişe sürülen ilaç.
senûnât: Dişe sürülen ilaçlar.
serâb: Serap: “Serâb, √arâretin iş-

tidâdı vaðt ve zamânında nı§f-ı 
nehârda §a√râlarda mâ-ı cârî gibi 
görünen nesnelerdir, o ma√allden 
akar ırmak var ₣ann olunur, ma¡a-
hâ≠â sudan bir nesne yoktur ve 
ba¡∂ı §abâ√ ve akşam vaðtlerinde 
dahi o √âlet i√sâs olunur lâkin o 
ma√sûs ufuðta beyne’s-semâi 
ve’l-ar∂ görünür, ona âl tesmiye 
olunur.” (128b)

sera«s: Eğrelti otu, eyrelti (Poly-
podium filix-mas; Polypodium 
filix-femina), keyl-dârû.

serâ†în: Yengeçler. Bkz. sere†ân
&erâyid: Tiritler. Bkz. &erîd
&erb: Karın organlarını mideye bağ-

layan periton kıvrımı, omentum, 
&erb-i şa√mî, iç organ askısı: 
“¿erb mi¡deyi ve em¡âyı √âvî bir 
πışâdır; §ıfâð ve merâðð tesmi-
ye olunan πışâlar &erbin üzerin-
de ve &erbi √âvî olurlar.” (25b); 
“¿erb-i şa√mî ki âlet-i πıdâ ile 
âlet-i teneffüs beyninde olan 
√icâb-ı √âciz-i &elâ&enin biridir.” 
(8b)
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sevâ…î: Toplardamarın ana kolla-
rından ayrılan cedâvilin (ikinci 
ayrılmanın) şubeleri: “Ve cedâ-
vilin şu¡belerine sevâðî derler.” 
(9a); küçük ırmaklar.

&evâlîl: Bkz. &e™âlîl
sevdâ: Sevdâ hastalığı; siyah; siyah 

hılt: “Kebidde keylûs †ab« olup 
deme isti√âle eyledikte rıπve 
gibi onun üzerinde bir şey™ †âfî 
olur, ona §afrâ derler ve bir şey™ 
dahi rüsûb edip dibine çöker, 
ona sevdâ derler.” (356b)

sevdâ: Siyah.
sevdânî: Serçe.
sevelân: Ala cehri (Rhamnus persi-

cus)
&everân: Sıçramak, şiddetli hare-

ket, heyecân.
severât: Şiddetler.
sevî…: Kavrulmuş un: sevîð-i şa¡îr, 

sevîð-i √ın†a: “Ve sevîð piste 
dedikleri, †a¡âmdır ki Fârsîdir, 
Türkîde kavut derler, unu su ile 
†ab« edip √elvâ gibi pişirirler ve o 
su ile kavrulmuş unu sonra su ile 
veyâ«ûd yağ ile ıslatıp ekl eder-
ler, ona sevîð-i meltûb u mücte-
da√ derler.” (175b); kurutulduk-
tan sonra kavrulup öğütülen mey-
ve: sevîð-i tuffâ√, sevîð-i nebð

sevî…î: Uzuvda küçük parçalar hâ-
linde olan kopma, cevzî, cerîşî.

&evr: Öküz. Bkz. &îrân
sevret: Şiddet.
seyelân: Akmak, dürûr.
seyelân-ı dem: Kanama, hemoraji, 

nezf-i dem.

serî¡ü’t-tesa««un: Çabuk ısınıcı.
serî¡ü’t-te™&îr: Etkisi hızlı, 

s e r î ¡ ü ’ l - ð a b û l .
serma…: Sirken, tel pancarı, koyun 

sarmaşığı, kara pazı, ða†af (Che-
nopodium album) Bkz. baðla-i 
Yemâniyye

serma…û†ûn: Bkz. seðû†ûn
serrâ™: Sevinmek.
sersâm: Menenjit.
sersâm-ı bârid: Bkz. nisyân, 

l î&erπus.
sersâm-ı √ârr: bkz. verem-i √ârr
sersâm-ı √ârr-ı demevî: Bkz. 

ðarânî†us
serv: Servi ağacı (Cupressus sem-

per virens)
serv-i cebelî: Bkz. ¡ar¡ar
servî: Bir sütleğen (yetû¡) türü: “Ve 

sonra aðvâsı servî dedikleri ve 
ba¡dehu ba√rî dedikleri yetû¡-
lar olur ki sâ√il-i ba√rda biter.” 
(184a); “Ammâ yetû¡un servî 
§ınıfı onun bir şibr miðdârı πu§-
nu olur ve bir şibrden ziyâde dahi 
olur ve yaprağı serv ve §anevber 
yaprağına müşâbih olur lâkin 
ru†ûbeti ziyâde olur.” (184b)

setr: Örtmek, teclîl, taπ†ıye.
se¡û†: Burna enfiye şeklinde çekilen 

deva.
&evâbit: Sabit yıldızlar.
sevâd: Siyahlık, siyah renk.
sevâd-ı ¡ayn: Gözün kara kısmı.
sevâd-ı şa¡r: Saç kılının siyahlığı.
sevâ√il: Sahiller.
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§ıfa…ât-ı mi¡de: Karın zarları, peri-
toneum.

§ıfâ…-ı bu†ûn: Karın zarları, peri-
ton.

§ıfâ…-ı dâ«il: Bkz. bârî†ârûn
§ıfâ…-ı «âric: Bkz. merâðð
§ıfâð-ı &e«în: Beyin dokusunu ve 

omuriliği çevreleyen dokunun 
en kalın ve en dıştaki katmanı, 
dura mater.

§ıπar: Küçük olmak, küçüklük.
§ıπâr: Küçükler. Bkz. dûd-ı §ıπâr
sığır gözü: Bkz. uð√uvân.
sığır yağı: Bkz. semn-i baðar
sığır: Bkz. baðar
sığırcık: Bkz. zürzûr, zerâzîr
§ı√â√: Sağlam olanlar.
§ı…âle: Cila, parlaklık.
&ı…let: Ağırlık.
sıklık: Islık.
sıl…: Pazı (Beta vulgaris)
sıl…-ı berrî: Bkz. √ummâ∂-ı berrî
sıl…î: Pazı bitkisi rengi: “Sılðî levn, 

koyu yeşildir; sılð, pazı dedikleri 
baðldır.” (84a)

§ıll: Zehrine efsûn, rukye tesir et-
meyen yılan. Bkz. a§lâl

§ımâ«: Kulak deliği; kulak.
§ımâ«-ı sürre: Göbek deliği.
§ımâ«-ı ü≠ün: Kulak deliği.
§ımâm: Tıkaç, sidâd; örtü.
§ımlâ«: Kulak kiri.
sımpara: Bkz. sinbâ≠ec
sım†: Gerdanlık, kolye.
§ınâ¡at-ı cebr: Çıkık ve kırık ke-

seyelân-ı dimâ: Kan akmak.
seyelân-ı …ay√: İrin akması.
seyelân-ı lu¡âb: Aşırı tükürük sal-

gılanması, ptiyalizm.
seyelân-ı ra√im: Rahimde akıntı, 

leucorrhea, fluor albus.
seyelân-ı ü≠ün: Kulak akıntısı, 

otorrhea.
seyf: Kılıç; bir balık.
seyr: Kayış; deri. Bkz. süyûr
seyr: Yürümek.
seyr: Zehirli bir yılan: “Ammâ seyr 

√akkında ðavm dediler ki onun 
enyâbı şedîdedir ve onun nehşi 
ile mev∂i¡-i nehşte olan la√mın 
mâiyyeti zâile olup kurur ve 
onun ður√asının şânı ve «a†bı 
¡a₣îm olur.” (538a)

seyremek: Seyrelmek.
seyyâl, seyyâle: Akıcı; akışkan sıvı.
seyyâlât: Akışkan sıvılar.
seyyi™, seyyi™e: Kötü.
&eyyib: Dul kadın.
se≠âb: Sedef otu, feycen (Ruta gra-

veolens)
se≠âb-ı berrî: Ruta sylvestris.
se≠âb-ı cebelî: Yabani delikörek 

(Thapsia), yentûn.
§ıbâπ: Katıklar: “~ıbâπ”, “a§bâπ”ın 

cem¡idir, «ubzu onunla telvîn 
edip ekl olunur.” (353b), “~ıbâπ” 
etmek katığına derler.” (389b),

§ıbπ: Boya, levn.
sıçan otu: Bkz. dîk-ber-dîk, şükk.
§ıfâ…: Zar; karın zarı, periton; kat.
§ıfâ…ât: Zarlar; karın zarları, periton.
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sidâd: Tıkaç, §ımâm; örtü.
sidik kabı: Bkz. me&âne.
sidik: Bkz. bevl
sidr: Sidr ağacı (Zizyphus spina ch-

rista) Bkz. nebð, künâr
sifâd: Çiftleşmek.
sifâ…î: Bkz. isfâðî
sifâ…în: Bkz. isfâðî
sifend-i isfîd: Beyaz üzerlik (Pega-

num harmala)
siferem: Bkz. cem-siferem
siğil: Bkz. &ü™lûl, &e™âlîl, &evâlîl
sihâm: Oklar. Bkz. sehm
&i«an: Kalınlık, yoğunluk.
&i…a: Güvenilir, mu¡temedün ¡aleyh; 

güven, güvenmek, i¡timâd.
&i…âl: Ağır olanlar.
&i…al: Ağırlık, vebâl.
&i…al-i ecfân: Göz kapaklarında 

ağırlaşma
&i…al-i sem¡: İşitmede ağırlık.
sikbâc: Bulgur, sirke vs. ile yapılan 

bir aş.
sikek: Yollar.
sikencebîn: Ana terkibi şeker 

(veya bal) ile sirke olan terkip: 
sikencebîn-i ¡aselî, sikencebîn-i 
¡un§ulî, sikencebîn-i büzûrî, si-
kencebîn-i sükkerî, sikencebîn-i 
müshil, sikencebîn-i mu¡an§al, 
sikencebîn-i sefercel

&i……îf: Pek keskin.
sikkîn: Bıçak.
sikkîn-i şevkî: Yarma ve kesmede 

kullanılan bir tür bıçak.

mikleri yerine oturtma işi, kırık 
kemiği bitiştirme.

§ınâ¡ât-i mâiyye: Denizle, suyla il-
gili işler, faaliyetler.

§ınâb: Hardal ve kuru üzümden 
katık: “~ınâb” kitâb vezninde o 
§ıbâπdır ki «ardal ve zebîb mi&l-
lilerden itti«â≠ olunur.” (389b) 

§ınâ¡î: Meslekî; doğal olmayıp karı-
şım ile meydana getirilen.

§ınnârât: İğ başları, §anânîr; kan-
calar.

§ınnâre: İğ başı; kanca.
sınpara: Zımpara. Bkz. sünbâ≠ec
sırça: Bkz. zücâc
§ırf, §ırfe: Katıksız, saf; tek renkli; 

kırmızı renkli bir boya: “~ırf bir 
devâdır ki §ıbπdır, a√mer olur, 
onunla na¡l tasması boyarlar.” 
(181a)

§ırfen, §ırfeten: Katıksız olarak, 
sade olarak.

§ıyâ√: Haykırmak, bağırmak.
§ıyâm: Oruç.
§ıyânet: Korumak, i√râz, √ıf₣.
si¡a: Genişlik.
si¡âye: Yürümek, yayılmak.
sibâ¡: Yırtıcı hayvanlar. Bkz. sebu¡
sibâ«, sibâ«ât: Toprağı çorak yer-

ler. Bkz. sebe«a
sibâ√at: Yüzmek.
§îbân, §i™bân: Bit yumurtaları. ðaml 

yavşağı. Bkz. kehle, ðaml
§îbânî: Bit yumurtaları beyazlığı.
sicill: Hz. Muhammed’in atlarından 

birinin ismi.
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fi’l-a§l ðı√fı mücellil olan πışâ-
nın ismidir. Pes a§nâf-ı şicâcdan 
sim√âð o şeccedir ki deri ve et 
kesilir ve o πışâ «âricden görü-
nür. Ve sim√âð a§nâfından bir 
§ınıf vardır ki ona fu†re derler, 
o §ınıfta sim√âð berelenir ve te-
verrüm eder ve veremi semriyip 
mantar gibi «ârice çıkar, onun 
için o şeccenin ismine fu†re der-
ler.” (244a)

simsim: Susam (Sesamum indi-
cum)

simsimânî: Susamsı kemik, sesa-
moid, ¡a₣m-ı simsimânî.

sinâmekî: Sinameki (Cassia)
sinân: Temren.
sinbâre: Bkz. sinbâ≠ec
sinbâ≠ec: Zımpara taşı, sinbâre, 

sımpara: “Sinbâre ve sımpara 
dedikleri taş ki ta¡rîb edip sin-
bâ≠ec derler. Bu kelâm lüπat-ı 
◊alîmî’nin ta¡bîridir; İbn Küt-
bî’de taf§îli me≠kûrdur.” (296b)

sincâr: Bkz. ebû celsâ
sindân: Örs, ¡alât.
sinefât: Kapçıklar, sünbüle.
~înî: Çin’e mensup.
sinirler: Bkz. a¡§âb
sinirli yaprak: Bkz. lisânu’l-√amel
sin…âr: Bkz. ebû celsâ
sinn: Diş; yaş; apophyse odonto-

ide: “Ve fıðra-i &âniyenin nâ√i-
yesinden nâbite olup ber vech-i 
mu√arrer fıðra-i ûlâ &uðbesine 
du«ûl eden zâide-i me≠kûreye 
sinn tesmiye olunur.” (13b)

sikkît: Çok sessiz olan.
sî…ûmûrûn: Bkz. cümmeyz
sil¡, sil¡a: Kist, ur, tümör: “Sil¡, ur 

ma¡nâsına.” (32b) Bkz. sila¡
&îl: Bataklık sazı, necm, bîdgiyâ, 

bendvâş (Schoenoplectus la-
custris): “Denildi ki &îl bîdgiyâ 
dedikleri nebttir ve ‰aberistân 
ahâlîsi ona bendvâş tesmiye 
ederler.” (216a); ayrık otu kökü.

sila¡: Urlar, kistler, tümörler. Bkz. 
sil¡a

si¡lât: Gülyabani. Bkz. se¡âlî
&îl-i müda««an: Ayrık otu tütsüsü.
silk: İpek ip, «ay†. Bkz. sülük
sill: Verem, ðurû√-ı riye, phtisis. 

Bkz. meslûl
sîm-âb: Bkz. zîbað
simân: Şişmanlar. Bkz. semîn
&imâr: Meyveler, e&mâr.
simâ†: Sofra.
simen: Semirmek; semizlik, semâ-

net: “Eger o ziyâde o şey™in ec-
zâsına â«er cüz™ in∂ımâmıyla 
olur ise ona nümüvv ve simen 
derler.” (65b); “Simen ¡ineb 
vezni üzere bedenin «ı§bı ve se-
mizliğidir, ammâ semîn yâ ile 
la√m-ı a√merin üzerinde olan 
yağdır.” (60a)

simen-i la√mî: Etli olmaktan kay-
naklanan semirme.

simen-i şa√mî: Yağdan kaynakla-
nan semirme.

sim√â…: Kemik dış zarı, perios-
teum; Kafatası üst zarının orta-
ya çıktığı kırılma: “Ve sim√âð 
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in√ı†â†a bed™ eder lâkin in√ı†â†ı 
ðalîl olmakla ðuvveti bâðîdir, 
in√ı†â†ı farð olunmaz. Bu sinne 
sinn-i kühûlet dahi derler. Bunun 
imtidâdı sinn-i vuðûfun nihâye-
tinden altmış yaşına varınca ða-
dardır.” (6a)

sinn-i nümüvv: İnsanda otuz yaşına 
kadarki dönem, sinn-i √adâ&et, 
sinn-i nemâ: “Sinn-i nümüvv-
dür. Bu sinne sinn-i √adâ&et dahi 
derler, otuz yaşına ðarîb olunca 
ðadar bu sinn mütemâdî olur.” 
(6a) Bkz. sinn-i √adâ&et

sinn-i rühû…: Bkz. sinn-i πulâmiy-
yet.

sinn-i §ıbâ: Çocuğun kendi ken-
dine hareket kabiliyeti olduğu, 
ancak henüz güçlenmediği ve 
dişleri çıkmadığı ikinci evre: 
“Sinn-i §ıbâdır. Bu sinnde mev-
lûd nühû∂a müsta¡idd olur lâkin 
isti¡dâdı ðavî ve şedîd olmaz. Ve 
bu sinnde mevlûdun dişleri sâðı† 
ve kâmilen &âbit olmaz.” (6a); 
“Mevlûda evvel-i vilâdetinde †ıfl 
derler; yürümeğe bed™ edip gâh 
düşüp gâh kalmak ile √areket ey-
lediği sinne sinn-i tera¡ru¡ derler 
ve bilâ-suðû† yürüdüğü sinne on 
dört yaşına girince ðadar sinn-i 
§ıbâ derler.” (99a)

sinn-i şâπıye: İnsanda otuz ikiden 
fazla olan diş. Bkz. şâπıye

sinn-i şebâb: İnsanda otuz yaşın-
dan otuz beş kırk yaşına kadarki 
dönem. Bkz. sinn-i vuðûf.

sinn-i şüyû«: İnsanda altmış yaşın-
dan sonraki dönem, sinn-i in√ı†â† 

sinnevr: Kedi.
sinn-i fetâ: Çocuğun yüzünde tüt 

çıktıktan otuz yaşına kadarki be-
şinci evre: “Yüzünde tüy ₣uhû-
rundan sinn-i nemânın â«irine 
ya¡nî otuz yaşına ðarîb olunca 
ðadar mütemâdî olup ona sinn-i 
fetâ derler.” (6a)

sinn-i πulâmiyyet: Çocuğun on iki 
yaşından yüzünde tüy çıkıncaya 
kadarki dördüncü safha, sinn-i 
rühûð: “Sinn-i πulâmiyyet ve 
sinn-i rühûðtur; on iki yaşından 
mevlûdun vechi tebaððul edin-
ce ðadar ya¡nî baðl gibi yüzün-
de tüy ₣uhûr edince mütemâdî 
olur.” (6a)

sinn-i √adâ&et: İnsanda otuz yaşına 
kadarki dönemler (sinn-i †ufû-
liyyet, sinn-i §ıbâ, sinn-i tera¡ru¡, 
sinn-i πulâmiyyet yanî sinn-i rü-
hûð ve sinn-i fetâ), sinn-i nümü-
vv.

sinn-i in√ı†â†: İnsanda otuz beş 
kırk yaşından altmış ve sonrası-
na kadarki dönem. Altmış yaşı-
na kadarki döneme sinn-i in√ı†â† 
evâili, altmışından sonrasına 
sinn-i in√ı†â†ın evâhiri denir.

sinn-i iyâs: Kadınların menopoz 
dönemi: “Hatunlar elli beş ya-
şına vardıkta görüm görmez ve 
uşak doğurmaz olur, o sinne 
sinn-i iyâs derler.” (253b)

sinn-i kühûlet: İnsanda otuz beş 
kırk yaşından altmış yaşına ka-
darki dönem, sinn-i in√ı†â† evâi-
li: “Sinn-i in√ı†â†ın evâilidir. 
Bu sinnde egerçi beden-i insân 
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bedene ðıyâsı mü§âdemâtı ve 
mû≠iyâtı müteselli√ten dâfi¡ olan 
silâ√ ðıyâsı gibidir, o ¡a₣ma sin-
sin derler, cem¡i senâsin gelir, 
feðâr-ı ₣ahre üzere diken gibi 
nâbit olup mü§âdemâttan ve katı 
nesnelerden fıðarâtı √ıf₣ eder.” 
(11a) Bkz. senâsin

sipend, sipendân: Bkz. √armel
siprem: Bkz. cem-siferem
§îr: Salamura yapılacak tuzlanmış 

küçük balık.
sîrâ: Bkz. circîrü’l-mâ
sirâc: Kandil, çıra. Bkz. esrice, sü-

rüc
sirâc-ı …u†rub: Bkz. yebrû√
sirâcu’z-zeyt: Zeytin yağı kandili, 

zeytin yağı ile yanan çıra.
&îrân: Öküzler. Bkz. &evr
sir√ân: Hz. Muhammed’in atların-

dan birinin ismi.
sirinc: Bkz. esrünc
sirîş: Çiriş, tutkal.
sirke: Bkz. «all
sirken: Bkz. baðla-i Yemâniyye, 

sermað
sir…în: Hayvan fışkısı, necâset, 

ters. Bkz. zibl
sîsâliyûn: Bkz. sîsâliyûs
sîsâliyûs: Baldırgan ağacı, kâşim, 

encudân-ı Rûmî, sîsâliyûn, sâ-
liyûs, sîsâliyûs (Levisticum of-
ficinale)

sîsârûn: Çörek otu (Nigella sativa)
nun odun kısmı.

sîsâ†âlî: Bir tür sıçrayarak saldıran 
zehirli yılan: “Bu √ayye iki †ara-

evâhiri: “Sinn-i in√ı†â†ın evâhiri-
dir. Bunda in√ı†â† ₣âhir ve âşikâr 
olur ve ðuvvetin ∂a¡fı ₣âhir olur. 
Buna sinn-i şüyû« derler, altmış 
yaşından â«ir-i ¡ömre gelince ða-
dar mütemâdî olur.” (6a)

sinn-i tera¡ru¡: Çocuğun dişleri 
çıktıktan on iki yaşına varınca-
ya kadarki üçüncü evre: “Sinn-i 
tera¡ru¡dur. Bu sinn ba¡de’ş-şid-
deti ve nebâti’l-esnân sinn-i rü-
hûða varınca ðadar mütemâdî 
olur.” (6a); “Mevlûda evvel-i 
vilâdetinde †ıfl derler; yürü-
meğe bed™ edip gâh düşüp gâh 
kalmak ile √areket eylediği sin-
ne sinn-i tera¡ru¡ derler ve bilâ-
suðû† yürüdüğü sinne on dört 
yaşına girince ðadar sinn-i §ıbâ 
derler.” (99a) 

sinn-i †ufûliyyet: Çocuğun henüz 
kendi kendine hareket kabili-
yeti olmadığı ilk devre. “Sinn-i 
†ufûliyyettir. Bu sinnde mevlû-
dun a¡∂âsı √arekât ve nühû∂a 
müsta¡idd değildir ya¡nî bi-≠âtihi 
ðâim olamaz.” (6a)

sinn-i vu…ûf: İnsanda otuz yaşın-
dan otuz beş kırk yaşına kadarki 
dönem, sinn-i şebâb: “Bu sinn-i 
vuðûfa sinn-i şebâb dahi derler. 
Bu sinnin imtidâdı sinn-i nü-
müvvün nihâyetinden otuz beş 
veyâ«ûd kırk yaşına varınca ða-
dardır.” (6a)

sinnî, sinniyye: Dişle ilgili.
sinsin, sinsine: Omurun yukarısın-

daki çıkıntı, processus spinosi: 
“~ınf-ı &âli& o ¡a₣mdır ki onun 
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§o√bet: Eşlik etmek, beraber bulun-
mak.

sormak: Emmek.
sovuk: Soğuk.
su aygırı: Bkz. feres-i mâ
su bacası: bkz. ðanâ
su büberi: Bkz. zencebîlü’l-kilâb
su teresi: Bkz. circîr
su zeytûnu: Su ve tuzla terbiye 

olunmuş yabanî olmayan zey-
tin: “Su ve tuz ile mürebbâ olan 
zeyt-i berrî ki ona su zeytûnu 
derler.” (172a)

§u¡adâ: İç çekerek uzun uzadıya so-
luk almak.

su¡adâ: İyi olanlar, kutlu olanlar.
su¡âl: Öksürme, öksürük.
su¡âlâ: Kabalak, √aşîşetü’s-su¡âl, 

fenceyûn, fenceryûn (Tussilago 
farfara)

&u¡bân: Yılan.
§ubârâ: Manik deliryum: “Ser-

sâm-ı √ârr-ı §afrâvî ile ba¡∂ı ker-
re ifrâ† üzere cünûn ¡ârı∂ olur, 
√attâ o müsersem mecnûn-ı 
mu∂†arib gibi he≠eyân eder. Ve 
o sersâm ile olan ifrâ†-ı cünûna 
§ubârâ derler.” (242b); “~ubârâ, 
sersâmdan bir nev¡dir ki onun 
he≠eyânı ve mecnûn-ı mu∂†ari-
bin ı∂†ırâbı olur ke-enne manya 
ve ðarânî†us mara∂larından mü-
rekkeb bir mara∂ olur.” (229a)

§ubre: Tahıl yığını.
sûd, sûde: Siyah: â&âr-ı sûd
su¡d: Kara topalak (Cyperus rotun-

dus)

fa †affâre olan √ayyeye müşâbih-
tir lâkin †affârenin şerri ek&erdir 
ve a¡râ∂ı †affâre a¡râ∂ı gibidir ve 
¡ilâcı onun ¡ilâcı olur.” (537b)

sîsenber: Bkz. nemmâm
sîser: Zehirli bir yılan: Ve bu √ayye 

mu¡affinedir ve bir ðavm zu¡m 
eder ki o √ayyât Şâm ve Mı§r 
bilâdında olurlar, ¡arîdü’r-re™s 
ve a¡nâðı dıðâð ve e≠nâbı ðı§âr 
ve bu†ûnu müstedîr olur; onların 
rü™ûsunda «u†û† ve cüded olmaz 
velâkin cesedlerinde mu«teli-
fetü’l-elvân «u†û† olur ve kaçan 
münsâb olup ¡alâ-ba†nihi meşy 
eylediklerinde ta¡acrüf ya¡nî 
serî¡an münsâb olur ve meşy 
istiðâmet üzere olmaz ve onun 
meldûπuna bedeninin küllîsinde 
¡afen ve verem ¡ârı∂ olup ve o 
¡ara∂lardan muðaddem bara§ ve 
temerru†-ı şa¡r ¡ârı∂ olup ba¡de-
hu verem ve ¡ufûnet ¡ârı∂ olur.” 
(537b)

§îtî: Sesli.
sitr: Örtü.
sitte: Altı.
sivâk: Misvak.
sivilci: Sivilce. Bkz. be&re
&iyâb: Elbiseler.
siyâdâverân: Demir oksit?
siyâdevrân: Bkz. siyâdâverân
siyâ†: Kamçılar.
siyyân: Eşit.
soğan: Bkz. ba§al
soğulcan: Solucan. Bkz. «arâ†în, 

dûd-ı †ıvâl
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ağaç kavunu levni ile turunc lev-
ni beyninde bir levndir derler ve 
“§uhûbet” dahi bu ta¡rîfte dâ«il 
olmakla §uhûbeti başka levn ¡add 
eylemezler.” (60b) Bkz. şuðret

§u«ûrî: Bkz. §a«rî
sû™-i √a∂m: Bkz. sû™-i istimrâ
sû™-i «ulu…: Kötü ahlak.
sû™-i istimrâ: Hazımsızlık, sû™-i 

√a∂m.
sû™-i …unye, sû™u’l-…unye: Ka-

rın boşluğunda su toplanması, 
dropsy, istisðâ: “Kaçan kebidin 
√âli fâsid olup o kebid §â√ibi-
ne ∂a¡f müstevlî olsa o kimsede 
evvelâ bir √âl ₣uhûr eder ki is-
tisðâya muðaddime olur ve ona 
sû™-i ðunye tesmiye olunur ve 
fesâdu’l-mizâc ismi ona ma«§û§ 
olur.” (369b)

sû™-i mizâc: Bedende tabii olan ru-
tubet, yübuset, bürudet ya da sü-
hunetten birinin gayritabii hâle 
dönüşmesi: “Mizacın beden-i 
insânda †abî¡î olan keyfiyyât-ı 
erba¡adan her hangisi †abî¡a-
tından tecâvüz eylese ona su™-i 
mizâc derler.” (55b)

sû™-i mizâc-ı mu«telif: Tabii ve 
aslî olan mizacın aksi istikamet-
te daha soğuk ya da daha sıcak 
olan ikinci mizacın (mizâc-ı 
πarîb) birden tesir ederek vücuta 
tabii mizaç mevkiinde hükmedip 
ağrıya yol açan olumsuz mizaç: 
“Ve sû™-i mizâc-ı mu«telif ile biz 
murâd ederiz o mizâc-ı πarîbi ki 
o mizâc-ı πarîb cevher-i a¡∂âda 
mütemekkin ve †abî¡î olan mizâc 

sûd: Siyah olanlar; siyahlar.
§udâ¡: Baş ağrısı: “~udâ¡ o ağrıya 

derler ki o ağrı başta olan ¡u∂v-
larda olur.” (232b)

§udπ: Şakak, göz ile kulak arası.
§udπayn ¡ır…ı: Şakak damarları, 

supra frontotemporal.
§udπayn: İki şakak, şakaklar.
§ûf, §ûfe: Yün.
sûfâ: Çenede oluşan bir yara: “Ve 

çenede ¡ârı∂a olan ður√adan 
murâd bir ður√adır ki o ður√a 
küçük ve §afrâviyye be&relerden 
mürekkebdir, müddet-i mek&i 
ziyâde olur ve biri birlerine ula-
şır ve ona lüπat-i Yûnânî üzere 
sûfâ - א ــ  derler.” (153a)

§ufâr, §ufâret: Sararma; tunçlar.
§ûfât: Yünler. Bkz. §ûfe
§ûfî: Korneada bir yara türü: “Ve 

dördüncü §ınıfına i√tirâðî tes-
miye olunur ve §ûfî dahi tesmi-
ye olunur. Ve o ður√a ₣âhir-i 
√adeðada §ûfe-i §aπîre gibi görü-
nür.” (270a)

§ufr: Tunç; sarı olan; bakır.
sufre: Yemek sarılan deri örtü.
§ufret: Sarılık, sararma.
§ufret-i bey∂, §ufretü’l-bey∂: Yu-

murta sarısı.
§ufret-i müşebba¡: Koyu sarı.
su√ayre: Bkz. zâcu’l-√ibr
su«riyye: Alay, istihza.
su√ub: Bulutlar.
§uhûbet: Kumrallık: “Ammâ ¡Allâ-

me der ki ba¡∂ılar “§uhûbet” ile 
“şuðret”i bir ¡add edip “şuðret” 
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sû…: İncik kemikleri. Bkz. sâð
&u…ab: Delikler.
&u…be: Delik.
&u…be-i ¡inebiyye: Göz bebeği.
&u…be-i te™ekkül: Aşınmadan, yen-

meden kaynaklanan gedik, delik.
su…ûf: Damlar. Bkz. saðf
su…ûlû…andriyûn: Bkz. seðû-

laðandriyûn
su…û†: Düşme; azalma.
suðû†-ı lehât: Küçük dilin aşağıya 

fazla sarkması, küçük dil düşük-
lüğü, staphylodialysis: “Suðû†-ı 
lehât ona derler ki beyne’n-nâs 
küçük dil dedikleri la√m va∂¡-ı 
†abî¡îsi üzere ðâim olmaz belki 
esfele nâzil olup bir dahi ma√al-
line varmaz ve loðma ve bel¡ ve 
izdirâd olundukta o la√m-ı sâðı† 
mâni¡ olur, parmakla dürtülme-
dikçe boğazdan o loðma geç-
mez.” (302b)

su…û†-ı şehvet: Cinsel isteksizlik.
§ul¡: Kel olanlar, dazlak olanlar. 

Bkz. a§la¡
§ulb, §ulbe: Katı, sert, vekî¡; sırt; 

bel kemikleri, columna verteb-
ralis.

§ulbetü’l-la√m: Sert etli.
su¡le: Öksürük.
§ule√â: Salih, iyi kimseler.
sul†ân: Hâkimiyet.
&ûm, &ûme: Sarımsak (Allium sati-

vum)
sumak: Kırmızı enberbârîs. Bkz. 

enberbâris,
&ûm-ı berrî: Bkz. isðûrdiyûn

üzere ¡ârı∂ olup mizâc-ı πarîb 
†abî¡î mizâcdan es«an veyâ«ûd 
ebred olmakla mü∂âdde ola ve o 
mü∂âdde ve münâfî olanın vürû-
dunu ðuvvet-i √assâse √iss edip 
müte™ellim ve mütevecci¡ ola.” 
(55a)

sû™-i mizâc-ı mürekkeb: Mizacın 
ifrat ve tefritte çok sıcak ve çok 
rutubetli olması veya çok sıcak 
ve çok kuru olması veya çok so-
ğuk ve çok rutubetli olması veya 
çok soğuk ve çok kuru olması: 
“Bu ≠ikr olunan aðsâm i¡tidâl-
den «âric sekiz aðsâmın basî† 
ve müfred olan dört ðısmlarıdır. 
Ammâ bâðî kalan erba¡a-i u«râ 
o mürekkeblerdir ki i¡tidâlden 
«urûc onlarda iki keyfiyyet-i 
mü∂âddelerde ola, onlara sû™-i 
mizâc-ı mürekkeb derler. Ve 
o dört ðısmların ðısm-ı evveli 
mâ-yenbaπîden mizâc e√arr ve 
er†ab ola, ðısm-ı &ânî e√arr ve 
eybes ola, ðısm-ı &âli& ebred ve 
er†ab ola, ðısm-ı râbi¡ ebred ve 
eybes ola.” (5b)

sû™-i mizâc-ı müttefi…: Tabii ve 
aslî olan mizacın aksi istikamet-
te daha soğuk ya da daha sıcak 
olan ikinci mizacın (mizâc-ı 
πarîb) derece derece tesir ederek 
vücudu tabii mizaç mevkiinde 
hükmedip vücudun benimseme-
siyle ağrıyı hissetmediği ikinci 
mizaç.

sû™-i teneffüs: Soluk alıp vermede 
güçlük.

§u¡…: Bölge, nâ√iye.
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sûsen: Susen, îres (İris florentina)
sûsen-i âzâd: Ak süsen (Iris alba)
sûsen-i berrî: Bkz. kesyûs
sûsî: Bkz. ütrücc
sû†ayrâ: Terkibinde selî«a, id«ir, 

cünd-i bîdester, fu†râsâliyûn, 
bezr-i kerefs, sîsâliyûs, ðus†, 
dâr-ı §înî, aðrâ§-ı A≠rûmaπamâ, 
mey¡a-i sâile, esârûn, enîsûn, af-
yûn, fülfül-i ebya∂, dâr-ı fülfül, 
sünbül, √amâmâ, za¡ferân bulu-
nan deva, mu«alla§a.

§u¡ûd: Yükselmek, çıkmak.
suvaşmak: Bulaşmak, tel†î«.
§uver: Suretler, görüntüler.
§uyûd: Eti yenilen vahşi avlar.
§uyûdât: Avlar.
sübât, sübâtî: Beyne giden ana 

damar, şahdamarı, karotid arter, 
¡ırð-ı sübâtî.

sübât: Koma: “Sübât bir nevm-i 
&aðîldir ki müddet-i †abî¡îden 
o sübâtın müddeti uzun olur ve 
o uykudan uyandırmak §a¡b ve 
müşkil olur, her ne ðadar ¡unf 
olunsa değme √âl ile uyanmaz.” 
(79a)

sübât-ı seherî: Ağır koma duru-
mu: “Sübât-ı seherî dimâπda 
bir veremdir ki mâddesi §afrâ 
ve balπamdan mürekkebe olur. 
Eger §afrâ πâlib olur ise ona 
seher-i sübâtî derler ve eger 
balπam πâlib olur ise ona sübât-ı 
seherî derler, sübât-ı eraðî dahi 
derler.” (79a)

sübûπ: Hz. Muhammed’in demir 
miğferlerinden birinin ismi.

&ûm-ı kürrâ&î: İt soğanı, (Allium 
scorodoprasum)

summâ…: Sumak (Rhus coriaria)
summâ…-ı debbâπîn: Derici suma-

ğı (Rhus coriaria)
summâ…ıyye: İçinde sumak olan 

yemek.
§umûπ: Zamklar, reçineler. Bkz. 

