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TAKDİM
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.
Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.
İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık
bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.
Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda
tutmuştur.
Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da,
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli
sorumluluğumuzdur.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza,
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal
emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı

SUNUŞ
Tarihte her büyük medeniyet, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda
kendi dünya görüşüne uygun, özgün terkipler ortaya koyarak hayatını
sürdürmüştür. Yaşamın her alanında kendini belli eden ve medeniyetleri
birbirinden farklı kılan bu sosyo-kültürel ve bilimsel faaliyetler, medeniyetler arası etkileşimleri canlandırarak insanlık tarihinin renkliliğini artırmıştır. Bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan -gerek sözlü, gerek
yazılı- eserler insanlığın hafızasını temsil etmektedir.
İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde sözlü ve yazılı kültüre damgasını vurmuş olan İslâm medeniyeti, adeta insanlığın hafızasını yazıya geçirme görevini üstlenmiştir. Okumayı, yazmayı ve öğrenip
öğretmeyi her bireyin birincil gayesi olarak gören İslam medeniyeti,
kültürel ve bilimsel etkileşime daima açık olmuştur. Bunun tabii bir neticesi olarak hem bilimsel alanda hem de sosyal ve kültürel alanda İslam
medeniyeti pek çok özgün sentezler yakalamayı başarabilmiştir.
Bu sentezin doğal bir neticesi olarak ortaya çıkan pek çok devlet,
özellikle Selçuklular ve Osmanlılar İslam medeniyetinin birikimini tevarüs etmiş, yeni fethedilen bölgelere İslam dünya görüşünü yine özgün
terkiplerle götürmüşlerdir. Sadece bilimsel alanda değil, hayata ve insana dokunan her alanda bu katkı gözlemlenmektedir. Mimariden sanata,
edebiyattan bilime, felsefeden tıbba, pek çok çeşitli sahada İslam medeniyetinin ürünleri ortaya konmuştur.
Bu mirasın yazılı kayıtları hükmünde olan yazma eserlerimizin bilinçli
şekilde korunması, çağın gerektirdiği şekilde insanların hizmetine sunulması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını temin etmek, şüphesiz hayati önem arz etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, bilim, sanat ve edebiyat alanındaki nadide eserleri ilmi usullere uygun olarak neşretmenin yanında, gerek katalog bilgilerinin güncellenmesi, gerek yazma eserlerin restore edilerek yeniden ilim dünyasına kazandırılması gibi kültürel açıdan
oldukça mühim görevleri yerine getirmektedir. Bu kıymetli eserlerin
gün yüzüne çıkartılması, ilim, hikmet ve irfanla yoğrulmuş olan kadim
medeniyetimizi daha doğru şekilde anlamlandırmamızı ve gelecek nesillerin kendilerinden daha emin bir şekilde tarihlerine sahip çıkmalarını sağlayacaktır.
Kültür ve medeniyetimizin bu çok renkli ve özgün tarihini, yazma
eserleri neşretmenin yanında, kataloglama ve restorasyon faaliyetleriyle
de gün yüzüne çıkartarak ilim dünyasına sunmak, hem kültürel bilincimizi artıracak, hem de gelecek nesillerin dünya görüşlerini en sağlam
şekilde inşa etmelerine katkı sağlayacaktır.
Binali Yıldırım
Başbakan

ÖNSÖZ
Bir milletin kendi kültür ve medeniyet tarihine olan bakış açısı, o
milletin hâlihazırdaki ve gelecekteki kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerine de doğrudan yansır. Varisi olduğumuz Türk-İslam medeniyetinin
tarihinde gerçekleşmiş pek çok askeri-siyasi, bilimsel ve sosyal tecrübeleri idrâk edip dikkate almak hiç şüphesiz kültürel kimlik ve bilincimize
katkı sağlayacaktır. Bu tecrübeler, zengin yazma eser koleksiyonlarımızda kayda geçirilmiş şekilde mevcuttur. Milli kültür bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda bu eserleri yayınlayarak milletimizin istifadesine sunmak, medeniyet tarihimiz açısından büyük önem arz etmektedir.
İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin çekim merkezi konumundaki Akdeniz-Anadolu coğrafyasını asırlarca idare etmiş olan Selçuklu ve
Osmanlılar, bilim ve sanat alanlarında da çok çeşitli faaliyetlerde bulunmuş, insanlığa örnekler bırakmıştır. Bunun bir neticesi olarak ülkemiz,
dünyadaki en geniş ve en zengin yazma eser koleksiyonlarına sahip olmuştur. Bilim ve sanata ne kadar önem verdiğimizi bugün hala ayakta duran dönemin kurumlarına, eğitim müesseselerine, özellikle tıp ve
astronomi gibi ihtisas medreselerine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Gün
yüzüne çıkartılacak her yazma eser şüphesiz bu değerli birikimi daha
yakından inceleme ve araştırma imkânı sağlayacaktır.