§amπ
&ûmu’l-√ayye: İsðûrdiyûn, &ûm-ı 

berrî (Roseum)
&ûmûn: Tymus serpyllum?
§unân: Koltuk altı kokusu.
sûnîz: Bir bitki.
sûr: Biota orientalis.
§urâ«: Feryat.
§uredân: Dil altı veni, vena sublin-

gualis.
sûrî: Kırmızı renkli olan gül, lale, 

sünbül vs.
sûrî: Kırmızı zaç, sülfat, zâc-ı a√-

mer, ðalðandiyûn.
sûrincân: Acı çiğdemi (Colchicum 

luteum) Bkz. lu¡betü’l-Berberiy-
ye

sûriyâ: Bir √ıltît türü: “Ve √ıltîtten 
bir â«er nev¡ vardır ki sûriyâ de-
mekle ma¡rûftur ki Şâm’dan ge-
lir ve o sûriyâ ¢ûrîπâ’dan a∂¡af 
olur.” (174b)

§urre: Kese.
surutka: Bkz. mâ-ı ma§l
sûs: Tahıl biti; güve.
sûs: Tatlı meyan (Glycyrrhiza glab-

ra)
susam: Bkz. simsim
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&üfl-i ¡avvâm: Şişe vb.de orta kı-
sımda görülen hareketli tortu, 
¡avvâmî: “¿üfl-i ¡avvâm dedik-
leri [o] &üfldür ki vasa†ta mü-
te√arrik olur.” (91a); “ðârûrenin 
vasa†ında &üfl-i ¡avvâmî ya¡nî 
müte√arrik ve πayr-i müstaðırr 
&üflü olsa” (91b)

süfte: Delinmiş.
süfû√: Dağ etekleri.
sü√â…a: Dövülerek ufatılan veya 

yumuşatılan nesne.
sü√âle: Metal yontusu.
sü«âm: Tencere karası.
sühl: Düz yer.
sühlî: Düz yere mensup olan, dağ-

lıkta olmayan.
sü√ûc: Bağırsak ya da deride tahriş.
sühûket: Şiddet, iştidâd; balık ko-

kusu.
sühûlet: Kolaylık.
sü«ûnet: Sıcaklık.
sü«ûnet-i sâ≠ece: Yakmaksızın 

ısıtma: “Ve tes«în şey™-i bâridin 
bürûdetini sü«ûnete isti√âleye 
derler. O isti√âle şey™-i bâridin 
eczâ-i ra†bını eczâ-i yâbisesin-
den ayırmaksız ve ru†ûbetlerini 
nev¡iyyesinden i«râc etmek-
siz √â§ıl olur ise ona sü«ûnet-i 
sâ≠ece derler ve bu sü«ûnet bilâ 
iştibâh i√râða muπâyir olur.” 
(54a); “Ma¡lûm ola ki cism-i 
ra†ba ta¡alluð eden √arâret mü-
te¡alliði olan cismi †abî¡atından 
i«râc eylemeyip taπyîr eylemese 
o √arâretin cismde i√dâ& eyledi-
ği e&ere sü«ûnet-i sâ≠ec derler 

sübû…: Geçmek.
sübû†at: Saç düz olmak.
sübü¡: Yedide bir.
südde: Tıkanıklık; emboli: “Südde 

mevâddın akacak yolunu kapa-
yıp cereyâna mâni¡ olan nesneye 
derler.” (124b)

süded: Tıkanıklıklar, emboliler.
südüs: Altıda bir.
süfâle: Alt kısım; etek, yamaç.
Süfâle: Hindistan’da bir yer.
süffe: Bir avuç.
&üfl: Tortu; posa, dışkı, rüsûb, 

¡aker, dürd, sülâbe: “E†ıbbâ yal-
nız mâiyyetin ða¡rında ve dibin-
de olup rüsûb eden nesnelere o 
laf₣aları ða§r ve ta«§î§ eylemez-
ler belki mâiyyetten mütemeyyiz 
olup ðıvâmı aπla₣ olan her bir 
cevhere rüsûb ve &üfl laf₣alarını 
ı†lâð ederler gerek ise ða¡ra rüsûb 
etsin ve gerek ise vasa†-ı mâdde-
de ta¡alluðu olsun ve gerek ise 
fevðte †ufâsı olsun.” (87a); mi-
dede sindirilenlerin alt kısmın-
da kalanlar: “∏ıdâ mi¡dede †ab« 
oldukta keşk gibi suyu ve la†îfi 
üzerinde ve &üflü altında olur. 
Üzerinde olana keylûs derler, 
altında olana &üfl derler.” (92a); 
safran yağı, zeytin küspesi, piri-
na: “¿üfl mu†lað ≠ikr olunsa dü-
hn-i za¡ferânın ve ¡a§îr-i zeytin 
küsbesi ve asðâ†ı murâd olunur.” 
(216a)

süflâ: Alt; em¡â-ı sitteden kör bağır-
sak, kolon ve rektum.

süflânî: Alt kısım, aşağı.
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sükker: Şeker.
sükker-i a√mer: Şeker kamışından 

pişirilmiş ve henüz posasından 
tasfiye edilmemiş şeker. Bkz. 
fânî≠

sükker-i Süleymânî: Şeker kamı-
şından ikinci defa pişirilip damı-
tılmakla posasından tasfiye sure-
tiyle elde edilip bir kaba dökülen 
şeker. Bkz. fânî≠

sükker-i ¡uşer, sükkerü’l- ¡uşer: 
Sodom elması (Calotropis pro-
cera) sütü: “Evvelkisi “¡uşer”dir 
¡aynın ∂ammı ve şînin fet√i ile, 
“¡aşere”nin cem¡idir. Bir nev¡ di-
kenli ağacın ismidir, çöllerde biter 
ve †ulûldan sükker-i ¡uşer dedikle-
ri †all onun üzerine yağar. Ve bir 
yaprağı veyâ«ûd dalı ða†¡ olunsa 
sütü akar √attâ bir ağaçtan bir rı†l 
süt akar. Cirmi ziyâde mülâyim-
dir, ¡Arab onun yaprağı ve dalları 
ile yastıklarını doldururlar ve âte-
şi dahi ziyâdedir, nârlarını onunla 
yakarlar, çıra yerine onu isti¡mâl 
ederler.” (184a)

sükk-i misk sükkü’l-mümessek: 
Bkz. sükk 

sükk-i mümessek, sükkü’l-mü-
messek: Bkz. sükk

süknâ: Mesken, mebît.
&ü…ûb: Delikler.
sükûn: Sükûn, hareketsizlik, de¡a.
sülâbe: Tortu, &üfl, rüsûb.
sülâf: Bir içki: “Sülâf envâ¡-ı «am-

rdan bir nev¡dir ki «amrın ciryâl 
denmekle ma¡rûf olan nev¡inden 
ecved olur.” (575b)

ve eger †abî¡atından i«râc edip 
†abî¡atın ma†lûbu olan bir emre 
i√âle eder ise ona in∂âc derler 
ve o i√âle olmayıp lâkin la†îfi 
ke&îften temyîz edip la†îfi ta§¡îd 
ve ke&îfi tersîb eder ise ona i√râð 
derler ve eger in∂âc ve i√râðın 
πayri vech ile cism-i ra†bı †abî¡a-
tından i«râc eder ise ona ¡ufûnet 
derler.” (459a)

sükârâ: Sarhoşlar. Bkz. sekrân
sükât: Felçler, sekteler. Bkz. sekte
sükerrece: Altı istâr ve rubu¡ istâr, 

120,25 gr (İstâr maddesindeki 
18, 88 gr ölçü kabul edilirse) 
Bkz. üskürücce; bir bitki: “Sü-
kerrece” “sükküre”den mu¡ar-
rebdir. Lüπat-i Fârsîde “sük-
küre” ða§¡a-i §aπîre demektir, 
≠ikr olunan nebâtın a§lı ða§¡aya 
müşâbih olmakla ða§¡a gibi is-
ti¡mâl olunur velâkin zücâc de-
ğildir, o ðavmin zu¡muna göre 
nebâttır. Ve bu taf§îl â«er ma√al-
lde yoktur.” (380b)

sükk: Râmik elendikten sonra suy-
la macun yapılıp içine saf misk 
katılır, pastil hâline getirildikten 
sonra birkaç gün bekletilir son-
ra pastiller bir çengelde tespih 
şeklinde dizilir. Bekledikçe hoş 
kokusu artan bu terkibe sük-
kü’l-mümessek de denir: “Sükk-i 
mümessek, misk ile ma¡mûl olan 
sükk demektir.” (296b); “Fi’l-a§l 
sükk ~înîdir, emlecden itti«â≠ 
olunur lâkin onda ¡usret olmakla 
şimdiki zamânda ¡af§tan ve be-
la√tan râmik itti«â≠ı gibi itti«â≠ 
ederler.” (197b)
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sümûm: Zehirler.
sümûm-ı meşrûbe: İçilen sıvılar-

dan vücuda giren zehirler.
sümûm-ı nehşiyye: Yılan vs. sok-

masıyla vücuda giren zehirler.
&ümün: Sekizde bir.
&ünâî: İkili; terkibinde iki müfret 

madde olan.
sünbâ≠ec: Bileği taşı, √acerü’l-mi-

senn; zımpara, sınpara.
sünbül: Sümbül, nârdîn. 
sünbüle: Başak, kelle. Bkz. sinefât
sünbül-i A…lî†î: Bkz. nârdîn
sünbül-i A…rî†î: Bkz. nârdîn
sünbül-i ¡a§âfîr: Bkz. sünbül-i †îb
sünbül-i Hindî: Bkz. sünbül-i †îb
sünbül-i Rûmî: Bkz. nârdîn
sünbül-i sûrî: Kırmızı renkli süm-

bül.
sünbül-i †îb, sünbülü’†-†îb: Sün-

bül-i ¡a§âfîr, sünbül-i Hindî 
(Nardostachys jatamansi)

sünc: Bkz. şünc
sünger: Bkz. isfenc
sünû√: Belirmek, akla gelmek.
sünû«as: İnflammatory fever, 

√ummâ-ı mu†bıða: “Ve şimdi 
ki √âlde biz deriz ki demden iki 
nev¡ √ummâ tevellüd eder birisi 
√ummâ-ı ¡ufûnet ve â«eri o √um-
mâdır ki ona Buðrâ† sünû«as 
tesmiye eder, lüπat-i Yûnân’da 
“sûnû«as” mu†bıða ma¡nâsına-
dır ve o √ummâ mücerred de-
min πaleyânı ve sü«ûnetinden 
√âdi&e olur, onda ¡ufûnet olmaz 
ve demin ek&er-i √âlde √ummâyı 

süla√fât: Kaplumbağa.
süla√fât-ı berriyye: Kara kaplum-

bağası.
sülâ…: Göz kapaklarının kızıl kızıl 

olup kalınlaşması ve kirpiklerin 
döküldüğü yerlerde yara oluş-
ması, enbûsîmâ, blefarit.

sülâ…a: Haşlanmış devanın, bitki-
nin suyu.

sülâ…ât: Haşlanmış devaların, bit-
kilerin suları.

sülâ…î: Sülâð hastalığı olan göz.
sülâmâ: El ve ayak parmak kemiği.
sülâmeyât: El ve ayak parmak ke-

mikleri.
&ülâ&î: Üçlü, terkibinde üç müfred 

madde olan.
süllâ, süllât: Diken, şevk, ða≠â.
süllem: Merdiven, nerdübân.
&ülme: Gedik, fürce: “¿ülme, gedik 

ve fürce ma¡nâsınadır.” (296b)
&ülûc: Karlar. Bkz. &elc
sülû«: Deri soyulması.
sülûk: İpler. Bkz. silk.
sülû…: Pazılar. Bkz. sılð
&ü™lûl: Siğil. Bkz. &e™âlîl
&ü™lûliyye: Siğil memesi gibi olan 

basur.
sülüğen: Bkz. esrünc, züncüfr
sülük: Bkz.¡alað
&ülü&: Üçte bir.
&ülü&ân: Üçte iki.
sümânâ: Bıldırcın.
sümeykât: Küçük balıklar.
sümne: Bkz. √abbu’s-sümne
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şâ≠enec, sâ≠enec, şâ≠ene, şâ-
dene (Hematit lapis): “Şâ≠ene 
ism-i Fârsîdir, bir √acere ı†lâð 
olunur ki kırmızı olur, ecvedi 
serî¡ü’t-tefettüt olan olur, √umre-
ti müşebba¡ ve tok olur ve eczâsı 
müstevî olur ve onda vesa« ol-
maz ve damarı dahi olmaz ve iki 
§ınıf olur Biri ma¡denî ve dîgeri 
ma§nû¡ olur. Ona şâdene dedik-
leri gibi şâ≠enec dahi derler sîn-i 
mühmele vü mu¡ceme ikisi dahi 
lüπattir.” (179b)

şâdkâm: Arzusuna erişmiş, mutlu.
şâf: Sürülmüş; sürmek için ilaçlan-

mış pamuk, şiyâf.
şâff: Şeffaf.
şâπıl: Alıkoyucu, meşgul edici.
şâπıye: İnsanda otuz ikiden faz-

la olan diş, sinn-i şâπıye: “Bu 
maðâmda sinn-i şâπıyeden 
murâd otuz ikiden ziyâde olan 
sinn olur; esnân-ı †abî¡iyye otuz 
ikiden ziyâde olmaz, ziyâde 
olan şâπıye olur ya¡nî †abî¡attan 
mâiledir.” (31b); şekilce diğer 
dişlerden farklı olan diş: “‰ûlün-
de tefâvüt veyâ«ûd mu¡vecc ve 
menkûs olan esnâna dahi şâπıye 
derler gerekse ¡adedi zâid olsun 
ve gerek olmasın.” (31b)

şaπzebiyye: Güreşte sarmaya getir-
mek.

şâh-bellû†: Kestane (Castanea sati-
va)

şâh-emrûd: İri bir cins ar-
mut: “Ve bizim bilâdımızda 
ya¡nî mu§annifin bilâdında ki 
»orasân ve Mâverâünnehr’dir, 

îcâb eden sü«ûneti √arâreti √aðn 
ve √abs eden südedden olur.” 
(467b)

sünü: Süngü, √arbe.
sünüce: Hünnap.
sü™r: Yenilen ya da içilenden arta 

kalan.
sürm: Anüs, ma«rec-i &üfl.
sürre: Göbek. Bkz. esirre
sürûr: Sevinç.
sürüc: Kandiller. Bkz. sirâc
sürür: Tahtlar; taht gibi oturma 

yerleri.
süstlük: Ağırlık, hâlsizlik.
sü†û¡: Toz, koku gibi şeylerin hava-

ya yükselmesi.
süyûr: Kayışlar. Bkz. seyt
süzgü kemiği: Bkz. ¡a₣m-ı müşâşî
şâbânek: Marsama, it menekşesi, 

bürnûf, şâbîzec.
şâbâşek: Pluchea odorata.
şâbb, şâbbe: Genç, fetâ. Bkz. şüb-

bân
şâbîzec: Bkz. şâbânek
şâbûr…ân: Sert demir, erkek de-

mir, √adîd-i ≠eker, is†âm, fûlâd-ı 
†abî¡î: “◊adîd-i †abî¡î iki ðısmdır: 
¢ısm-ı evveli şedîden a§leb ve 
katı olur, Fârsîde ona şâbûrðân 
derler ve ¡Arabîde √adîd-i ≠eker 
ya¡nî erkek demir derler ve is†âm 
dahi derler ve ba¡∂ı kerre fûlâd-ı 
†abî¡î dahi derler.” (178a)

şâdd: Bağlayıcı.
şâdene: Bkz. şâdenec
şâdenec: Şadenec taşı, kan taşı, 
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şa√mu’l-ar∂: Bkz. cûr-ı cendüm
şâ«sâr: Ağaçlık.
şâhterec: Şahtere otu (Fumaria of-

ficinalis)
şa¡îr: Arpa.
şa¡îre: Gözde arpacık: “Şa¡îre bir 

verem-i müsta†îldir ki cefnin 
†arafında ₣âhir olur, şeklde arpa-
ya benzer ve ek&er-i √âlde mâd-
desi dem-i πâlib olur.” (275a)

şa¡îr-i Rûmî: Bkz. cûr-ı cendüm
şâk: Dikenli.
şa…ar: Rengi kumral olmak
şa…âyı…: Manisa lalesi, armiyûn, 

¡âmiyûn (Anemone coronaria)
şa…âyı…-ı nu¡mân, şa…âyı…u’n-

nu¡mân: Manisa lalesi (Anemo-
ne coronaria)

şa…âyı…u’n-nu¡mân dühnü: Soğu-
muş mideyi ısıtmak için kullanı-
lan ve terkibinde zeyt ve verd-i 
şaðâyıðu’n-nu¡mân bulunan yağ. 
Tavuk yağı ile karıştırılsa şişlik-
leri çözer.

şa…î…: Yarılmış.
şa…îka: Yarım baş ağrısı, migren.
şa……: Yarık; yarmak; sinirler-

de uzunlamasına olan kopma: 
“¡A§abın †ûlü müteferrið olup o 
teferruðun ¡adedi çok olmaz ise 
ona şaðð tesmiye olunur.” (32a) 
Bkz. şuðûð

şâ……a: Zor, ağır, meşakkatli.
şâkke: Dikenli.
şalak: Büyümemiş kavun, kelek, 

melyûn.
şalπam: Bkz. lift

bir nev¡ kümme&râ vardır ki 
ona şâh-emrûd derler, √acmi 
kebîr ve şedîdü’l-istidâre ve 
cidden †ayyibü’r-râyi√a ve 
raðîðu’l-ðışre ve √asenü’l-levn 
olup şey™-i müşeffef ve mâ-ı 
sükker-i √asen ü ma¡ðûd u câ-
mid gibi olur ki onun cümûdu 
iktinâz ve ictimâ¡ √asebiyle 
olur, πıl₣ati √asebiyle olmaz 
ve râyi√ası cidden †ayyib olur; 
kaçan şeceresinden yere sâðı† 
olsa mu∂ma√ill olur, onda a§lâ 
ma∂arrat olmaz.” (187b)

şâ«ı§: Dik, yüksek; gözü bir nokta-
ya diken.

şâ«ı§atun ilâ esfel: Omurun alt ek-
lem çıkıntısı, müntekise.

şâ«ı§atun ilâ fev…: Omurun üst ek-
lem çıkıntısı.

şâhid: Güzel; delil.
şâhid-i ¡adl: Güvenilir kanıt, delil.
şâhisferem: Sultani fesleğen (Oci-

mum minimum)
şâhlûc: Küçük ve rengi beyaz bir 

erik türü. Bkz. iccâ§
şa√m, şa√me: İç yağı: “Semîn ile 

şa√mın farðı budur ki semîn 
la√m-ı a√merin üzerinde olur ve 
şa√m la√m üzerinde olmaz belki 
civârında olur.” (60a); meyvenin 
etli kısmı.

şa√m-ı √an₣al: Ebû cehl karpuzu-
nun (Citrullus colocyntis) çekir-
deklerinden hariç içinde olan eti.

şa√m-ı na«l, şa√mu’n-na«l: Bkz. 
cümmâr

şa√m-ı &erb: İç yağı.
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olup her nev¡ mizâcda mevcûd 
ve müşterek olan eşribede «amrın 
a§nâfından hangi §ınıf mevcûd 
ise o §ınıf o mizâca ¡alem gibi 
olup “mara∂-ı filânîde şarab-ı 
filânî isti¡mâl olunur” dediklerin-
den murâdları o şarâbın mizâcın-
da olanlar isti¡mâl olunur demek 
olur. Ve e†ıbbânın müte™a««irleri 
o mizâc-ı ma«§û§ları ta¡yîne ve 
va§fa ðâdir olmamakla o mizâ-
cı a§nâf-ı şarâbdan birer §ınıf ile 
≠ikr ederler ve murâdları şarâbın 
nefsi değildir belki o mizâcda 
olan tenâvülü meşrû¡ eşribeler-
dir.” (95b); şerbet: mâ-i ¡asel, 
mâu’l-ðarâ†in, şarâb-ı «aş«âş, 
şarâb-ı √âşâ, şarâb-ı √ı§rım, 
şarâb-ı câvşîr, şarâb-ı dimaðrâ†îs, 
şarâb-ı dûða, şarâb-ı efâvîh, 
şarâb-ı efsentîn, şarâb-ı esârûn, 
şarâb-ı iccâ§. şarâb-ı kemâ-
deryûs, şarâb-ı kerefs, şarâb-ı 
kümme&râ, şarâb-ı mâzeryûn, 
şarâb-ı râsen, şarâb-ı saðmûnyâ, 
şarâb-ı selmûye, şarâb-ı sünbül-i 
berrî, şarâb-ı şehd, şarâbu’l-¡a-
selî, şarâbu’l-«arnûb ve’z-
zu¡rûr, şarâbu’l-âs, şarâb-ı ¡ineb, 
şarâbu’l-fâkihe, şarâbu’l-ütrücc, 
şarâbu’l-verd, şarâbu’n-na¡nâ¡, 
şarâbu’r-rîtiyânec, şarâbu’r-rum-
mân, şarâbu’t-tuffâ√, şarâbu’z-
zift, şarâbu’z-zûfâ, şarâb-ı es-
ved, şarâb-ı √ulv, şarâb-ı ebya∂, 
şarâb-ı rey√ânî, şarâb-ı ¡aselî...

şarâb-ı ¡akir: Tortulu şarap: “Şarâb-ı 
¡akirde ¡aker vardır lâkin mu₣lim 
değildir ve şarâb-ı ¡atîðte ¡aker 
yoktur velâkin mu₣limdir.” (224b)

şamama: Ekşimsi küçük kavun, 
destenbûye, belyûn.

şâmi«ât: Yüksek olanlar: cibâl-i 
şâmihât

şâmûnâ: Bir mennin ¡öşrü ve nı§f 
öşrü, yaklaşık 113,25 gr (Menn 
755,2 gr kabul edilirse)

şân: Bkz. derz, şe™n.
şa¡r: Kıl, tüy; safranın ipliksi kısmı: 

şa¡r-ı ib†, şa¡r-ı ¡âne, şa¡r-ı zâid 
Bkz. eş¡âr, şa¡rât, şi¡âr

şarâb: Şarap; ısıtılıp pişirildiğinde 
yoğunlaşıp koyu bir kıvam bağla-
mayan sıvı: “Ve ¡örf bunun üze-
rine cârîdir ki her nesne ki nâr ile 
†ab« olundukta ondan bir nesne 
mün¡aðid olmaya belki mütelâşî 
ola ya¡nî ma√v olup lâşî ola, ism-i 
şarâb ona ma«§û§ olur, su mi&lli 
ve ðıvâmı πâyet raðîð olan şarâb 
mi&lli.” (76b); Üzümün üzerin-
den altı ay geçmiş suyu: “Ve ne-
bî≠-i «âli§ ¡inebin ya¡nî üzümün 
«âli§ ¡a§îri ve sıkıntısıdır ki o 
«âli§ su üzerine altı ay mürûr et-
miş ola. Ve ¡örf-i e†ıbbâda şarâb 
mu†lað ≠ikr olunsa ≠ikr olunan 
¡a§îr-i «âli§-i ¡atîð olur.” (76b); 
mizaç: “İslâm’dan olan e†ıbbâ 
“Filân mara∂ın mu¡âlecesinde 
filân şarâb tenâvül olunur” de-
dikleri lâ-ma√âle te™vîle mu√tâc-
dır, «u§û§an ki “∂arûret-i √ıf₣-ı 
§ı√√at için isti¡mâl eylesin” diye 
emr etmek ziyâde te™vîle mu√tâc-
dır. Te™vîli budur ki †abâyi¡-i eşyâ 
ve müfredât ve mürekkebâtı is-
ti«râc eden e†ıbbânın zamânla-
rı ta√rîm-i «amrdan muðaddem 
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şâyike: Dikenli.
şâyileten: Yukarı kaldırarak, mür-

tefi¡aten.
şâ≠ene: Bkz. şâdenec
şâ≠enec: Bkz. şâdenec
şâzir, şâzire: Bir nesneye göz kuy-

ruğuyla bakan. Bkz. ¡ayn-ı şâzi-
re, şezr

şa₣iyye: Parça. Bkz. şe₣âyâ
şebâb: Gençlik.
şebâbe: Bkz. ieyb
şebâbî†: Kurbağa balıkları. Bkz. 

şebbû†
şeba√: Karaltı, şekil; akis, yansıma.
şeba…: Çok cinsel arzu duymak: 

“Şebað, şehvet-i cimâ¡iyyesi 
ke&îr olmaktır.” (63b)

şeb¡ân: Tok.
şebb: Şap, alumen.
şebb-i Yemânî: Beyaz zaç, sülfat.
şebbû†: Kurbağa balığı, şefârû, 

şeðârûð (Uranoscopus scaber) 
Bkz. şebâbî†

şebeh: Benzemek.
şebeh: Pirinç, sarı bakır.
şebeke: Ağ; beyinde kaması kemik 

ve dura mater arasında birçok 
ince atardamar şubelerinden olu-
şan ağ, şebîke.

şebeke-i meşîmiyye: Beynin üçün-
cü, dördüncü ve yan karıncık 
duvarlarında, beyin omurilik sı-
vısını salgılayan ince kan damar-
larının oluşturduğu ağ, koroid 
pleksus.

şebekiyye: Gözün retina tabakası, 
†abaða-i şebekiyye.

şarâb-ı ¡atî…: Eskitilmiş, yıllanmış 
şarap.

şarâb-ı √adîs: Eskimemiş, yeni 
üretilmiş şarap.

şarâb-ı keder: İçinde pandanus 
odoratissimus başta olmak üzere 
birçok bitki bulunan şarap.

şarâb-ı memzûc: Suyla karıştırıl-
mış şarap.

şa¡rât: Kıllar. Bkz. şa¡r
şa¡re: Kıl tanesi; tel.
şa¡r-ı mün…alib: Kirpiklerin yanın-

da çıkıp gözün içine doğru dö-
nen kıl, trichiasis.

şa¡r-ı zâid: Göz kapağının iç kena-
rında yer alan ikinci bir kirpik 
sırası, distichiasis

şa¡rî, şa¡riyye: İpliksi, kılcal.
şârib: İçen.
şar†: Kan alınacak mahalli ustura 

ile yarmak; koşul.
şa¡ru’l-πûl: Venüssaçı (Adiantum 

capillus-veneris)
şa¡&â: Kedi otu? (Valeriana officina-

lis)
şa†b: Yeşil dal.
şa†beten şa†beten: Parça parça.
şâ†ıl: Hint kökenli bir birleşik ilaç.
şâ†ıles: Bir deniz kabuklusu. Bkz. 

§adef
şa†r: Cüz, parça.
şâtt: Koyun.
şa†tıyye: Nehir etrafında olan (yı-

lan)
şâyeste: Layık, münasip.
şâyi¡, şâyi¡a: Yayılmış, fâş.
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zâc-ı esved: “Şedâd, zâc-ı esved-
dir demişler.” (269b)

şedd: Bağlamak, rab†
şed«: Kemik gibi sert kuru nesneyi 

kırmak; sinirlerde uzunlamasına 
çok sayıda kopma: “Eger tefer-
ruð †ûlde olup ke&îrü’l-¡aded olur 
ise ona şed« derler.” (32a); yar-
mak.

şedîd, şedîde: Şiddetli, çok: şedî-
dü’n-nef¡, şedîdü’l-ðurb, şedî-
dü’l-harâret, şedîdü’r-ru†ûbet, 
şedîdü’l-berd, şedîdü’t-tecfîf, 
şedîdü’l-¡ufû§at, şedîdü’l-ce≠b, 
şedîdü’l-√umû∂at, şedîdü’l-√arr

şedîd, şedîde: Şiddetli.
şedîdü’∂-∂acer: Çok kederli.
şedîdü’l-√âfir: Aşırı bitap düşürü-

cü.
şedîdü’l-vuπûl: Aşırı ileri veya içe-

ri gitmek.
şedîdü’s-sevâd: Koyu siyah.
şefâne: Yabanî güvercin, yemâme. 

Bkz. şefânîn
şefânîn: Yabanî güvercinler. Bkz. 

şefâne
şefârû: Bkz. şebbû†
şefe, şefeh: Dudak.
şefeh: Dudak; kenar
şefetân, şefeteyn: İki dudak.
şefîf: İnce olmak, incelik; ince.
şefîr: Dere ve çay kenarı.
şefr: Kenar.
şefre: Bıçak ya da neşterin keskin 

uç kısmı: “Şefre √adîdin ucun-
da olan ziyâde ince ve √iddetli 
cüz™üne derler.” (121a)

şebe&: Büyük ve uzun ayaklı bir 
örümcek. Bkz. şib&ân

şebîh: Benzer.
şebîke: Bkz. şebeke
şebnem: Çiğ.
şebyârât: Gece uyumadan kulla-

nılan bir macun ve bu macunun 
hap hâlleri; terkibinde türbüd, 
eftîmûn, gârîkûn, karabaş vs. 
kullanılır.

şecce: Baş yarığı. Bkz. âmme, câyi-
fe, şicâc, şücûc

şecce-i âmme: Bkz. âmme
şecer, şecere: Ağaç, dıra«t, dev√a.
şecere-i «a∂râ: Sakız ağacı (Pista-

cia terebinthus) Bkz. ¡ilk-i enbâ†, 
¡ilk-i bu†m, §amπ-ı bu†m, bu†m, 
termentîn, √abbe-i «a∂râ

şecere-i ihlîlec: Bkz. âzâd-dıra«t
şecere-i …a†rân: Bkz. ða†rân, şernîn
şecere-i meryem: bkz. bu«ûr-ı 

meryem
şecere-i sef√iyye: Dağ eteklerinde 

yetişen bitki.
şeceretü’l-ba……: Bkz. derdâr
şeceretü’l-bey∂â: Bkz. bâ≠âverd
şecer-i mer…ad: Tatula, dehtûre 

(Datura metel) Bkz. cevz-i mâ&il
şeceriyyet: Ağaç özelliği, «aşebiy-

ye.
şecerü’l-be¡û∂: Erkek incir (Capri-

ficus)
şecerü’l-√u∂a∂: Bkz. fîl-zehrec, 

√u∂a∂-ı Hindî
şedâd: Bkz. şedâdü’l-esâkife
şedâdü’l-esâkife: Demir sülfat, 
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şekâ¡î: Eşek dikeni (Onopordon 
arabicum)

şe…â…ul: Kuşkonmaz, şeşðâðul, 
şeşðâl, √aşfeyðul, heşðanðul, 
√aşðanðul (Asparagus racemo-
sus): “Şeðâðul” bir nebtin a§-
lıdır; ba¡∂ı nüs«ada “şeşðâðul” 
vâði¡dir, bir ismi “√aşfeyðul”-
dur.” (396a)

şe…ârû…: Bkz. şebbû†
şekk: Şüphe.
şe…ûdus: Eşek hıyarı, sefîdûs, 

ðı&&â-i √ımâr (Momordica elate-
rium)

şelcem: Şalgam, lift (Brassica rapa)
şelcem-i bostânî: Bkz. un¡îlî
şelî&â: Terkibinde misk, kâfûr, 

¡anber, √amâmâ, bezr-i √ar-
mel, ûferbiyûn, üşnân-ı Ne-
ba†î, üşne, bezr-i kerefs, bezr-i 
se≠âb ve daha birçok unsur bu-
lunan deva.

şell: Tutmaz olmak, çolak olmak, 
felç.

şem¡: Mum, bal mumu.
şemâil: Şimal yelleri, kuzey rüzgâr-

ları; huylar.
şemârîs: Şor balık.
şem¡-i a§fer: Sarı bal mumu.
şeml: Bütün, umum.
şemm: Koklama.
şemmâme: Güzel koku.
şemme: Az bir miktar.
şems: Güneş.
şemûmât: Güzel kokan nesneler.
şenâπîb: İnce uzun ipler. Bkz. şunπub

şeftali: Bkz. «av«
şeπânîb: Bkz. şenâπîb
şehâmet: Kalb kuvvetli ve kavra-

yışlı olmak.
şehd: Bal, gömeç balı.
şehdânec: Kenevir, √abbu’s-sümne 

(Cannabis sativa); §âmiryûmâ 
(Heliotropium) Bkz. ðınneb

şehdiyye: Kistik tümör: “Şehdiy-
ye, bir nev¡ sulu ður√adır ki 
ek&er vuðû¡u başta olur.” (141a); 
“¢urû√-ı şehdiyye başta olan bir 
nev¡ ður√adır ki ondan beyâ∂a 
mâil sarı ve πalî₣ §adîd seyelân 
eder.” (152b)

şehel: Ela gözlülük.
şehenşeh: Padişahlar padişahı.
şehîr: Şöhretli.
şehlâ: Bkz. ¡ayn-ı şehlâ
şehmânec: Pluchea odorata.
şehr: Ay, mâh. Bk. eşhür, şühûr
şehriyârân, şehriyârânî: Bkz. cü-

vârişen-i şehriyârî
şehriyârî: Bkz. cüvârişen-i şehriyârî
şeh-süvâr: Usta ata binici.
şehvet: Şiddetli arzu; yemeye, iç-

meye vesaire duyulan istek: şeh-
vet-i cimâ¡, şehvet-i †a¡âm: “İki 
şehvet”ten murâd şehvet-i †a¡âm 
ve şehvet-i şarâbdır.” (317a)

şehvet-i kâ≠ibe: Bünye aç olmadığı 
hâlde yemeğe açlık duyma.

şehvet-i kelbiyye: Yeme ve içmeye 
duyulan aşırı istek.

şehvet-i mübâ∂a¡a: Cinsel arzu.
şehvet-i §âdı…a: Bünyede açlığa 

hissedilen gerçek istek.
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şerer: Kıvılcımlar.
şerfâ™: Uzun kulaklı: “Pes sekkâ™ 

ü≠ünü olmayana derler ve şerfâ™ 
ü≠ünü †avîl ya¡nî bâdî na₣arda 
kulağı mer™î olana derler.” (90a)

şerh: Dilimleme, açma; açıklama, 
şerh. Bkz. şürû√ 

şerîf, şerîfe: Üstün, yüce.
şerîk: Ortak. Bkz. şürekâ
şernîn: Katranlı ardıç?: “¢a†râniy-

yeden murâd §anevberin bir nev¡i 
vardır ki ona şernîn derler.”; 
(143b); dişi çam fıstığı: “Bu ≠ikr 
olunan √abb-ı §anevber-i ün&â-
nın kebîri ki ona şerbîn tesmiye 
olunur, onun √abb-ı kebîridir.” 
(177b) Bkz. şervîn, şerbîn

şerrâr: Çok şerli kimse.
şervîn: “Diyâsðûrîdûs der ki üşne 

a§nâfından ecved olan şervîn - 
و ــ  üzere olan üşnedir. “Şer-

vîn” §anevbere derler.” (143b) 
Bkz. şernîn

şeş-bendân: Kara asma, fâşerşîn 
(Tamus communis)

şeş…â…ul: Bkz. şeðâðul
şeş…âl: Bkz. şeðâðul
şetere: Göz kapağının geriye doğru 

çekilmesi ve bu çekilmeyle uyku 
sırasında göz kapaklarının birbi-
rine kavuşamaması, lagophthal-
mia, inðılâb-ı cefn, ðı§aru’l-cefn

şeteriyye: Devrik, tersine dönmüş 
göz kapaklarına dair.

şettâ: Birçok.
şe™ûm: Uğursuz.
şevâri¡: Büyük yollar.

şenbelîdî: Güz çiğdemi (Colchi-
cum luteum) rengi.

şenbelîle: bkz. √ulbe
şenbelî≠: Sûrincân (Colchicum lu-

teum) çiçeği. Bkz. e§âbi¡-i hür-
müs, sûrincân

şe™n-i iklîlî: Bkz. derz-i iklîlî.
şe™n-i yâfû«î: Bkz. derz-i iklîlî.
şenn: Eski kırba.
şerâ: Kurdeşen.
şera…: Boğaz tıkanmak; tükürükle 

boğulmak.
şerâset: Kötü ahlaklı olmak.
şerâsîf: Kaburga kemiğinin ön kıs-

mındaki kıkırdaklar, geyrek 
(Cartilago costalis): “¡Alâ ðav-
lin şerâsîf a∂lâ¡ın ba†n cânibinde 
olan ucu ve †arafıdır ve ¡alâ ðav-
lin â«er a∂lâ¡ın ya¡nî eyegü ke-
miklerinin ≠ikr olunan †araflarına 
mu¡allað πu∂rûflar ve yumuşak 
kemikler gibi nesnelerdir.” (49a) 
Bkz. şürsûf

şerâyı†: Şartlar.
şerâyîn: Atar damarlar, hareket-

li damarlar, ¡urûð-ı ∂avâribe, 
nab∂ damarları, ¡urûð-ı şiryânî: 
“¡Urûð-ı ∂avâribe ya¡nî nab∂ da-
marlarına şerâyîn tesmiye olu-
nur.” (24a)

şerbet: Şerbet; içim dozu.
şerbet-i vâ√ide: Bir içimlik.
şerbîn: Bkz. şernîn
şerc: Anüs kası: “Şerc” «alða-i dü-

bür dâ«ilinde bir ¡a§abenin ismi-
dir.” (422b)

şereh: Hırs, tamah.
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a√mer ve ðırmızı iken sarı ol-
sun.” (33a)

şey™en-ba¡de-şey™in: Git gide.
şey™en-fe-şey™: Gitgide.
şey«: Yaşlı.
şey«û«at: Yaşlılık.
şeyk: Diken batırmak.
şeylem: Delice, zi™ân, züvân, de-

neða (Lolium temulentum)
şey†arec: Sirkele, zirkele (Lepidi-

um latifolium)
şey†arecü’l-ekber: Bkz. √ab-

bu’ş-şey†areci’l-ekber:
şeyy, şeyye: Eti kebap etmek.
şeyyâle: Bir tür zehirli akrep: “¡Að-

reb iki ðısmdır, birine cerrâre 
derler, kuyruğunu sürür ve â«e-
rine şeyyâle derler, kuyruğunu 
fevðe ref¡ eder, kıvırır.” (541a)

şe₣âyâ: Parçalar. Bkz. şa₣iyye
şe≠ereten ve müstem≠ereten: Da-

ğılıp yayılarak: َر َ ــ َ َر  َ ــ َ  [şe≠ere 
me≠ere] her cânibe dağıldı de-
mek ma√allinde isti¡mâl olu-
nur; yuðâlu: َر َ ــ ِ َر َو َ ــ َ َر  َ ــ َ ا  ــ ُ َّ َ َ  ٍ ــ ْ َو  ِ ّ ُכ ــ  ِ ا  ــ ُ َ َذ ِإَذا  َر  َ ــ ِ  Ve şînin 
ve mîmin kesri dahi lüπattir. 
“Me≠ere” kelimesi “şe≠ere” ke-
limesine itbâ¡ olunur, ke≠â fî 
Tercemeti’§-~ı√â√. Pes ₣âhirdir 
ki ¢ânûn nüs«alarında sînin ve 
dâlın ihmâli ile “sedereten müs-
temdereten” vuðû¡u ta√rîftir, zîrâ 
“sedereten” ne ðadar muvâfıð-ı 
maðâm ise “müstendireten”de 
ma¡nâ-yı §a√î√ yoktur.” (477a)

şezr: Bir nesneye göz kuyruğuyla 
bakmak, la√₣: “Şezr, πa∂bânın 

şevâ§arâ, şevâ§îrâ: Acı yavşan, 
ca¡de (Teucrium polium) Bkz. 
birincâsef

şevâ§îr: Bir hoş kokulu bitki: 
“Şevâ§îr” bir nev¡ †ayyibü’r-râ-
yi√a nebttir diye Kâmil-i Alâî’de 
mu§arra√tır.” (444a)

şevb: Başka nesne karıştırmak, şai-
beli hâle getirmek.

şev√a†: Kayın ağacı: “Kitâbu’n-Ne-
bât’ta Ebû ◊anîfe ed-Dînever 
der ki ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki 
neb¡ ve şev√a† bir nev¡ şecerler-
dir ki sühlîsine şev√a† ve cebelî-
sine neb¡ derler. Ve ba¡∂ılar ¡aks 
edip sühlîye neb¡ ve cebelîye 
şev√a† ı†lâð ederler.” (38b)

şevk, şevke: Omurun yukarısındaki 
çıkıntı, processus spinosi, senâ-
sin; diken, süllâ.

şev…: Şevk, arzu, πarâm.
şevke: Bkz. √âcc
şevkerân: Bkz. ðûniyûn.
şevket-i Mı§riyye: Bkz. ümmü 

muπaylân
şevketü’l-bey∂â: Bkz. bâ≠âverd
şevketü’l-Mısriyye: Küstüm otu 

(Mimosa nilotica)
şevketü’l-Yehûdiyye: Eryngium 

planum.
şevkü’l-cemel: Bkz. uşturπâz
şev§a: Verem, plörezi.
şeyb: Saçın ve sakalın ağarması; 

kıllarda beyazlık, şebâbe; saçta 
renk değiştirme: “Bu maðâmda 
şeybden murâd mu†laðan şa¡rın 
isti√âlesidir ya¡nî gerek ise şa¡r 
siyâh iken beyâ∂ olsun ve gerek 
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şiba¡: Tokluk; doymak.
şiba¡-ı mü&a……ıl: Ağırlık veren 

tokluk.
şibr: Karış. Bkz. eşbâr
şib&: Durak otu (Peucedanum gra-

veolens)
şib&ân: Büyük ve uzun ayaklı örüm-

cekler. Bkz. şebe&
şibt: bkz. şib&
şicâc: Baş yarıkları, yaraları, şücûc: 

“Ve şicâc, “şecc’in cem¡idir, 
cirâ√at eger başta olur ise ona şi-
câc derler.” (164b) Bkz. âmme, 
câyife, dâmiπa, sim√âð, fu†re, 
hâşime, mû∂ı√a, munaððıle.

şifâh: Dudaklar.
şifnîn: Yaban güvercini: Ve “şif-

nîn, yaban güğercinidir ki levnde 
ve cü&&ede üğeyik dedikleri kuşa 
ðarîb olur. (164b) Bkz. √amâm-ı 
ehlî

şî√: Sarı yavşan otu, dirmene (Arte-
misia maritima)

şî√-i Ermenî: Bkz. serbiyûnu’l-Er-
meniyyü’l-a§fer

şî√-i Rûmî: Bkz. efsentîn
şi…â…-ı ma…¡ade: Makat çatlağı, 

anal fissür.
şi…â…-ı ra√im: Uterusta yırtılma.
şikâr: Av.
şikûhec: Bkz. √asek
şill: Bel (Aegle marmelos)
şimâl: Sol.
şimâlî: Kuzeyden gelen rüzgâr se-

bebiyle olan kuru soğuk.
şimrâ«: Salkım, ¡urcûn.

gözün mu™a««arı ile na₣arıdır 
ve o na₣ardır ki onda iπrâ∂ ola 
veyâ«ûd bir nesnenin yarısına 
na₣ardır.” (114b)

şezrü’n-na₣ar: Sert, öfkeli bakış.
şıd…: Avurt.
şı…â…: Yarılma.
şı…â…ûlus, şı…â…ulûs: Tam kang-

ren: “¡U∂vda ₣uhûr eden fesâd 
evvel-i ₣uhûrunda ve √issî olan 
¡u∂vun ðuvve-i √assâsesi henüz 
bâðıye olduğu vaðtte ona πanπa-
riyâ tesmiye olunur «u§û§an o 
¡u∂v-ı fâsidin «urâc ve veremi 
ibtidâ √âlinde filiπamûniyye ola. 
Ammâ fesâd-ı ¡u∂v müsta√kem 
olup o ¡u∂v-ı √assâsın √issi bâ†ıl 
oldu ise ve la√m ve la√mı vely 
eden ¡u∂v a§lı √attâ ¡a₣m fâside 
oldu ise gerek bu a√vâl ibtidâen 
veyâ«ûd ¡aðîb-i veremde √âdi& 
olsun ona şıðâðulûs tesmiye olu-
nur.” (495b) Bkz. πânπarâyâ

şı……: Kısım.
şı…râ…: Arı kuşu.
şırnâ…: Göz kapağında zuhur edip 

göz kapağını sarkmış gibi göste-
ren kızıl et, göz kapağı iltihabı, 
blefarit: “Şırnâð cefn-i a¡lâda bir 
ziyâdedir ki mâdde-i şa√miyye-
den √âdi& olur. Ve cefn-i a¡lânın 
o ziyâde √asebiyle infitâ√ı &aðîl 
olur ve cefni müster«î eder. Ve 
o mâdde cefnde mütela√√ic ya¡nî 
fürcelere girmiş ve pekişmiş 
olur, sil¡a √areketi gibi √areket 
eylemez.” (275b)

şı§§: Balık ağı.
şi¡âr: Saçlar, kıllar: şi¡âr-ı ü≠ün
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şirk: Ortaklık.
şîrpenc: Karbonkül, kan çıbanı.
şirrîr: Çok şerli, cevr edici, câyir.
şîrûπan: Susam yağı, dühn-i sim-

sim, şîrec, dühn-i √all.
şiryân: Atardamar, arteria.
şiryânât: Atardamarlar.
şiryâneyni’s-sübâteyni: Arteria 

carotis interna ile arteria carotis 
externa.

şiryân-ı ¡ır…î: Pulmoner venler, ak-
ciğer toplardamarı.

şiryân-ı nâzil: Desandan aort.
şiryân-ı §â¡id: Asendan aort.
şiryân-ı sâ¡id: Ön kolda bilekte bu-

lunan radial arter.
şiryân-ı sübâtî: Beyne giden ana 

damar, şahdamarı, karotid arter.
şiryân-ı verîdî, şiryânü’l-verî-

diyy: Venöz arter, pulmoner 
venler, akciğer toplardamarı.

şir≠ime: İnsanlardan az bir grup.
şiş: Bkz. verem
şîş…â…ul: Bkz. şeðâðul
şitâ: Kış.
şitâb: Acele.
şitâ-i şimâlî: Kuru ve soğuk kış.
şivâ: Kebap. Bkz. eşviye
şivâ-i maπmûm: Ağzı kapalı ka-

zanda pişirilen et: “Ve o la√m-ı 
meşvî ki ağzı kapalı ðıdrda şeyy 
olmuş ola.” (48a)

şiyâf, şiyâfe: Göz, kulak, makat 
gibi yerler için deva sürülmüş 
mil veya fitil: şiyâf-ı sâ≠ec-i 
leyyin ve şiyâf-ı kündürî, 

şimşâd, şimşâr: Şemşir, baðs (Vi-
cia craca): “Şimşâd çemşir de-
dikleri ağaçtır. Ba¡∂ı diyârda 
enîsûna ve râziyânece dahi ı†lâð 
olunur. Dâl ile ve râ ikisi dahi 
lüπattir.” (284a)

şimşâr: Bkz. baðs
şincâr: Bkz. ebû celsâ, şinkâk
şinkâk: Eşek marulu, eşek turpu 

(Onosma echioides): “Şinkâk-
şinkâl” lâm ile ve kâf ile nüs«a-
dır, «ass-ı √ımâr ma¡nâsına ya¡nî 
eşek marulu demektir.” (98a) 
Bkz. ebû celsâ

şinkâl: Bkz. ebû celsâ
Şi¡râ-yı Şâmiyye: Procyon, 

∏umey§â, ∏am§
Şi¡râ-yı Yemâniyye: Sirius Yıldızı, 

¡Abûr, Kelb-i Cebbâr.
şîr-dîvdâr: Kara ardıç (Juniperus 

sabina)tan çıkan süt. Bkz. dîvdâr
şîre: Bitkiden sıkılmış su. Bkz. ¡a§îr
şîrec: Susam yağı, şîrûπan, dühn-i 

√all.
şîr-emlec: Çiğ sütte ıslatılarak sert-

liği bir miktar giderilen emlec 
(Phyllanthus emblica) meyvesi: 
“Ve emlec lebende nað¡ olunup 
o nuðû¡a şîr-emlec denir ve bu 
şîr-emlec mev∂i¡inde ve bittiği 
yerde olur.” (144a)

şîreza…: Yarasa sütü; yarası idrarı: 
“Ba¡∂ılar dediler ki şîrezað «uf-
fâşın ya¡nî yarasa dedikleri ku-
şun lebenidir ve â«erler dediler 
şîrezað onun bevlidir.” (218a)

şîr«ışt: Çiçekli dişbudak (Fraxinus 
ornus)
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şu…ret: Kumral, kırmızılığa çalan 
sarılık. Bkz. §uhûbet

şu…û…: Yarıklar. Bkz. şaðð
şu…û…-ı li&e: Diş etlerinde yarılma.
şu¡le: Işık.
şûnîz: Çörek otu (Nigella sativa)
şûrbâc, şûrbâce: Su, tuz ve etten 

oluşan çorba: “Şûrbâce o me-
raðadır ki su ve mil√ ve la√mdan 
itti«â≠ olunur.” (105b)

şûrbâcât: Çorbalar.
şûrbâc-ı füclî: Turplu çorba.
şûrec: Güherçile, mil√-i debbâπa.
şurû†: Şartlar.
şu†û†: Kıyılar.
şu†û†-ı evdiye: Irmakların kıyıları.
şu†û†-ı §a«rî: Kayalık sahiller.
şu¡ûr: Kavrama: “Ammâ “şu¡ûr” 

bir nesneyi min-πayri &ebât id-
râktir, ammâ √ukemâ katında 
nefsin ma¡nâya vu§ûlü merâti-
binin mertebe-i ûlâsı olur ve 
ma¡nâ nefste vâðıf olur ise ona 
ta§avvur derler ve nefste müte-
mekkin olup her ne vaðt murâd 
olunsa ona mürâca¡at edecek 
ðadar beðâsı mütemâdî olur ise 
o mi&lli idrâka √ıf₣ derler, o 
mütemekkin olan ma¡nâyı †ale-
be te≠ekkür derler ve onu vic-
dâna ve bulmağa ≠ikr derler.”

şübbân: Gençler. Bkz. şâbb.
şübrüm: Sütleğen (Euphorbia pit-

hyusa)
şüc¡ân: Bahadırlar, yiğitler.
şücûc: Bkz. şicâc

şiyâf-ı √anûn, şiyâf-ı lâmüzd-
ciyânâ, aπzedînûn, nârû†iyûn, 
mâmilyâs, şiyâf-ı ¡Arabî, şiyâf-ı 
ebya∂, şiyâf-ı İskender, şiyâf-ı 
senderûs, şiyâf-ı mâmî&â, şiyâf-ı 
πareb...

şiyâf-ı âbâr: Siyah kurşundan ma-
mul göz ilacı.

şol: Şu.
şu¡â¡: Işık: “Muðaddime-i ûlâ 

şu¡â¡ın mâhiyyeti ve √aðîðatini 
ma¡rifettir. Şu¡â¡da üç ðavl var-
dır: ¢avl-i evvel budur ki şu¡â¡ 
o ecsâm-ı nâriyyedir ki şemsin 
eşi¡¡ası ve pertevi o ecsâm-ı nâ-
riyyeyi küre-i nâriyyeden ðahr 
ve ðasr ile inzâl eyler. Ve ðavl-i 
&ânî budur ki şu¡â¡ ecsâm-ı la†îfe-
dir, şemsten ve şems mi&lli ney-
yirden o ecsâm-ı la†îfe munfa&ıl 
olup müsta∂î olan cirme vâ&ıl 
olur; o ecsâm-ı la†îfeye tes«îni 
√asebiyle √arâret lâzım olur. Ve 
ðavl-i &âli& budur ki şu¡â¡ bir ¡ara∂ 
ve bir keyfiyyettir ki müstenîrin 
münîre mu√â≠âtı ve muðâbele-
sinden müstenîrde def¡aten √âdi& 
olur beynehümâda havâ yâ«ûd 
mâ mi&lli cirm-i şeffâf tavassu†u 
√asebiyle. ¢avl-i &a√î√ bu ðavl-i 
&âli&tir.” (35a)

şu¡ab: Şubeler, kollar.
şu¡ab-ı bâb: Portal ven kılcalları.
şu¡be: Şube, kol; dal.
şu√ûm: İç yağları. Bkz. şa√m
şu«û§: Yüksek olmak, yükselmek; 

göz dikik kalmak.
şu……a: Parça.
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miklerinin derzine şü™ûn derler.” 
(230b)

şüveylâ: Bkz. birincâsef
ta¡ab: Yorulmak, ne§ab.
ta¡abiyye √ummâ: Bkz. √ummâ-ı 

ta¡abiyye
ta¡acrüf: Hızlı sürünerek düzensiz 

yürüme.
ta¡affüf: Cinsellikte perhiz etmek.
ta¡ahhüd: Yüklenmek, üstüne al-

mak; sürekli kullanmak, yap-
mak.

ta¡a……ud: Koyulaşmak.
ta¡a……ud-ı ¡a§ab: Sinirlerde şiş-

lik: “O verem bir ziyâdedir ki 
mâdde-i balπamiyyenin sinirle-
re in§ıbâbından sinirde o ziyâde 
√â§ıl olur, zîrâ o mun§abbe olana 
mâdde sinirde müctemi¡a olur ve 
sinirler ke&îrü’l-√areket olmak-
la mâddenin la†îfi ta√allül edip 
ke&îfi bâðî kalır ve ¡a§abın mizâcı 
bârid olmakla o ke&îf ta¡aððud ve 
tecemmüd edip sil¡aya müşâbih 
bir verem √âdi& olur.” (33a)

ta¡a……uf: Tepesi eğri olmak; eğri-
lik.

ta¡allu…: Asılmak, ilişmek.
†a¡âm: Yiyecek, πıdâ.
ta¡ârîf: Tarifler.
ta¡arru∂: Temas etmek, bahset-

mek; müdahale etmek.
ta¡arru…: Terlemek.
ta¡a§§ub: Bağlamak, sarmak.
ta¡assüf: Zulmetmek.
ta¡assür: Zorluk çıkarmak, ta§a¡¡ub.
ta¡aşşî: Akşam yemeği yemek.

şüfr, şüfre: Göz kapaklarında kir-
piklerin çıktığı yer. Bkz. eşf†r

şühlet: Şehla gözlü olmak, şühûlet.
şühû…: Yükseklik, işrâf, irtifâ¡, inâ-

fe.
şühûlet: Göz şehla, ela olmak, şüh-

let.
şühûr: Aylar, eşhür. Bkz. şehr
şühüb: Atmosferde yanan gök taş-

ları.
şük: Bkz. üşek
şükâ¡â: Eşek dikeni (Onopordum 

illyricum) Bkz. bâ≠âverd
şükk: Bkz. dîk-ber-dîk
şükûk: Şüpheler.
şült: Peygamber arpası, peygamber 

ağacı.
şümû¡: Mumlar. Bkz. şem¡
şünc: Kâğıt mührelemede kullanı-

lan ve katır boncuğu da denilen 
bir sedef, sünc.

şürb: İçmek.
şürben: İçilerek.
şürekâ: Ortak olanlar. Bkz. şerîk
şürrâ√: Şarihler; Kânûn’u şerh 

edenler.
şürsûf: Kaburga kemiklerinin uç 

kısmında bulunan kıkırdak, gey-
rek (Cartilago costalis): “Şürsûf, 
a∂lâ¡-ı «ılfın başına derler.” Bkz. 
şerâsîf

şürû√: Şerhler. Bkz. şer√
şü™ûn: Derzler, kemiklerin birleş-

me yeri dikişleri, sutura: “¢ı√f 
dedikleri baş kâsesi ile onun ci-
dârı menzilinde olan ðabâil ke-
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ðanâ dedikleri nebtin ¡atîð olan-
larının cevfinde bulunur; ðanâ-
nın sâðı ¡uðdeli ve boğumlu olur, 
¡uðdelerinde bulunan ecved olur. 
¢avl-i &ânî budur ki †abâşîr ≠ikr 
olunan ðanâ nebâtının i√tirâðın-
dan tekevvün eder ve o nebâtın 
remâdiyyeti †abâşîr olur.” (179b) 
Bkz. ðanâ

†abbû¡: Kene.
†ab™e: Çirkin.
tâbe: Tava.
†aberzed: Sert nöbet şekeri, mi™ât 

sükkeri.
†ab«: Pişirmek, teherrî.
tâbi¡: Uyucu, takip edici, ðâfî.
†abî«: Kaynatılmış nesnenin suyu.
†abî«u’l-efsentîn: Karaciğer ağrısı, 

mide, ateşler için kullanılan ve 
terkibinde enîsûn, bezr-i kerefs, 
efsentîn-i Rûmî, esârûn ve bezr-i 
râziyânec ve u§ûl-i i≠«ir bulunan 
†abî«.

†abî«u’l-πâfe&: ◊ummâ-ı rib¡, 
√ummâ-ı balπamîsi ve √um-
mâ-ı mu«telifesi olanlara, tabiatı 
kuru olanlara veilen ve terkibin-
de helîlec-i esved, zebîb-i mü-
naððâ, şâhterec, bâ≠âverd, πâfe& 
ve şükâ¡ bulunan †abî«.

†abî¡î: Doğal; doğal hâlde olan.
†abî¡iyyât: Fizik.
†abî¡iyyûn: Maddeyi esas alan filo-

zoflar.
ta¡biye: Tertip etmek, hazırlamak.
†abl: Davul.
†ab†âb: Çevgana benzer bir oyun 

ta¡aşşüş: Yuva yapmak (kuş)
†â¡at: İtaat.
†a¡a††ur: Kokulanmak.
ta¡a††us: Aksırma.
ta¡ayyüş: Yaşamak.
ta¡a≠≠ür: Zorluk, sıkıntı.
ta¡azzüz: Sert olmak.
†ab¡: Tabi¡at, yapı.
†aba«ât: Pişirmeler.
†âba…: Büyük tuğla
†aba…: Kiremit; vajenin dış yüzü.
†aba…a: Tabaka, kat.
†aba…a-i ¡ankebûtiyye: Göz mer-

ceği, cristalline lens.
†aba…a-i ¡inebiyye: Gözün iris ta-

bakası.
†aba…a-i …arniyye: Gözün kornea 

tabakası.
†aba…a-i meşîmiyye: Gözün koroi-

dea tabakası.
†aba…a-i mülte√ime: Gözün kon-

jonktiva tabakası.
†aba…a-i §afî…iyye: Gözün fibröz 

ve koruyucu dış katı, sklera.
†aba…a-i §ulbe vü §afî…iyye: Gö-

zün fibröz ve koruyucu dış katı, 
sklera

†aba…a-i şebekiyye: Gözün retina 
tabakası.

†aba…ât: Katmanlar, dereceler.
†ab¡an: Tabiatça, aslen.
†abâşîr: Bambu (Bambusa arun-

dinacea) kökü tozu; eski bam-
buların iç kısmı; yanmış bambu 
kökü: “Bunda iki ðavl vardır: 
¢avl-i evvel budur ki †abâşîr 
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†afeyşel: Bkz. †ıfşîl
†affâre: Sıçrayarak saldıran zehirli 

yılan.
†âfî: Sıvının yüzeyine çıkan, çıkı-

cı, ¡âlî; mide boşluğuna dökülen 
madde: “Ve ba¡∂ılar katında te-
cvîfe ma§bûbe olan mâddeye †âfî 
tesmiye olunur.” (338b)

†afîf: Az, ðalil.
†afî…ûn: Ok uçlarına sürülen bir 

zehir: “¢ânûn nüs«alarında 
†afîðûn - ن ــ  vâði¡ olmuştur 
lâkin sümûmda mu√arrer olan 
†afşîðûn - ن ــ  dur, ta√şîðûn 
ن - ــ  dan mu¡arrebdir; o 
semm ile nibâl ve nüşşâb ya¡nî 
oklar tesmîm olunup düşmana 
remy olunur.” (145b)

ta¡fîn: Bozmak, ifsat etmek, ifsâd.
ta¡fî§: Ekşitmek.
†afrât: Sıçramalar.
†afre: Bir nesne üzerinden atlaya-

rak geçme, sıçrama, ve&be.
taf§îl: Açmak, ayrıntıya girmek: 

taf§îl-i ebvâb
†afşî…ûn: Bkz. †afîðûn
taπaddî: Gıdalanmak, beslenmek.
taπa∂ruf: Kıkırdak yapıdan oluş-

mak.
taπallu₣: Katılaşmak, sertleşmek, 

ta§allüb, te&a««un.
†aπânûs: Bkz. ðamletu’n-nesr
taπarπur: Ağzı çalkalamak, garga-

ralanmak.
taπayyür-i mizâc: Bir cins mizacın 

başka bir cins mizaca dönüşme-
si: “Taπayyür-i mizâc ile i«tilâf-ı 

sopası: “¢arşî der ki †ab†âb bir 
âlettir ki onun ile Ekrâdın fâris-
leri ve atlıları oynarlar. Ve İbn 
Cümey¡ der ki “†ab†âb” bir âlet-
tir ki ağaçtan yapılır, çevgândan 
başkadır, onun miðba∂ı ve a«≠ 
edecek ma√alli vardır, ona küre-i 
§aπîreyi koyup remy ederler ba¡-
dehu yine o küreyi onun ile redd 
ederler. Yûsuf b. Mu√ammed 
el-Baπdâdî der ki †ab†âb §ıbyânın 
oynadıkları küredir, onun için o 
küreye ¡âmme †âbe derler.” (99b)

†âcin: Büyük kiremit tava: “”‰âcin” 
âcürr-i kebîrdir; onun üzerinde 
şeyy olunan †a¡âma mu†accen 
derler.” (347a)

ta¡cîn: Macun yapmak.
ta¡cîr: Bükülme, ¡acr.
ta¡cîz: Kadın yaşlanmak.
ta∂accur: Sıkıntılanmak.
ta¡dâd: Saymak, sıralamak; zikret-

mek.
ta∂arrur: Zarar görmek, acı çek-

mek, te™e≠≠î.
ta∂¡îf: Zayıf düşürmek; zayıf gös-

termek; ikiye katlamak.
ta¡dîl: Düzenlemek; normalleştir-

mek, itidale getirmek: ta¡dîl-i 
ervâ√, ta¡dîl-i √areket, ta¡dîl-i 
mizâc, ta¡dîl-i †abî¡at

ta¡diye: Geçmek, bulaşmak.
ta∂mîd: Yakı yapmak, lapa hâline 

getirilmiş ilaçlı bağ ile yarayı 
sarmak.

ta∂yî…: Sıkıştırmak, daralymak, 
∂aπ†.

ta∂yî…-i …ubül: Vajeni daraltmak.
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ta«allî: Boşaltma, dışkı çıkarma.
ta«allu…: Yaratılış.
ta«allu§: Ulaşmak, varmak; kurtul-

mak, tefa§§î.
ta√allüb: Sızmak.
ta«allüf: Sapma.
ta«allül: Araya girmek, içeri nüfuz 

etmek, tavassu†, tedâ«ül.
ta√allül: Çözülmek.
ta√allül-i «afî: Damarlarda olan 

üçüncü hazm ile azalarda olan 
dördüncü hazmın neticesinde 
ortaya çıkan hissedilmeden olan 
çözülme ve erime ile buhar hâ-
linde soluk yoluyla dışarı atılma-
sı: “Mi¡dede vâði¡ olan ha∂m-ı 
evvelin fa∂lı em¡â †arîðinden 
mündefi¡ olur ya¡nî berâz olup 
mað¡addan «ârice çıkar. Ve ke-
bidde olan ha∂m-ı &ânînin fa∂lı-
nın ek&eri bevlde mündefi¡ olur 
ve ðalîli †ı√âl ve merâre cihet-
lerinden mündefi¡ olur ve bâðî 
kalan iki ha∂mın fa∂lları ya¡nî 
¡urûðta olan ha∂m-ı &âli& ve 
a¡∂âda olan ha∂m-ı râbi¡in fa∂l-
ları i√sâs olunmayan ta√allül ile 
mündefi¡ olur, buna ta√allül-i 
«afî derler, bu«âr olup menâfis-
ten çıkar ve çıktığı görünmez.” 
(9a)

ta√ammu∂: Ekşimek.
ta«annü&: perişan olma, dökülme, 

sarkma.
ta√arrî: Araştırmak, tefa√√u§, te-

tebbu¡.
ta√arru…: Yanma.
ta√arrüz: Sakınmak, tevaððî.

mizâc’ın farðı budur ki me&elâ 
bir derece mizâc-ı √ârrı olan 
kimsenin √arâret-i mizâcı iki de-
receye bâliπ olsa ona taπayyür-i 
mizâc derler ve eger bürûdete is-
ti√âle eylese i«tilâf-ı mizâc der-
ler; ikisi dahi ağrı i√dâ& eder.” 
(232b)

taπlîb: Baskın kılmak, fazla etmek.
taπlî†: Yanlışa sevk etmek.
taπlî₣: Koyulaştırmak: taπlî₣-i dem. 

Bkz. muπallı₣
taπmî∂: Gözü yummak: taπmî∂-i 

¡ayn
taπr: Çocuk süte doymamak, daπr
taπrî…: Suda boğmak, suya daldır-

mak, istî¡âb.
taπriye: Tıkamak, vücut kanalları-

nın ağızlarına yapışık kanalları 
tıkamak, tesdîd. Bkz. muπarrî

taπ&iye: Mide bulandırmak.
taπşiye: Kapatmak, örtmek, i†bâð, 

taπ†ıye, setr.
taπ†ıye: Kapatmak, örtmek, i†bâð, 

taπşiye, setr.
taπzîr: Memede süt azalmak.
ta√abbüb: Sevilmek.
ta√accür: Taşlaşma.
ta√addüb: Kamburlanma, kambur 

gibi çıkıntı yapma.
ta√a∂√u∂: Çalkalanma, tebaðbuð, 

ta«a∂«u∂.
ta√affu₣: Muhafaza edilmek.
†â«ak: Bkz. âzâd-dıra«t
ta«al«ul: İki nesne aralıkları sey-

rek olmak, yoğun olmamak: ge-
nişleme (expansion).
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ta√mî∂: Ekşitmek.
ta«mîd: Söndürmek.
ta«mîn: Tahmin, √isbân.
ta√mîr: Kızartmak.
ta«mîr: Mayayla yoğurmak; ört-

mek, setr.
ta√mî§: Kavurmak.
ta√miye: Isıtmak.
†a√n: Öğütmek.
ta√nîk: Ağız içine sürmek.
ta√rî∂: Teşvik etmek, kındırmak.
ta√rîk: Hareket ettirmek, i&âre: 

ta√rîk-i a¡∂â, ta√rîk-i şefe, ta√rîk-i 
lisân

ta√rîr: Yazmak, ketb: ta√rîr-i 
m e r â m

ta√§îf: Sağlam yapmak.
ta√§îl: Elde etmek: ta√§îl-i kemâl, 

ta√§îl-i merâm.
ta√sîn: Güzelleştirmek, güzellen-

dirmek.
ta«§îr: Koyulaştırmak.
ta«&îr: Sıvıyı katılaştırmak, koyu-

laştırmak.
ta«§î§: Daraltmak.
ta√şî…ûn: Bkz. †afîðûn
ta√şîm: Kızdırmak, öflelendirmek.
ta«şîn: Pürüzlü etmek; sertleştir-

mek; deva ısıtıcı (müsa««in) ka-
rakteri ile bedende uzvun parça-
ları arasında yükseklik ve alçak-
lık farkları meydana getirmek. 
Bkz. mu«aşşin, «uşûnet

ta√şiye: Doldurmak, dolgu yap-
mak.

ta√t: Alt.

ta√a§§un: Korunmak, saklanmak.
ta√aşşüf: Kuruyup büzülmek, sol-

mak; eski elbise giymek.
ta«a††î: Üzerinden atlayarak geç-

mek; adımlamak.
ta«a††u†: Şekillenmek, çizgiler be-

lirli olmak.
ta«azzüf: Saksı gibi sertleşip katı-

laşma. Bkz. «azef
ta«bî§: Karıştırmak.
ta«cîl: Utandırmak, ta¡yîr.
ta√cîr: Taş gibi sertleştirmek, 

ta§lîb.
ta√dîb: Çukurlandırmak; üstten 

tümsek kısım. Bkz. tað¡îr
ta√dîd: Keskinleştirmek, bileğile-

mek.
ta√dî…: Bir nesneye dikkatle bak-

mak, gözün karasını oynatma-
dan bakmak.

ta«dîr: Uyuşturmak.
ta«dîş: Tahriş etmek.
†âhir, †âhire: Temiz, pak.
ta√…î…: Hakikat; etraflı inceleme.
ta√kîk: Kazımak.
ta√lîb: Akıtmak.
ta«lîf: Geride nesne bırakmak.
ta√lîl: Erime, çözülme, çözünme, 

bir maddenin çözülerek ken-
dini oluşturan küçük parçalara 
ayrılması, disolüsyon: ta√lîl-i 
mevâdd, ta√lîl-i rû√, ta√lîl-i ru†û-
bet, ta√lîl-i ervâ√, Bkz. mu√allil

ta«lîl: Sirke katmak, sirke ile terbi-
ye etmek.

ta«m: To«me olmak. Bkz. to«me



572 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ta…bî∂: Kabız etmek, tutmak, sık-
mak.

ta…dîd: Kurutmak.
ta…∂îf: Zayıflatmak.
ta…dîm: Öne almak.
ta…dime-i ma¡rifet: Hastalığın 

geleceğine delalet eden belirti-
si, sâbıðu’l-¡ilm, in≠âr: “◊â∂ıra 
delâlet eden delîle dâll ve mâ∂î-
ye delâlet eden delîle te≠kire ve 
müstaðbele delâlet eden delîle 
taðdime-i ma¡rifet ve sâbıðu’l-
¡ilm tesmiye olunur ve in≠âr dahi 
tesmiye olunur.” (57a)

ta…ıyye: Sakınma, i√tiyâ†.
†â…î: Bağırsağı saran zar, πışâ-i 

†âðî, omentum.
ta¡…îf: Bükme, eğme.
ta…¡îr: Çukurlandırmak, tað¡îr; 

uzuvda çukur yer, ayak tabanın-
da ve avuç içindeki çukur yerler 
gibi: “Tað¡îr, ₣âhir-i ¡u∂vda olan 
vehde ve çukur ma√aldir, ða-
demde olan a«ma§ gibi.” (31b) 
Bkz. tecvîf, vi¡â, mecrâ, ba†n

ta…iyye: Sakınma, √a≠er.
ta…lîb: Karıştırma, alt üst etme.
ta…lîl: Azaltmak: taðlîl-i şehvet, 

taðlîl-i kelâm, taðlîl-i πıdâ
ta…lî§: Büzüşmek, küçülmek.
ta…rîb: Yaklaştırmak: taðrîb-i 

e≠hân.
ta…rî√: Yara etmek. Bkz. muðarri√
ta…rî§: Makasla kesmek.
ta…§î¡: Bkz. √adebe-i muðaddem
ta…sîm: Dağıtmak, tevzî¡; ayırmak, 

bölmek.

tahta kehlesi: Bkz. fesâfis
ta√tânî, ta√tâniyye: Alt taraf, alt 

tarafta olan.
ta√tânî: Alt kısımda olan.
ta√t-ı ≠e…an: Çene altı.
ta«†i™e: Hatalı bulmak, hataya nis-

bet etmek.
ta«†î†: Çizmek; şekillendirmek.
ta«yîl: Hayal ettirmek.
ta√yîz: Yerleştirmek.
†â¡im: Yemek yiyen.
†â¡im: Yiyen.
†âir: Kuş.
†â…: Kat, katman.
†â…a: Dal; deste.
ta…allüb: Değişme; bulantı. Bkz 

taðallüb-i nefs
ta…allüb-i nefs: Sürekli olan mide 

bulantısı; cinsel arzunun kaybı: 
“Ve πa&eyân devâm üzere olup 
lâzım olur ise o πa&eyâna taðal-
lüb-i nefs tesmiye olunur ve 
ba¡∂ı kerre taðallüb-i nefs şeh-
vetin ≠ehâbına ve zevâline ı†lâk 
olunur.” (351b)

ta…allüd: Bağlanmak.
ta…arrüb: Yaklaşmak.
ta…aşşür: Soyulmak, kabuk ya da 

deri sıyrılmak; soyulan, dökülen 
deri.

†â…at: Güç, takat.
†â…ât: Katlar, katmanlar.
ta…a¡¡ur: Çukurlaşmak.
ta…avvüs: Yay gibi eğrilme.
ta…ayyü™: Kusmak.
ta…a≠≠üf: Atılmak.
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†alî¡a: Keşif kolu.
†âli¡ân: Arteria renalise eşlik eden 

ve vena cava inferioraya açılan, 
biri sağ diğeri sol böbreğe ait 
iki kısa ven, böbrek venleri, re-
nal venler: “Ecveften nâzil olan 
cüz™den evvel teferru¡ eden ya¡nî 
kebidden †ulû¡ ettiği gibi §ulbü 
ya¡nî bel kemiklerine tevekkâ™ 
ve istinâd etmezden muðaddem 
√âdi& olan fer¡leri o şu¡ab-ı şa¡-
riyyedir ki külye-i yümnâ lefâ-
yifine ve sargılarına varıp onda 
ve onun ðurb ve civârında olan 
ecsâmda teferruð ve tevezzu¡ 
eder ve onları taπdiye eder. Ba¡-
dehu o ecvef-i nâzilden iki ¡ırð-ı 
¡a₣îm teferruð edip ¡âlî olurlar. 
O ¡ırðlar iki böğreklere teveccüh 
ederler ve onlara †âli¡ân tesmiye 
olunur.” (26b)

ta¡lîf: Yemlemek.
ta¡lî…: Bağlamak; asmak.
ta¡lî…an: Asmak suretiyle.
†âlî…ûn: Bir bakır türü, altın sarısı, 

pirinçten mamule benzer bir ba-
kır.

†âli…ûnî: ‰âlîðûn bakırından yapıl-
mış.

ta¡lîm: Öğretmek; bölüm.
†alînis-i ¡atî…: Bir tür deniz kabuk-

lusu.
†âlîsfer: Hindistan’da yetişen bir 

ağacın kabuğu, dârkîse: “İbn 
Kütbî der ki dârkîse †âlîsferdir. 
Ve ba¡∂ılar dediler ki besbâsedir 
ve besbâsenin ≠ikri teðaddüm 
eyledi. Ammâ †âlîsfer bir nev¡ 
ðışrdır ki Hind’den gelir, πalî₣-

ta…şîr: Kabuğu soymak.
ta…†î¡: Ayırmak, parçalara ayırmak: 

tað†î¡-i √urûf, Bkz. muða††ı¡
ta…†îr: Damıtmak; damlatmak, 

damla damla akıtmak: tað†îr-i 
bevl 

ta…†îr-i bevl: İdrar kesik kesik, 
damla damla gelmek.

ta…vîm: Kıvamı elde etmek.
ta…vîr: Oymak.
ta…viye: Güçlendirmek, temtîn.
ta…ye: Takke.
ta…yi™e: Kusturmak.
ta…yî√: İrin bağlamak, cerahat ol-

mak.
†al¡: Meyvenin ilk hâli; hurma mey-

vesinin ilk aldığı şekil. Bkz. 
bela√

†ala√şe…û…: Bkz. †ara«şeðûð
†ala…: Doğum sancısı, veca¡-ı vilâ-

det, me«â∂.
†alâvet: Güzellik.
†alâyiyûn: Mum çiçeği, ricle-i ber-

riyye, âbzûnu’l-berr (Cerinthe 
minor)

tâle: Fidan.
†al√: Bkz. ümmü muπaylân
†al«-biyâz: Acı soğan: “‰al«-biyâz, 

“tel«-i piyâz”dan mu¡arreb olur, 
acı soğan ma¡nâsına olmak fehm 
olunur.” (153a)

tâlî, tâliye: Takip eden, ardından 
gelen.

†âli¡: Böbrek veni, renal ven. Bkz. 
†âli¡ân

†âli¡: Talih; doğan, çıkan, ₣âhir.
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†aramîsûs: Bir tür irinli yara, 
†arasûs: “Ve «urâcâttan bir nev¡ 
«urâc vardır ki ona †aramîsûs 
س) ــ ) tesmiye olunur 
ve ba¡∂ı nüs«ada †armediyûs 
س) ــ ) vâði¡ olmuştur ve o 
«urâc münfecir olup middesi 
tamâmen «urûc eder √attâ ta√tın-
da la√m-ı ceyyid ₣âhir olur sonra 
midde-i â«eri dahi ₣âhir olur.” 
(496b)

†ar¡ânî&â: Bkz. ðatâd
†arâ&î&: Cynomorium coccineum: 

“‰ur&û&’un cem¡idir. Mu√am-
med el-Vanî der ki ث  [†ur&û&] 
(†ânın ve &ânın ∂ammıyla) bir ot-
tur ki yenir, ona †abîbler katında 
uşturπâz derler. İntehâ. Ve İbn 
Kütbî der ki †arâ&î& biraz ðı†¡a-
lardır ki «aşebî olur ve o ðı†a¡-ı 
«aşebî bir nev¡ nebâttır ki fu†r 
gibi biter ve ek&erî havuç gibi 
yere batar ve onda √umret var-
dır ve ek&eriyyâ nohut nebâtının 
altında ve derelerde ve ağaçların 
altında olur. Ve’l-√â§ıl †arâ&î& bir 
nev¡ nebât-ı fu†rîdir ki kırmızısı 
√ulv olur ve me™kûldür ve ebya∂ı 
mürr olur.” (180a) Bkz. †ur&û&

tara§§ud: Gözetmek, teraððub.
†arasûs: Bkz. †aramîsûs
†araşe…û…: Bkz. †ara«şeðûð.
†arâ¡ûn: Seðûrifiyûn (Tragus berte-

roianus)
†arâvet: Tazelik, ne∂âret.
†ara¡yûn: Ayvadana (Artemisia 

vulgaris) Bkz. birincâsef
†arcehâlî πu∂rûfu: Bkz. πu∂rûf-ı 

†arcehâlî

dir, †a¡mînda ðab∂-ı şedîd vardır 
ve √iddetten bir şey™-i yesîr var-
dır, ¡ı†riyyeti ðavî değildir, tâze 
iken levni aşðardır ve ¡atîðinin 
levni esved olur.” (180b) Bkz. 
dârkîse, cüvârişen-i †âlîsfer

†al…: Talk cevheri
†all: Çisinti; çiğ, şebnem Bkz. †ulûl
†a¡m: Tat. Bkz. †u¡ûm
tâmişdâ≠: Bkz. dühn-i râmişdâ≠
†am&: Regl akıntısı, hayız kanı.
†am&î: Reglle ilgili.
†a¡n: Karşı çıkmak, redd, ðad√; sap-

lamak.
tanbûre: Tambur, kopuz.
†a¡ne: Ayıplanmak
†anîn: Çınlama: “Devî ve †anîn ve 

§afîr kulakta ₣âhir olan §avt-ı 
«afîf. Riyâ√a ve arı ve †âir §av-
tına ve devîsine müşâbih olur ise 
ona “devî” derler. Sinek §avtına 
ve †aşt §avtına benzer ise ona 
“†anîn” derler. Ve kuş sıklığına 
benzer ise ona “§afîr” derler.” 
(283b)

†ânne: Çınlayan kulak.
tan§îf: İkiye bölmek.
tan₣îf: Temizlemek.
tapuklamak: Uyuklamak.
târ: Tel.
†arâ™et: Taravet, tazelik.
†arafeyn: İki taraf.
†ara«şe…û…: Yabanî hindiba, berrî 

hindibâ, †ala√şeðûð, †araşeðûð, 
ya¡∂ıd-ı mürr (Cichorium inty-
bus)
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†arfâ…îyâ: Kitre, †arðâðîyâ (Tara-
cantha)

†arfe: Gözde morarma, ecchymo-
sis.