Medeniyetimizin bilimsel yönünü temsil eden eserlerin yanı sıra
hikmet ve irfanı temsil eden tasavvuf ve ahlâka dair asırlar içinde ortaya çıkmış eserler de kültürel hafızamızı yansıtmaktadır. İnsanlığın
ilim, hikmet ve irfan boyutlarından hiçbirini ihmal etmemiş olan kadim medeniyetimizin bu kıymetli eserlerini milletimizin istifadesine
sunmak büyük önem taşımaktadır. Tarih ve medeniyet farkındalığı,
geçmişin birikim ve tecrübelerinden üretilmiş fikir ve eserler üzerine
araştırma ve incelemeler yapmakla hiç şüphesiz daha da gelişecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı, kadim medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz bu birikimi çeviri, çeviri yazı ve tıpkıbasım olarak çeşitli şekillerde yayımlamakta ve
mevcut yazma eser envanterinin ayrıntılı tespiti ve kataloglanması yanında, hasarlı eserleri modern tekniklerle restorasyona tabi tutarak bu
kıymetli eserlerin fiziksel olarak muhafazasını da temin etmektedir.
Asırlara ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan yazma eserlerimizin bu şekilde ilmî neşirlerinin ve kataloglamalarının yapılarak fiziksel
muhafazasının özenle temin edilmesi, hem araştırmacıların çalışmalarına sağlam bir zemin teşkil edecek, hem de gelecek nesillerin tarih ve
medeniyet yaklaşımlarına katkı sağlayacaktır.
Numan Kurtulmuş
Kültür ve Turizm Bakanı
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el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’§-~adri
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’l-¡A∂udi
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’s-Sâ¡idi
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’r-Rusπı
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’l-E§âbi¡i
el-Fa§lu’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’§-~ulbi
el-Fa§lu’l-◊âdî ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Ba†ni
el-Fa§lu’&-¿ânî ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Ün&eyeyni
el-Fa§lu’&-¿âli&ü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Me&âneti
el-Fa§lu’r-Râbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-¢a∂îbi Eyi’≠-±ekeri
el-Fa§lu’l-»âmisü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Ma…¡adeti
el-Fa§lu’s-Sâdisü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’l-Fa«i≠i
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’s-Sâ…ı ve‘r-Rükbeti
el-Fa§lu’&-¿âminü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali Maf§ali’l-¢ademi
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali E§âbi¡i’r-Ricli
el-Cümletü’&-¿âli&etü Mine’t-Ta¡lîmi’l-»âmisi
Fi’l-¡A§abi ve Hiye Sittetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Minhâ Kelâmun Külliyyün Fi’l-¡A§abi »â§§in
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Teşrî√i’l-¡A§abi’d-Dimâπiyyi ve Mesâlikihi
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Teşrî√i Nu«â¡i’l-¡Unu…i ve Mesâlikihi
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i ¡A§abi Fe…âri’§-~adri
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i ¡A§abi’l-¢a†ani
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Teşrî√i ¡A§abi’l-¡Acizi ve’l-¡U§¡u§i
el-Cümletü’r-Râbi¡atü Fi’ş-Şerâyîn ve
Hiye »amsetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-~ıfati‘ş-Şiryânâti
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Teşrî√i’ş-Şiryâni’l-Verîdiyyi
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fi’ş-Şiryâni§-~â¡idi Min-Evra†iyyi
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214
216
217
218
222
223
226
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231
232
234
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236
244
248
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249
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249
250
252

el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i’ş-Şiryâneyni’s-Sübâteyni
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i’ş-Şiryâni’n-Nâzili Min-Evra†iyyin
el-Cümletü’l-»âmisetü Fi’l-Evrideti ve
Hiye »amsetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-~ıfati‘l-Evrideti
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Teşrî√i’l-Verîd el-Müsemmâ bi’l-Bâbi
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Teşrî√i’l-Ecvefi ve Mâ-Ya§¡udu Minhu