†arfûlus: Bir bitki.
†arfûndus: Bkz. †arðârîdûs
†ar√: Bırakmak, katmak.
†ar«amâ†î…ûn: Terkibinde yanmış 

zaç, zencâr, nişasta, kan taşı, af-
yon, safran, Arap zamkı ve sabır 
bulunan göz şiyafı, †ar√amâ†î¡ûn.

†ar√amâ†î¡ûn: Bkz. †ar«amâ†îðûn
†ar√ûn: Bkz. †ar«ûn
†ar«ûn: Tarhun (Artemisia dracun-

culus) Bkz. ¡âðırðar√â
†ar«ûn-ı cebelî: Yaban tarhunu, 

akırıkarha (Anacylus pyrethrum)
†arî: Taze.
†ârî: Vaki.
ta¡rîb: Kökeni Arapça olmayan bir 

Arapçalaştırmak.
ta¡rîc: Yükselti.
†ârid: Uzaklaştırıcı.
†arîfelâ: Tekir balığı.
†arîfûliyûn: Bkz. †arîðûbiyûn
†âri√: Bırakan, salan.
ta¡rî…: Terletmek.
†arî…: Yol; yöntem.
†arî…-i câdde: Ana yol.
†arî…ûbiyûn: Aster tripolium, 

†arîfûliyûn.
†arî†âvus: Bkz. √ummâ-ı πıbb
†ariyyen: Taze hâlde.
†ar…â…îyâ: Bkz. †ar†âðîyâ
†ar…ârîdûs: Teicrium, †arfûndus: 

†arcehâlî: Larenksin arka yüzün-
de, krikoid kıkırdak üzerinde 
yer alan iki kıkırdaktan her biri; 
ibriksi kıkırdak; aritenoid kıkır-
dak, arytenoid cartilage.

†arcehâriyye: Bkz. re™s-i mizmâr
†ard: Uzaklaştırmak, men¡, der™.
†aref√ûmâs: Bkz. †aren√ûmâs
†areksîs: Bkz. tekeddür
†aren√ûmâs: Bir baldırıkara türü, 

†aref√ûmâs (Asplenium tricho-
manes): “Dîsðûrîdûs dedi ki bu 
devâya nâsın ba¡∂ısı edbâr - ــאر  اد
tesmiye eylediler. Ve bu bir ne-
bâttır ki bersiyâvşân ya¡nî baldı-
rıkara bittiği mev∂i¡de biter ve 
ðar†îs - ــ  dedikleri nebâta 
müşâbih olur, yaprakları cidden 
uzun olur, o yapraklar iki câni-
binden çıkar ve ince olur, merci-
mek nebtinin yaprağına müşâbih 
olur, ince dallar üzerinde o yap-
raklar iki cânibden biri birlerine 
mu√â≠î olurlar ve onun dalları 
her ne miðdâr ince ve raðîð olur 
ise lâkin §alâbetli ve mu√kem ve 
mücellâ ve sevâda mâil olur.” 
(182a)

†areş: Hafif sağırlık, kısmî işitme 
kaybı.

târeten u«râ: Diğer kere.
târeten: Bir kere, merreten.
†arf: Göz kapaklarını kapamak, 

yummak.
†arf: Hz. Muhammed’in atlarından 

birinin ismi.
†arfâ: Ilgın ağacı, ılgun (Tamarix) 

Bkz. e&l
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ta§πîr: Küçültmek, √aðr.
ta¡§îb: Bağla bağlamak, sargı sar-

mak.
ta§¡îd: Çıkartmak, yükseltmek, 

terfî¡.
ta¡sîl: Balla karıştırmak.
ta§lîb: Sertleştirmek; pekiştirmek; 

haç şeklinde yapmak. 
ta§liye: Peygambere salat etmek.
†assûc: Yarım kırat, 0,0825 gr. (Kı-

rat, 0,165 gr kabul edilirse)
ta§vîl: Su ile bir nesneyi çıkarmak.
ta§vîr: Şekillendirmek; tasavvur et-

mek.
ta§vît: Ses çıkarmak.
taşra: Dışarı.
ta¡ta¡a: Dil sürekli f sesine çalmak.
†a™†a™e: Başı aşağı eğmek.
†â†ânis: Tetanoz, teşennüc (spazm) 

hastalığının bir türü: “Ve teşen-
nücden bir §ınf vardır ki bedene 
¡âmm olur ve ona †â†ânis tesmiye 
olunur.” (261a)

ta†fi™e: Ateşi söndürmek, teskîn.
ta†hîr: Temizlemek, tenðıye: 

ta†hîr-i §ımâ«
†â†î…us: Ağustos böceği, zîr, en-

gûr-pâşin, na∂∂âcu’l-¡ineb, ce-
red.

ta¡†îl: Azaltmak, gidermek; hare-
ketten alıkoymak. 

ta¡†îr: Güzel koku saçmak, sürmek.
ta¡†îs: Aksırtmak.
ta¡†îş: Susatmak.
ta†liye: İlaç sürmek, †ılâ eylemek.
ta†rî…: Yol bulmak, yol edinmek.

“Dîsðûrîdûs dedi ki bu devâ 
bir ¡uşbe ve ottur ki ðu∂bânı ve 
dalları çoktur ve o dallar ¡a§âya 
ya¡nî ¡a§a’r-râ¡î dedikleri nebâtın 
dallarına benzer ve nebâtı kemâ-
deryûs nebâtına benzer ve yap-
rağı incedir, nohut nebtinin yap-
rağına benzer ve bilâd-ı ðilîðiy-
ye’de çok biter.” (182b)

†ârr-ı mest: Yeni ergen olmuş, bı-
yığı terlemiş çocuk.

†artâ…îyâ: Bkz. †ar†âðîyâ
†ar†â…îyâ: Tragacantha, †arðâðîyâ.
†arûπûrûn: Bir tür zehirli yılan: “O 

¡âlim dedi ki †arûπûrûn menhû-
şunda veca¡-ı şedîd ve bürûdet-i 
ke&îre ve «ader ve mevt-i veşîk 
ya¡nî mevt-i serî¡ √adî& olur.” 
(538a)

ta§addî: Başlamak, girişmek.
ta§affî: Arınmak, saf hâle gelmek, 

terevvuð.
ta§allüb: Sertleşmek, katılaşmak, 

pekişmek, taπallu₣.
†âsât: Taslar.
ta§a¡¡ub: Zorluk çıkarmak, ta¡assür.
ta§a¡¡ud: Artmak, tezeyyüd; yük-

selmek.
ta§avvur: Düşünmek; hayal etmek. 

Bkz. şu¡ûr; surete,şekle bürün-
mek.

ta§avvut: Ses çıkarmak, seslenmek.
ta§dî¡: Baş ağrıtmak.
ta§dîd: İrinli hâle getirmek.
ta§fî…: Sağ elin dışıyla sol elin içine 

vurmak.
ta§fiye: Arıtmak, süzmek.
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√âdi& olur. Şâri√ ¡Allâme der ki 
ba¡îd olmaz o kimseye mara∂ ev-
velâ i§âbet eyledikte dimâπı mu«-
tell olmakla bu «ayâlât √âdi& ola, 
Allâhu a¡lem.” (32b)

†avâmi&: Regl görenler.
tavassu†: Orta olmak, dengede ol-

mak; aracı olmak.
tava††un: Yerleşmek, bir yerde 

bağlanıp karar kılmak.
tav∂î√: Açığa kavuşturmak, tenvîr, 

tebyîn: tav∂î√-i kelâm.
ta¡vîc: Eğrilik, eğri olma.
†avîl, †avîle: Uzun. Bkz. †ıvâl
ta¡vîl: İtimat.
†avîlen: Uzunca.
†avîlü’l-a¡mâr: Uzun ömürlü.
†avî†âvus: Bkz. √ummâ-ı πıbb
tavşan: Bkz. erneb, erneb-i berrî, 

erneb-i ba√rî, ved¡
tav†în: Bir nesneye bağlanıp onda 

karar kılmak.
tavuk: Bkz. decâc, dücüc
tay: Eş, denk, ¡idl.
†ayâhîc: Çil kuşları. Bkz. †ayhûc
†ay¡ân: Bir bitki: Tohumu aspir 

(Carthamus tinctorius) tohumu 
benzer bir bitki: “‰ab¡ ile olan 
nüs«alarda †âdan sonra râ-i mü-
hmele ile ve yâdan sonra ðâf ile 
ve ba¡∂ı nüs«ada ¡ayn ile †arîðân 
ــאن -  ve †arî¡ân - ــאن  yazıl-
mıştır; İbn Kütbî’de me≠kûr de-
ğildir.” (180b); “Bir nev¡ nebttir 
ki rebî¡de biter ve bezri ¡u§fur 
bezrine benzer.” (180b)

†ayerân: Uçmak.

ta†vî…: Sarmak.
ta†vîl: Uzatmak: ta†vîl-i kelâm
ta†vîs: Renkli olmak.
ta†yîb: Sürünmek, sürtmek; güzel-

leştirmek.
ta†yîn: Çamurla sıvamak.
ta†yîr: Uçurmak.
†â¡ûn: Veba: “‰â¡ûn” lüπat-i 

Yûnân’dan ta¡rîb olunmuştur, a§lı 
“†ay¡un” idi, yâ elife tebdîl ol-
makla ta¡rîb olundu. Ehl-i Yûnân 
bu laf₣a lu√ûm-ı πudedîden 
bey∂a ve &edy ve a§l-ı lisân mi&l-
li √assâs olan ¡u∂vlarda ve πayr-i 
√assâs olan ib† ve şi¡âr-ı ü≠ün ve 
ürbiyye mi&lli ¡u∂vda √âdi& olan 
mu†laðan vereme ı†lâð ederlerdi 
sonra verem-i √ârra ma«§û§ oldu 
eger o a¡∂âda √âdi& olur ise, ba¡-
dehu ðattâl olan verem-i √ârra 
«â§§ kılındı. ¢arşî der ki bilâd-ı 
◊abeş’e sefer eylemiş mu¡temed 
bir §adîðim naðl eyler ki o bilâdın 
ahâlîsinin mevti †â¡ûn ile olur. O 
mara∂ın ismi o diyârda “cifle”-
dir, lu√ûm-ı rı«vede √âdi& olur 
ve ek&erî ðattâl olur, ¡i₣amı cev-
ze miðdârına bâliπ olmaz, ðalîlen 
cevze miðdârını tecâvüz edenler 
selâmet üzere olur. Onu ba†† eder-
ler, içinden bir la√m-ı meyyit gibi 
bir ðı†¡a la√m «urûc eder bi-sür¡a-
tin, o kimse §ı√√at bulur. Ve her 
kime o mara∂ i§âbet eylese o 
kimse bir ¡asker görür ki beldesi-
ne †abl ve süyûf ve âlât-ı sâire ve 
bayraklar ile o ¡asker nüzûl eder 
ve o ¡askerin biri onu sehm ile vu-
rur. Vurulduğu ma√allde o mara∂ 
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te¡âhüd: Devam etmek, sürekli kul-
lanmak.

te¡â…: Gecikme.
te¡âlîm: Bölümler.
te¡âlüc: İlaç tedavisi uygulamak.
te¡ârîc: Büküm yerleri.
te¡ârüc: Aksama. Bkz. te√âvîl
te¡a&&ür: Nefesin kesintili alınma-

sı, nefes-i mu∂â¡ıf: “Ve ke≠âlik 
√areket-i inðıbâ∂iyye dahi iki 
√areket arasında bir sükûnla olur 
ve o inðıbâ∂iyye olan √arekete 
te¡a&&ür ı†lâð olunur, bunun na₣îri 
§abînin zamân-ı bükâsında vâði¡ 
olan nefesi olur; o nefesin inbisâ†ı 
fa√m ve inðıbâ∂ında te¡a&&ür 
olur.” (306b)

te¡âvün: Yardımlaşmak, dayanış-
mak, te₣âhür.

teba√bu√: Ses boğulmak.
teba««ur: Buharlaşmak; buhurlan-

mak, tütsülenmek.
teba…bu…: Çalkalanma, ta«a∂«u∂.
teba……ul: Erkeğin on iki yaşlarında 

yüzünde bakla gibi tüyler çıkma-
sı.

tebârî…: Parlama, tele™lî.
teba§§ur: Gözetlemek, istilâ√.
Tebâ≠erî†ûs: Teoderotus, sâderî†ûs. 

Bkz. eyâric-i Tebâ≠erî†ûs
tebdîd: Dağıtmak, tefrîð.
tebelbül: Dil karışmak. 
tebellüd: Zayıf olmak, ∂a¡f.
teberrüd: Soğumak.
teberrük: Uğurluluk, mübarek kıl-

mak.

†ayf: Hayal görmek; bozuk düşün-
celer içine düşmek.

†ayfâ…ûfâvun: Bir bitki, †ayðâðûvâ-
vun: “Dîsðûrîdûs der ki bu ne-
bâtın varaðları bostânî olan ¡ine-
bü’&-&a¡leb varaðına müşâbih 
olur ve dalları ke&îr olur ve çi-
çekleri esved ve §aπîr ve ke&îr 
olur ve to«umu câverse ya¡nî 
darıya müşâbih olur, «arnûb-ı 
Şâmîye müşâbih ve müşâkil bir 
πılâf içinde √â§ıl olur, o nebât 
üç veyâ«ûd dört kök üzere nâbit 
olur ya¡nî kökün üç ve dört çatal 
olup o çatalların ek&erinde o ne-
bât nâbit olur.” (182b)

†ayhûc: Çil keklik (Ammoperdix 
griseogularis). Bkz. †ayâhîc

ta¡yîr: Utandırmak, ta«cîl.
†ay…â…ûvâvun: Bkz. †ayfâðûfâvun
†ayr: Kuş.
†ays: Bkz. ehmû≠
†ayş: Hafif olmak, yeğnicek olmak, 

«iffet.
†ayy: Dürmek; atlamak.
†ayyâr: Bkz. ebya∂-ı †ayyâr
†ayyâş: Hafif, sebatsız.
†ayyib, †ayyibe: Güzel, hoş: râ-

yi√a-i †ayyibe, nefes-i †ayyib
ta¡≠îb: Tatlandırmak.
ta¡₣îm: Büyütmek; çoğaltmak.
ta¡zîr: Şeriatta suçlu için dövme ce-

zası uygulamak.
ta₣lîl: Gölgelendirmek.
te¡â∂u∂: Sağlamlaşmak, teðavvî.
te¡âdül: Eşitlik.
te¡âfî: Terk etmek, uzaklaşmak.
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teceyyüf: Kokuşup ölü hâle dön-
mek.

tece≠≠üm: Cüzzam gibi olmak.
tecfîf: Kurutmak. Bkz. müceffif; 

kuru.
tecfîf-i …alem: Yazmamak.
tec¡îd: Kıvırcıklaştırmak.
te™cîl: Belirli bir vakit tayin etmek.
teclîl: Örtmek, setr.
tecmîd: Dondurmak.
tecrî¡: Yudum yudum içirmek, saðy.
tecrîd: Soymak; sıyırmak.
tecvî¡: Acıktırmak, aç bırakmak.
tecvîd: Güzelce yapmak.
tecvîf: Delik; boşluk; karıncık: 

“Sedîdî Şer√-i Mûcez’inde ba¡∂ı 
evhâma sebðat eder ki vi¡â™ ve 
tecvîf ve ba†n ve mecrâ ve tað¡îr 
şey™-i vâ√id olur. Bu vehmin 
sebebi bu me≠kûrların ma¡ânî-i 
luπaviyyeleri müteðârib olduğu-
dur, lâkin ma¡ânî-i mu§†ala√aları 
mütebâyindir. “Tað¡îr” ₣âhir-i 
¡u∂vda olan vehde ve çukur 
ma√alldir, ðademde olan a«ma§ 
gibi. “A«ma§” ðademin altında 
yere değmeyen ma√alle derler. 
Ve tað¡îrin bir mi&âli dahi bâ†ını 
râ√a ya¡nî avucunun içi gibi. “Te-
cvîf” ¡u∂v bâ†ınında boş ma√all-
dir. Ve tecvîf ism-i ¡âmmdır, ta√-
tında envâ¡ı vardır. Eger tecvîfin 
içinde bir sâkin nesne olur ise o 
tecvîfe vi¡â derler; eger tecvîfte 
olan şey™ müntaðil ve müte√ar-
rik olursa ona mecrâ derler; eger 
bunlar mu¡teber olmaz ise ba†n 
derler.” (31b):

teberrüz: Dışkı çıkarmak, ðıyâm.
tebe&&ür: Sivilce olmak.
tebettül ilallâh: Allah’a büsbütün 

kendini adamak.
teb«îr: Tütsülemek, tütsü vermek; 

buharlaşmak.
teb¡îd: Uzaklaştırmak, ten√ıye; 

ayırmak, tebdîd.
te™bîr: Hurma ağacını ıslah etmek, 

aşılamak, te™bîr-i na«l.
teblîd: Engellemek.
tebrîd: Soğutmak: tebrîd-i şedîd, 

tebrîd-i ke&îr, tebrîd-i yesîr, 
tebrîd-i §adr, tebrîd-i re™s

tebrî…: Parlatmak.
teb§î§: Yaltaklanma, temelluð.
tebşîr: Müjdelemek.
tebvîl: İşetmek, akıttırmak.
tebyîn: Açığa çıkarmak, tav∂î√
tebzîr: Yemeği baharatla terbiyele-

mek.
tecârib: Tecrübeler.
tecâvîf: Boşluklar
tecâvîf-i isfenciyye: Süngerimsi 

delikler.
tecbîn: Peynirleştirmek.
tecebbün: Peynirleşmek, peynir 

gibi olmak.
tecemmüd: Donmak; buzlanmak.
tecennüb: Sakınmak.
tecerru¡: Yudum yudum içmek.
tecessüd: Katılaşıp şekil almak.
teceşşî: Geğirmek.
teceşşüm: Zorlanarak yapmak, te-

kellüf.



580 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

tederrüc: Derece derece yüksel-
mek; derece derece.

tedessüm: Yağlanmak.
tede&&ür: Örtüye bürünmek, giyin-

mek; örtünmek
tedevvu√: Büyüyüp dallanmak: 

“Bundan ₣âhir oldu ki Şey«‘in 
sidrden murâdı mîvesi nebð olan 
sidr değildir belki şecere-i ¡a₣î-
me ma¡nâsınadır, zîrâ tedevvu√ 
eden her şecereye sidr ı†lâð eder-
ler.” (149a)

tedevvüd: Kurtlanmak.
tedfi™e: Isıtmak, tes«în.
ted«în: Tütsülemek.
tedhîn: Yağlamak, yağ sürmek.
ted«înât: Tütsülemeler.
tedlîk: Ovmak.
tedliye: Sarkmak.
tedmürî: Küçük.
tedrîc: Derece derece yükseltmek.
tedrüc: Bkz. turaç
tedrüc-i ≠eker: Bkz. dîk-i berrî
tedsîm: Yağlamak.
ted&îr: Örtünme.
tedvîn: Kitap yazmak, te™lîf.
tedvîr: Yuvarlaklık, değirmilik.
te™ebbu†: Bir nesneyi koltuğuna al-

mak.
te™eddî: Sebep olmak.
te™ekkül: Yenme, aşınma; kangren.
te™emmül: Düşünmek, akıl etmek.
te™e≠≠î: Eziyet, eziyet çekmek, 

ta∂arrur.
tefa∂∂un: Buruşmak.

tecvîf-i berba«î: Maxillada infra-
orbital arter ve infraorbital si-
nirin geçtiği kanal, infraorbital 
kanal, berba«ayn: “Ta√t-ı ar∂da 
olan mecrâ-yı mâdır. ¡Örfen ve-
cne ta¡bîr olan «ufre-i §udπda 
bir menfe≠dir ki ¡a₣m-ı √acerîde 
olan cevbeye nâfi≠ olur, o men-
fe≠den ¡a§ab-ı sem¡ nüfû≠ eder.” 
(23a)

tecvîf-i eymen: Sağ karıncık; sağ 
tarafta olan boşluk.

tecvîf-i eyser: Sol karıncık; sol ta-
rafta olan boşluk.

tecvîf-i §adr: Karın boşluğu.
teczi™e: Parçalamak, tað†î¡.
tec≠îm: Cüzzamlı gibi yapmak.
te∂âπu†: Sıkışma, baskı, tazyik.
te∂a√√î: Güneşte olmak; güneşlen-

mek.
teda««un: Tütsülenmek.
tedâ«ul: Girişme, iç içe geçme.
tedâric: Turaçlar. Bkz. turaç, dür-

râc
tedârük: Birbiri ardınca yapmak.
te∂ayyu…: Daralma, dar olma.
tedbîr: Tedbir, tedavi. 
tedeffu…: Dökülmek.
tedeffü™: Isınmak, tesa««un.
tedeffün: Gömülmek.
tedehhün: Yağlanmak, yağ sürün-

mek, iddihân, temerru«.
tedellî: Aşağı sarkmak.
tedellük: Masaj, ovma.
tedemdüm: Kızmak, öfkeli söylen-

mek.



Tahbîzü’l-Mathûn 581

teferfür: Semiz otu renginde ol-
mak.

teferru¡: Kollara, şubelere ayrıl-
mak.

teferru…: Parçalanmak, ayrılmak, 
teşa₣₣î; bölünmek, teşa¡¡ub, te-
vezzu¡.

teferru…-ı itti§âl: Kopma, ayrılma, 
yaralanma gibi sebeplerle do-
kularda ayrışma, in√ilâl-i ferd, 
rüptür: “Teferruð-ı itti§âl ¡u∂vun 
ba¡∂ı cüz™lerinin â«er cüz™ünden 
tebâ¡udu ve teferruð edip ayrıl-
masıdır. Eger teferruð-ı itti§âl 
cildin ya¡nî derinin teferruðu ve 
pârelenmesi ile olursa ona «adş 
derler ve sa√c tesmiye olunur. 
Ve eger teferruð la√mda olup 
ðarîbü’l-¡ahd olursa ya¡nî la√m-
da olan o teferruð ve o yara ðarîb 
zamânda olup o yara teðayyu« 
etmedi ve irin dahi bağlamadı ise 
ona cirâ√at derler.” (32a)

teferrüs: Akıllıca hareket ederek 
tedbir almak, hüküm yürütmek.

tefer†u√: Yassılık; yassı ile düz 
arasındaki değirmilik.

tefessu«: Bozulma.
tefeşşî: Yayılmak.
tefettu√: Açılma.
tefettu…: Yarılmak.
tefettüt: Parça parça olmak, dağıl-

mak, ufalanmak.
tefezzu¡: Korkuyla yerinden sıçra-

mak, belinlemek.
tefezzüz: Yaradan irin akmak.
tefhîm: Bildirmek, anlatmak.

tefâ∂ul: Üstünlük.
tefa√√u§: Araştırmak, ta√arrî, te-

tebbu¡.
tefa……u™: (Çıban vs) deşilip çıkmak.
tefâlîs: Yıkanan uzuvda su temas 

etmeyen mahallerde görülen 
parlaklıklar: “Tefâlîs o lem¡alar-
dır ki ¡u∂v-ı maπsûlün e&nâsında 
ve içinde müte¡addid ma√allerde 
fülûslar ðadar kuru yerler kalıp 
leme¡ân eder.” (179a)

tefârî…-ı edviye: Tedavide sıkıntı-
lı bahisler: “Kütüb-i †ıbbiyyede 
“tefârîð-ı edviye” kütüb-i fıðhiy-
yede ≠ikr olunan mesâil-i şettâ 
maðâmındadır.” (308b) 

tefâ§îl: Tafsilatlar, ayrıntılar.
tefa§§î: Bir nesneden ayrılıp kurtul-

mak, ta«allu§.
tefâvüt: Ayrılmak; farklılaşmak.
tefcîc: Ayırmak; apışı, iki bacak 

arasını ayırmak. Bkz. Fecec
tefcîr: Deşmek.
tefedduπ: Yarılmak.
tefeh: Tatsız olmak, tatsızlık: “Lâ-

kin lâyıð olan budur ki †u¡ûmun 
envâ¡ı sekiz nev¡ olup tefeh ya¡nî 
†a¡mın olmaması dokuzuncu ola. 
O †a¡m olmayan πıdâya tefih de-
dikleri gibi mesî« dahi derler, 
sunun †a¡mı olmadığı gibi, o πı-
dânın †a¡mı olmaz.” (135a)

tefekküh: Meyve yemek.
tefellüs: Balık pulları gibi pul puk 

olmak.
tefelsüf: Hikmetle meşgul olmak.
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tehârüb: Kaçışmak.
te√assî: Bulamaç yapmak.
te√âşî: Korkmak, kaçınmak.
te«âşu¡: Korkmak.
te«â†ub: Konuşmak.
te√âvîl: Kan dolaşımında aksak-

lıklar: “ªâhir olan budur ki 
te√âvîl’den murâd nef&in me-
merrinde olan te¡ârüclerdir.” 
(320a)

te√â≠u…: Mahir olduğunu iler sür-
mek.

tehebbüc: Şişme, kabarma; göz 
kapaklarında şişme, tehebbüc-i 
ecfân: “Mevâdd-ı raðîða ve 
bu«ârâttan göz kapakları münte-
fi« gibi olur, ona tehebbüc der-
ler.” (275a)

tehebbüc-i ¡ayn, tehebbü-
cü’l-¡ayn: Göz kapaklarında 
ödem oluşması.

teheddî: Doğru yola gitmek.
tehelhül: Seyrek, gevşek olmak.
tehendüm: İki nesne bağlanıp tek 

olmak.
teherrî: Pişmek, †ab«.
tehevvu¡: Zorla kusmak, teðayyu™, 

ðay™: “¢ay™ ve tehevvu¡ ona der-
ler ki onlarda mi¡dede vâði¡ olan 
nesneyi def¡ için mi¡de bir nev¡ 
√areket ile müte√arrike olur. 
Ve beynehümâyı fârıð budur ki 
ðay™da hem mi¡de ve hem mün-
defi¡ olan o şey™ cemî¡an √areket 
eder, ammâ tehevvu¡da mi¡de 
def¡ için √areket eder velâkin 
def¡ olunacak nesne ¡i§yân edip 
√areket eylemez ve «ârice †arîð-i 

tef«î≠: Vajen dışında cinsel temas.
tefih: Tatsız, tat özelliği olmayan, 

mesî«. Bkz. tefeh
tefl: Tükürmek: “Tefl tükürmektir. 

Ve onun ðuvvet ve ∂a¡f √asebiy-
le esâmîleri vardır; πâyet ∂a¡îf 
olana bezð ı†lâð olunur ba¡dehu 
tefl ba¡dehu nef& ba¡dehu nef« 
ı†lâð olunur:” (307b)

teflîs: Pul pul olup parlamak.
tefrîc: İki bacak arasını ayırmak.
tefrî√: Ferahlandırmak.
tefrî…: Ayırmak; dağıtmak, tebdîd.
tefrîk: Bölmek.
tefrî†: Aşırı azlık.
tefsî√: Genişletmek, tevsî¡.
tefsiyâ: Delikörek (Thapsia gar-

ganica) zamkı, &efsiyâ, &âfsiyâ; 
se≠âb-ı berrî (Ruta sylvestris) 
zamkı?.

tefşiye: Yayılma; gaz söktürücü, 
dağırıcı özelliği.

teftî√: Açmak; tıkalı kanalları ve 
gözenekleri açmak. Bkz. müfet-
ti√

teftîr: Ilıtmak.
teftît: Parçalamak, dağıtmak. Bkz. 

müfettit
teπammu∂: Göz yumulmak, ka-

panmak.
teğek: Asma, kerm.
teğel: Seyrek dikiş.
te√âlüf: Aykırılık.
te√annük: Damakta tutmak; dama-

ğa sürünmek.
te√ârîr: Dişler, testere dişleri gibi.
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te…ammu√: Toz hâle getirip kuru 
şekilde ağıza çekmek. Bkz. is-
tifâf

te…arru√: Yara olmak.
te…ârüb: Yaklaşmak.
te…a§§u¡: Çukurlanmak, kâse gibi 

içe doğru çökmek.
te…â§ur: Azalma; küçülme, büzüş-

me, teðallu§
tekâ&üf: Yoğun olmak, sıklaşma, 

teðâbu∂.
tekâsül: Gevşeme, tevânî, fütûr.
tekâ&ür: Çoğalma, tezâyüd.
te…aşşüf: Kararıp huşunetli olmak.
te…a††u¡: Kesilme.
te…â†u¡: Kesmek; kesişmek.
te…â†ur: Damlamak.
teka¡¡ub: Yumrulaşma.
te…avvî: Kuvvetlenmek, te¡â∂u∂.
te…avvüm: Şekle bürünmek, kıva-

ma gelmek.
te…avvüs: Yay gibi olmak, kavisli 

olmak.
te…ayyu™: Kusmak, tehevvu¡, ðay™.
te…ayyu√: İrinlenme, irin bağlama.
te…azzüz: Sakınma, imtinâ¡.
tekdîr: Bulandırmak.
tekeddür: Gözde ışık, ateşli has-

talık gibi kaynağı dışarıda olan 
bir sebep ile oluşan bulanıklık, 
bulanık görme, †areksîs: “Teked-
dür ¡aynda bir tesa««un ve te-
ra††ubdur ki esbâb-ı «âriciyye o 
sü«ûnet ve ru†ûbeti ¡aynda i&âre 
edip ve ¡aynı kızartır, o esbâb-ı 
«âriciyye şems gibi ve §udâ¡ i√-

femden «urûcu ðabûl eylemez.” 
(351b)

tehevvür: Aşırı öfkeden mantıksız-
ca saldırmak.

teheyyü™: Hazırlanmak; uygun ol-
mak, isti¡dâd.

te™«îr: Geciktirmek, ertelemek, 
¡avð.

tehlîl: Seyreltmek, gevşetmek.
tehriye: Yakmak.
tehvîlât: Korkutucu şeyler.
tehyîc: Harekete geçirmek, ta√rîk.
tehzîl: Zayıflatmak, «ar†.
te…abbu∂: Büzüşme, teðallu§, te-

şemmüz.
te…abbüb: İnce olmak.
te…âbu∂: Yoğunlaşma, büzüşerek 

toplanma, tekâ&üf.
te…addüm bi’l-√ıf₣ı bi-men¡i’s-se-

beb: Mizacı bozan sebebi berta-
raf etme yoluyla sağlığı koruma: 
“Sû™-i mizâc henüz √udû&a baş-
lamamış lâkin √udû&a mütevec-
cih olmuş olur, sebebi bulunmak 
√asebiyle. Ve bu sû™-i mizâc an-
cak sebebi men¡ ve def¡ ile mu¡â-
lece olunur ve bu mu¡âleceye 
teðaddüm bi’l-√ıf₣ı bi-men¡i’s-
sebeb tesmiye olunur.” (114b)

te…â∂î: Zorlamak.
tekâfü™: Eşitlenmek; denge.
te…al…ul: İleri geri hareket etmek, 

ı∂†ırâb, temelmül.
te…allu§: Büzüşmek, teşennüc, 

teðabbu∂, tekâ&üf; küçülme, 
teðâ§ur.
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veya dallarında bulunan koyu 
yapışkan sıvıyı kullanmak.

telâ¡ub: Oynamak, hareket etmek.
telâzüm: Birbirine bağlılık.
tela₣₣î: Ateş alevlenmek.
telbîk: Karıştırmak.
telebbüd: Keçeleşmek, keçe gibi 

olmak.
teleffüf: Kıvrılmak.
telehhüb: Ateş almak, yanmak.
telehhün: Yemek vaktinden önce 

açlığı bastırmadan önce bir şey-
ler atıştırmak; kahvaltı: “Te-
lehhün, mâ-√a∂arı tenâvül ki 
efvâh-ı enâmda ðahve altı et-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur.” 
(111b) Bkz. lühne

tele™lî: Parlama, tebârîð.
telezzüz: Sıkı olmak, sıkılık.
tele≠≠ü≠: Zevk almak, hoşlanmak, 

√a₣₣lanmak.
tel«: Acı.
tel√îc: Girmek, içeri nüfuz etmek
tel«î§: Özet.
te™lîf: Kitap yazmak, tedvîn; bir ara-

ya getirmek, terkîb.
telmî¡ât: Parıltılar.
tel†îf: Hastaya latif karakterli gıda 

vermek; latif hâle getirmek, in-
celtmek; ısıtıcı (müsa««in) ka-
rakteriyle hıltı mutedil etmek. 
Bkz. müla††ıf

tel†î«: Bulaşmak, suvaşmak; sürmek.
telvîn: Renklendirmek, boyamak.
telvî&: Bulaştırmak, kirletmek, 

tev∂îr.

tirâðı ve √ummâ-ı yevm i√tirâðı 
gibi nesnelerdir.” (267a); bula-
nık olma.

tekellüb: Kuduz olmak, kudurmak.
tekellüf: Zorla, sıkıntıyla işi yürüt-

mek.
tekennüz: Sağlamlık.
tekerrüc: Küflenme; paslanma, 

tekrîc.
tekessür: Kırılmak.
tekevvün: Oluşmak, meydana gel-

mek.
tekevvü§: Yığıla yığıla yürümek.
teklîl: Taçlandırmak, süslemek, 

tezyîn.
teklîs: Taş benzeri nesneyi ısıtıp 

üzerine su dökmek.
tekmîd: Ağrılı yere içine ısıtıl-

mış ilaç konmuş torba koymak, 
kimâd.

tekmîl: Tamamlama, tetmîm.
tekrîb: Azaltmak, şiddetini azalt-

mak.
tekrîc: Küflenme; paslanma, teker-

rüc.
tekrîr: Tekrarlamak.
tek&îf: Yoğunlaştırmak, katı hâle 

getirmek.
tekviye: Dağlamak.
tek≠îb: Yalanlamak
telâfîf: Dolamalar, sarmalar.
telâ√u…: Yetişmek, ardından ulaş-

mak.
tela††u«: Sürünmek, ilaç sürünmek.
telâ†um: Dalgalanmak, temevvüc.
tela¡¡ub: Bazı bitkilerin kök, çiçek 



Tahbîzü’l-Mathûn 585

temerru«: Vücuda yağ ve benzer-
lerini bedeni ovarak sürünmek, 
tedehhün.

temerru†: Cilt hastalıklarına bağlı 
saç dökülmesi.

temeşşî: Yürümek.
temevvüc: Dalgalanma, telâ†um.
temezzu…: Parçalanmak.
temhîd: Düzeltme.
te™mîn: Güvende tutmak.
temkîn: Sağlamlaştırmak, temkîn; 

sağlamlık; yerleştirmek.
temlî√: Tuzlamak.
temlîs: Düzlemek, tesviye, teslîs.
temr: Tam olgun hurma meyvesi. 

Bkz. bela√
temr-i heyrûn: Bir hurma türü.
temr-i Hindî: Demirhindi (Tama-

rindus indica)
temr-i …asb: Necd bölgesinde ye-

tişen, ağacında olgunlaşmadan 
kuruyup kalan ve yenildiğinde 
ağızda dağılan bir hurma.

temrî: Kalın ve kör bağırsaklarda 
şiş vb. bir nedenden tıkanmadan 
kaynaklanan ağrı (ðûlınc), idrar 
zorluğu ve soğuk algınlıkları te-
davisinde kullanılan ve bûrað-ı 
Ermenî, kemmûn-ı Kirmânî, 
fu†râsâliyûn, zencebîl, fülfül-i 
ebya∂, saðmûnyâ ve ¡aselden 
oluşan birinci terkibi; yine aynı 
hastalıklar için temr-i heyrûn, 
se≠âb-ı yâbis, zencebîl, fülfül-i 
ebya∂, bûrað-ı Ermenî, levz-i 
mürr ve ¡aselden oluşan ikin-
ci terkibi ve ateşli hastalıklarda 

telyîn: Yumuşatmak: “Zîrâ telyînin 
ma¡nâsı «ıl†ı ve &üflü yumuşatıp 
re«â eylemektir.” (139b)

telzîc: Yapışkan hâle getirmek.
telzîz: Sağlamlaştırmak, taðviye.
tel≠î≠: Zevk vermek.
temâdî: Uzatmak; uzun kalmak; 

sürmek.
tema√√ul: Zahmet.
temânu¡: Engel olmak.
temâ&îl: Suretler.
tema§§u§: Emmek, somurmak.
tema††î: Gerinmek.
temâvüt: Ölüşmek, ölmek.
temâzüc: Mizaçça benzeşme.
temdîd: Uzatmak, yaymak.
temeddu√: Övünme.
temeddüd: Germe, sündürme,

spazm.
temekkün: Yerleşme.
temellî: Midede şişkinlik.
temellu√: Tuzlanma; tuzluluk.
temellu…: Yaltaklanmak, teb§î§.
temellüs: Düzlenmiş.
temelmül: Istıraptan yatakta vücu-

du oraya buraya hareket ettir-
mek, melmele, teðalðul: “Mel-
le, remâd-ı √ârr ma¡nâsınadır. 
Remâd-ı √ârr üzere mu∂†acı¡ 
olan kimse mu∂†arib olup taðal-
lüb eylediği gibi firâş üzerinde 
taðallüb eden kimsenin ı∂†ıcâ¡ına 
ve nevmine temelmül ve melme-
le tesmiye olundu.” (58a)

temerruπ: Vakit geçirmek, toprak-
ta yuvarlanmak.
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tenâvüm: Uyur şeklini göstermek.
tena₣₣uf: Temizlenmek.
tenbîh: Ayıltmak; uyandırmak.
tenbûl: Betel biberi (Piper betle)
tencere: Bkz. †ıncîr, ðıdr
tendiye: Islatmak, yaşartmak.
teneddî: Nemli olmak, rutubetlen-

mek.
teneffu†: Kabarma; kabarma ol-

mak, teverrüm.
teneffür: Nefret etmek; ürkmek.
teneşşu…: Bir nesne burna çekil-

mek.
tenfîr: Ürkütmek; nefret ettitrmek.
tenfî&: Kan vs. tükürttürmek.
tenfî†: Şişme, su toplanması hâlin-

de şişme.
tenfî≠: Sokmak, nüfuz ettirmek, 

îlâc.
tengâr: Sodyum borat: “İki §ınıf-

tır, ma¡denî ve ma§nû¡dur, ku-
yumcular onu isti¡mâl eder, ona 
li√âmu’≠-≠eheb dahi tesmiye 
olunur.” (214a); tuz, kalye taşı 
ve bûre-i Ermenî bir kapta inek 
veya camız sütüyle kaynatıldık-
tan sonra kalan kıvam güneşte 
kurutulur; bu bakiyeye tengâr 
denir. Bu üretilen masnu ter-
kipte tuz için idrar kullanılır: 
“ ‘Tenkâr’ emlâ√-ı bûraðıyye-i 
ma§nû¡adandır, bevlden itti«â≠ 
olunur.” (289b)

ten√ıye: Bir nesneyi uzaklaştırmak, 
teb¡îd.

tenkâr: Bkz. tengâr

kullanılan ve zencebîl, fülfül-i 
ebya∂, saðmûnyâ, temr-i heyrûn, 
levz-i muðaşşer, varað-ı se≠âb, 
temr, «all-i «amr ve ¡aselden olu-
şan üçüncü terkibi vardır.

temrî«: Bedeni yağ ve benzerlerini 
sürerek ovuşturmak.

temtâm: Dili sürekli m ve t sesine 
kayan peltek kimse: “Ve tâ’da 
terdîd edene temtâm ve tereddü-
de temteme derler.” (291b)

temteme: Dilde sesleri m ve t se-
sine kaydırarak telaffuz etmek: 
“Ve tâ’da terdîd edene temtâm 
ve tereddüde temteme derler.” 
(291b)

temtîn: Güçlendirmek, tev&îð, tað-
viye.

temvîc: Dalgalandırma.
temyîl: Meyillendirmek.
temzî…: Yırtmak.
tenâfüş: Yayılma.
tena√√î: Eğilme, meyl.
tena√√î; Uzaklaşmak.
tena««u¡: Tükürmek: tena««u¡-ı 

dem
tena√nu√: Boğazı temizlemek için 

hırıldatma.
tena……ul: Çerezlenmek; bir deva-

dan bir başka devaya geçiş yap-
mak.

tenâ…u§: Azalma.
tenânîn: Tinnîn denilen yılanlar. 