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i Evrideti’l-Yedeyni
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i’l-Ecvefi’n-Nâzili
et-Ta¡lîmü’s-Sâdisü ve Hüve Cümletün ve Fa§lun
el-Cümletü Fi’l-¢uvâ ve Hiye Sittetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Ecnâsi’l-¢uvâ bi-¢avlin Külliyyin
el-Fa§lu’&-¿ânî Fi’l-¢uva’†-‰abî¡iyyeti’l-Ma«dûmeti
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Minhu Fi’l-¢uva’†-‰abî¡iyyeti’l-»âdimeti
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Minhu Fi’l-¢uva’l-◊ayvâniyyeti
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-¢uva’n-Nefsâniyyeti’l-Müdriketi
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fi’l-¢uva’n-Nefsâniyyeti’l-Mu√arriketi
el-Fa§lu’l-A«îrü Fi’l-Ef¡âli

253
255
258
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260
266
268
271
271
274
278
284
289
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294

EL-FENNÜ’¿-¿ÂNÎ MİNE’L-KİTABİ’L-EVVELİ
FÎ-±İKRİ‘L-EMRÂ∞İ ve’l-ESBÂBİ ve’l-A¡RÂ∞İ
YEŞTEMİLÜ ¡ALÂ-¿ELÂ¿ETİ TE¡ÂLÎM
et-Talîmü’l-Evvelü Fî-±ikri‘l-Emrâ∂i ve Hüve ¿emâniyetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Beyânı’s-Sebebi ve’l-Mara∂ı ve’l-¡Ara∂ı
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-A…sâmı A√vâli’l-Bedeni ve Ecnâsi’l-Emrâ∂ı
el-Fa§lu’&-¿âlî&ü Fî-Emrâ∂ı‘t-Terkîbi
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Emrâ∂ı Teferru…ı‘l-İtti§âli
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-Emrâ∂i’l-Mürekkebeti
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Umûri Tu¡addu Ma¡a’l-Emrâ∂i
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Ev…âti’l-Emrâ∂i
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Tamâmi’l-¢avli Fi’l-Emrâ∂i
et-Talîmü’&-¿ânî Cümletâni el-Cümletü’l-Ûlâ Fi’l-Eşyâilletî

297
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307
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316
320
321

Ta√dü&ü ¡An Sebebin Mine’l-Esbâbı’l-¡Âmmeti ve
Hiye Tis¡atü ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü ¢avlün Külliyyün Fi’l-Esbâbı
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Te™&îri’l-Havâi’l-Mu√î†i bi’l-Ebdâni
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-‰abâyi¡i’l-Fu§ûli
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-A√kâmıl-Fu§ûli ve Teπâyürihâ
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-Havâi’l-Ceyyidi
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Fi¡li Keyfiyyâti’l-Ehviyeti ve
Mu…te∂iyâti Fu§ûlihâ
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-A√kâmı Terkîbi’s-Sene
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Te™&îri’t-Taπayyürâti’l-Havâiyyeti’l¡Ara∂iyyeti’lletî Leyset Bi-Mü∂âddeti Li’l-Mecra’t-‰abî¡iyyi
Cidden
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Te™&îri Taπayyürâti’l-Havâiyyeti’r-Rediyyeti
Li’l-Mecra’t-‰abî¡î
el-Fa§lu’l-¡Âşirü Fî-Mûcebâti ‰abâyi¡i’r-Riyâ√ı
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere el-Kelâmu Fî-Mûcebâti ‰abâyi¡i’l-Mesâkini
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Mûcebâti’l-◊areketi ve’s-Sükûni
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-Mûcebâti’n-Nevmi ve’l-Ya…a@ati
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-Mûcebâti’l-◊arekâti’n-Nefsâniyyeti
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Mûcebâti Mâ-Yü™kelü ve Yüşrebü
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-A√vâli’l-Miyâhi
Ve Hâ@ihi ~ûretü’n-Nîl’i Min-Mebde™ihi İlâ Mun§abbihi
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Mûcebâti‘l-İ√tibâsi ve‘l-İstifrâπi
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Kelâmun Külliyyün Fi’l-Esbâbılletî
Tüttefi…u Li’l-Bedeni ∏ayre ∞arûriyyetin ve Lâ ∞ârret
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Mûcebâti’l-İsti√mâmi
ve’t-Te∂a√√î Bi’ş-Şemsi
Fa§lun Fî-Mûcebâtı ¡Âdâti’t- Te∂a√√î İle’ş-Şemsi ve’l-İndi…âni
Fi’r-Remli ve’t-Temerruπı Fîhî ve’l-İsti…nâ¡i Fi’l-Edhâni ve
Reşşi’l-Mâi ¡Ale’l-Vechi Kelâmen Külliyyen
el-Cümletü’&-¿âniyetü Fî-Ta¡dîdi Sebebi Sebebin Li-Külli Vâ√idin
Mine’l-¡Avârı∂ı’l-Bedeniyyeti ve Hiye Tis¡atü ve’l-¡Işrûne Fa§len
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392
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414
430
439
446
448