Bkz. tinnîn
tenâ&ür: Dökülmek, tesâðu†; cilt 

hastalıkları dışında bir sebebe 
bağlı saç dökülmesi.
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tera……u…: İncelmek.
tera…ru…: Parlamak yaldıramak.
tera¡ru¡: Çocuk kemale gelmek, ba-

liğ olmak. Bkz. sinn-i tera¡ru¡
tera††ub: Islanma.
teravvu∂: Egzersiz yapmak.
tercî√: Tercih etmek, seçmek; sal-

lamak.
tere: Bkz. circîr
terebbu¡: Dört köşeli olmak.
terebbül: Şişme; hazımsızlıktan 

ileri gelen şişkinlik: “Terebbül 
ona derler ki ðuvve-i hâ∂ımenin 
∂a¡fı √asebiyle e†râf ve sâir demi 
ðalîl olan a¡∂â müntefi« olur 
balπam-ı raðîð müstevlî olmak 
√asebiyle.” (53a)

tereccu√ bi’l-erâcî√: Salıncakta 
sallanma.

tereddüd: Gidip gelmek.
tere-dûπ: Yoğurtlu sebze: “Te-

re-dûπ, içine yoğurt karışmış 
baðldır, Ni¡metullâh lüπatinde 
bu ma¡nâ mu§arra√tır.” (112b)

terefrüf: Ağır ağır yayılma, kaplama.
terehhül: Yüz, göz, el ve ayaklar-

da şişme: “Ammâ terehhül bir 
intifâ«tır ki yüzde ve göz kapak-
larında √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre 
e†râfta ya¡nî el ve ayakta dahi 
olur lâkin levni re§â§iyyeye mâil 
olur ve ba¡∂ı kerre §ufret-i yesî-
reye mâil olur √ârr-ı πarîzînin 
∂a¡fı √asebiyle.” (53a); et gevşe-
yip yürürken hareket etmek.

terekküz: Saplanıp sabit olmak; 
sağlamlık, §alâbet.

ten…ıye: Süzmek, arıtmak; temizle-
mek.

ten…ıye-i &âniye: Vücudun mide dı-
şında olan unsurlarında yapılan 
temizlenme: “Ve tenðıye-i &âni-
ye ðay™la başta ve sâir bedende 
olan tenðıyedir.” (117b)

ten…ıye-i ûlâ: Sadece midede olan-
ları kusarak yapılan temizlenme: 
“Tenðıye-i ûlânın πâyeti ancak 
mi¡de olur √attâ mi¡deye ziyâ-
de ðarîb olan bağarsıkta ðay™la 
tenðıye √â§ıl olsa o tenðıyeye 
tenðıye-i ûlâ ı†lâð olunmaz.” 
(117b)

tenkîs: Baş aşağı indirmek: tenkîs-i 
re™s

tennûb: Köknar (Picea abies) Bkz. 
ða∂m-ı ¢ureyş

tennûr: Fırın.
tennûr-ı beden: İç organların bu-

lunduğu karın ve göğüs boşluğu.
tennûrî: Tandıra pişmiş olan.
tenşîf: Su vb. nesneyi içine çek-

mek, neşf.
tenşî†: Teşvik etmek.
tenvîm: Uyutmak.
tenvîr: Aydınlatma, i∂â™et; açığa 

kavuşturmak, tav∂î√, tebyîn.
tenzîl: İndirmek.
ter: Bkz. ¡arað
terabbu§: Takip etmek, gözetmek.
terâbüb: Düzeltmek, terbiye et-

mek.
terâcu¡: Dönmek.
tera∂∂u∂: Ufanmak.
tera……ub: Gözetmek, tara§§ud.



588 SÖZLÜK  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

tesa««un: Isınma, tedeffî
te&a««un: Kalınlaşmak, taπallu₣.
tesâ√uc: Birbirine sürtünmek.
te&a……ub: Delinmek.
tesâ…u†: Dökülmek; düşmek, 

tenâ&ür.
tesar†un: Sere†âna dönüşmek, kan-

sere dönmek.
tesâru¡: Koşmak, hızla ilerlemek.
tesa††u√: Döşenmek, yayılmak.
te§â¡ud: İlerlemek, artmak.
te&âüb: Bkz. te&âvüb.
te&â™üb: Esnemek.
te&âvüb: Esnemek, te&âüb.
tesbî†: Saçı düzleştirmek.
tescîr: Ateşle kızdırmak.
tesdîd: Tıkamak, tıkanıklığa yol aç-

mak, taπriye. Bkz. südde
tesebbük: Birbiri içine geçmek, te-

şebbük.
teseffu†: Sepet şeklinde olmak. 

Bkz. re™s-i müseffa†
teseffül: Aşağı inmek; çökelti ol-

mak.
tesemmu¡: İşitmek.
te&ennî: Eğilme, bükülme.
teserrüb: Grup grup gelmek.
tesevvüd: Kararmak.
te&evvür: Yoğun şiddetli hareket, 

heyecân
tesevvüs: Güve düşmek, güvelen-

mek.
teseyyüb: Salınmak, bırakılmak, 

irsâl.
tesfîl: Aşağı çekmek.

teremmüd: Kül olmak, külleşmek.
terencebîn: Kudret helvası, menn, 

hedysarum alhagi.
teressüb: Çökelti hâline gelmek.
terevvu…: Süzülmek, ta§affî.
terfî¡: Yükseltmek, i§¡âd, kaldır-

mak, işâle, teşyîl, ta§¡îd.
terfîh: Dinlendirmek.
terπîb: Teşvik etmek.
te™rîb: Bkz. tevrîb
ter¡îf: Burnu kanatmak.
terike: Buğday.
ter…î…: İnceltmek.
ter…uve, ter…uvet: Köprücük ke-

miği (clavicula)
termentîn: Bkz. ¡ilk-i enbâ†
termîd: Külleştirmek.
ter§î¡: Süslemek.
tersîb: Bir nesneyi sıvı dibine çök-

türmek.
ter§î§: Kalayı andıran şekilde yenik 

olmak.
ter†îb: Islatmak, bell; nemlendir-

mek.
tervî∂: Hareket ettirmek.
tervî√: Rahatlatmak; rüzgârlan-

mak.
tervîk: Süzmek; suyu süzüşmüş: 

“Tervîð” râ-i mühmele ile suyu 
süzülmüş ma¡nâsınadır.” (418a)

ter-zebân: Tatlı tatlı anlatmak.
terzîl: Aşağılamak, kötülemek, 

izrâ™.
te§âdu…: Doğrulanmak.
te§âπur: Küçülmek.
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teşbîk: İç içe geçirmek, dolaştır-
mak.

teşebbü&: Yapışmak, lu√ûc.
teşeddu«: Sinirlerde uzunlamasına 

olan kopma.
teşeddüd: Sıkılaştırmak.
teşekkük: Şüpheye düşme.
teşemmüz: Büzüşme, buruşma, 

teðabbu∂.
teşennüc: Şiddetli kas kasılması, 

spazm, konvülsiyon; “Ve §ar¡ 
ile teşennüc-i mu§†ala√ın farðı 
budur ki teðallu§ ve teşennüc 
evvelâ dimâπa ¡ârı∂ olur ise ona 
§ar¡ derler ve eger evvelâ ¡u∂v-ı 
â«ere ¡ârı∂ olur ise ona teşennüc 
derler.” (253a); büzüşme, teðal-
lu§; buruşukluk.

teşennüc-i vech: Yüz felci.
teşerrüb: İçmek, içine çekmek, 

emmek.
teşevvü™: Zarar verme.
teşeyyu«: İhtiyarlık, yaşlılık.
teş√îm: Yağlamak.
teşhiye: Arzulamak.
teş¡îb: Şubelere ayırmak.
teş…îr: Aşðarlaştırmak, kızılsı ak 

etmek.
teşmîm: Koklatmak.
teşmîr: Yukarı kaldırmak, çekmek.
teşmîs: Güneşte kurutmak.
teşmîzec: Göz taşı, çeşme-zen, beş-

me.
teşnî¡: Kınamak.
teşnîc: Germek, büzmek.
teşrî¡: Uygun bulmak.

tesfî†: Sepet şekli vermek. Bkz. 
re™s-i müseffa†

tes«îf: İnceltmek.
teshîl: Kolaylaştırmak, teysîr
teshîm: Bölmek, taksim etmek.
tes«în: Isıtmak, idfâ: “Ve tes«în 

şey™-i bâridin bürûdetini sü«ûne-
te isti√âleye derler.” (54a)

tes¡îd: Mübarek eylemek.
teskîn: Sakinleştirmek, dindirmek, 

harareti dindirmek, ta†fi™e: tes-
kîn-i ¡a†aş, teskîn-i veca¡, teskîn-i 
√arâret.

teslîm: Peygambere ve sahabelere 
selam etmek.

teslîs: Düzlemek, temlîs.
te&lî&: Üçleme, üçe ayırma.
tesmîm: Zehirlemek.
tesmîn: Semirtmek, şişmanlatmak.
tesmiye: Adlandırma, tevsîm.
te&niye: Eğmek, bükmek; iki defa 

yapmak, tekrâr.
tesvîd: Siyahlaştırmak.
te&vîr: Kaynatmak.
tesvî†: Karıştırmak.
tesviye: Düzlemek, temlîs.
tesyîl: Akıtmak, icrâ.
teşâbüh: Benzeşmek.
teşâπul: Meşgul olmak.
teşa««u§: Şahsiyete dönmek, kişi-

lik sahibi olmak.
teşa……u…: Yarılmak, pârelenmek.
teşa₣₣î: Bir nesneden parça kop-

mak.
teşa₣₣î: Parçalanmak, teferruð.
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tevâ…u¡: Karşılıklı olmak; bir-
leşmek.

tevânî: Gevşeklik etmek, tekâsül.
tevârî«: Tarihler.
teva§§ul: Erişmek, ulaşmak.
tevâ†u™: Uyuşma.
tevâtür: Peş peşe olmak, tetâbu¡; 

sürat.
tevâtür-i …a∂îb: Penisin sertleş-

mesi: “Tevâtür-i ða∂îb” ≠ekerin 
ðıyâmıdır. Ve eger tevâtür şedîd 
olur ise ona ferîsîmûs derler.” 
(424b)

tevâtür-i nefes: Sık soluk alıp ver-
mek.

tevcîh: Yönelmek; değerlendirme.
tevdî¡: Teskin etmek, sakinleştir-

mek.
tev∂îr: Bulaştırmak, kirletmek, tel-

vî&.
teveccüh: Yönelme, iðbâl.
tevekkâ: Dayanmak.
tevellî: Ünsiyet etmek.
tev™em: İkiz; ikizin her biri; altı ay 

içinde doğanlar: “Tev™em” o iki 
veleddir ki onların vilâdetleri 
arasında olan müddet altı aydan 
eðall ola.” (432b)

tev™emân: Her iki ikiz.
tevessu¡: Genişleme, geniş olma, 

genşimek.
tevessu«: Kir bağlamak.
teve&&üb: Uykudan sıçrayarak 

uyanma.
tevettür: Sinirler veya damarlar 

gerilmek, gerginlik; sertleşme. 
Bkz. tevâtür.

teşrî√: Anatomi.
teşrîn: Ekim ayı.
teşviye: Pişirmek.
teşyîl: Kaldırmak, işâle.
teşyîl-i √acer: Taş kaldırmak: “Teş-

yîl-i √acer, taşı kaldırmak ve ye-
rinden izâle etmektir.” (100a)

te™tâ: Dili sürekli t sesine çalan: 
“Te™tâ™, “ye™yâ™ dahi tâ’da ve 
yâ’da terdîd edenlere ı†lâð olu-
nur.” (291b)

te†abbul: Davul gibi olmak.
tetâbu¡: Peş peşe gelmek, tevâtür.
te†allub: Aramak, tefa√√u§.
te†a’mun: Çukurlanmak.
te†a¡¡um: Tadına bakılmak.
te†âvül: Uzamak, yükselmek.
teterrüb: Zayıf düşmek.
tetmîm: Tamamlama, tekmîl.
tevâ: Helâk, yok olma.
tevâbil: Yemeği veya devayı lez-

zetlendirici ve terbiye edici katkı 
malzemeleri: “Tevâbil ðıdrı ve 
tencereyi ı§lâ√ eden nesneler-
dir.” (105b), tatlandırmak, lez-
zet vermek için yiyeceğe katılan 
kişniş, nane, karanfil, biber gibi 
katkılar: Bkz. ebâzîr

teva∂∂î: Abdest almak.
tevâfî: Yeterli olmak.
teva√√uş: Yabanîlik, ürkme, nifâr.
teva……î: Sakınmak, mücânebet, ic-

tinâb, i√tirâz, §avn, ta√arrüz.
teva……ud: Tutuşma, işti¡âl.
teva……uf: Durmak, bağlı olmak.
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tezebbüd: Köpürmek, köpüklen-
mek.

tezeccüc: Cam gibi incelmek.
te≠ekkür: Bkz. şu¡ûr
tezellu…: Ayak kaymak, sürçmek.
tezennu«: Bozulmak.
te≠evvu…: Tatmak.
tezeyyüd: Artma, ziyadeleşme, 

ta§a¡¡ud.
tezeyyüm: Et parça parça olmak.
te≠kire: Hastalığın geçmişine ait be-

lirti: “◊â∂ıra delâlet eden delîle 
dâll ve mâ∂îye delâlet eden delî-
le te≠kire ve müstaðbele delâlet 
eden delîle taðdime-i ma¡rifet ve 
sâbıðu’l-¡ilm tesmiye olunur ve 
in≠âr dahi tesmiye olunur.” (57a)

tezkiye: Hayvan boğazlamak, kes-
mek, ≠eb√.

te≠vîb: Eritmek.
tezvîc: Evlendirmek.
tezviye: Bükmek.
tezyîf: Geçersiz görmek.
†ıbâ¡: Tabiatlar.
†ıbâ…: Katmanlar, tabakalar.
†ıfl: Çocuk. “Mevlûda evvel-i vilâ-

detinde †ıfl derler; yürümeğe bed™ 
edip gâh düşüp gâh kalmak ile 
√areket eylediği sinne sinn-i te-
ra¡ru¡ derler ve bilâ-suðû† yürü-
düğü sinne on dört yaşına girince 
ðadar sinn-i §ıbâ derler.” (99a) 
Bkz. e†fâl

†ıfşîl: Et, pazı, mercimek ve sir-
keden yapılan yemek: “Ve 
¢âmûs’ta me≠kûrdur ki “†afey-
şel” semeyda¡ vezni üzere bir 

tevettür-i dâim: Penisin sürekli 
sert olması.

tevezzu¡: Dağılmak, taðsîm, tefer-
ruð.

tevlîd: Doğurmak; üretmek, mey-
dana getirmek: tevlîd-i menî

tevrîb: Çapraz gitmek, verebiye 
gitmek, te™rîb.

tevrîm: Şişirmek.
tevsî¡: Genişletmek, genşitmek, ge-

niştirmek, tefsî√.
tev&î…. Güçlendirmek, temtîn, tem-

kîn.
tev§îm: Gevşeme, kesel.
tevsîm: İsimlendirmek, işaretle-

mek, tesmiye.
tevtîd: Kazık çakmak.
tevtîr: Germek.
tevzî¡: Dağıtnak, taðsîm.
teya……u₣: Uyanma.
Teyâ≠erî†ûs: Bkz. Tebâ≠erî†ûs
teys: Teke, ergeç keçi.
teysîr: Kolaylaştırmak, teshîl.
teytâ™: Cinsel birliktelik henüz sağ-

lannmadan boşalan kişi. 
teyyâh: Kibirli, mütekebbir.
teza√√ur: Sıkıntı; ıkıntı; doğum 

sırasında sıkıntılı alınan nefes, 
renne.

te₣âhür: Yardımlaşmak, dayanış-
mak, te¡âvün.

teza……u…: Tulum gibi şişmek.
tezâyüd: Çoğalma, tekâ&ür.
teza¡zu¡: Bkz. za¡za¡a
tezciye: Gidermek.
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bir cins balık: “‰ırrî« bir nev¡ 
balıktır ki §aπîr ve ða§îr olur ve 
bir sere †ûlü olur, Ercis ðurbünde 
bu√ayre-i A«lâ†’tan §ayd olunup 
tuzlanır ve kurutulur ve e†râf-ı 
bilâda naðl olunur ve ¡atîði ecved 
olur.” (95b)

†ıvâl: Uzun olanlar. Bkz. †avîl
†ıvâl-i ¡i₣âm: Tenya, dûd-ı †ıvâl.
†ıvâlü’l-a¡nâ…: Uzun boyunlu.
†îb: Gül, amber, sandal, ûd, kâfûr, 

gâliye gibi güzel koku. Bkz. 
†uyûb

tibn: Saman, saman çöpü.
tibnî: Saman sarısı rengi.
tibyân: Açıklama.
tîh: Kibir.
tilâl: Toprak ya da kumdan tepeler.
tilâvet: Okumak.
tilke: Bu.
tilki: Bkz. &a¡leb
tilv: Tabi, uygun.
timsâ√: Timsah.
tîn: Bir tür irinli yara: “Ve ke≠â-

lik bir nev¡ «urâc dahi vardır ki 
ona tîn tesmiye olunur, o «urâc 
ður√î ve müstedîr ve a√merdir 
ve ek&er-i emrde o «urâcın §â√i-
bi √ummâdan ¡ârî ve «âlî olmaz 
ve onun re™ste √udû&u ek&er ve 
a¡∂â-ı sâirede eðall olur.” (496b)

tîn: İncir (Ficus carica)
†în: Kil. Bkz. a†yân
†în-i a√mer: Aşı: “‰în-i a√mer, 

maπre dedikleri aşıdır.” (318a) 
Bkz. maπre

nev¡ meraðtır lâkin †ıbb kitâbla-
rında yâ şînden evvel yazılır ve 
muðaşşer mercimek aşı ki sirke 
ile mürebbâ olur diye yazarlar ve 
tefsîr ederler.” (232a)

†ı√âl: Dalak. Bkz. a†√ile; dalak ra-
hatsızlığı. Bkz †u√âl

†ı√âl: Dalakta verem (şiş) rahatsız-
lığı.

†ılâ: Bez ile vücuda koyu kıvam-
da olmayan ilaç sürmek: “Ve 
∂ımâd ve †ılâ ma¡nâları biri biri-
ne müteðârib olur ve farðı budur 
ki ∂ımâd koyu olup mütemâsik 
olur, akıcı ve seyyâl olmaz ve 
†ılâ seyyâl ve akıcı olur ve çok 
kerre †ılâ «ırða ile isti¡mâl olu-
nur ya¡nî †ılâ seyyâl olmakla 
¡u∂vdan seyelân eylemesin için 
«ırða ile rab† olunur ve bağla-
nır.” (118b)

†ılâ: Yarısı kalıncaya kadar kayna-
tılmış üzüm suyu, «amr-ı ma†-
bû«, muna§§af: “‰ılâ muna§§af 
dedikleri bâdedir ki bâ≠að der-
ler.” (293b); “Ve †ılâ o şarâbdır 
ki †ab« olunup iki &ülü&ten eðalli 
gide.” (144a)

†ılâve: Ağız suyu.
†ılâve: Güzellik: “‰ılâve, bir nes-

neye revnað veren mâiyyet.” 
(296b)

†ılısmât: Tılsımlar.
†ıl…: bkz. †alð
†ılyât: Tılalar.
†ıncîr: Tencere. Bkz. ðıdr, tencere.
tırâş: Traş etmek, √alð.
†ırrî«: Tuzlanıp salamura edilen 
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rete mâildir ve ma¡rûf ve meşhûr 
bir †îndir ki onu boyacılar altın 
boyasında isti¡mâl ederler ve †în-
i Âlânî fi¡lde bu †în-i Ermenîye 
ðarîb olur.” (181a)

†în-i ◊abûsî: Bkz. †în-i beled-i 
ma§†akî

†în-i √ame™î: Kokuşmuş siyah kil.
†în-i √urr: İçinde taş, çakıl vesair 

bulunmayan halis topraktan olan 
kil: “İbn Kütbî der ki †în-i √urr o 
çamurdur ki «âli§ topraktan ola, 
reml ve √a§â ve sâir nesneler ona 
karışmaya. Ve ba¡∂ılar dahi ðay-
mûliyâya †în-i √urr ı†lâð ederler 
ve bu ı†lâð ı§†ılâ√-ı ∂a¡îftir. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi zencâr gibi bir 
†în Seyyirân ar∂ından gelir, o ge-
len †îne dahi ı†lâð ederler. İntehâ. 
Bu maðâmda eşher-i ma¡ânî olan 
ma¡nâ-yı evvel murâd olunur 
ve “√urr” √ânın ∂ammı iledir.” 
(96a); “‰în-i mu†lað o eczâ-i 
ar∂iyyedir ki biri birleriyle mül-
te™ime ve mülte§ıða ola. Eger 
o †în reml ve √a§ât ve o mi&lli 
mu«âli†lerden «âlî olur ise ona 
†în-i √urr derler.” (181a)

†în-i I§fahânî: Bkz. †în-i me™kûl
†în-i kâhinî: Bkz. †în-i ma«tûm
†în-i ¢arî†î: Bkz. †în-i Aðrî†us
†în-i …aymûliyâ: Kimolos kili (Ter-

ra Cimolia), ≠îrî: “◊alîmî der ki 
ðaymûliyâ iki türlü toprağın is-
midir: Bir türlüsü ak olur ve â«er 
türlüsü kızıllığa mâil olur, En-
delüs memleketinden veyâ Er-
men vilâyetinden gelir, onda çok 
olur, e†ıbbâ katında ma¡rûftur. 

†în-i A…rî†us: Girit kili, †în-i ¢arî†î.
†în-i Âlânî: Alan bölgesinden, 

Kafkaslarda bulunan bir kil: 
“¢ânûn’un Âlânî dediği †înin 
mâhiyyeti isti¡mâl eylediğimiz 
nüs«alarda me≠kûr değildir lâkin 
¢âmûs’ta der ki ُ ــ ِ ٌ [Elîn] أَ ــ

ِ (أَ
[emîr] vezni üzere) Merv diyâ-
rında bir ðarye ismidir. ∏âlib-i 
i√timâl budur ki o †înin ma¡dini 
o ðaryede ola; nisbetinde yâı eli-
fe ðalb ile †în-i Âlânî ı†lâð oluna. 
Ve lüπat-ı Fârsîde “elâne” gölge 
ma¡nâsına olur.” (181a) Bkz. †în-
i Ermenî

†în-i beled-i ma§†akî: Sakız adası 
(Hios - ◊abûs) kili, †în-i ◊abûsî, 
†în-i ma§†akî:”Ma§†akî ◊abûs - 
س ــ  dedikleri cezîrede nâbit 
bir nev¡ ağacın §amπıdır ve bu 
†în o cezîrenin †înidir, onun için 
ona †în-i ◊abûsî dahi derler. Ve 
ba¡∂ılar beledi √a≠f edip †în-i 
ma§†akî derler. Bu †înin †abî¡atı 
√ârredir, sâir a†yânın †abî¡atla-
rına mu«âliftir. Ve bunun ef¡âli 
tamâmen İbn Kütbî müfredâtın-
da me≠kûrdur.” (181b)

tîn-i berrî: Bkz. cümmeyz
†în-i bu√ayre: Göl balçığı.
†în-i Ermenî: Ermeni kili (Bo-

lus Armania, bolus rubra): “İbn 
Kütbî der ki bu †în Ermen ve 
Ermeniyye nâ√iyesinin cânib-i 
ba√rîsinden meclûb olur, √umret 
ve §ufret ve sevâda meyli olur, 
râyi√ası †ayyibe ve cirmi &aðîl 
ve lisâna lü§ûðu olur.” (181a); 
“Bir nev¡ †în-i a√merdir ki πub-
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den «âlî olur ise ona †în-i √urr 
derler.” (181a) 

†în-i necâ√î: Bir kil.
†în-i Neysâbûrî: Bkz. †în-i me™kûl
†în-i sâmâ¡î: Bir tür kil: “Dîsðûrî-

dûs der ki bu †în taş gibi olur, 
onu boyacılar bir nesneyi melâ-
setli ve müstevî kılmak için ve 
cilâ vermek için isti¡mâl eder-
ler.” (182a)

†în-i Şâmûs: Samos kili, kevkeb 
(Terra Samios): “Ve zu¡m olu-
nur ki †în-i Şâmûs lisân-ı Yûnân 
üzere kevkebü’l-ar∂ dedikleri 
devâdır. ªâ√ir budur ki †alð de-
diklerinden başka bir devâdır.” 
(314a); “¢âmûs ‘ta der ki “Şâ-
mis” Yûnân’da bir cezîredir, o 
diyârda olan üç yüz cezîrenin 
fevðindedir. İbn Kütbî müfre-
dâtında ve ◊alîmî, Fârsî lisânı 
üzere te™lîf eylediği lüπatte der ki 
†în-i Şâmûs iki §ınıf üzere olur: 
Birisi ke&îf ve ≠û-§afâyi√ olur, 
misenneye ya¡nî bileği taşına 
benzer, ðalîlen berîðı ve leme¡â-
nı olur ve ona kevkebü’l-ar∂ ve 
kevkeb-i Şâmûs tesmiye olunur, 
nitekim †alðın dahi leme¡ânı ol-
mak √asebiyle kevkebü’l-ar∂ 
tesmiye olunur. Ve §ınf-ı â«eri-
nin levni ebya∂ olup beyâ∂lığı 
nihâyete ve πâyete bâliπ olur ve 
«afîf olur, dıbð gibi lisâna lü§ûðu 
olur Ve su ile inmâ¡ ya¡nî ezmek 
ve raðîð seyyâl etmek murâd 
olunsa terðîðı sehl ve serî¡ olur 
ve mecessesi leyyin ve tefettütü 
serî¡ olur.” (181a)

◊uneyn dedi ki †în-i ðaymûliyâ 
o †îndir ki ≠îrî demekle ma¡rûf-
tur.” (181b)

†în-i kerm: Üzüm çubukları çık-
tığında sıvanan asma dallarının 
kil sıvası: İbn Kütbî der ki bu 
†în Sûriyâ nâm ma√allden gelir, 
onunla evvel-i ₣uhûrunda ker-
min aπ§ânını suvarlar ve tel†î« 
ederler, o †în ile müla††a« olu-
nan aπ§ân müfsid √ayvânların 
ve sâir müfsidâtın ifsâdından 
ma§ûn olurlar ve onun için o 
†îne †în-i kerm tesmiye olundu.” 
(181b)

tînî …ur√a: Bir yara türü. Bkz. tîn
†în-i ma«tûm: Limni adasından çı-

karılan ve tedavi için teke kanıy-
la yoğrulan kil, ma«tûmu’l-me-
lik, †în-i kâhinî, maπre-i kâhine 
(Terra sigillata, Terra Limnia)

†în-i ma§†akî: Bkz. †în-i beled-i 
ma§†akî

†în-i me™kûl: Kadınların yediği bir 
tür kil, †în-i Neysâbûrî, †în-i I§-
fahânî: “İbn Kütbî der ki Sîrân 
dedikleri mev∂i¡den bir nev¡ †în 
meclûb olur, ziyâde yeşil olur ve 
zencâra müşâbih olur ve †a¡mı 
†ayyib olur ve o †în ekl olunur ve 
çok ∂ararı olmaz. İntehâ. Lâkin 
†în-i me™kûl diye müte¡âref olan 
†în-i Neysâbûrîdir ki ona †în-i I§-
fahânî dahi derler.” (181b)

†în-i mu†la…: Genel anlamda top-
rak: “‰în-i mu†lað o eczâ-i ar∂iy-
yedir ki biri birleriyle mülte™ime 
ve mülte§ıða ola. Eger o †în reml 
ve √a§ât ve o mi&lli mu«âli†ler-
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tiryâð ile bâd-zehr farð oluna, o 
vech budur ki ervâ√ı semmden 
mu√âfa₣a eden ðuvvet †abî¡î 
olup nebâtâtta olur ise o nebâta 
tiryâð ismini ı†lâð evlâ olur ve 
eger ma¡dende o ðuvvet †abî¡î 
mevcûd olur ise o ma¡den bâd-
zehr ismine müste√aðð olur. Ve 
yine müşâbih olur ki tiryâð ve 
bâd-zehr aralarında farð-ı ke&îr 
olmayıp müsâvıðlar ola.” (138b)

tiryâ…-ı ¡azre: Terkibinde √amâmâ, 
mürr, sünbül-i Hindî , lükk, 
mâmî&â, ðaranfül, râvend-i 
§înî, ve ðaymûliyâ, ðus†-ı mürr, 
cen†iyânâ-i Rûmî ve id«ir bulu-
nan tiryak.

tiryâ…-ı erba¡a, tiryâ…u’l-erba¡a: 
Terkibinde cen†iyâna’r-Rûmî, 
√abbu’l-πâr, zerâvend-i †avîl, 
mürr bulunan macun.

tiryâk-ı fârûk: Zehirli ve kuduz 
hayvan ısırmaları, her türlü ze-
hir, ateşli hastalıklar, sara, felç 
ve benzeri hastalıkta kullanılan 
ve bir çok formülü olan bir tir-
yaktır.

tiryâ…-ı ferâvî: Bkz. leben-i yetû¡
tiryâ…iyyet: Panzehir özelliği.
to«me: Hazımsızlık, dispepsi.
topalak: Bkz. su¡d
topuk: Bkz. ka¡b
tort: Bkz. dürdiyy
toy kuşu: Bkz. √ubârâ
tûbâl: Metal talaşı; bakır tozu, tala-

şı, tûpâl, bakır bürâdesi, tûbâl-i 
nu√âs: “Tûbâl’den murâd nu√âs 
sebk olunmak için çekiç ile 

†înî, †îniyye: Killi.
tinnîn: Zehirli bir yılan: “Ve √ay-

yât-ı rediyyelerden bir nev¡ 
√ayye dahi vardır ki ona tinnîn 
derler, o nev¡in vücûdu ek&e-
riyyâ bilâd-ı ◊abeşe’de olur ve 
bilâdı Hind ve bilâd-ı Nûbe’de 
dahi olur, tenânîn-i Hindiyye 
ve tenânîn-i Nûbiyye’den a†-
vel olur. Hindiyyenin †ûlü otuz 
≠irâ¡a bâliπ olur ve Nûbiyye beş 
≠irâ¡ olur ve yüzleri ¡arî∂ ve enli 
olur ve levnleri sevâda ve §uf-
ret-i yesîreye mâil olur ve fekk-i 
süflânîsinde ya¡nî alt çenesinde 
≠eðan mi&âlinde bir şey™ olur ve 
ağızları ziyâde ile geniş olur; o 
tenânîn için kaşlar olup gözlerini 
örter.” (48b)

tinnîn-i ba√rî: Zehirli deniz yılanı.
†înü’l- maπre: Bkz. maπre
†înü’l-ara∂îne’l-mezrû¡a: Ekim 

yapılan arazi toprağı.
†irî…âlî: Satyrium trifolium. Bkz. 

sa†ûriyûn
tîrkeş: Ok kuburu.
tiryâ…: Panzehir, bâd-zehr, fâd-

zehr: “Tiryâð ve bâd-zehr bu 
iki devânın şânları budur ki o 
devâlar rû√un §ı√√atini mu√â-
fa₣a edip semmin ∂ararını rû√un 
nefsinden def¡ eder. Ve bu iki 
ismlerin ma¡nâları vâ√id olup 
o ismler müterâdifân olur lâkin 
tiryâðın §ınâ¡î olan mürekkebât-
ta isti¡mâli ek&er ve evlâ olur ve 
bâd-zehrin müfredâtta ve †abî¡î 
olanlarda isti¡mâli evlâ olur. Ve 
müşâbih olur ki vech-i â«er ile 
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tuffâ√î: Gözün iris tabakasında 
üzüm tanesinden büyük yırtılma. 
Bkz. ¡inebiyye

tuffâ√iyyü’r-râyi√a: Elma kokulu.
†ufû™: Bkz. †ufüvv
†ufûliyyet: Çocukluk dönemi, ço-

cukluk. Bkz. sinn-i †ufûliyyet
†ufüvv: Bir nesne batmayıp suyun 

yüzüne çıkmak; nesne yukarı 
çıkmak, †ufû™.

†u√lub: Yosun, kurbağa yosunu, 
«ur™u’∂-∂afâdı¡, caπz-vâre: “‰u√-
lub, kurbağa yosununa derler, 
lüπat-ı Fârsîde caπz-vâre derler, 
suyun yüzünde ve kenârında taş 
üzerinde tekevvün eder ve yeşil 
olur.” (169b); “İbn Kütbî der ki 
†u√lub iki ðısmdır: Evvelki ðıs-
mı «uyû†îdir, «ay†lar gibi olup 
telebbüd eder ya¡nî keçe gibi biri 
birine yapışır ve bu nev¡ akar su 
kenârında olur, mâ-ı râkidde ol-
maz. Ve â«er ðısmı biri birinden 
ayrı olur ve ona «ur™’u’∂-∂afâdı¡ 
derler ve bu ikinci ðısm miyâh-ı 
ðâime ve cereyân etmeyen göller-
de olur.” (180b)

†u√lubî, †u√lubiyye: Yosuna ait; 
yosunlu.

†u√lubu’§-§a«r: Bkz. √azâ-
z u ’ § - § a « r

tu«mât: Hazımsızlıklar, dispepsi-
ler.

†uhr: Kadın reglde olmamak. Bkz. 
eyyâm-ı †uhr

tu«ûm: Sınır.
†ûl: Uzama; uzunluk.
†ûlânî: Uzunluk.

∂arb olundukta ðışre mi&âlinde 
üzerinden dağılan «abe&i olur.” 
(171a); “Tûbâl” ecsâd-ı mün†a-
riðadan ya¡nî mi†raða ve çekiç ile 
döğülen demir ve bakır gibi nes-
nelerden tesâðu† eden eczâlardır. 
Ve tûbâl ı†lâðı üzere ≠ikr olunsa 
ondan tûbâl-i nu√âs murâd olu-
nur, zîrâ nu√âsın tûbâli sâirlerin-
den ziyâde nâfi¡ olur.” (178a)

tûbâlât: Bakır, gümüş tozları.
tûbâl-i nu√âs, tûbâlü’n-nu√âs: 

Bakır çekiçlenirken etrafa sıçra-
yan talaşı, bakır bürâdesi. Bkz. 
tûbâl

†ûbiyûn: Bir zehir.
†ubûl: Davullar.
tûderî: Bahçe şebboyu, tû≠erî, tû-

derîc (Matthiola incarna): tû-
derîc-i a√mer, tûderîc-i ebya∂

tûderîc: Bkz. tûderî
tûderîcân: Beyaz şebboy (tûderîc-i 

ebya∂) ve kırmızı şebboy (tû-
derîc-i a√mer)

tu™ede: Yavaşlık, te™ennî.
†ufâ: Köpük.
tuffâ√: Elma (Pyrus makus)
tuffâ√a: Bkz. vâbilet
tuffâ√-ı berrî: Bkz. heyfelîmûn
tuffâ√-ı Fet√î: Halep elması: 

“Fet√üddîn nâmında bir melik o 
nev¡ tuffâ√ın aşını ◊aleb’e naðl 
edip ◊aleb’de çoğalmakla onun 
ismine nisbet ile tuffâ√-ı Fet√î 
diye meşhûr oldu.” (94b)

tuffâ√-ı &elâ&e: Tatlı, ekşi ve may-
hoş elmalar.
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tûtiyâ: Bakır sülfat.
tutmaç: Yuvarlak kesilmiş hamur 

yemeği. Bkz. rîşte, ı†riye
†u¡ûm: Tatlar. Bkz. †a¡m
†u¡ûm-ı basî†e: Terkibe girmemiş 

dokuz basit tat: √alâvet (√ulv), 
merâret (mürr), √arâfet (√ir-
rîf), mülû√at (mâli√), √umû∂at 
(√âmi∂), ¡ufû§at (¡afı§), ðab∂ 
(ðâbı∂), düsûmet (desim), tefeh 
(tefih).

†u¡ûm-ı mürekkebe: Birden çok 
basit tadın (†u¡ûm-ı basî†e) bir 
araya gelerek oluşturdukları bir-
leşik tatlar: beşâ¡at, zu¡ûmet gibi.

†uyûb: Güzel kokulu olanlar. Bkz. 
†îb

†uyûr: Kuşlar.
†uyûr-ı mâ, †uyûr-ı mâî: Ördek, 

kaz gibi su kuşları.
tû≠erî: Bkz. tûderî
tüfl: Tükürük.
tündüve: Meme çıkan yer, &ündü-

ve: “Tündüve tesmiye olunan 
memelerin bittiği ve maπrizi 
olan mev∂i¡e” (315a)

türâb: Toprak.
türâb-ı fa««âr: Topraktan yapıl-

mış (saksı) testinin toprağı.
türb, türbe: Toprak.
türbe: Bkz. cûr-ı cendüm
türbetü’l-¡asel: Bkz. cûr-ı cendüm
türbiyyet: Kızıl buğday rengi, top-

rak rengi.
türbüd: Termiye (Lupinus termis)
türbüd-i a§fer: Ceblâhenk (Reseda 

alba) otunun kökü kabuğu.