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458
460

el-Fa§lu’l-Evvelü Fi’l-Müsa««inâti
el-Fa§lu’&-¿ânî Fi’l-Müberridâti
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fi’l-Mura††ıbâtı
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fi’l-Müceffifâtı
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-Müfsidâtı’ş-Şekli
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Esbâbı’s-Südedi ve ∞î…ı’l-Mecârî
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Esbâbı İttisâ¡i’l-Mecârî
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Esbâbı’l-»uşûneti
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Esbâbı’l-Melâseti
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Esbâbı’l-»al¡i ve Müfâra…ati’l-¡U∂vi
¡Ani’l-Mev∂i¡i
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Esbâbı Sûi’l-Mücâvereti
Li-Men¡i’l-Mu…âreneti
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Esbâbı
Sû™i‘l-Mücâvereti Li-Men¡i’l Mübâ¡adeti
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Kelâmun
Fî-Esbâbı’l-◊arekâti’l-∏ayri’†-‰abî¡iyyeti
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Kelâmun Fî-Esbâbı Ziyâdeti’l-¡İ@ami
ve’l-¡Adedi
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Esbâbı’n-No…§ânı
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Esbâbı Teferru…ı’l-İtti§âli
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Esbâbı’l-¢ur√ati
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fî-Esbâbı’l-Veremi
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Esbâbı’l-Veca¡i ¡Ale’l-I†lâ…i
el-Fa§lu’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı Veca¡ı Veci¡in
el-Fa§lu’l-◊âdî ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı Sükûni’l-Veca¡i
el-Fa§lu’&-¿ânî ve’l-¡Işrûne Fî-Mâ Yûcibuhu‘l-Veca¡i
el-Fa§lu’&-¿âli&ü ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı’l-Le≠≠eti
el-Fa§lu’r-Râbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Keyfiyyeti Îlâmi’l-◊areketi
el-Fa§lu’l-»âmisü ve’l-¡Işrûne Fî-Keyfiyyeti
Îlâmi’l-A«lâti’r-Rediyyeti
el-Fa§lu’s-Sâdisü ve’l-¡Işrûne Fî-Keyfiyyeti Îlâmi’r-Riyâ√ı
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı Mâ-Ya√bi&ü ve Yestefriπu
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470
475
479
479
479
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480
480
481

el-Fa§lu’&-¿âminü ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı’t-To«meti ve’l-İmtilâi
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı ∞a¡fi’l-A¡∂âi
et-Ta¡lîmü’&-¿âli&ü E√adu ¡Aşere Fa§len ve Cümletâni
el-Fa§lu’l-Evvelü Kelâmun Külliyyün Fi’l-A¡râ∂ı ve’d-Delâili
el-¡Alâmât
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-¡Alâmâtı’l-Far…ı Beyne’l-Emrâ∂ı’l-»â§§ıyyeti
ve’l-Müşâriki Fîhâ
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-¡Alâmâtı’l-Emziceti
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-◊âli ¡Alâmâtı’l-Mu¡tedili’l-Mizâci
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-¡Alâmâtı Men Leyse
bi-Ceyyidi’l-◊âli Fî-»ıl…atihi
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’l-İmtilâ™i
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-¡Alâmâtı ∏alebeti »ıl†in »alitin
el-Fa§lu’&-¿âminü Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’s-Südedi
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’r-Riyâ√ı
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’l-Evrâmi
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-¡Alâmâtı Teferru…ı’l-İtti§âli
el-Cümletü’l-Ûlâ Mine’t-Ta¡lîmi’&-¿âli&i
Mine’l-Fenni’&-¿ânî Fi’n-Nab∂ı ve Hüve Tis¡atu ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü Kelâmun Külliyyün Fi’n-Nab∂ı
◊âtime Fi’l-Furû…ı’l-Erba¡a
el-Fa§lu’&-¿ânî Fi’n-Nab∂ı’l-Müsteviyyi ve’l-Mu«telifi
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-A§nâfi’n-Nab∂ı’l-Mürekkebi’l-Ma«§û§ı biEsâmi ¡Alâ-◊idetin
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fi’†-‰abî¡iyyi Min-A§nâfi’n-Nab∂ı
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Esbâbı Envâ¡i’n-Nab∂ı’l-Me≠kûreti
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Mûcebâti‘l-Esbâbı’l-Mâsiketi Va√dehâ
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Nab∂ı’≠-±ükûri ve’l-İnâ&i ve Nab∂ı’l-Esnâni
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Nab∂ı’l-Emziceti