†ûlen: Uzunlamasına.
†ul…u’l-vech: Güler yüzlü.
†ullâ: Kanlı deri.
†ulû¡: Çıkmak, ma†la¡, «urûc; doğ-

mak, belirmek.
†ulûl: Çisintiler; çiğler. Bkz. †all, 

menn
†ulyân: Diş üzerindeki kir: “‰ulyân 

o kîr ve pâstır ki diş üzere müc-
temi¡ olur.” (294a)

†u¡me: Yiyinti, yiyecek.
†ume™nînet: Rahatlık, huzur.
tûpâl: Bkz. tûbâl
tûpâl-i √adîd: Demir çekiçlenirken 

etrafa sıçrayan talaşı.
turaç: Bkz. dürrâc
†ûrîfîniyûn: Bkz. zu¡rûr
turp: Bkz. fücl
†ur&û&: Cynomorium, †arâ&î&: 

“‰ur&û& havuç gibi bir şey™dir ki 
ta√t-ı ar∂da nâbittir ve onun sa-
kızı uşşaðtır.” (145a); uşturπâz 
(Leucacanthe). Bkz. uşşað

†uru…: Yollar; yöntemler.
tû&, tû&e: Timus bezi, thymus: “Bu 

¡illetin tût-ı Şâmîye müşâbeheti 
olduğundan tû&e tesmiye olun-
du.” (275b)

tû&: Tut, fır§âd: “Tût-tû&” iki ve üç 
noð†a ile ikisi dahi lüπattir ve 
ma¡rûf meyvedir. Bu ¡illetin tût-ı 
Şâmîye müşâbeheti olduğundan 
tû&e tesmiye olundu.” (275b)

†û&iyye: Tut gibi gevşek ve kanlı 
olan basur.

tût: Tut, dut (Morus)
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edilmemiş öd ağacı (Axuilaria 
agallocha): “”¡Ûd-ı «âm”dan 
murâd mürebbâ ve mu†arrâ ol-
mayan ¡ûddur.” (325b)

¡ûd-ı †ûniyâ: Ayı gülü (Paeoneia 
officinalis) ağacı?

¡u∂û∂: Isırıklar.
¡ûdu’l-ber…: Bkz. Bkz. dâr-ı şîşe¡ân
¡ûdu’l-bu«ûr: Bkz. aπâlûcûn
¡ûdu’§-§alîb: Bkz. fâvâniyâ
¡u∂v: Organ.
¡u∂v-ı âlî: Bkz. a¡∂â-i mürekkebe
¡u∂v-ı ¡a§abânî: Vücutta siniri olan 

uzuvlar.
¡u∂v-ı ¡ır…î: Vücutta damarlı uzuv-

lar.
¡u∂v-ı müteşâbih: Kemik, kıkırdak 

(πu∂rûf), sinir (¡a§ab), evtâr, da-
marlar, zarlar ve et gibi müfred 
uzuvlar. Bkz. a¡∂â-i müfrede 

ûfâ…as†îdâs: bkz. heyûðâðıs†îdâs.
ûfârî…ûn: Kantaron, heyûfârîðûn, 

fârîðûn, «âmderûs, dâdî-i Rûmî 
(Hypericum perforatum)

ûferbiyûn: Bkz. ferfiyûn
uf…: Ufuk, ufuk dairesi, dâire-i 

ufð: “Ufð bir dâire-i ¡a₣îmedir 
ki felekin mer™î olan ma√alli ile 
mer™î olmayan ma√alleri arasını 
fâ§ıldır.” (41b); “Ve dâire-i ufð 
mu¡addil-i nehârı iki noð†ada 
teðâ†u¡ eder, o noð†anın birine 
noð†a-i maşrıð ve birine noð†a-i 
maπrib derler ve beynehümâda 
vâ§ıl olan «a††a «a††-ı maşrıð u 
maπrib derler, «a††-ı i¡tidâl dahi 
derler.” (41b)

türmüs, türmüse: Tirmis, termiye, 
acı bakla, bâðılâ-i Mı§rî (Lupi-
mus alpus)

türs: Kalkan.
türsî: Bkz. âlûsen, deraðî
türşî: Turşu; salamura.
tütün: Duman. Bkz. du«ân
tüyûs: Tekeler. Bkz. teys
¡ubub: Büyük köpük, kabarcık, 

√abâb: “¡Ubub’un tefsîri mürûr 
eyledi ki zebed-i kebîr ma¡nâ-
sına olur.” (90b) Bkz. nüfâ«ât, 
be¡âbıð

ûbûlûs: Bkz. ü&ûlû
¡ucce: Kaygana yemeği, ðayðana.
¡ucrûf: Uzun ayaklı karınca, mû-

rasðayûn.
ucuzluk: Bolluk, «ı§b, re«â.
¡ûd: Öd ağacı, aπâlûcûn (Aquila-

ria agollochum); bitkilerin odun 
kısmı: “¡Ûd” iki ðısmdır, biri 
mu†arrâ ve biri «âmdır; onun 
için bu terkîbde ¡ûd iki kerre ≠ikr 
olundu. Evvelden murâd «âm 
ve ikinciden murâd mu†arrâdır. 
¡Ûdun ta†riyesi Kâmil-i ¡Alâî’de 
me≠kûrdur.” (288b); ağaç, 
«aşeb.

¡udde: Yardımcı, mu¡în; hazır; ihti-
yaç duyulan nesne, zâd.

¡uded: Hazırlıklar, mühimmat, 
üheb.

¡ûd-ı belesân, ¡ûdu’l-belesân: 
Pelesenk (Commiphora opalo-
balsamum) odunu. Bkz. ¡îdâ-
nu’l-belesân

¡ûd-ı «âm: İşlenmemiş, terbiye 
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û…ıyye: Okka. Bkz. vuðıyye
¡u…m: Kısırlık.
¡u…ûd: Bezeden kaynaklanan düğ-

me şeklinde şişlik.
¡u…ûl-i selîme: Mantıklı, akıllı kim-

seler.
¡u…ûr: Yırtıcı hayvanların ısırma-

sından kaynaklanan yaralar.
¡ukûs: Akisler, yansımalar.
ûlâ: Birinci.
¡ulbe: Süt sağılan çanak, külek, 

mi√leb.
uli’l-elbâb: Akıl sahipleri.
¡ul…ûm: Göz tansiyonu, glokom, 

glaucoma: “Ve kaçan celîdiyye-
ye yübûset πâlibe ve ¡ârı∂a olsa 
celîdiyye ≠âtına münce≠ibe olup 
müctemi¡a ve müsta√§ıfe olur 
ve mer™iyyâtın eşbâ√ını ðabûl 
eylemeyip ba§ara bu†lân ¡ârı∂ 
olur. Ve bu vech ile olan ¡illete 
ve âfete ¡ulðûm tesmiye olunur 
ve ona devâ olmaz. Ve bu vech 
ile olan âfetten ¡ayn müte«aşşife 
veyâ«ûd şehlâ olur.” (281a)

¡ulley…: Böğürtlen (Rubus frutico-
sus): “Ulleyð” şeceri gül ağacına 
ve mîvesi tû&e ya¡nî tû&-ı a√me-
re müşâbih olur ki ba¡∂ı diyârda 
böğürtlen derler.” (303a)

¡ulley…u’l-kelb: Yabani gül (Rosa 
canina)

ûlûfûyen: Bkz. «âmâlûn
¡ulû…: Cinsel temas; spermin yu-

murtayı döllemesi.
¡ulûk: Sakız gibi çiğnenebilen 

zamklar. Bkz. ¡ilk

¡ufûnet: Bozulma, kokuşma: 
“Ma¡lûm ola ki cism-i ra†ba ta¡al-
luð eden √arâret müte¡alliði olan 
cismi †abî¡atından i«râc eyleme-
yip taπyîr eylemese o √arâretin 
cismde i√dâ& eylediği e&ere sü«û-
net-i sâ≠ec derler ve eger †abî¡a-
tından i«râc edip †abî¡atın ma†lû-
bu olan bir emre i√âle eder ise ona 
in∂âc derler ve o i√âle olmayıp 
lâkin la†îfi ke&îften temyîz edip 
la†îfi ta§¡îd ve ke&îfi tersîb eder ise 
ona i√râð derler ve eger in∂âc ve 
i√râðın πayri vech ile cism-i ra†-
bı †abî¡atından i«râc eder ise ona 
¡ufûnet derler.” (459a)

¡ufû§at: Tatta kekremsilik.
ûπanî†is: Bkz. √arbe
u«ar: Diğerler.
u«ayles: Civanperçemi (Achillea)
u«dûd: Erimiş cevherin döküldüğü 

yarık kalıp; ark. Bkz. e«âdîd
u«râ: Diğer.
¡uhûd: Ahitler, vaatler.
¡uhûn ve vühûn: El ve ayaklar, 

cevâri√. 
ûhû†âris elenbe: Bir balık.
¡u…âb: Kartal.
¡u…ad: Düğümler, boğumlar. Bkz. 

¡uðde
¡u…bâ: Sonra, nihayet, â«ir-i emr.
¡u…de: Düğüm; boğum. Bkz. ¡uðad
u…√uvân: Sığır gözü, ðûrnîyûn, 

emâriyûn, erðasimûn (Chrysant-
hemum parthenium)

u…√uvân-ı a§fer: Bkz. behâr
u…√uvân-ı ebya∂: Bkz. emârâðun
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¡unf: Zor, güç; sıkıntı.
un¡îlî: Şalgam, lift, şelcem-i 

bostânî, ¡azîz-i ¡an¡atelî, gongulis 
(Brassica napus)

¡un…ûd: Salkım, üzüm salkımı. 
Bkz. ¡anâðîd

¡un…ûdî: Üzüm salkımı şekli.
un…us: Bir ûðıyye, 1,28 kg civarın-

da ağırlık ölçüsü. (Ûðıyye 1.28 
kg karşılığı kabul edilirse)

¡unnâb: Hünnap (Ziziphus vulga-
ris) meyvesi.

¡un§ul: Ada soğanı. Bkz. isðîl
¡unu…: Boyun.
¡unu…-ı ra√im: Uterusun vaginaya 

açılan daralmış alt bölümü, ra-
him boynu, cervix uteri.

ûnûmâlî: Bkz. ûmâlî
ur: Bkz. sil¡a.
¡urcûn: Salkım, şimrâ«.
urcuvân: Erguvan, erπavân.
urcuvânî: Erguvan rengi: “Levn-i 

urcuvânî o levndir ki o levnde 
§ufret ile «u∂ret terkîb olunup 
ona sevâd ¡ârı∂ olur.”

¡ur…ûb: Achillis tendonu.
¡ur…ûb: Çakmuz, devetabanı (Ge-

ranium tuberosum)
¡urû∂: Arız olmak, meydana gel-

mek.
¡urû∂: Enlemler.
¡urû…: Damarlar; kökler.
¡urû…-ı ¡arûs: Bkz. maπre
¡urû…-ı ∂âribe: Atar damarlar, 

¡urûð-ı ∂avârib, şiryân.
¡urû…-ı ∂avârib: Atar damarlar, 

¡ulûke: Yapışkanlık.
¡ulüvv: Yükseklik, yükselme, ir-

tifâ¡.
¡ulv: Yukarı, üst.
¡ulvî, ¡ulviyye: Yukarıda olan.
¡ulyâ: Yukarı; em¡â-ı sitteden on iki 

parmak bağırsağı, ince bağırsa-
ğın orta kısmı, ince bağırsaklar.

u™mâlî: Bkz. ûmâlî 
ûmâlî, u™mâlî: Davud peygamber 

balı, Bulgar yağı, ûmâlî, ¡asel-i 
Dâvûd, dühnü’l-¡asel, dühn-i 
u™mâlî: “U™mâlî bir nev¡ dühn-
dür ki cidden √âdd olur ve ¡asel 
gibi koyu belki ¡aselden ziyâde 
koyu olur ve o dühn bir şecere-
nin sâðından müte√allib olur ki o 
şecere tedmürî ve √ulv olur ya¡nî 
§aπîr ve †a¡mı √ulv olur.” (146a); 
eski şarap ve halis baldan ya-
pılan şerbet, ûnûmâlî: “Ûmâlî, 
şar†b-ı ¡atîð ile ¡asel-i mu§af-
fâdan itti«â≠ olunan şerbettir.” 
(169b) Bkz. edrûmâlî

¡umde: İtimat olunacak husus, yön-
tem.

¡um…: Derin, iç kısım, dip, πavr.
¡ummâl: Ameleler, iş yapanlar.
ummu √ubeyn: Bkz. √ırbâ
¡umûr: Diş etleri.
umûr: İşler. Bkz. emr
umûr-ı †abî¡iyye: Mutlak olanlar: 

Erkân-ı erba¡a, emzice, a«lâ†, 
a¡∂â, ðuvâ, ef¡âl ve ervâ√tan iba-
rettir.

umûr-ı yâsefîs: Amaurosis. Bkz. in-
tişâr-ı ¡ayn
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ûsbîd: Hind sünbülü (nelümbium 
speciosium)

¡u§fur: Aspir (Carthamus tinctori-
us)

¡u§fûr: Serçe kuşu.
¡usr: Güçlük.
¡usret: Zorluk, zahmet.
¡usret-i √areket: Harekette zotlanma.
¡usr-i bevl: İdrarda zorlanma.
¡usr-i πâi†: Dışkıda zorlanma.
¡usr-i nefes: Solunum zorluğu.
us†u«ûdûs: Karabaş otu (Lavan-

dula stoechas): “Us†u«ûdûs” 
kelime-i Yûnâniyyedir, ma¡nâsı 
mevðıfu’l-ervâ√ ve √âfı₣u’l-er-
vâ√ demektir, ◊aleb cânibinde 
Sincâres nâm cezîrede olur, o 
cezîrenin ismiyle dahi tesmiye 
olunur.” (145a)

us†u…ussiyye: Tabiat, insan tabiatı.
¡u§ûf: Şiddetli esmek. Bkz. hübûb
u§ûl: Kökler, dipler; ana ilkeler. 

Bkz. a§l
u§ûliyyet: Kök özelliği, köklenme.
û&ûlüs: Bkz. ü&ûlû
¡u§ûn: İş sarpa sarmak.
¡u§¡u§: Kuyruk kemiği, pöç kemiği, 

coccyx: “Ve “¡u§¡u§” o fıðarâttır 
ki cümle fıðarâttan ve ða†andan 
esfelde olur ve dübüre mutta§ıl 
olur.” (404b)

¡uşbe: Taze ot.
¡uşbiyye: Çayır gibi yayılıcı özel-

likte olan.
¡uşer: Sodom elması (Calotropis 

procera): “Evvelkisi “¡uşer”dir 

nab∂ damarları, hareketli damar-
lar, şerâyîn, ¡urûð-ı ∂âribe.

¡urû…-ı kürküm: Bkz. ¡urûð-ı §ufr, 
kürküm

¡urû…-ı ma§§âse: Bkz. mâsârîðâ
¡urû…-ı müntesice: İç içe geçmiş 

dolaşık damarlar.
¡urû…-ı müte∂âile: Kılcal damarlar.
¡urû…-ı revâ∂ı¡: Bkz. revâ∂ı¡
¡urû…-ı §abbâπîn: Zerde-çûbe (zer-

de-çav) bitkisi, zercûnað (Cur-
cuma longa) Bkz. ¡urûð-ı §ufr

¡urû…-ı sâkine: Toplar damarlar, 
evride damarları.

¡urû…-ı sevâkin: Toplar damarlar, 
evride damarları.

¡urû…-ı §ufr: Zerde-çûbe (zer-
de-çav), ¡urûð-ı §abbâπîn bitki-
sinin (Curcuma longa) kökleri, 
kürküm: “¡Urûð-ı §ufr kürküm 
dedikleri devâdır ki ~în ve Hind 
ve ◊abeşe bilâdlarından gelir, 
mizâcı &âniyede √ârr-ı yâbistir, 
«â§§ıyeti ðalb ve mi¡de ve kebidi 
taðviye eder ve süddelerini teftî√ 
eder eklen ve şürben” (94a)

¡urû…-ı şiryânî: Bkz. şerâyin
¡urû…-ı zevvâle: Kan alımında tes-

piti zor olan damarlar.
¡urû…u’l-isfend: Beyaz üzerlik (Pe-

ganum harmala) kökü. Bkz. Bkz. 
√armel

¡u§ârât: Bitki veya meyvenin sık-
ma yoluyla elde edilen öz suları.

¡u§âre: Bitki veya meyvenin sıkma 
yoluyla elde edilen ve güneş ya 
da ateşte bekletilen öz suyu.
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ikincisi §ıbyânın dimâπına ¡ârı∂ 
olan verem-i √ârrdır ki ona ¡u†âş 
tesmiye olunur, ¡ayn-ı mühmele, 
şîn-i mu¡ceme ile; ba¡∂ılar ¡ayn-ı 
mu¡ceme ve sîn-i mühmele ile 
∂ab† ederler. O mara∂ın ¡alâmeti 
budur ki o mer∂â olan §abî suya 
kanmaz, her ne ðadar ziyâde su 
içerse ¡a†aşı def¡ olmaz.” (97b)

¡utm: Yabanî zeytin ağacı, berrî 
zeytûn: “Velâkin dühn ðarînesi 
ile “¡utm” ¡ayn ile ve tâ ile berrî 
zeytûna ı†lâð olunur.” (320b)

uvaklanmış: Ufalanmış.
uyluk: Bkz. fa«iz
¡uyûn: Kaynaklar, çeşmeler; göz-

ler.
¡uyûn-ı √aceriyye: Taşlı yerlerden 

çıkan sular.
¡uyûn-ı †îniyye: Killi yerlerden çı-

kan sular.
¡uyûnu’l-ba…ar: Rengi siyah bir 

erik türü. Bkz. iccâ§
û≠erûs: Bkz. û≠eriyûs
û≠erüs , ke≠ûsûderûs: Zehirli iki 

yılan: “Eger o √ayye suda olur 
ise ona Yûnâniyyûn û≠erûs tes-
miye ederler ve eger onun mes-
keni berrde ise ona ke≠û§ûderûs 
tesmiye ederler. O √ayye a§ale-i 
§ammdan a§πar ve ¡unuðu a¡ra∂ 
ya¡nî ziyâde yassı olur ve eşerr 
ve a∂arr olur ve onun les¡ası ve-
ca¡-ı şedîd ve iltihâbı a«≠ edip 
ba¡dehu mev∂i¡-i les¡a mu«∂arr 
olup te™ekkül eder ve melsû¡una 
düvâr ve ða≠f-ı mirre-i müntine 
ve √areket-i πayr-i munta₣ama 
ve ∂a¡f-ı ðuvvet ¡ârı∂ olup ek&er-i 

¡aynın ∂ammı ve şînin fet√i ile, 
“¡uşere”nin cem¡idir. Bir nev¡ 
dikenli ağacın ismidir, çöllerde 
biter ve †ulûldan sükker-i ¡uşer 
dedikleri †all onun üzerine ya-
ğar. Ve bir yaprağı veyâ«ûd dalı 
ða†¡ olunsa sütü akar √attâ bir 
ağaçtan bir rı†l süt akar. Cirmi 
ziyâde mülâyimdir, ¡Arab onun 
yaprağı ve dalları ile yastıklarını 
doldururlar ve âteşi dahi ziyâ-
dedir, nârlarını onunla yakarlar, 
çıra yerine onu isti¡mâl ederler.” 
(184a) Bkz. sükker-i ¡uşer

¡uşş: Kuş yuvası, âşiyân.
uşşa…: ‰ur&û& bitkisinin(Dore-

ma ammoniacum) zamkı, çadır 
uşağı, lizâðu’≠-≠eheb, lizâð-ı 
≠eheb, üşşec, vuşşað, ðanâ.”Uş-
şað, Türkîde çadır uşağı demekle 
ma¡rûftur, Fârsîde üşşec ve vuş-
şað dahi derler, ¡Arabîsi lizâð-ı 
≠ehebdir. İbn Kütbî †ur&û&un 
§amπı olduğunu redd eder, başka 
bir nebâtın §amπı olmak üzere 
yazar.” (145a); “Üşşec”, “uş-
şað”, “vuşşað”, “lizâðu’≠-≠eheb” 
cümlesi bir ma¡nâyadır, çadır 
uşağı dedikleri §amπdır.” (257b)

uşturπâz: Deve dikeni, zencebîl-i 
¡Acem, şevkü’l-cemel (Leuca-
canthe)

¡u†âs: Aksırma.
¡u†âs-ı müli√√: İstekle, ısrarla yapı-

lan aksırma: “¡U†âs-ı müli√√”ten 
murâd il√â√ ve ibrâm üzere olan 
aksırıktır.” (465a)

¡u†âş: Suya kanamama hastalığı” 
“Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on 
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üdretü’l-la√m tesmiye olunur.” 
(446a)

üdüm: Deriler, sahtiyanlar.
üğeyik: Üveyik, fâ«te. 
üheb: Bkz. ¡uded.
ükle: Yemek.
ümm: Anne.
ümmehât: Ana, asıl olanlar.
ümm-i dem, ümmü’d-dem: Atar-

damar yırtılması ya da kopması 
sonucu akan kanın sıkıldığın-
da damara dönmesi, ebûresmâ, 
ebûresîmâ, aneurysm: “Eger 
o şiryânı √âvî olan fe∂âya ve 
meydâna müteferrið olan şir-
yândan dem-i şiryânî seyelân 
edip meydânı ve fe∂âyı seyelân 
eyleyen dem mümtelî edip ve 
o ma√all ¡a§r olunup sıkıldıkta 
dem yine ma√alline ve damara 
¡avdet ederse ona ümm-i dem 
derler.” (32a)

ümm-i dimâg, ümmü’d-dimâπ: 
∏ışâ-i raðîð (pia mater) ile πışâ-i 
πalî₣ (dura mater):” Mu««-ı 
dimâπın üzerinde ve mu««u 
mu√î† bir πışâ-i raðîð vardır ve 
o πışâ-i raðîði mu√î† bir πışâ-i 
raðîð-i â«er dahi vardır; o πışâ-
lardan her birine ümmü’d-dimâπ 
tesmiye olunur. Ve bu iki πışâ 
üzerinde ðı√f ya¡nî baş üzerin-
de kâse gibi olan kemik vardır.” 
(97b); “Ümmü’d-dimâπ cevher-i 
dimâπı mu√î† olan √icâb-ı πalî₣ 
ve √icâb-ı raðîðlerdir.” (244a)

ümm-i re™s: Beyin.
ümmü erba¡a: Çıyan, ümmü er-

ba¡în, de««âletü’l-ü≠ün

√âlde sâ¡at-ı &âli&ede helâk olur.” 
(536b)

û≠îmâ: Ödem.
¡u≠ûbet: Tatlılık.
übhül: Kara ardıç (Juniperus com-

munis, Juniperus sabina) meyve-
si, ardıç yemişi, ebhel

übne: Erkeklerde pasif eşcin-
sel ilişki arzusu duyma: “Fi’l-
√aðîða übne ¡illeti livâ†a olunma-
ğa mu¡tâdı olan kimselere ¡ârı∂ 
olur.” (425a)

ücâc: Acı, tuzlu.
ücûn: Suyun rengi ve tadının bo-

zulması.
ücümî: Bkz. mâ-ı ücümî
üdm: Esmer rengi: “Ve üdm ya¡nî 

levn-i esmer √arârete delâlet 
eder.” (61a)

üdre, üdret: Hidrosel, su fıtığı, 
testisi çevreleyen zarlarda sıvı 
birikmesiyle oluşan şişlik, ðay-
le-i mâiyye. “Ve kaçan fetð bir 
√âl üzere olsa ki ona nüfûz eden 
cism-i πarîb sâlik olsa «u§yelere 
te™eddî eyleye, o fetðe üdre ve 
ðayle tesmiye olunur ve mâ-¡a-
dâlara ism-i ¡âm ile ya¡nî fetð 
ismiyle tesmiye olunur” (445b) 
Bkz. eder

üdre-i «u§ye: Bkz. ðayle
üdre-i mâî: Bkz. ðayle-i mâiyye
üdretü’d-devâlî: Varikosel.
üdretü’l-la√m: Et fıtığı, ðayle-i 

la√m: “Ve ba¡∂ı kerre dahi §afn 
πalî₣ veyâ«ûd §ulb olur verem 
ve semn √asebiyle ve o sebebden 
üdreye §afn müşâbih olur ve ona 
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ünâ: Boş yer, menfe≠.
ünbûb, ünbûbe: İçi boş çubuk; ka-

mışın iki boğumunun arası. Bkz. 
enâbîb

ünbûbî: İçi boş çubuk gibi.
ünfâ…: Ham, olgunlaşmamış zey-

tin: 
ün&â: Dişi: §anevber-i ün&â, √adîd-i 

ün&â, √ayye-i ün&â
ün&evî: Dişi tabiatlı.
ün&eyân, ün&eyeyn: Testisler. Bkz. 

√u§ye
ünûf: Burunlar. Bkz. enf
ünû&et: Dişilik.
ünû&iyyet: Dişilik, dişi olmak.
ürbiyye: Kasık: “Ürbiyye, uylukta 

olan kısık ma√all, a§lu’l-fa«i≠ 
ma¡nâsınadır.” (173b)

ürbiyyetân, ürbiyyeteyn: İki kalça.
ürcû√a, ürcû√at: Salıncak. Bkz. 

erâcî√
üsbû¡: Hafta. Bkz. esâbî¡
üsdübü: Üstüpü, «ayş.
üseylim: Küçük parmak sırtından 

başlayan toplardamar, vena sal-
vatella.

üskürücce: Yaklaşık beş mi&ðâl 
sıvı alan kap, sükerrece “Bir üs-
kürücce altı istâr ve rubu¡ istârdır 
ve her istâr altı dirhem ve iki dâ-
nıðtır.” (147b)

üsr: Bkz. i√tibâs-ı bevl
üsrüb: Kurşun: “Üsrüb” “sürb”-i 

Fârsîden mu¡arrebdir, re§â§-ı es-
ved ma¡nâsınadır, Türkîde kur-
şun demekle ma¡rûftur.” (331a) 
Bkz. âbâr

ümmü erba¡în: Bkz. ümmü erba¡a
ümmü πaylân: Bkz. ümmü muπay-

lân: “Ümmü πaylân” dikenli 
bir ağacın ismidir. Ehl-i bâdiye 
meyvesine ve ¡avâmm çiçeğine 
ümmü πaylân derler ve şevke-i 
Mı§riyye demekle ma¡rûftur, 
≠u¡rûr ağacı kadar büyür.” (146a)

ümmü muπaylân: Mugaylan, şev-
ket-i Mı§riyye, ümmü muπaylân, 
†al√ (Acacia arabica): 

ümmü’§-§ıbyân: Çocuklarda be-
yinde su toplanması, hidrose-
fali, rî√ü’§-§ıbyân; epilepsi: 
“E†ıbbâ bunun tefsîrinde i«tilâf 
eylediler. Ba¡∂ılar derler ki 
rî√ü’§-§ıbyân bir rî√-i πalî₣a-
dır ki re™sin dâ«ilinde ¡ârı∂ 
olup temdîd eder ya¡nî dâ«il-i 
re™ste olan aπşiyeyi gerer ve 
şü™ûnu ya¡nî baş kemiklerinin 
ve ðabâilin enlerini açar. Ve 
Ten…î√-i ¢ânûn’da İbn Cümey¡ 
rî√ü’§-§ıbyânı tefsîr edip der ki 
rî√ü’§-§ıbyân †ıflın başının bü-
yük olmasıdır o vech ile ki şü™ûn 
keşf olup açılır ve başta rî√ ve 
ru†ûbât müctemi¡a olup baş bü-
yük olur. Ve ba¡∂ılar derler ki 
rî√ü’§-§ıbyân envâ¡-ı §ar¡dan 
bir nev¡ §ar¡dır, §ar¡ın o nev¡i 
§ıbyâna ¡ârı∂ oldukta «â§§aten 
§ıbyânda olana ümmü’§-§ıbyân 
tesmiye olunur. Ve ba¡∂ılar ona 
ðız√u’§-§ıbyân dahi tesmiye 
ederler ve o nev¡ §ar¡ i§âbetinde 
çenesi mültevî olup bükülür ve 
gözleri müşa««ı§a olur ya¡nî bir 
man₣ara na₣arını ða§r edip on-
dan ayırmaz.” (98b)
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ütrücc: Ağaç kavunu (Citrus me-
dica): “Ütrücc İskenderiyye ve 
Mı§r ve ¡Irâð’ta ke&îrü’l-vücûd 
olur lâkin İskenderiyye’de ve 
a¡mâlinde ba¡∂ı mevâ∂i¡de bü-
yük olur √attâ bir ütrücc otuz 
rı†la bâliπ olur. Ve ütrücc ancak 
bostânî olur, berrî ve cibâlî ol-
maz. Ve kebîrine sûsî derler. Ve 
ütrüccden bir §ınıf olur ki e§âbi¡ 
gibi müterâkibe olup mu«telif ve 
müteπa§§ın olur.” (147b)

ütrüccî: Ağaç kavunu (Citrus me-
dica) rengi.

ütün: Dişi eşekler. Bkz. etân
üvel: Evveller: eyyâm-ı üvel, 

¡ulemâ-ı üvel
ü≠erîs, û≠erûs: Bir tür zehirli su yı-

lanı.
üzmek: Yüzmek, sibâ√at.
üzülmek: Kopmak.
üzüm: Bkz. ¡ineb
ü≠ün: Kulak.
ü≠ün-i cedy, ü≠ünü’l-cedy: Bağa 

yaprağının (Plantago major, 
Cacalia verbascifolia?) büyük 
cinsi: “Ü≠ün-i cedy ¡inde eh-
li’ş-Şâm lisân-ı √amelin kebîrine 
ı†lâð olunur.” (313b)

ü≠ün-i eymen: Sağ kulakçık.
vâbilet: Omuz başı: “Vâbile” bâ-

nın kesri ile omuz †arafı bâzû 
ve nihâyet bulduğu yer ma¡nâsı-
na, ke≠â fî lüπati Vankulu. Ve o 
vâbileye tuffâ√a dahi derler, mü-
devvere olduğu için.” (449a)

va∂¡-ı √aml: Doğum yapmak, vilâ-
det.

ü&ûlî: Bkz. ü&ûlû
ü&ûlû: Bir buçuk dânıð, 0,78 gr, 

ûbûlûs, ü&ûlî, û&ûlüs (Dânıð 0,52 
gr kabul edildiğinde)

üsve: Önder.
üşek: Çadır uşağı (Dorema ammo-

niacum) bitkisinin zamkı; kavak 
zamkı, a†â†â.

üşkürmek: Birbirine düşürmek, 
iπrâ, hirâş.

üşnân: Çoğan, √uru∂, işnân, temiz-
likte kullanılan alkali bitkiler: 
“Üşnân, ∂amm ile ve kesr ile 
lüπattir, ona √uru∂ dahi derler 
iki ∂amme ile. Ve ba¡∂ı ðurrâ 
ــא ً ُ ُ َن  َُכــ َّــ  َ  ðırâ™et edip أَْي 
ــא ً ْ ُ ً َو ــ ُ ُ َאِن  ــ ْ ُ ْ -diye tefsîr ey َכא
lediler. Ve üşnânın melî√ olanla-
rının mâhiyyetini iki fâ∂ıl beyân 
eylediler ve melî√ olmayanların 
mâhiyyetleri mechûledir. Ve 
√uru∂, √am∂ cinsindendir. Ve 
√am∂ o nebâttır ki onda mülû√at 
ola ve ¡ale’d-devâm dâbbe onu 
ra¡y eylemeye belki a¡lâf-ı †ay-
yibeden usandıkta onu ra¡y ede. 
Ve menâbiti arâ∂î-i sebe«a ve 
«arâbât ve me¡â†ıs olur ya¡nî su-
suz yerlerde ve «arâbâtta biter.” 
(146a)

üşnân-ı Fârsî: Yeşil çoğan, πâsûl.
üşne: Ağaç yosunu, mîşe yosunu, 

liken (Usnea articulata, Usnea 
barbata): “Üşne la†îf ve ince 
ðuşûr ve kabuktur, bellû† ve 
§anevber ve cevz ağaçlarına sarı-
lır ve râyi√a-i †ayyibesi ve güzel 
kokusu olur.” (143b)

üşşec: Bkz. uşşað
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va…te-i≠in: Bu vakitte.
va…ten ba¡de va…tin: Bir zaman 

sonra.
va…ten dûne va…tin: Zamansız.
va…t-i ibtidâ: Hastalığın vaki olup 

olmadığının şüpheli olduğu za-
manca ilk safhası: “Vaðt-i ibtidâ 
o zamândır ki onda mara∂ ≠âhir 
olup müteşâbih gibi ola ve tezey-
yüdü müstebîn ve ₣âhir olmaya.” 
(34a)

va…t-i in√ı†â†: Hastalığın iyileş-
meye başladığı devre: “Vaðt-i 
in√ı†â† bir zamândır ki o zamân-
da mara∂ın intiðâ§ı ₣âhir olur.” 
(34a)

va…t-i intihâ: Hastalığın tam ola-
rak hükmünü yürüttüğü devre: 
“Vaðt-i intihâ o vaðttir ki onda 
mara∂ o vaðtin cemî¡-i eczâsında 
vuðûf edip bir ðarâr üzere kalır, 
artıp ve eksilmez.” (34a)

va…t-i tezeyyüd: Hastalığın vaki 
olduğunun belirtilerinin net ola-
rak çıktığı ve kesin olarak anla-
şıldığı zaman: “Vaðt-i tezeyyüd 
o vaðttir ki onda vaðten ba¡-
de-vaðtin mara∂ın iştidâdı müs-
tebîn olur.” (34a)

vara…: Yaprak. Bkz. evrâð
vara…-ı behlec: Bkz. dâmûniyûn
vara…-ı nîl: Bkz. vesime
varan: Bkz. verel
vârid: Gelen, vaki olan.
vârime: Şişmiş, şiş olan.
vâ§ıb: Sürekli.
vâ§ıf: Niteleyici.

va∂¡-ı †abî¡î: Doğal duruş.
vâdi¡: Sakin, sükûn edici: “Vâdi¡, 

sâkin ma¡nâsınadır; de¡at’tan 
ism-i fâ¡ildir.” (307b)

vâfî, vâfiye: Yeterli, kâfî.
vâfide: Bir bölgeye veya bir kavme 

mahsus olan (hastalık.)
vâfir: Çok.
vâfiyen: Bol olarak, ke&îren.
vâπıle: Girici, nüfuz edici.
va√dehu, va√dehâ: Kendi başına, 

yalnız olarak.
va√dehümâ: İkisinden biri.
vâhî, vâhiye: Gevşek, zayıf.
vâ√iden ba¡de vâ√idin: Birbiri ardı 

sıra
vâ√iden vâ√iden: Tek tek.
va«îm: Ağır ve yoğun; güç, zor.
vâ«iz: Batan.
va«ize: Dürtücü, batıcı, na«ise.
va«m: Gebe kadınlarda cinsel is-

teksizlik, ve«âm.
va√şî: Nesnenin dışa, sağa bakan 

yönü, yabanî
va√yen: Süratle, serî¡an.
va«z: Dürtme, mızrak vs. ince uçlu 

nesnelerin bedene batması; ağrı.
va…¡: Vaki olmak.
vâ…ıf, vâ…ıfe: Duran, durucu; bilen, 

farkeden.
vâ…ıye: Koruyucu.
vâ…i¡ü’l-√âl: Meydana gelen hâl, 

mevcut durum.
va…r: Kulak ağır işitmek, noð§ân-ı 

sem¡.
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veca¡-ı ∂arebânî: Vücuttaki şiş-
liklerden kaynaklanan çarpıntılı 
ağrı: “Ve dimâπa ∂arebânî veca¡ 
dahi ¡ârı∂ olur. Veca¡-ı ∂arebânî 
ona derler ki damarları ifrâ† üze-
re √areket edip nab∂ vezninden 
çıkar ve o √areket ile dimâπ mu-
ta∂arrır olur.” (228a)

veca¡-ı ekkâl: Beynin yendiği his-
si veren ağrı; phagedena: “Ve 
dimâπa bir nev¡ ağrı ¡ârı∂ olur 
ki ke-enne bir canlı nesne dimâπ 
içinde yürüyüp dimâπı ekl eder 
gibi dimâπı le≠¡ eder ya¡nî dalar 
ve ona veca¡-ı ekkâl tesmiye olu-
nur.” (228a)

veca¡-ı esnân: Bkz. veca¡-ı sinn
veca¡-ı «aderî: Uyuşma şeklinde 

beliren ağrı: “Ve veca¡-ı «aderî-
nin sebebi ya¡nî ¡u∂vun √issini 
izâle eyleyip ve uyuşturan ve-
ca¡ın sebebi üç vech üzere olur: 
Evvelkisi ¡u∂vun mizâcının 
bürûdeti şedîde olmakla olur. 
İkincisi sinirlerden ¡u∂va ce-
reyân eden rû√un menâfi≠inin 
menfes ve mesâmmı mesdûde 
olmaktır. Üçüncüsü ev¡iyenin 
imtilâsıdır.” (56a)

veca¡-ı √akkâk: Yakıcı ve tuzlu 
hıltların yol açtığı ağrı.

veca¡-ı √al…: Boğaz ağrısı, pharyn-
galgia.

veca¡-ı «aşin: Sert hıltın yol açtığı 
ağrı.