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Nab∂ı‘l-Fu§ûli
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Nab∂ı‘l-Büldâni
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fi’n-Nab∂ılle≠î Yûcibuhu’l-Mütenâvelâtü
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523
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584
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592
598
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616

el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Mûcebâti‘n-Nevmi ve‘l-Ya…a@ati
Fi‘n-Nab∂ı
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-A√kâmı Nab∂ı’r-Riyâ∂eti
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-A√kâmı Nab∂ı’l-Müsta√immîne
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Nab∂ı‘l-»â§§ı Bi‘n-Nisâi ve
Hüve Nab∂u’l-◊abâlâ
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Nab∂ı‘l-Evcâ¡ı
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Nab∂ı‘l-Evrâmi
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fî-A√kâmı
Nab∂ı‘l-¡Avârı∂ı‘n-Nefsâniyyeti
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Cümleti Taπyîri’l-Umûri’l-Mü∂âddeti
Li-‰abî¡ati Hey™eti’n-Nab∂ı
el-Cümletü’&-¿âniyetü Mine’t-Ta¡lîmi’&-¿âli&i
Mine’l-Fenni’&-¿âli&i Fi’l-Bevli ve’l-Berâzi ve
Hüve ¿elâ&etü ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü ¢avlün Külliyyün Fi’l-Bevli
el-Fa§lu’&-¿ânî Minhâ Fî-Elvâni’l-Bevli
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Minhâ Fî-¢ıvâmi‘l-Bevli ve ~afâihi ve Küdûretihi
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Delâili Râyi√ati’l-Bevli
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’d-Delâili’l-Me™«û≠eti Min-Zebedi’l-Bevli
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Delâili Envâ¡ı’r-Rüsûbi
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Delâili ¢ılleti’l-Bevli ve Ke&retihi
el-Fa§lu’&-¿âminü Min-Cümletin ¢avlin
Fi’l-Bevli’n-Na∂îci’§-~ı√√ıyyi’l-Fâ∂ılı
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Ebvâli’l-Esnâni
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Ebvâli’r-Ricâli ve’n-Nisâi
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Ebvâli’l-◊ayvânâti ve
Mu«âlefetihâ Li-Ebvâli’n-Nâsi
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Eşyâin Seyyâletin Yeşbühü’l-Ebvâle
ve’l-Far…u Beynehümâ
el-¡Alâmâtu’d-Dâlletü Mine’l-Bevli ¡Ale’§-~ı√√ati
ve’l-Mara∂ı Cemî¡an
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-Delâili’l-Berâzi
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EL-FENNÜ’¿-¿ÂLİ¿Ü MİNE’L-KİTÂBİ’L-EVVELİ
MİNE’L-¢ÂNÛNİ KELÂMUN Fİ’T-TERBİYETİ
VE TEDBÎRİ’L-MEŞÂYI»I TEŞTEMİLÜ
¡ALÂ-FA~LIN VE »AMSETE TE¡ÂLÎM
el-Fa§lu’l-Müfredü Fî-Sebebi’§-~ı√√ati ve’l-Mara∂ı ve
∞arûreti’l-Mevti
et-Talîmü’l-Evvelü Mine’t-Terbiyeti Teştemilü
¡Alâ-Erba¡ati Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Tedbîri’l-Mevlûdi Kemâ Yûledü
İlâ En Yenhu∂a
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Tedbîri’r-Re∂â¡ı ve’n-Na…li
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fi’l-Emrâ∂ı’lletî Ta¡ri∂u li’§-~ıbyâni
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Tedbîri’l-E†fâli İ≠â İnte…alû İlâ Sinni’§-~abiyyi
et-Talîmü’&-¿ânî Fi’t-Tedbîri’l-Müştereki Li’l-Bâliπîne ve
Hüve Seb¡atü ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü Cümletü’l-¢avli Fi’r-Riyâ∂eti
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Envâ¡ı’r-Riyâ∂eti
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Va…ti İbtidâi’r-Riyâ∂eti ve ¢a†¡ıhâ
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fi’d-Delki
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-İsti√mâmâtı ve ±ikri’l-◊ammâmâtı
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fi’l-İπtisâli Bi’l-Mâi’l-Bâridi
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Tedbîri’l-Me™kûli
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Tedbîri’l-Mâi
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fi’n-Nevmi ve’l-Ya…a@ati
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Mâ Yecibü En Yü™e««ire ¡An Hâ≠e‘l-Mev∂i¡i
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Ta…viyeti’l-A¡∂âi’∂-∞a¡îfeti ve
Tesmînihâ ve Ta¡@îmi ◊acmihâ
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fi’l-İ¡yâille≠î Yettebi¡u’r-Riyâ∂âte
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî’t-Tema††î ve’t-Te&âvübi
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-¡İlâcı’l-İ¡yâı‘r-Riyâ∂iyyi
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-A√vâli U«râ Yettebi¡u’r-Riyâ∂ete ve
∏ayrehâ Mine’l-A√vâli
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HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ
18.yy’da, hayatın birçok cephesinde kadim olanın karşısında ya bir tercihin olduğu ya da kadim olanı büsbütün terke mecbur eden hâricî tesirlerin
başladığı bu yüzyılda, klasik tıp karşısında yeni tıbbın ortaya çıkması, kadim
tıbbı en iyi bilenler devrine rastlar. Bu daha ziyade amelî cepheden tebarüz
eden âlim zümrenin muhafazakâr olmakla beraber müşterek tarafı yeniyle eskiyi harmanlamak, taassupları eşyayı yerli yerine koymak hikmetinden ibarettir. Bu kadrodan Tokadî’nin tıp muhiti belirlenirken ismi zikredilecek olanlar Kâtibzâde Mehmed Refî‘î (ö. 1183/1769), Abbas Vesim (ö. 1175/1761),
Gevrekzâde (ö. 1216/1801) gibi eser telif ve tercüme etmiş isimlerdir. Bunların İbn Sina mektebine mensubiyetleri yanında müstakil bir divanları, şiirin
yanında hat, musiki gibi bir sanatla meşguliyetleri ve her birinin sufî muhitlerle ileri seviyede temasları vardır ve her hâlükârda batıda şekillenen yeni
tıbba alakasız da değillerdir. Bu zevât hakkında yapılan çalışmalarda bu son
hususa bilhassa işaret edilir. Abbas Vesim’in Düstûru’l-Vesîm Fî Tıbbı’l-Cedîdi ve’l-Kadîm’inin başlığı bu vaziyeti tamamıyla anlatır.
Bu şahıslar eski tıbbı ele alırken daima hükümleri nasslarla karşılaştırır,
nassla tıbbî mütalaa arasında bir farklılık gördüklerinde ya nass ya da eski
etıbbânın sözleri tevil edilerek meseleyi tatlıya bağlarlardı. Bir diğer vasıfları da tıp literatürüne kaynaklık eden eski Yunandan Galen, Hipokrat gibi
karakterleri kendi irfân muhitlerine mensup görüp onlara belli belirsiz bir
dinî mana yüklemeleridir. Her hâlde bu, tevârüs ettikleri tıbbın meşruiyetini temin için onlara fevkalade bir müsamaha temin ediyordu.
Yukarıda hülasa ettiğim umumî manzara birden 18.yy’da onlar için biraz da huzursuz edici bir müdahaleyle bozulmaya, muhkem kabul edilen
Osmanlı tabiplerinin itibarları bazı hamlelerle sarsılmaya başladı. Ciltler
devirmiş, bir yığın telif ve tercüme vücuda getirmiş bu kadro, kadim zamanlardan beri sarayda da müesseseleşen iktidarlarını ister istemez hedef
alan, tıp kariyerlerine ve şöhretlerine nakısa getirecek olan batı menşeli
isimlerin artık saraydan da himaye gördüğünü farkediyorlardı.
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Klasik tıbbın yavaş yavaş hükmüne son verecek olan batıdan gelen bu
yeni anlayışa Tokadî’nin el-Kânûn tercüme ve şerhiyle ilk büyük cevap
verilir. Tokadî yetiştirmesi olan ve daha sonra başhekimliğe kadar yükselen
Gevrekzâde Hasan Efendi’nin (ö. 1216/1801) bu karşılaşmada yerli kadronun ve yerli anlayışın yerine geçmekte olan bu yabancı tesire sert hücumu,
kadim tıbbı imandan bir cüz’ gibi gören tavırdır:
İmdi bu dahi mülâhaza olunan hâlâttandır ki ahâlî-i Âsitâne-i Aliyye
-emânallâhu ani’l-âfâti ve’l-beliyye- hazerâtı taraf-ı Efrenc’den gelip ve
ahz olunan emti‘a-i makûleleri ki sâ‘ât ve sâir tuhaf-ı mütenevvi‘alar, nefîs
ve pâk olduğu eclden fenn-i tıbb ve ulûm-ı hikemiyyede dahi ona kıyâs
olunup o husûsu sanâyi‘-i mezbûrâna nisbet ile teşrî√-hâneler ve akademiyelerde tedbîr ve tedâvî eyledikleri merâzânın envâ‘ını ve ilel-i mütenevvi‘anın ekserîsini görmek ile üstâd-ı hâzık olup lâ-mahâle illetin mecmû‘unu kerrât ve merrât görmek ile mahâret kesb eylemiş zann ederler. Pes farz
edelim ki öyle olsunlar, o misilli üstâd olan etıbbânın ibtidâen âsitânede ne
işi vardır ki gele de bu mahalde bir mikdâr kimsenin ezâ ve cefâsını çeke,
zîrâ olduğu mevki‘in dârüşşifâsında müstevfî geçinir. İmdi farz edelim ki
ez-kazâ Gopes gibi biri gelsin, üstâd-ı hâzık olduğunu ne sûretle fark ve
temyîz edersin; eğer fenn-i tıbbdan âgâhiyyetin var ise belki bir mikdâr
oldukça teşhîs olunabilsin. Gopes üstâd âdem iken eğer Sultân Mustafâ
merhûm i‘tibâr eylemeye idi açlıktan firâr etmek rütbelerinde idi, ba‘dehu
mîrlerin himmeti ile kaldı. Sâirlerinin ahvâli ziyâde yamandır, cümlesi ispençiyar kuvvetiyle tabîbdir.