veca¡-ı i¡yâî: Hâlsizlik ağrısı. Bunun 
yorgunluk (veca¡-ı i¡yâ-i ta¡abî), 
gerginlik (veca¡-ı i¡yâ-i temed-
düdî), gaz (veca¡-ı i¡yâ-i nâfi«), 

va†™: Bkz. va†y
va†î™, va†î™e: Çiğnenmiş, huşuneti 

giderilmiş, yumuşak.
va†î™: Düz.
va†y: Basmak, ayağı yere basmak; 

cinsel ilişkiye girmek.
vebâ: Gayritabii unsurlarla doğası 

bozulan hava: “Vebâdan murâd 
cevheri redâ™ete müteπayyir olan 
havâdır.” (43b)

vebâksebîn: Bkz. Bkz. dâr-ı şîşe¡ân
vebâl: Ağırlık, &iðal.
veber: Yün.
vebiyye: Veba getirici.
veca¡: Ağrı.
veca¡-ı ¡a§ab: Sinirsel ağrı, neural-

gia.
veca¡-ı ¡ayn: Göz ağrısı, ophtalmal-

gia.
veca¡-ı ba†n: Karın ağrısı
veca¡-ı cenb: Pleurodynia, plevrada 

duyulan ağrı.
veca¡-ı ∂âπı†: Sinir ve zarlarda sı-

kışma nedeniyle ortaya çıkan 
ağrı: “Ve veca¡-ı ∂âπı†ın ya¡nî 
sıkıcı ve ¡u∂vu ta∂yîð edici ve-
ca¡ın sebebi budur ki o ¡u∂vda 
mâdde müctemi¡a olur ve o ¡u∂-
vun √assâs olan sinir ve πışâ 
mi&lli eczâsının mekânı az ve 
ðalîl olmakla √âdi& olan ∂uπ†a-
yı o ¡a§ab ve πışâ i√sâs edip ve-
ca¡-ı ∂âπı† ¡ârı∂ olur veyâ«ûd o 
mütevecci¡ olan ¡u∂vun tek&îfî 
olan rî√i olup o ¡u∂vu tek&îf ve 
ðab∂ eder ve ðab∂dan veca¡-ı 
∂âπı† √âdi& olur.” (56a)
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mâdde veyâ«ûd rî√ veyâ«ûd berd 
kemik ile kemiğin üzerinde olan 
πışâ-i mücellilin arasına ta«allül 
ve tavassu† eder ve πışâyı ðab∂ 
edip veca¡-ı mükesser i√sâs olu-
nur.” (56a)

veca¡-ı mümeddid: Gaz ya da hılt 
sebebiyle sinir ve kaslarda uzan-
ma ve çekilmeden kaynaklanan 
ağrı: “Ve veca¡-ı mümeddidin 
ya¡nî gerginliği olan ağrının se-
bebi budur ki o ağrıyan ¡u∂vda 
temdîdî olan rî√ yâ«ûd «ıl† mü-
meddid olup o ¡u∂vda bulunan 
sinirleri ve ¡a∂alleri temdîd eder 
ve gerer, ke-enne o siniri ve ¡a∂a-
li e†râf ve cevânibinden çekerler 
ve temdîd ederler gibi i√sâs olu-
nur.” (56a)

veca¡-ı nâ«ıs: Vücutta zarın enine 
gerilmesinden kaynaklanan ve 
yırtılma hissi veren ağrı: “Ve 
veca¡-ı nâ«ısın sebebi o sebebdir 
ki πışâyı o sebeb ¡ar∂an temdîd 
eder, πışânın itti§âlini tefrîð ve 
temzîð eder gibi temdîdi √iss 
olunur.” (56a)

veca¡-ı ra√im: Rahim ağrısı, uteral-
gia.

veca¡-ı râsi«: Bir merkezde olup 
başka bir alana yayılmayan ağrı: 
“Veca¡-ı râsi«“ bir mev∂i¡de 
&âbit olup mevâ∂i¡-i â«ere intiðâl 
eylemeyen veca¡dır. (348b)

veca¡-ı re™s: Baş ağrısı, cephalgia.
veca¡-ı rı«v: Kas etlerinden kay-

naklanan yumuşak ağrı: “Ve 
veca¡-ı rı«vın ya¡nî nerm ve yu-
muşak veca¡ın sebebi budur ki 

yara (veca¡-ı i¡yâ-i ðurû√î) gibi 
alt türleri vardır.

veca¡-ı kebid: Karaciğer ağrısı, he-
patalgia.

veca¡-ı külâ: Böbrekte ağrı, neph-
ralgia.

veca¡-ı lâ≠i¡: Tabiatı keskin hılttan 
kaynaklanan ağrı.

veca¡-ı mefâ§ıl: Eklem ağrıları, art-
rit.

veca¡-ı me&âne: Mesane ağrısı, cys-
talgia.

veca¡-ı mi¡de: Mide ağrısı, gastralji.
veca¡-ı misellî: Bağırsakta hareket-

siz gazın yol açtığı çuvaldız bat-
masını andıran ağrı: “Ve veca¡-ı 
misellî ya¡nî ¡u∂va çuvalduz so-
kar gibi i√sâs olunan veca¡ın ve 
ağrının sebebi bi-¡aynihi veca¡-ı 
&âðıbın sebebi gibidir.” (56a)

veca¡-ı müberri√: Şiddetli ağrı.
veca¡-ı müfessi«: Adale ve zarın 

bozulup yırtılmasıyla ortaya çı-
kan ağrı: “Ve veca¡-ı müfessi«in 
ya¡nî ¡u∂vun hey™eti bozucu ve 
fes« edici ağrıların sebebi budur 
ki o ¡u∂vun ¡a∂alesinde ve πışâ-
sında mâdde müctemi¡a olur ve 
ta√allül edip mündefi¡a olmakla 
πışâyı temdîd edip gerer ve ec-
zâsını tefrîð edip πışâyı ve belki 
¡a∂aleyi pâreler ve veca¡-ı mü-
fessi« i√sâs olunur.” (56a)

veca¡-ı mükessir: Kemik kırılması-
nı andıran ağrı: “Ve veca¡-ı mü-
kesserin ya¡nî ¡u∂vun kemikleri 
kırılır ve münkesir olur gibi i√sâs 
olunan ağrıların sebebi budur ki 
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her biri √assâs olmakla inci≠âbı 
i√sâs edip veca¡-ı &aðîl ¡ârı∂ 
olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı &aðîl 
¡u∂v-ı √assâsta dahi √âdi& olur, 
me&elâ fem-i mi¡de gibi ¡u∂v-ı 
√assâsta sere†ân mi&lli verem 
√âdi& olup o veremin mü™eddî ol-
duğu veca¡ o ¡u∂vun √issini ib†âl 
etmekle mâddenin veca¡ı πayr-i 
ma√sûs olduğundan sonra &iðal-i 
verem √asebiyle ¡ârı∂ olan πışâ 
ve ¡alâðanın mufa§§alan beyân 
olunduğu temeddüdünü ve in-
ci≠âbını her birisi i√sâs edip ve-
ca¡-ı &aðîl √âdi& olur.” (56a)

veca¡-ı sinn: Diş ağrısı, odontalgia. 
Bkz. veca¡-ı esnân

veca¡-ı †ı√âl: Dalak ağrısı, splenal-
gia.

veca¡-ı ü≠ün: Kulak ağrısı, otalgia.
veca¡-ı verik: Kalça eklemi ağrısı, 

coxalgia.
veca¡u’l-vilâde: Doğum sancısı.
vecâzet: Sözü öz söylemek.
vecbet: Yirmi dört saatte bir öğün 

yemek yemek.
vecbeten: Bir defa, def¡aten.
vecc: Eğir (Acorus calamus), «alðîs, 

ðalesrîn, erπâlâ†ıyâ.
vech: Yüz; sebep.
veci¡, veci¡a: Ağrılı.
vecile: Korkak, cebân.
vecne: Yanak; yanağın üst kısmı: 

“Vecne, √ufre-i §udπdur. O √uf-
reden mürûr eden ¡a§abı √ıf₣ için 
πâyet raðîð ve leyyin iki ¡a₣m ile 
o √ufre mestûr olur ve o ¡a₣mlere 
zevc derler.” (17b)

¡u∂vda olan mâdde ¡a∂alenin 
la√miyyetini temdîd eder ve 
veterlerini temdîd eylemeyip 
evtârda veca¡ olmamakla nerm 
ve rı«v olur. Ve bu veca¡a rı«v 
tesmiyesinin sebebi budur ki bu 
veca¡ ¡a∂alin la√miyyetinde olur 
ve la√m ¡a§abdan ve πışâ ve ve-
terden nerm olmakla veca¡-ı rı«v 
tesmiye olunur.” (56a)

veca¡-ı §adr: Göğüs ağrısı, thora-
codynia.

veca¡-ı &â…ıb: Bağırsakta gaz sıkış-
masının hareketiyle oluşan delici 
ağrı: “Ve veca¡-ı &âðıbın sebebi 
ya¡nî ¡u∂vu &aðb eder ve deler 
gibi i√sâs olunan veca¡ ve ağrı-
nın sebebi budur ki πalî₣ olan 
mâdde veyâ«ûd rî√ ðûlûn tesmi-
ye olunan bağarsık mi&lli πalî₣ 
olan ¡u∂vun †abaðâtı ta«allül 
edip girer ve onda mu√tebes olur 
ve o mâdde veyâ«ûd rî√ ta√allül 
edince ðadar o ¡u∂vu temzîð edip 
yırtar ve veca¡ı mi&ðab ile &aðb 
eder ve deler gibi i√sâs olunur.” 
(56a)

veca¡-ı &a…îl: Daha çok dalak, böb-
rek ve akciğer gibi organlarda 
oluşan verem nedeniyle oluşan 
ağır ağrı: “Ve veca¡-ı &aðîlin se-
bebi budur ki riye ve külye ve 
†ı√âl gibi √issi olmayan ¡u∂v-
larda verem √âdi& olup o verem 
&iðali √asebiyle esfele münce≠ib 
olup müteverrim olan ¡u∂vu 
dahi lifâfesi olan πışâ ile o lifâ-
fenin menşe™i olan ¡u∂v-ı müte-
verrimin ¡alâðası ile esfele ce≠b 
eder. Ve ¡alâðadan ve lifâfeden 
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vefret: Çok olmak, bolluk, ke&ret.
ve«âm: Gebe kadınlarda cinsel is-

teksizlik, va«m.
ve«ar: Göğüste hararet olmak, 

√arâret-i §adr.
vehde: Yerde olan dere gibi derin 

çukur, hüvve.
vehn: Gevşeme; zayıflık, ∂a¡f; ek-

lem incinmesinden kaynaklı ke-
mik ağrısı: “Ammâ maf§ala e≠â 
i§âbet edip ¡a₣m mev∂i¡inden 
ða†¡â √areket eylemese velâkin 
¡a₣mi mu√î† olan eşyâyı o e≠â 
ra∂∂ eylese ona vehn ı†lâð olu-
nur, ve&y denmez.” (518a)

vehn-i mi¡de: Mide gerginliği.
ve¡ir, ve¡ire: Taşlık, kayalık yer: 

emâkin-i ve¡ire
ve…â√at: Kötü ahlak; utanma duy-

gusu az olmak: “Veðâ√at o «ulð 
ve o «a§lettir ki o «ulðun §â√ibi 
«ulðu √asebiyle ta√ðîr olunur, 
₣ulm irtikâb ve mevâði¡-i rey-
bede ya¡nî fesâd ₣ann olunan 
ma√allerde fesâd ile mu¡âşeret 
ve müdâ«ale mi&lli.” (62a)

vekd: Kasıt, amaç.
ve…ı√: Kötü ahlaklı.
vekî¡: Sert, §ulb.
ve…ûd: Ateş yakacak odun, tuturuk.
vela¡: Aşırı istek, √ır§.
velev: Şayet.
velîd: Çocuk.
velûd: Doğurgan.
vely: Pek yakın olmak, takip etmek.
vemid: Esinti olmayan gece ve 

gündüzde yüksek sıcaklık.

vecneteyn: İki yanağın üst kısımla-
rı. Bkz. vecne

vecûr: Ağıza dökülen deva. Bkz. îcâr
vecûrât: Ağıza dökülen devalar
ved¡: Arap tavşanı.
ved¡: Bkz. veda¡
veda¡: Katır boncuğu, ılan başı, 

har-mühre, gûş-mâhî, küçük de-
niz kabuğu, göz boncuğu, ved¡: 
“Veda¡” sümüklü böceğin bað-
la gibi küçükleridir, lâ†ıye olur, 
olduğu ma√alle yapışır; berr 
ve ba√rde bulunur ve yübsü 
√alezûnât-ı sâireden eşedd olur. 
Veda¡dan bir nev¡ vardır ki ona 
«uff-ı πurâb derler.” (373b)

ve∂a√: Baras hastalığı.
ve∂ar: Yağ vs. bulaşığı; kir, vesa«.
vede¡ât: Küçük deniz kabukları. 

Bkz. veda¡
vedek: Et yağı, semîn, ihâl, yağ: 

“Vedek, semîn dedikleri etin ya-
ğıdır.” (83a) Bkz. evdâk

ve∂ıra: Kirli, vesi«a.
vedî: İdrardan sonra ya da birleşme 

olmaksızın cinsel hazdan kay-
naklanarak penisten çıkan yapış-
kan sıvı.

ved…, ved…a: Gözde kırmızı benek-
ler: “Ve gözde ₣uhûr eden vedða 
menfa¡ati olur ya¡nî gözde kırmı-
zı noð†a ₣uhûr eder ve ba¡∂ı ker-
re la√miyyet ₣uhûr eder ve büyür 
ve bir mara∂ ₣uhûr eder ki gö-
zün o mara∂ı √asebiyle kulakta 
verem √âdi& olur, onlara vedða 
derler.” (142a)

vefâ: Yetmek, kifayet etmek.
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¡u∂v miðdâr-ı †abî¡îsinden ziyâ-
de olup şişmek ile olur.” (124b) 
Bkz. filiπamûnî, saðîrûs, √um-
ret, bü&ûr, be&re, †â¡ûn, sere†ân, 
«anâzîr, sil¡, ta¡aððud-ı ¡a§ab

verem-i bârid: Ağrısız şiş.
verem-i ba†n: Bkz. √aben
verem-i dimâπiyye: Bkz. lî&erπus
verem-i enf: Bkz. irbiyân
verem-i √ârr: Ağrılı, ateşli şiş.
verem-i lisân: Dil enflamasyonu, 

glossit.
verem-i li&ât: Diş eti iltihapları, 

gingivit.
verem-i rı«v: Yumuşak yapılı şiş.
verem-i §ulb: Sert şişlik, §alâbet, 

sclerose.
vereşân: Yaban güvercini, kumru, 

sâðu √urr (Columba palumbus) 
Bkz. verâşîn

vereşkîn: Bir tür çiçek hastalığı: 
“Ve bir nev¡ cüderî dahi vardır 
ki ona vereşkîn derler, o cüderî 
a«∂ar ve ðar∂-ı berâπî& miðdârın-
da olur ve vasa†ında «u†û† olur, 
ke≠â fi’l-Esbâbi ve’l-¡Alâmât.”

verîd: Toplardamar: “Evveli 
√adebe-i kebidden biten verîd-
dir ve verîdin şu¡belerine evri-
de derler ve evridenin şu¡bele-
rine cedâvil derler ve cedâvilin 
şu¡belerine sevâðî derler ve 
sevâðînin şu¡belerine revâ∂ı¡ 
derler ve revâ∂ı¡ın şu¡beleri lî-
fe-i şa¡riyyedir ki kıl gibi ince 
damarlardır.” (9a) Bkz. evride, 
cedâvil, sevâðî, revâ∂ı¡, lîfe-i 
şa¡riyye, bâsilîð, ebher, ecvef, 

verâ: Arka taraf.
verâb: Çapraz, verev.
verâşîn: Kumrular. Bkz. vereşân
verd: Gül (rosa); çiçek: “Verd, her 

çiçeğe ı†lâð olunur lâkin mu†lað 
≠ikr olunsa gül demekle müte¡â-
ref olan çiçek murâd olunur.” 
(167a)

verd: Hz. Muhammed’in atlarından 
birinin ismi.

verdân: Bkz. benât-ı verdân
verd-i a√mer: Althaea officina-

lis: “Verd-i a√mer”den murâd 
«a†mîdir ki ona verd-i √ımâr 
dahi derler diye İbn Kütbî ta§rî√ 
eder.” (452a) Bkz. «a†mî

verd-i √ımâr: Bkz. verd-i a√mer, 
«a†mî

verd-i müntin: Sarı gül (Rosa lutea 
veya Rosa punicea?)

verdî: Gül rengi, gül-gûn.
verdînec: Gözün mülte√ime (kon-

jonktiva) tabakasında büyüyerek 
yayılan şişlik, keymûsîs, chemo-
sis: “Ve §ınf-ı u«râ ¡a₣îm olur ve 
≠ikr olunan √addi ve mertebeyi 
tecâvüz edip beyâ∂-ı ¡ayn büyü-
yüp √adeða-i ¡aynı setr eder ve 
ona keymûsîs tesmiye ederler; 
bizim katımızda verdînec de-
mekle ma¡rûf olur.” (267a)

verdiyye: İçinde gül olan nesneler.
verel: Kelere benzeyen bir kerten-

kele türü, varan (Varanus sps.)
verem: Şiş; tümör, şişlikler ve ap-

seler: “Evrâm, verem’in cem¡i-
dir; verem mevâddın ¡u∂va 
in§ıbâbı ve dökülmesi √asebiyle 
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ye olunur ve πalî₣ olanlara vesa« 
tesmiye olunur.” (511b); dışkı.

vesa«-ı kevârîr: Bal kovanında bu-
lunan siyah mum: “İbn Kütbî der 
ki vesa«-ı kevârîrden murâd arı 
kovanında olan evsâ«tır dibine 
rüsûb eden ¡akerden mâ-¡adâ.” 
(167b) Bkz. «ulbetü’n-na√l, pi-
rebolu.

vesa«u’l-ü≠ün: Kulak kiri.
ve&â…at: Sağlamlık, metânet.
ve§âyâ: Öğütler.
ve&be: Sıçrama, †afre.
vesi«a: Kirli, ve∂ıra.
vesime: İndigo ağacı (Indigofera 

tinctoria) yaprağı, vesme, nîl 
yaprağı, varað-ı nîl.

vesme: Bkz. vesime
vesvâs: Vesvese.
ve&y: Eklemin yerinden kısmen 

çıkması: “Ve&y diye maf§alın 
mev∂i¡inden nâ-tamâm zevâl 
ile zâil olmasına derler.” (126b) 
Bkz. vü&â

veşâyic: İkinci derecede olanlar, 
küçük olanlar.

veşîk: Çabuk, hızlı.
veşm, veşme: Deride iğne ile yapı-

lan dövme: “Veşme kola ve sâir 
a¡∂âya vurdukları iğdedir ki dilâ-
verler o ma√alle ibre ile ∂arb edip 
nîlec ile telvîn ederler.” (152a)

ve†â™: Basılmak.
vetedî: Bkz. ¡a₣m-ı vetedî
veter: Tendon. Bkz. evtâr
veterât-ı ünûf: Burun kanatları kı-

kırdakları: “Veterât-ı ünûf”tan 

¡urûð-ı sâkine, ¡urûð-ı sevâkin, 
cedâvil-i evride.

verîd-i ¡aciz: Dış iliyak ven, vena 
iliaca externa.

verîd-i ebher: Ana toplardamarlar.
verîd-i ecvef: Ana toplardamarlar 

(Venae cavae)
verîd-i ketîfî: Veine d’epaule, par-

tie superieure de la cote veine 
cephali&ue

verîd-i mâsârî…â: Mezenterik ven.
verîd-i şiryânî: Pulmoner arterler.
verik: Kalça kemiği, ischium. Bkz. 

evrâk
verikeyn: Kalçalar, iki kalça kemi-

ği, ischium.
ver…ıyâ: Bkz. yebrû√
vers: Yemen safranı (Memeclon 

tinctorium): “Vers ~ı√â√’ta ≠ikr 
olunduğu üzere bir sarı nebâttır, 
Yemen’de olur, onunla &iyâbı 
sarıya boyarlar. Lâkin İbn Küt-
bî der ki Yemen’de bir şecerin 
mîvesidir, sa√ð olmuş za¡ferân 
gibi Yemen’den getirtirler, altın-
dan a§fer olur. Vers mu†lað ≠ikr 
olunsa o meclûb murâd olunur.” 
(90a)

ve§ab: Dert, hastalık, mara∂: 
“Ev§âb, ve§ab’ın cem¡idir; ve§ab 
mara∂ ma¡nâsınadır.” (233a)

ve§abiyye: Hastalık.
vesa«: Kir, ve∂ar; kulak kiri; arıla-

rın yaptığı kovan sıvası. Bkz. ve-
sa«-ı kevârîr, «ulbetü’n-na√l, pi-
rebolu; yarada koyu beyaz veya 
siyah irin: “Ve ðay√ ðabîlinden 
olup raðîð olanlara §adîd tesmi-
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vizân: Denk, beraber.
vuπûl: İleri gitmek.
vu√ûş: Yabanî hayvanlar.
vu…ıyye: 1.28 kg civarında ağırlık 

ölçüsü, yedi mi&ðâl, ûðıyye
vus†â: Orta; orta parmak.
vus†ânî: Orta kısım.
vuşşa…: Bkz. uşşað
vücûh: Yüzler.
vü&â: Eklemlerin yerinden oynama-

sı; yerinden oynayan eklemler. 
Bkz. ve&y

vü&ûb: Sıçramak.
vü&û…: Güven.
yaban durak otu: Bkz. zûferâ
yaban havucu: Bkz. cizr-i berrî
yaban soğanı: Bkz. bülbûs
yaban turpu: Bkz. efyûs
yabanî: Bkz. berrî
yâbis zûfâ: Bkz. zûfâ-i yâbis
yâbis: Kuru; insan vücudunda ku-

rutma müceffif, ¡â§ır, ðâbı∂, mü-
seddid, muπarrî, müdmil, mün-
bitü’l-la√m veya √âtim (8) olan 
ilaç veya gıda.

ya¡bûb: Hz. Muhammed’in atların-
dan birinin ismi.

ya¡∂ıd-ı mürr: Bkz. †ara«şeðûð
yâfû«: Başın üst bölümü, bregma. 

Bkz. ¡a₣m-ı yâfû«
yâ-i mü&ennât: Arapçada iki altı iki 

noktalı olan y harfi.
ya…a₣a: Uyanıklık.
ya…a₣a-i müfri†a: Bkz. seher
ya…a₣iyy: Uyanma hâli.

murâd burnun iki †arafında olan 
πa∂ârîf-i leyyinelerdir.” (318a)

vetere: Peniste bulunan damarlar.
vetîn: Ana toplardamarlar, vena 

cava, ecvef.
vezaπ: Bkz. sâmm-ı abra§
vezaπî: Kelere benzer.
vezeπa: Alaca keler, ağulu keler.
vi¡â: Kap; hareketsiz boşluk: “Eger 

tecvîfin içinde bir sâkin nesne 
olur ise o tecvîfe vi¡â derler.” 
(31b); bedende boşluklar; kap. 
Bkz. ev¡iye.

vi¡â-i rû√: Ruhun bulunduğu yer, 
şiryân.

vidâc damarları: Mandibula köşe-
sinin arkasında vena retroman-
dibularisin arka dalı ile vena 
auricularis posteriorun birleşme-
sinden oluşan ve vena subclavia 
ya da vena jugularis internaya 
açılan ven, dış jugular ven.

vidâcân: Dış ve iç jugular venler.
vidâc-ı πâir: İç jugular ven.
vidâc-ı ₣âhir: Dış jugular ven.
vi…â¡: Cinsel birleşme, cimâ¡, 

muvâða¡a t .
vi…âye: Korumak, √imâye, mu√â-

fa₣a.
vilâ: Düzen, sıra.
vilâd: Doğum
vilâdet: Doğum, va∂¡-ı √aml.
vilâdî: Doğumsal.
visâde: Yastık.
vi†â™, vi†â™e: Döşek.
vitr: Tek.
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dedikleri mîveden berrî ve ya-
banî olanların nebâtının köküdür 
ki o köke yebrû√-ı §anemî der-
ler.” (183a)

yed: El. Bkz. eyâdî
yedân: İki el.
yed-i münkebbe: Ön kolun dışa 

bakan tarafı yukarıda veya vü-
cuda bakan tarafı bedene doğru 
meyilli olan el: “Yed-i münkeb-
be o yeddir ki o yedde sâ¡idin 
cânib-i va√şîsi ya¡nî kolun taşra 
†arafında olan cânibi fevð câni-
binde ola veyâ«ûd o yedde sâ¡id 
insî cânibine ya¡nî beden cânibi-
ne meyl eyleye.” (68b)

yed-i müstel…ıye: Ön kolu dışa 
bakan el: “Yed-i müstelðıye o 
yeddir ki o yedde sâ¡idin cânib-i 
va√şîsi esfel †arafına mebsû† ola 
veyâ«ûd o yedde sâ¡id ve kol 
va√şî cânibine meyl eyleye.” 
(69a)

yed-i †ûlâ: Maharet, kabiliyet, ilim.
yeğnicek olmak: Hafif meşrep ol-

mak, †ayş.
yeldirmek: Koşturmak.
yelek: Kuşun kanat tüyü, rîşe.
yemâme: Bkz. şefâne
yemîn: Sağ.
yemneten ve yesreten: Sağa sola.
yenâbî¡: Su kaynakları, çeşmeler.
yenbût: Zivircik, «arnûb-ı Maπri-

bî (Anagyris foetida): “Yenbût, 
«arnûb-ı Maπribîdir ve ba¡∂ı-
lar katında «arnûbu’ş-şevktir.” 
(162b)

ya…₣ân: Uyanık.
yalancı eyegü: Yalancı kaburga, 

a∂lâ-ı kâ≠ibe, a∂lâ¡-ı zûr, zûr, 
costae spuriae, costae asternales.

yaldıramak: Parlamak.
yanak: Bkz. «add
yap yap: Ağır ağır, yavaş yavaş.
yapışkan: Bkz. √aşîşetü’z-zücâc
yarasa: Bkz. «uffâş
yârbeker: Bkz. dühn-i yârbeker
yasdanmak: Yaslanmak. Bkz. it-

tikâ
yâsemîn: Yasemin (Jasminum 

grandi lorum)
ya¡§îd: Yabani kasnı, «anderîlî.
ya¡sûb: Hz. Muhammed’in atların-

dan birinin ismi.
yatsu: Yassı: “Burnu yatsu olup 

ef†as olmak dahi şebað olmağa 
ve mu√ibb-i nikâ√ olmağa delâ-
let eder.” (63b)

yavşak: Bit yavrusu, kehle.
yavşak: Bkz. §îbân 
yaykamak: Yıkamak.
yebârî√: Mandragora sınıfı bitkiler.
yebrû√: Abdüsselâm otunun 

(Mandragora officinalis) kökü, 
beyrû√, sirâc-ı ðu†rub, en†ames, 
mûðûlûn, verðıyâ; sâbîzec, kökü 
insana benzeyen bitkilerin kökü: 
“Ke≠âlik kökü insân §ûretinde 
olan her nebâtın a§lına yebrû√ 
derler.” (183a)

yebrû√u’§-§anem, yebrû√-ı 
§anemî: Abdüsselâm otunun 
(Mandragora officinalis) kökü, 
√abbu’s-selâ†în: “Yebrû√ luffâ√ 
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yevm-i ferd: Ayın tek olan günü, 1, 
3, 5, 7 gibi.

yevm-i πad: Ertesi gün.
yevm-i zevc: Ayın çift olan günü,2, 

4, 6, 18 gibi.
yevmiyye: Günlük; günde. Bkz. 

√ummâ-ı yevmiyye
ye™yâ: Dili sürekli y sesine çalan: 

“Te™tâ™, “ye™yâ™ dahi tâ’da ve 
yâ’da terdîd edenlere ı†lâð olu-
nur.” (291b)

yıkantı: Bkz. πusâle
yılan: Yılan, ılan, √ayye. Bkz. 

mükellele, √armânâ, bezzâða, 
muðarrene, li√âiyye, nezzâfe, 
πabrâ, «arşâ, berşâ, √ayyât-ı bü-
yût, √ayyetü’l-mâ, esved-i sâli«, 
tinnîn, ðaffâze, mu¡a††ışe, bel-
lû†iyye, erðam, tenânîn, mâr-i 
mâhîce

yiğit: Genç, şâbb, fetâ.
yosun: Bkz. üşne, †u√lub, √azâ-

zu’§-§a«r
yulaf: Bkz. dûser
yûmâlâ: Bir bitki.
yumurta: Bkz. bey∂
yumuşak et: Bkz. la√m-ı rı«v
yübs: Kuru olma, kuruluk.
yübûset: Kuruluk.
yübûset-i ¡ayn: Gözkapağında ka-

şıntı ile sertlik ve gözde kuru-
luk: “Ammâ o âfet ki onda cefne 
mun§abbe olur mâdde olmaya ve 
belki bilâ-mâdde cefnde √ikke 
ola, ona yübûset-i ¡ayn tesmi-
ye olunur ve çok kerre o cefnde 
mizâc-ı √ârr ve mevâdd-ı ke&îre 

yentûn: Yabani delikörek (Thap-
sia) zamkı, se≠âb-ı cebelî zamkı. 
Bkz. &âfsiyâ

yere…ân: Sarılık, icterus.
yere…ân-ı a§fer: Sarılık, icterus, 

sarı sarılık, yereðân-ı §afrâvî: 
“Yereðân-ı a§ferde «ıl†-ı a§-
fer ya¡nî §afrâ cilde ve ve cildi 
vely eden mevâ∂i¡e bilâ-¡ufû-
netin cereyân eder o kimsede 
eger √ummâ-ı πıbb var ise ve 
eger onun √ummâsı rib¡ olsa o 
zamân bilâ-ta¡affünin «ıl†-ı es-
ved cilde ve cildin √avâlîsinde 
olan mevâ∂i¡e cereyân edip on-
dan yereðân-ı esved √â§ıl olur.” 
(376a)

yere…ân-ı esved: Kara sarılık, me-
las ikter.

yere…ân-ı §afrâvî: Bkz. yereðân-ı 
a§fer

yesâr: Sol.
yesârî: Sol tarafta olan.
yesîr, yesîre: Az; kolay.
yeşb: Bkz. √acerü’l-yeşf
yeşf: Bkz. yeşb
yeşim: Bkz. √acerü’l-yeşf
yetû¡: Sütleğen (Euphorbia offici-

narum)
yetû¡ât: Sütleğengiller.
yetû¡ât-ı ¡aşere: Sütleğen özel-

likli on bitki: “Yetû¡ât-ı ¡aşe-
re bunlardır: lâπıye, şübrüm, 
¡ar†anî&â, mâzeryûn, mâhû-dâne, 
mâhî-zehre, fen†âfilûn, ¡uşer, 
saðmûnyâ, ¡arfec.” (96b)

yetû¡-ı şecerî: Bkz. §a«rî
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zaπbâ: Alaca.
₣ahâir: Bkz. ₣ahâyir
₣ahâyir: Öğle sıcakları. Bk. ₣ahîre
≠âhib, ≠âhibe: Giden; görüşünde 

olan.
≠âhile: Terk edici.
₣âhir, ₣âhire: Ortaya çıkan, zuhur 

eden, bâriz; açık, aşikâr, beyyin; 
dış.

za√îr: Dizanteri. Bkz. ≠ûsen†âriyâ.
₣ahîr: Yardımcı, mu¡în.
₣ahîre: Öğle sıcağı. Bkz. ₣ahâyir
₣âhir-i lisân: Dilin üst yüzeyi.
₣ahr: Sırt, arka, me†â.
za√za√a: İzale.
≠âib, ≠âibe, ≠âyib, ≠âyibe: Erimiş: 

semn-i ≠âib, dem-i ≠âib
zâid, zâide: Ziyade, fazlalık; apo-

fiz.
zâidetân: İki çıkıntı.
₣alîm: Erkek devekuşu. Bkz. ne¡âm
zamâneten: Bir süre.
zâmehrân-ı kebîr: Esas itibarıyla 

mide zafiyeti, böbrek ve mesa-
ne için kullanılan; terkibinde 
vecc, ðus†-ı mürr, zerâvend-i 
†avîl, zerâvend-i müda√rec, ða-
ranfül, üşne, ða§abu’≠-≠erîre, 
¡îdânu’l-belesân, ðı&&â-i ber-
rînin a§lı, bezr-i fencengüşt, 
afyûn, eferbiyûn, cünd-i bî-
dester, dâr-ı fülfül, zencebîl, 
bezr-i kerefs, nân«âh, kerevyâ, 
râziyânec, bezr-i ra†be, bezr-i 
baðlatu’l-√amðâ, bezr-i circîr, 
tûderîc-i a√mer, tûderîc-i ebya∂, 
â≠ânu’l-fâr, kemmûn-ı Kirmânî, 

dahi olur ve o mevâddı istifrâπa 
√âcet olur.” (274b); xerophtal-
mia.

yümnâ: Sağ yaraf.
yürek damarları: Bkz. şerâyîn
yürek sürmesi: Bkz. ishâl, isti†lâð-ı 

ba†n
yüsr: Azlık, ðıllet.
yüsrâ: Sol taraf.
yüzerlik: Bkz. √armel, isfend
≠âbil: Çok zayıf olan.
₣aby: Geyik: “ªaby geyik ma¡nâsı-

nadır.” (90a) Bkz. ₣ıbâ
zâc: Kara boya, zâg, demir sülfat; 

ðulðu†âr (sarı zaç), ðalðadîs (be-
yaz zaç) ve sûrî (kırmızı zaç) ve 
kırmızı türleri olan vitriyol.

zâcât: Vitriyoller.
zâc-ı a√mer: Bkz. sûrî
zâc-ı esâkife: Bir tür beyaz zaç: 

“İbn Kütbî der ki §a√î√ olan ðavl 
budur ki zâcu’l-esâkife ðalðadîs 
a§nâfından bir §ınıftır ki ley-
yinü’l-mecesse olur ve eczâla-
rı mütesâvî ve müteşâbih olur, 
su i§âbet eyledikte siyâhlanır.” 
(169a)

zâc-ı √ibr, zâcu’l-√ibr: Bir tür kır-
mızı zaç, su√ayre.

zâc-ı sûrî: Bkz. sûrî
zâciyye: Vitriyollü.
zâd: Besin, ¡udde.
za¡ferân: Safran (Crocus sativus)
za¡ferân-ı ¢alî…î: Bkz Aðlî†î
za¡ferân-ı Rûmî: Bkz. nârdîn
zâg: Bkz. zâc



Tahbîzü’l-Mathûn 617

₣ârib: Hz. Muhammed’in atların-
dan birinin ismi.

₣arrâf: Zarif kimseler.
≠ât-ı ¡a…d: Düğümlü.
≠ât-ı √ikke: Kaşıntılı.
≠ât-ı sümûm: Zehirli olan hayvan.
≠ât-ı şefre: Ucu keskin olan.
≠ât-ı †aba…ateyn: İki katmanlı.
≠âtî: Aslî.
≠âtü’l-cenb: Zatülcenp, bersâm, 

şev§a, plörezi: “±âtü’l-cenb ve 
şev§a gerçi Şey« katında elfâ₣-ı 
müterâdifedir lâkin Semerðan-
dî der ki “şev§a” a∂lâ¡-ı «ılfın 
üzerinde olan √icâbın veremine 
ma«§û§ olur.” (79b)

≠âtü’r-riye: Zatürre, pneumonia.
≠âtü’≠-≠eker: Erkek çocuklu.
≠âtü’l-a§dâf: Sedef kabuğu olanlar.
≠âtü’l-cenb-i «âli§: Diyaframda 

olan verem: “±âtü’l-cenb-i «âli§ 
ðalb ile riye arasında olan √icâb-
da √âdi& vereme ı†lâð olunur.” 
(315a)

≠âtü’l-erba¡: Dört ayaklı.
≠âtü’l-evtâr: Telli çalgılar.
≠âtü’l-fu∂ûl: Hz. Muhammed’in 

zırhlarından birinin ismi.
≠âtü’l-πaşy: Bayılma özellikli. 
≠âtü’l-√avâşî: Hz. Muhammed’in 

zırhlarından birinin ismi.
≠âtü’l-…arn: Boynuzlu.
≠âtü’l-kebid: Hepatit.
≠âtü’l-vişâ√: Hz. Muhammed’in 

zırhlarından birinin ismi.
≠âtü’l-yemîn: Sağ taraf; karaciğer.

bezrü’ş-şibt, iklîlü’l-melik, şî√, 
zerneb, √abbu’l-belesân, selî«a, 
besbâse, ðâðule, ðırfe, helîlec-i 
a§fer, belîlec, şîr-i emlec, luf-
fâ√-ı yâbis, «arbað-ı ebya∂, âs, 
mermâ«ûr, mûrdisferem, bez-
rü’l-bencü’l-berrî, bezrü’l-ben-
cü’l-bostânî ve √asek-i bostânî, 
şey†arec-i Hindî, zirişk, ütrüccün 
√abb-ı muðaşşeri, zu¡rûr, sen-
ber, âs-ı Hindî, behmen-i ebya∂, 
lisân-ı ¡a§âfîr ve başka unsurlar 
bulunan ilaç.

zâmehrân-ı §aπîr: Terkibinde 
vecc, ðus†, zerâvend-i müda√-
rec, zerâvend-i †avîl, helîlec-i 
esved, belîlec, emlec, şey†arec-i 
Hindî, √asek, zürünbâd, beh-
men-i a√mer, behmen-i ebya∂, 
rîvend-i §înî, bezr-i benc, √av-
lencân, mey¡a, √abb-ı reşâd, 
bezr-i √armel, fülfül, dâr-ı fülfül, 
zencebîl, bezr-i kerefs, kerev-
yâ, su¡d, bezr-i lift, bezr-i ra†be, 
bezr-i ba§al, bezr-i circîr, zu¡rûr, 
tû≠erî-i ebya∂ u a√mer, bezr-i 
kürrâ&, bezr-i kettân, bezr-i 
√andeðûðâ, bezt-i râziyânec, 
nân«âh, bezr-i ütrücc-i muðaş-
şer, bezr-i baðlatu’l-√amðâ, 
fû≠enec, nârkeyû, √ulbe, bezr-i 
merzencûş, kemmûn-ı Kirmânî, 
bezr-i şibt, bezr-i cizr... bulunan 
ilaç.

zanba…: Zambak (Iris ensata); ya-
semin yağı, dühn-i yâsemîn.

zanba…-ı †îb, zanba…u’†-†îb: Be-
yaz yasemin.