Kezâlik ulûm-ı hikemiyyenin husûsiyle fenn-i tıbbın aslı mu‘cize-i nebeviyyeden olup ba‘dehu erbâb-ı isti‘dâda ta‘lîm etmekle sanâyi‘den oldu.
Bir fenn ki mu‘cize ola, lâ-mahâle taraf-ı İzed-i muhtâr’dan vahy ile olup
ve mu‘allem olan erbâb-ı isti‘dâdın dahi ekserîsi ehlullâhtan olduğu hasebiyle vücûd-ı insâniyye ve beden-i âdemiyyenin gerek teşrî√ ve gerek a‘zâ-i
külliyye vü cüz’iyyelerini vahy ve ilhâmât ile zikr ü beyân ve kitâblarına
bast u tahrîr ü ayân buyurmuşlar iken şimdi bu melâ‘înler onların birini
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beğenmeyip Cenâb-ı Hakk ta‘âlânın yed-i kudretiyle îcâd u halk eylediği
vücûd-ı insâniyyeyi kendi kavl-i hodlarıyla tagyîr eyleyip etmedikleri hezeyân, mühmelât yoktur. İbn Sînâ’yı beğenmeyip ve Câlînûs’u hîç hesâba
saymazlar ma‘a-hâzâ İbn Sînâ’nın Şifâ ve İşârât’ının ibârâtını fark u
temyîze kudretleri yoktur, bu misilli bir alay kimselerdir. Hülâsa vücûd-ı
insâniyye sanâyi‘-i sâireye kıyâs olunur mevâddan değildir ve’s-selâm.
(Gevrekzâde, Risâle-i Zübdetü’l-Kuhliyye Fî Teşrî√i’l-Basariyye, Topkapı
Sarayı Ktp., Hazine 571, 2b)
Bu intikal devresinde devrin eser sahibi hekimlerinin müşterek cihetleri
medreseli oluşlarıdır. Dinî ilimlere fevkalade vukufiyeti olan bu kadro içinde Tokadî Mustafa Efendi aynı zamanda tercümelerinde farklı meziyetleri olan bir mütercimdir: Arapça metinlerin tercümesini hususî bir filolojik
derinlikle ele alan, mukayeseli metin çalışması ardından ana metni kuran,
bu ana metinden sonra meseleleri gören ve o meseleleri halle çalışan bir
ameliye ile tercümeyi yürüten bir dimağ. Medreseli sıfatıyla Sirâciyye tercümesinde (Ragıp Paşa Ktp., 1336) fıkhın en müşkül mevzularından miras
taksimini Türkçe ifade ederken onun tecessüsü ve notlamalar yekûnundaki
müspet teşebbüsü dikkat çeker. İşte bu hamleden sonra mütercimimiz, İbn
Sina’nın hacimli ve ancak okuyucunun anlamak için bir yığın hazırlığa ihtiyaç duyduğu hususlar içeren metninin tercümesine, Kânûn’una el uzatır.
III. Mustafa ve Ser-etıbbâ Kâtibzâde Mehmed Refî‘î’nin itimadını temin
edecek kadar filolojiye, tıp literatürüne hâkim ve sarayın hekimbaşılığında
amelî tecrübelerle isbât-ı vücûd etmiş olan Tokadî, bu tercümeye 1762 Haziranında başlar, çalışmasını 1766-67’de tamamlar.