₣ann: Zan, tahmin, √isbân.
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eger √ancereye veyâ«ûd merî-
ye mun§abbe olursa ona «unâð 
derler.” (39a); boğazlanan yer: 
“≠eb√a ma√all-i i«tinâða derler 
ve o ma√allde ¡ârı∂ olan «unâða 
derler.” (306b)

≠eb√: Hayvan boğazlamak, kes-
mek, tezkiye.

zebîb: Kuru üzüm: zebîb-i √ulv, ze-
bîb-i keşmehânî-i √ulv, zebîb-i 
münaððâ, zebîb-i la√îm, zebîb-i 
menzû¡u’l-√abb, zebîb-i a√mer

zebîbü’l-cebel: Bkz. mîvîzec
zebîl: Dağarcık; kap; plasenta.
zebş: Bkz. bi††î«-i zaððî
zebûn: Zayıf.
zecr: Köpek balığı.
zedvâr: Bkz. cedvâr
≠efâret: Kötü kokma.
≠efer: Koltuk altı kokusu: “±efer, 

koltukta ₣uhûr eden kerîhe râ-
yi√a ve zühm, kokmuş et yağının 
râyi√a-i kerîhesidir. (91b)

≠eferî: Koltuk altı kokusu gibi.
≠efire: Keskin.
zefre: Bir süre tutulduktan sonra 

ağızdan çıkan nefes: “Zefre o 
nefestir ki bir müddet √abs olun-
duktan sonra «urûc eder.” (241a)

zeπab, zeπabe: Bitkilerde tüy, tri-
kom, hav: “Zeπab-ı verd” gü-
lün ortasında olan √aşvlardır.” 
(290b)

zeπabânî: Tüylü. Bkz. zeπab
≠ehâb: Gitme.
≠ehâb-ı ¡a…l: Delirmek: “Ve ðuv-

ve-i fikr ü tahayyülün fesâdından 

≠âtü’n-nevâ§îr: Ucu meme bağla-
mış çıban: “±âtü’n-nevâ§îr”den 
murâd o «urâcâttır ki ağırşaklan-
mış ola diye işâret olunmuştur.” 
(318a)

≠âtü’r-râyi√a: Güzel kokulu.
≠âtü’&-&ü…ûb: Delikli enstrüman.
≠âtü’ş-şimâl: Sol taraf; dalak.
≠âtü’z-zer¡: Ekili.
zâviye-i √âdde: Dar açı.
zâviye-i …âime: Dik açı.
zâviye-i münferice: Geniş açı.
za¡za¡a: Sarsıntı; beyin sarsıntısı: 

“Za¡za¡a” bir nesneyi ta√rîk et-
mektir. Burada “teza¡zu¡” ma¡nâ-
sınadır ya¡nî dimâπ ma√allinden 
√areket etmek ma¡nâsınadır.” 
(237b)

ze¡ar: Gövde ve başta kıl seyrek ol-
mak.

zebed: Köpük. Bkz. ezbâd; kabar-
cık.

zebedî: Köpüklü, rıπvî.
zebedî-i Hera…lî: Heracleum gum-

miferum.
zebediyyet: Köpürme.
zebedü’l-ba√r: Brokoli mercanı 

(Alcyonium).
zebedü’l-…amer: Bkz. √acerü’l-ða-

mer
≠eb√, ≠eb√a: Boğulma; badem-

ciklerde bir madde sebebiyle 
meydana gelen kapanmanın yol 
açtığı boğulma: “»avânîð ile 
≠eb√anın farðı budur ki mâd-
de levzeteyne mun§abbe olur-
sa ona ≠eb√a tesmiye olunur ve 
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dahi dimâπın a√vâline istidlâl 
olunur; o fesâd bu†lân √asebiyle 
olur ise ona ≠ehâb-ı ¡aðl derler ve 
eger ∂a¡f √asebiyle olur ise ona 
√umð derler.” (226b)

≠ehâb-ı mâu’l-esnân: Dişlerde 
matlaşma, diş minesinin kaybol-
ması.

≠eheb: Altın.
≠ehebî, ≠ehebiyyet: Altın sarısı, al-

tın rengi.
zeherât: Çiçekler.
zehim: Yağlı.
≠ehl-i ¡a…l: Akıldan gitmek, unut-

mak.
zehr, zehre: Çiçek, nevr.
zehrât: Çiçekler.
zehre: Ebenus cretica veya Aju-

ga iva: “Bu maðâmda zehreden 
murâd bir nebt olur ki o nebâtın 
bir nev¡inin varaðı ¡adesî olur ve 
aπ§ânı munta§ıbdır ya¡nî o aπ§ân 
esfele eğilmez, doğru havâya 
mürtefi¡ olur ve kökü incedir, 
çoraklı ve güneşli ma√allerde 
biter, †a¡mında mülû√at ve tuzlu-
luk olur. Ve zehrenin nev¡-i â«e-
ri kemâfî†ûs dedikleri nebt olur 
ve levni ve urcuvâniyyeti a√sen 
olur.” (173a) Bkz. kemâfî†ûs

zehretü’n-nu√âs: Eritilmiş sıcak 
bakır üzerine dökülen soğuk su-
dan dolayı oluşan bakır köpüğü. 
“Nu√âsın ma¡deni kîrânında eri-
tilip sebîke kılınmak için yerde 
itti«â≠ olan e«âdîd içre icrâ olun-
dukta o nu√âs-ı mü≠âbın üzerine 
su reşş olunur ve o mâ-ı merşûş 

nu√âs-ı mü≠âb üzere e«âdîd 
içinde √abbeten √abbeten cem¡ 
olup rıπve mi&âlinde cümûd eder 
ve o √abbelere zehretü’n-nu√âs 
derler.” (171a)

zehr-i asyûs: Assos taşında oluşan 
tuz.

zehr-i nu√âs: Bakır pası.
zehrü’l-mil√, zehretü’l-mil√: 

Nil’den elde edilen sodyum klor..
zehûmât: Yağlı yiyecekler.
ze™îr: Kükreme.
≠e…an: Çene.
≠ekâvet: Kalb kuvvetli ve kavrayış-

lı olmak.
≠eker: Erkeklik organı, ða∂îb, pe-

nis. Bkz. me≠âkîr; erkek. Bkz. 
≠ükrân

zekiyye: Keskin.
zekiyyü’r-râyi√a: Keskin kokulu.
zelâbî, zelâbiyye: Kiremit üze-

rinde pişirilmiş üzeri delikli 
ekmek: “Câlînûs zelâbiyyeyi 
tefsîr edip der ki zelâbiyye o 
«ubzdur ki †abað ya¡nî kiremit 
üzerinde †ab« olunur, ke-enne 
o ma¡mûl «ubz-ı me&ðûb olur. 
Ve zelâbî diyâr-ı Mı§riyye’de o 
«ubza derler ki o «ubz dühn ile 
ðalâ olunup kavrulup ve par-
mak ile &aðb olunup delinir. Ve 
¡Irâðayn’de ve ek&er-i bilâd-ı 
¡Acem’de &üðûb-ı ke&îresi olan 
bir nev¡ √elvânın ismidir.” 
(89a)

zela…-ı em¡â, zela…u’l-em¡â: Gı-
danın sindirilmeden vücuttan 
çıkması, çölyak (coeliac disea-
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ye ederler.” (528b) Bkz. zend-i 
a¡lâ, zend-i esfel

zend-i a¡lâ: Ön kolda bulunan iki 
kemikten dışta yer alan, radi-
us: “O iki ¡a₣mdan fevðânî olup 
ibhâmı ve eli ya¡nî baş parmak 
†arafında olan ¡a₣m zend-i a¡lâ 
tesmiye olunur; zend-i a¡lâ ziyâ-
de ince olur. Ve süflânî olup 
«ın§ırı vely ve ta¡ðîb eden ¡a₣ma 
zend-i esfel tesmiye olunur. Bu 
zend-i esfel zend-i a¡lâyı √âmil 
olmakla zend-i a¡lâdan aπla₣ 
olur.” (15b)

zend-i esfel: Kol ile ön kol arasın-
daki eklem, cubitus: “O iki ¡a₣m-
dan fevðânî olup ibhâmı ve eli 
ya¡nî baş parmak †arafında olan 
¡a₣m zend-i a¡lâ tesmiye olunur; 
zend-i a¡lâ ziyâde ince olur. Ve 
süflânî olup «ın§ırı vely ve ta¡ðîb 
eden ¡a₣ma zend-i esfel tesmiye 
olunur. Bu zend-i esfel zend-i 
a¡lâyı √âmil olmakla zend-i a¡lâ-
dan aπla₣ olur.” (15b)

≠eneb: Kuyruk, dünb; arka: “Dünb, 
dâl-ı mühmele ile Fârsîdir ve ≠âl-
ı mu¡ceme ile ¡Arabîdir, kuyruk 
ma¡nâsınadır. Nüs«ada dâl-ı mü-
hmele vâði¡ olmuştur.” (275a)

≠enebâniyye: Temreni bir karış ka-
lınlığında olan ok.

≠eneb-i ¡a…reb, ≠enebü’l-¡a…reb: 
Akrep kuyruğu; dikenli akrep 
kuyruğu (Scorpiurus mticatus).

≠eneb-i mihett: Gözden sıvıyı, ka-
taraktı alan kadh aletinin arka 
kısmı: “Ve ehl-i §ınâ¡attan ba¡∂ı-
ları kaçan miðda√ayı o ma√alle 

se): “Me™kûl ve meşrûbun ðab-
le’l-√a∂m «urûcuna zelaðu’l-em¡â 
derler.” (39b)

zela…-ı mi¡de, zela…u’l-mi¡de: Lien-
teric diarrhea.

zela…u’l-külye: Bkz. ≠iyâbî†îs
zel…: Kaydırmak.
zelzelî: Sarsıntılı.
zemâne, zemânet: Kötürüm hasta-

lığı, ið¡âd.
zemin: Kötürüm.
zemmâretü’r-râ¡î: Alisma planta-

gos, mizmâru’r-râ¡î.
zemmiyet: Vakur olma.
zenâbîr: Eşek arıları. Bkz. zünbûr
zena«: Yağın bozulması.
zencâr: Bakır pası, cengâr; maden 

talaşı.
zencâr-ı √adîdî: Demir pası, demir 

talaşı.
zencâr-ı nu√âs: Bakır pası, talaşı.
zencârî: Bakır pası niteliği, rengi: 

ðay™-ı zencârî, 
zencâriyyet: Bakır pası özelliği.
zencebîl: Zencefil, Zingiber offici-

nalis kökü; şarap, «amr.
zencebîl-i ¡Acem: Bkz. uşturπâz
zencebîl-i Şâm: Andız, râsen.
zencebîlü’l-kilâb, zencebîl-i kelb: 

Su biberi, fülfül-i mâ, fülfülek, 
Polygonum hydropiper kökü.

zend: Radius; cubitus.
zendân, zendeyn: Radius ile cu-

bitus: “Sâ¡id iki ¡a₣mdan mü-
rekkebdir, biri fevðânî ve biri 
ta√tânîdir, onlara zendân tesmi-
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zerânî«: Arsenikler. Bkz. zernî«
≠erârî√: Kuduz böcekleri (Cantha-

ris vesicatoria): “±erârî√ bir nev¡ 
böcektir ki §aπîri ≠übâbe gibi olur 
ve kebîri arı ðadar olur ve ba¡∂ısı 
†ayerân eder.” (88a) Bkz. ≠erî√ 

zerâvend: Loğusa çiçeği, zeravent 
(Aristolochia)

zerâvend-i müda√rec: Aristoloc-
hia longa.

zerâvend-i †avîl: Eşek hıyarı, ðu†û-
lindus (Ecballium elaterium)

zerâzîr: Sığırcık kuşları. Bkz. zür-
zûr

zercûna…: Bkz. ¡urûð-ı §abbâπîn
zerd: Beynin her bir katmanı ara-

sında bulunan boğum.
zerdâlû: Bkz. mişmiş.
zerdec-i ¡u§fur: Aspir (Carthamus 

tinctorius) suyu, zereng, mâiyye-
tü’l-¡u§fur.

≠ereb: Mide fesadı; midede ha-
zımsızlık: “±ereb lüπatte fesâd-ı 
mi¡deye derler ve ¡örf-i e†ıbbâ-
da mutta§ılan ba†nın in†ılâðına 
derler. Ve ba¡∂ılar ≠erebi ta¡rîf 
edip derler ki †a¡âm mi¡dede 
ha∂mun-mâ olur velâkin ðuv-
ve-i mâsikenin ∂a¡fı √asebiyle 
kemâl-i ha∂m bulunmamakla 
onlardan a¡∂âya πıdâ √â§ıl olmaz 
belki ru†ûbeti ile &üfl-i berâz 
√â§ıl olup «urûc eyler.” (115b)

zerecûn: Asma. Bkz. kerm
zer-endûd: Altın sürülü.
zereng: Bkz. zerdec-i ¡u§fur
≠erî¡: Hızlı, süratli.

vâ§ıl oldukta i«râc ederler ve 
onun &uðbesine mihettin ≠ene-
bini id«âl ederler ya¡nî suyu a«≠ 
edecek âlet ki ona mihett derler 
ve ≠enebine iðlîd derler.” (280b)

≠eneb-i mün…a∂î: Büyükten baş-
layıp küçülen ve küçüldükten 
sonra ne büyüyen ne de burada 
karar kılan nabız: “Ve bu nab∂da 
yine ¡i₣amdan başlayıp §ıπara sâ-
lik olur ve merâtib-i §ıπardan bir 
mertebede eğlenmez belki nâðı§ 
olarak nab∂ merâtib-i §ıπar-
dan ve ecnâs-ı ¡aşere-i nab∂dan 
«urûc eder.” (73a) Bkz. nab∂-ı 
≠enebü’l-fâr

≠eneb-i müterâci¡: Büyük başlayıp 
kademe kademe küçülen ve ar-
dından büyüyen nabız: “±eneb-i 
müterâci¡ o nab∂dır ki me&elâ 
¡i₣amdan bed™ eder, §ıπardan ted-
rîcle bir √adde vâ§ıl olup yine 
¡i₣ama ¡avdet eder.” (73a) Bkz. 
nab∂-ı ≠enebü’l-fâr

≠eneb-i &âbit: Büyük başlayıp kü-
çükte karar kılan nabız: “O na-
b∂da ¡i₣amdan bed™ edip ve 
§ıπardan bir √adde vâ§ıl olup 
o √adde &âbit olur. Ve bu nab∂ 
redâ™ette mütevassı† olur.” (73a) 
Bkz. nab∂-ı ≠enebü’l-fâr

≠enebü’l-«ayl: Atkuyruğu (Equise-
tum arvense)

zeni«a: Kokusu bozulmuş (ceviz, 
hindistan cevizi, kaysı çekirdek-
lerinde bulunan bitkisel) yağ.

zen†âri√: Kara salyangozu. Bkz. 
√alezûn

≠er¡a: Tohum; menî. 
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ðâ&â†îr; spermi penisten dışarı 
iten basınç.

zerrâ…a-i bevl: Bkz. ðâ&â†îr
zerrâ…ât: Şırıngalar.
zerrîn-dıra«t: Bir ağaç, üzüm as-

ması, kerme?: “Zerrîn-dıra«t 
terkîb-i Fârsîdir, ma¡nâsı al-
tın ağaç demektir. Yanımızda 
mevcûd olan kütüb-i †ıbbiyyede 
bu ism yazılmamıştır lâkin bu 
terkîbin ma¡nâsına ðarîb zere-
cûn mâddesini İbn Kütbî müf-
redâtında ≠ikr olunup «amra ve 
mecâzen kermeye ı†lâð olunur 
demekle iktifâ olunmuştu. Ker-
me, teğektir ki çubukları altına 
müşâbih olduğundan mâ-¡adâ 
altın levninde olan şarâb ondan 
√â§ıl olmakla zerecûn denilir, 
zîrâ zer-gûn’dan mu¡arrebdir, al-
tın renginde demektir, pes ba¡îd 
değildir ki bu i¡tibârlar ile zer-
rîn-dıra«ttan murâd kerme ola.” 
(171a)

≠erufînûn: Kaplan otu (Dorycni-
um)

zerû…ât: Vücuda şırınga ile zerk 
edilen ilaçlar.

≠erûr: Yara ve göz için tertip edi-
len ve toz hâline getirilerek uzva 
ekilen.

≠erûrât: Yara ve göz için tertip edi-
len toz hâlindeki ilaçlar.

≠erûre: Teri önleyici, ≠erîre.
zevâid: Fazlalıklar; ana unsur dışın-

daki tali unsurlar.
zevâid-i ibriyye: Temporal kemi-

ğin stiloid çıkıntısından başlayıp 

zerî¡a: Ekin. Bkz. zürû¡
≠erî√: Kuduz böceği (Cantharis ve-

sicatoria) Bkz. ≠erârî√
≠erîre: Teri önleyici, ≠erûre.
≠erîre: Yeşil centiyane (Swertia 

chirata)
≠er…: Fışkırtmak, fırlatmak.
≠er…: Kuş dışkısı; ters: ≠erð-ı 

«a†â†îf (kırlangıç dışkısı), ≠erð-ı 
√amâm, ≠erðu’l-√amâm (güver-
cin dışkısı), ≠erð-ı dîk (hotoz 
dışkısı)

zer…a: (Döllenme sıvısı için) atma, 
fırlatma, defð, zerðatân.

zer…â™: Gök renkli. Bkz. ¡ayn-ı 
zerðâ

zer…atân: Bkz. zerða
zerneb: Porsuk, ricl-i cerâd (Taxus 

baccata) yaprağı. Bkz. ric-
lü’l-cerâd

zernî«: Zırnık, arsenik.
zernî«-i a√mer: Kırmızı arsenik.
zernî«-i a§fer: Sarı arsenik, örpi-

ment.
≠err: Ekmek, dökmek, saçmak.
≠errâ…: Fışkırtıcı.
zerrâ…a: Şırınga: “Bu kemîne 

¡abd-i faðîrin anladığına göre 
“zerrâðât” “zerrâða”nın cem¡i 
olur ve zerrâða e†ıbbâ ı§†ılâ√la-
rından bir âlettir ki onun ile i√lîl 
mi&lli ∂ayyið mecrâlarda devâ 
aðıtırlar, lâkin Şey«‘in zerrâða 
ile murâdı o ðârûredir ki boğazı 
uzun ve dar olur, o ðârûre √av∂a 
ilðâ olunup bırakılsa boğazından 
içeri su dâ«il olmaz.” (28b) Bkz. 
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zeviyyen: Toplam olarak, mec-
mû¡an.

≠ev…: Tatma duyusu; tatmak.
zevrâ: Hz. Muhammed’in yayların-

dan birinin ismi.
zevra…: Bir şarâb ölçeği, 1228,9 gr, 

devrað; gemi. Bkz. zevârîð
≠evra…: bkz. devrað 
zevra…î: Bkz. ¡a₣m-ı zevraðî
≠evû-erba¡a fükûk: Zehirli bir 

örümcek: “Ve o iki √ayvân 
≠evû-erba¡a fükûk denmekle 
ma¡rûftur. Ve o ¡âlim dedi ki on-
ların ikisi dahi rüteylâ cinsinden-
dir o ikisinin biri ¡arî∂ ve ayakları 
ebya∂ ve re™si üzere iki nütû™ var-
dır; birisi muðaddem-i re™sinden 
¡ale’l-istiðâmet nüzûl eder ve 
nütû™-ı â«eri mürûr edip o nâzili 
¡ar∂an teðâ†u¡ eder ve o sebebden 
ta«ayyül olunur ki onda iki fem 
ve dört fekk vardır.” (542a)

zeyt: Zeytin yağı: “Zeytûn √abbına 
zeytûn ve yağına zeyt derler.” 
(172a)

zeyt-i ¡a…ârib: Zeytin yağı ile ka-
rıştırılmış akrep yağı: “ªâhir bu-
dur ki zeyt-i ¡aðârib ile §â√ib-i 
¢ânûn zeyt ile ma§nû¡ olan 
dühn-i ¡aðâribi murâd eyledi.” 
(172b) Bkz. dühn-i ¡aðârib

zeyt-i ¡a≠b: Yetişkin zeytinden elde 
edilen yağ: “Zeyt-i ¡a≠b idrâk 
edip erişmiş zeytûndan i«râc 
olunan dühne derler.” (96b) Bkz. 
dühn-i ¡a≠b

zeyt-i rikâbî: Sıcak su ile yıkanmış 
zeytin yağı; ham zeytinden sı-
kılan zeytin yağı: “Zeyt-i rikâbî 

hiyoid kemik cisminin hiyoid 
büyük boynuzu ile birleşme ye-
rinde sonlanan, hiyoid kemiği 
yukarı kaldırıcı ve arkaya çeki-
ci kas, stilohiyoid kas apofizi, 
styloid process: “Ammâ femi 
fâti√ ve fâπır ve fekk-i esfeli in-
zâl eden ¡a∂ale lîflerinin menşe™i 
ve ma√all-i √udû&u «alf-i ü≠ün-
de olan zevâid-i ibriyyedir ya¡nî 
iğne ucu gibi küçük zâidelerdir. 
O lîfler «alf-i ü≠ünden mün√adir-
ler olup yalnız bir ¡a∂ale i√dâr ve 
itti«â≠ ederler; o ¡a∂aleye ¡a∂ale-i 
mükerrere tesmiye olunur.” (18a)

zevâid-i maf§aliyye: Vertebral fa-
cet; costal facet.

zevâl: Son bulma; uzvun yerinden 
büsbütün kopmadan çıkması: 
“İkinci ðısmı zâidenin √ufresin-
de nâ-tamâm zevâl ile zâil ol-
masıdır. Bu ðısm-ı &ânîye zevâl 
tesmiye olunur.” (31b)

zevârî…: Gemiler. Bkz. zevrað
≠evâtü’l-erba¡a: Dört ayaklılar.
≠evâtü’l-…avâimi’l-erba¡: Dört 

ayak üstünde duranlar.
≠evâtü’s-sümûm: Zehirli olanlar.
≠evâtü’l-«avâ§§: Hususiyetleri 

olan.
≠evâtü’l-e≠nâb: Kuyruklu yıldızlar.
zevâyâ: Açılar.
zevc: Elmacık kemeri, zigomatik 

kemer; çift.
≠evebân: Erimek.
≠evi’l-ba†ş: Kuvvvetli olanlar.
≠evi’l-a§dâf-ı ba√rî: Deniz kabuk-

luları.
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olur, râbi¡adan √ârr-ı yâbistir.” 
(322a)

zeytûnü’l-mâ: Su zeytini, ham zey-
tinin suda ıslatılıp tuz, fıstık ve 
bademle terbiye edilmiş hâli.

₣ıbâ: Geyikler. Bkz. ₣aby
zığala: Bkz. mey¡a
₣ıhâre: Örtü, sırt örtüsü; bir nes-

nenin dış yüzü, dış tabaka. Bkz. 
bi†âne

zı……: Tulum; körük.
zı……î: Bkz. istisðâ-i zıððî
₣ılâl: Gölgeler.
₣ılf: Hayvanların çatallı tırnağı.
₣ıll: Gölge
₣ınnet: Şüphe; töhmet.
₣ı¡r: Süt annesi, dâye, mür∂i¡a.
zi™ân: Delice, şeylem, züvân (Loli-

um temulentum); çavdar.
≠i™b: Kurt.
zîba…: Cıva, sîm-âb. Bkz. zîbað-ı 

maðtûl
zîba…-ı ma…tûl: Hareketsiz hâle 

getirilmek için başka bir nesney-
le terkibe girmiş civa.

zîbende: Süslenmiş.
≠i™b-i em¡a†: “±i™b-i em¡a† tüyü yo-

lunmuş kurda derler.” (250b)
zi™bir: Hav.
zibl: Dışkı, necâset, sirðîn, berâz, 

rev&, ters, «ur™: “Zibl, insân ve 
sâir √ayvân tersleridir.” (171b)

zibl-i √amâm: Güvercin dışkısı, 
≠erð-ı √amâm.

zicâcet: Camcılık, sırçacılık.
zicec: Temrenler, mızrağın demir 

¡inde’l-ba¡∂ mâ-ı √ârr ile πasl 
olan zeyttir ve ¡inde’l-â«er «âm 
zeytûndan i¡ti§âr olunan zeyttir. 
Mu§annifin kelâmı ðavl-i evveli 
mü™eyyeddir.” (581a)

zeyt-i ünfâ…: Olgunlaşmamış zey-
tinden elde edilen yağ: “Ve idrâk 
etmeyip «âm zeytûndan i«râc 
olunan dühne zeyt-i ünfâð der-
ler.” (96b)

zeytî: Zeytinle ilgili.
zeytî-i «âli§: Sarı ve yeşille beraber 

yağ rengi olan renk: “Ve zeytî-i 
«âli§ o levndir ki onda ma¡a-§uf-
ret ve «u∂ret levn-i dühn rü™yet 
olunur.” (488b)

zeytûn: Zeytin; zeytin tanesi: “Zey-
tûn √abbına zeytûn ve yağına 
zeyt derler.” (172a)

zeytûn-ı a√mer: Olgunluk ve ham-
lık arasında, bir miktar kızarmış 
fakat kıvamını bulmadığından 
henüz rengi kararmamış üzüm: 
“Zeytûn-ı a√mer o zeytûndur ki 
«âm ile müdrik arasında müte-
vassı† olur, ðalîlen nu∂c bulup 
kızarır lâkin kemâl-i nu∂cu olup 
siyâhlanmamıştır” (172a)

zeytûn-ı Benî İsrâîl: Bkz. √ace-
rü’l-yehûd

zeytûn-ı √ârr: Mâzeryûn (Dap-
hne mezerecum): “İbn Kütbî 
der ki zeytûn şeceresi bi-cemî¡i 
eczâihi bâriddir illâ &emere-i 
na∂îcesi mu¡tedilen √ârrdır. Pes 
bu maðâmda zeytûn-ı √ârr ile 
Allâhu a¡lem mâzeryûn murâd 
olunur, zîrâ mâzeryûn ve va-
raðı zeytûn varaðına müşâbih 
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ki †în-i ðaymûliyâ o †îndir ki ≠îrî 
demekle ma¡rûftur. Ve “≠îrî” 
bi-√asebi’l-lüπat o †îndir ki türâb 
ile serðîn «al† olunur.” (181b)

zirişk: Bkz. enberbârîs
zirkele: Sirkele, zirkele, şey†arec 

(Lepidium latifolium)
zirr: Tomurcuk.
zirr-i verd: Gül tomurcuğu, gonca.
≠iyâbî†îs: Diyabet, diyânî†is, 

≠iyânî†is, düvvâre, dûlâb, ze-
laðu’l-külye, mu¡a††ış, berkârî, 
enmesî, diyâyûðûmus, diyâðûs, 
ðarâmis: “±iyânî†îs, selisü’l-bevl 
mara∂ıdır, onun esmâ-ı ke&îresi 
vardır, diyâðûs ve ðarâmîs ve dü-
vvâre ve dûlâb ve zelaðu’l-külye 
ve mu¡a††ış ve berkârî ve enmesî 
gibi. “Enmes” me&âne ma¡nâ-
sınadır.” (344b); “Ve bu ¡ille-
tin ≠iyânî†is isminden mâ-¡adâl 
lüπat-ı Yûnânîde esâmî-i u«râsı 
vardır, o isimler diyâyûðûmus 
ve ðarâmis ismleridir ve lüπat-ı 
¡Arabiyye ona düvvâre ve dûlâb 
ve zelaðu’l-külye derler.” (417b)

≠iyânî†îs: Bkz. ≠iyâbî†îs
zu™bîn: Mızrak.
zûfâ: Bkz. zûfâ-i ra†b, zûfâ-i yâbis
zûfâ-i ra†b: Koyun kısmının kuy-

ruğunda, uylukları aralığında ve 
karnı altında olan yününde top-
lanmış çakıldak: “Bu devâ bir 
vesa«tır ki Ermîniyye diyârının 
koyunları eleyâtında ya¡nî kuy-
ruklarında müctemi¡ olur, o diyâ-
rın mer¡âlarında olan √aşâyiş-i 
yetû¡iyye üzerlerine koyunların 
kuyrukları sürünür ve o kuyruk-

uçları: “Zicec, ¡ineb vezninde 
rum√un †arafında olan √adîde 
derler.” (99b)

zift: Zift, kara sakız, ðîr, ðâr, aπra; 
ağaçlardan bilhassa fıstık çamı 
ve yenbût ağacından elde edilen 
zamk.

zift-i Rûmî: Köknar (Picea abies) 
katranı. Bkz. tennûb

ziftiyye: Ziftli.
zi√âm: Kalabalık yerde sıkışıp kal-

mak; sıkışma.
zî…: Kol ile ön kol arası: “Zîð re™s-i 

¡a∂uddan nuðre-i ketifin i√â†a 
eylediği ma√alldir.” (20a) Bkz. 
zend-i esfel

≠ikr: Bkz. şu¡ûr
≠î-…udret: Güç, kudret sahibi.
zîn: Dağ sümbülü, zîr, basalu’z-zîz 

(Muscari comosum) 
zîr ü bâlâ: Alt ve üst.
zîr: Bkz. bülbûs, ba§al-ı fâr, zîn, 

†â†îðus
≠irâ¡: Kol, sâ¡id; insanın dirseği 

ucundan orta parmağının ucuna 
kadarki uzunluk mesafesi.

≠irâ¡ân: İki kol
≠irâ¡at: Ekmek, yetiştirmek.
zîrbâc: Etli nohut yemeği: “Zîrbâc 

o †a¡âmdır ki onun rüknü la√m ve 
no«ûd olur ve tevâbili yaban so-
ğanı ve bostânî soğan ve za¡ferân 
olur ve mu†ayyibi sirke ve ðand 
ve gülâb olur.” (105b)

≠îrî: Kimolos kili (Terra Cimolia) 
Bkz. †în-i ðaymûliyâ; gübre ve 
toprak karışımı: “◊uneyn dedi 
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₣ulmet-i ba§ar: Görme kaybı, ama-
urosis, ₣ulmet-i ¡ayn.

zu¡m: İddia, ileri sürme.
zûr: Bkz. a∂lâ¡-ı zûr
≠u¡r: Korku, «avf.
≠ura…: Bkz. √andeðûðâ
zu¡rûr: Alıç, mü&elle&etü’l-¡acem, 

†ûrîfîniyûn (Crataegus) Bkz. hey-
felîmûn, sel†ıyûn, tuffâ√-ı berrî

≠û-seb¡atü’l-a∂lâ¡: Bkz. lisâ-
nu’ l -√amel

≠ûsen†âriyâ: Dizanteri, za√îr: “Ve 
≠ûsen†âriyâ lüπat-i Yûnânîde 
ðurû√-ı em¡âya derler ve mu†-
laðan ≠ûsen†âriyâ ≠ikr olunsa 
yine em¡âdan «urûc eden dem ve 
midde ve «urâ†a murâd olunur. 
Kebidden «urûc eden dem dahi 
murâd olunur eger “≠ûsen†âri-
yan-ı kebidî” diye kebide i∂âfet 
ile ve muðayyeden ≠ikr olunur 
ise” (58a); “Ammâ mi¡â-ı müs-
taðîmde ya¡nî altıncı mi¡âda olan 
ishâlin kimisi ma¡a-veca¡ olur 
ve ona za√îr tesmiye olunur.” 
(384a)

zu¡ûmet: Acılık ve tuzluluğun bir-
leşmesiye ortaya çıkan tatlılık: 
“Eşyâ-ı sebe«ada merâret ile 
mülû√at cem¡ olur ve ona zu¡û-
met tesmiye olunur.” (136a)

≠û-≠evâyâ: Açılı, köşeli.
≠übâb, ≠übâbe: Sinek.
≠übâbî: Gözün iris tabakasında az 

yırtılma. Bkz. mûr-ı sür«, nemlî
≠übâle: Fitil, kandil fitili.
zübânât: Akrebin kuyruğundaki 

çatallar.

larda cem¡ olan evsâ«-ı √aşâyiş-i 
yetû¡iyyelerden kuyruklar ðuvâ 
ve lebeniyyet kesb eder.” (168b)

zûfâ-i yâbis: Zufa, çördek otu (Hy-
ssopus officinalis): “İbn Kütbî 
der ki zûfâ-i yâbis bir √aşîşenin 
ismidir ki onun dalları yer yüzü-
ne döşenir, onun yaprağı ve dal-
ları vardır, merzencûş yaprağına 
ve dallarına benzer ve râyi√a-i 
†ayyibesi vardır ve †a¡mı acı-
dır, rebî¡in â«irinde idrâk eder.” 
(168b)

zûferâ: Çördek otu, çördük, ba-
ğırdak otu, yaban kerevizi, ya-
ban durak otu, dînârûye, √izâ, 
fânâk&îr (Echinophora tenuifo-
lia)

₣ufre: Göz kapaklarının birleştiği 
köşe ile kornea arasında damar-
dan zengin zarımsı oluşum, pte-
rijiyum, ₣ufre-i ¡ayn: “Ben derim 
ki ₣ufre bir ziyâdedir ki mülte√i-
meden veyâ«ûd ¡aynı mu√î† olan 
πışâdan √âdi& olur ve ek&er-i em-
rde o zâide mûðtan ibtidâ edip 
ðarniyyeyi setr eder ve ðarniyye 
üzere nüfû≠ eder √attâ ba¡∂ı ker-
re ðarniyyenin &uðbesini örter.” 
(272b)

₣ufur, ₣ufure: Tırnak. Bkz. a₣fâr
≠û-«amsetü e§âbi¡: Bkz. penc-en-

güşt
₣uhr: Öğle.
₣uhûr: Ortaya çıkmak, zuhur et-

mek, bürûz.
₣ulmet: Karanlık; görme kaybı.
₣ulmet-i ¡ayn: Bkz. ₣ulmet-i ba§ar
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zühûl: Gaflet etmek.
≠ühûl: Terk etmek.
zühûmiyye: Bir tarçın türü.
zükâm: Burun kanaması; akut bu-

run nezlesi koriza. Bkz. ezkime
≠ükrân: Erkekler. Bkz. ≠eker
≠ükûr: Erkekler. Bkz. ≠eker, 

me≠âk î r
≠ükûret: Erkeklik.
≠ükûriyyet: Erkeklik, erkek olmak.
≠ü’l-e§âbi¡: Bkz. fâvâniyâ
≠ü’l-esnân: Dişli.
≠ü’l-evrâ…ı’l-«amse: Bkz. ben†âfi-

lun
≠ü’l-fe…âr: Hz. Muhammed’in on 

kılıcından birinin ismi.
≠ü’l-…ar¡ateyn: Dikrotik nabız, na-

b∂-ı mi†raðî (pulsus dicrotus): 
“Mi†raðî o nab∂dır ki i§ba¡a ðar¡ 
eder lâkin bir ðar¡da inbisâ†ını 
tekmîl edemez, merkez cânibi-
ne ðalîlen rücû¡ eder yine ðar¡a-i 
u«râ ile ðar¡ edip inbisâ†ı tekmîl 
eder.” (79a)

≠ü’l-lemme: Hz. Muhammed’in at-
larından birinin ismi.

≠ü’l-min…âr: Kuş gagalı.
≠ülû…: Akmak, kaymak.
zülû…: Hz. Muhammed’in kalkan-

larından birinin ismi.
zünbûr: Eşek arısı. Bkz. zenâbîr
züncüfr: Sülüğen, kızıl boya, cıva 

sülfür, zincifre (Cinnabar) Bkz. 
merhemü’z-züncüfr

≠ünûb: Günahlar.
zürfîn: Saçın etrafında döndüğü 

zübâniyye: Akrep ve yengeçte kuy-
ruk ucu.

zübd: Tere yağı, kere yağı: “Zübd” 
zânın ∂ammı ve bânın sükûnu ile 
kere yağıdır, Vankulu lüπatin-
de me≠kûrdur. İbn Kütbî der ki 
zübd sütün yağı ve semnidir, sü-
tün üzerine su koyup mütevâti-
ren ∂arb ve ta√rîk ile isti«râc 
olunur ve her √ayvânın sütünden 
zübd isti«râc olunmaz ve zübd-i 
müsta«recden ek&er-i √âlde müs-
ta¡mel olan koyun ve keçi ve sı-
ğır sütleri olur.” (170a)

≠übûl: Solmak, buruşmak; küçül-
mek: “Ke≠âlik nemânın ∂ıddı 
olan ≠übûl her noð§âna ı†lâð 
olunmaz, zîrâ ≠übûl að†âr-ı 
&elâ&e-i me≠kûrede tenâsüb-i 
†abî¡î üzere noð§âna ı†lâð olu-
nur.” (27b)

≠übûl-i mu«aşşif: Nabzın düştüğü 
zayıflık: “±übûl-i mu«aşşif” o 
≠übûldür ki ondan √areket-i ∂a¡î-
fe olup πaşyin §avtı «afî olur.” 
(457b)

zücâc: Cam, sırça; gözün vitreus 
tabakası.

zücâciyye: Gözün vitreus tabakası.
zücc, zücce: Temren. Bkz. ezicce
zühm, zühme: Bozulmuş et yağı 

kokusu: “±efer, koltukta ₣uhûr 
eden kerîhe râyi√a ve zühm, 
kokmuş et yağının râyi√a-i kerî-
hesidir. (91b)

zühmî: Kokuşmuş yağ kokusu gibi.
Zühre: Venüs.
zühû…at: İlikli olmak.
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≠ü’r-râyi√a: Kokulu nesne.
≠ürre: Darı.
≠ürû¡: Ekinler.
zürû¡: Ekinler. Bkz. zerî¡a
≠ürû…-ı √amâm: Güvercin dışkıla-

rı.
zürünbâd: Yabanî zencefil (Curcu-

ma zedoaria)
zürzûr: Sığırcık kuşu. Bkz. zerâzîr
≠ü’t-†u……âl: Hz. Muhammed’in at-

larından birinin ismi.
züvân: Bkz. zi™ân
züvân-ı keb&î: Kendisinden ekmek 

yapılan delice: “~â√ib-i ¢ânûn 
der ki ben derim ki züvân keli-
mesini nâs iki nesne[ye] ı†lâð 
ederler: Birisi √ın†aya müşâbih 
bir √abba ı†lâð ederler ki nâs 
ondan «ubz itti«â≠ ederler ve 
ona ya¡nî o «ubza züvân-ı keb&î 
derler ya¡nî şeyy ve nu∂c olmuş 
züvân demek olur.” (173a) Bkz. 
zi™â

yer: “[ez-zurfîn] (zânın ∂ammı 
ve fânın kesri ve medd ile) kapı 
√alðası ve zânın kesri dahi lüπat-
tir, Fârsîdir, mu¡arrebdir. ُ َــ َ ْر َّ  اَ
[ez-zerfenet] (¡alâ-vezni ــ َ َ ْ َّ  اَ
[ed-da√recet]) bir nesneyi √alða 
gibi kılmak; yuðâlu: ِ ــ ْ َ ْ ُ  َ ــ َ  َزْر
Ve bu kelime müvellededir ya¡nî 
“zerfenet”ten ta√rîf olunmuştur. 
Ve ٌغ ْ ــ ُ  [§udπ] zülf ma¡nâsına-
dır, ke≠â fî tercemeti’§-~ı√â√ 
li-Mehmed el-Vanî ve ¢âmûs’ta 
bu minvâl üzeredir. Pes bu 
mevði¡de “mev∂i¡-i zürfînden” 
murâd zülfün istidâre üzere kılı-
nacak mev∂i¡i dahi mürâ¡ât olu-
na demek olur.” (391a)

zür…at: Gök, mavi renkli olmak; 
göz içi basıncının artımı ile be-
lirgin göz hastalığı, karasu, glo-
kom.

zürra…: Av kuşu; Akdoğan, sun-
gur, beyaz doğan: “Ve “zürrað” 
beyâ∂ doğandır, bâzî-i ebya∂ 
ma¡nâsına.” (277b)