Mütercimimiz şark tıbbının en hacimli vokabülerini içeren Kânûn’un
söz varlığını ve bilhassa tıp terimlerini gerek Kânûn şerhleri gerek ana tıp
referansları gerekse lügatlerle halle çalışır. Hakikatte en mühim kaynağı
Kânûn’un kendisidir. Neredeyse İbn Sina tarafından açıklaması yapılmamış terim bulunmaz, ancak tercümede metnin düzeni içinde o terimin
Türkçe’de açıklanması ve bilhassa Türkçe açıklanması büsbütün ehemmi-
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yetlidir. Gerek İbn Sina gerekse Tokadî, tıp terimlerine kimi zaman tarifle
kimi zaman da kavramla açıklama getirir. Metnin külliyât, müfredât, mürekkebât ya da teşrî√ât kısmlarına dağılmış olan bu malzemeyi mümkün
olabildiğince sözlük kısmında derlemeye çalıştık. Tababet tarihi ve filoloji
cephesinden mühim olan bu malzeme ana metinden, bunun şerhlerinden ve
lügatlardan tespit edilmiş, bilhassa inceleme kısmında mütercimin Türkçeleştirme çabalarına bu cihetten temas edilmiştir. Lügatı münhasıran tıp
terimlerinden oluşturmadık, müfredât kısmında bütün bitki, maden ve hayvan adları; akrabadinde birleşik ilaç isimleri ve artık ortalama okuyucunun
manasına erişemediği bütün kelime serveti çalışmanın son kısmında yer
alan lügatımıza dahil edildi.
Tokadî’nin bu tercümesi Arapça Kânûn nüshalarının karşılaştırıldığı, en sahih ibareyi bulmak için yoğun bir tahkikin icra edildiği emsalsiz
bir çalışmadır. Onda devri için alışık olmadığımız bir tavırla 16. yüzyılda Kânûn’un Roma’da yapılan Arapça baskısından, Topkapı Sarayı’ndaki
yazma nüshalarına, yine Kânûn üzerine yapılan şerh ve muhtasarlarda yer
alan Kânûn metinlerine, Şîrâzî, İbn Cümeyyi, Mesîhî, Sâmirî, Karşî gibi elKânûn mütehassıslarının kullandığı nüshalar üzerindeki kıymetlendirmelerine kadar uzanan görme cehdinin bütün neticeleri akis bulur. Tercüme
boyunca en sahih Kânûn nüshasını tespite çalışan bir kalemle karşılaşırız.
Tokadî filolojinin imkânlarını, konteks gibi enstrümanları yalnızca zaman
zaman karşısına çıkan ifadedeki bulanıklıkları gidermek için kullanmaz,
aynı zamanda doğru nüshayı, sahih ibareyi bulmak için de kullanır. Her hâlükârda bunları zihninde bırakmaz, ne yaptığını, tercihlerinde nelerin amil
olduğunu tercüme aralarında gösterir. Neşrimizde bu cihetlerin yer aldığı
kısımlar ayrı ayrı gösterilmiştir. Tenkitli metin faaliyetlerinin Osmanlı sahasında en kâmil numunesi olan bu tercümeyi bu cepheden giriş kısmında
da inceledik; nüsha karşılaştırmaları, tenkitli metin inşası yolunda kullandığı terimler ve daha bir yığın bu hususa dair enstrüman bu bölümde işlenmiştir.
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Tokadî’nin bu çalışmasına yapılan birkaç yeni çalışma onu anlamaktan
uzaktır ve bu çalışmalarda onun tercümesinin eksik olduğuna dair ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmaz. Tercüme, mütercimin kullandığı Arapça
ana nüsha olan Topkapı Sarayı Ktp. III. Ahmed,1936 ve yine mütercimin
kullandığı matbu 1593 tarihli Roma nüshası ile tercüme mukayese edilmiş,
ilaveten Beyrut’ta 1999’da Muhammed Emîn ed-Dannâvî’nin Kânûn neşriyle de kontrol edilmiştir. Netice olarak Tokadî’nin tercümede ihmal ettiği
bir tek cümle ya da kelime söz konusu değildir. Tokadî mana bulanıklığı
şarihlerce de teslim edilen birkaç yerde ifadeyi, sentaksı değil semantik
bütünlüğü merkeze alarak tercüme eder ve bu hususu belirtmeyi de ihmal
etmez. Vakıa bu, tercüme kültürünün tabii dairesine dahildir. Usul olarak
Arapça metinde tutuk olan cihetler tercümede açılır, müphem olan ifadeler
vazıh hâle getirilir. Tercümeyi kemale taşıyan bu meziyet, mütercimin hem
filolojiye hem de tababete vukûfundan ileri gelir. Tercümede zaman zaman
görülen “tercümeyi ihtisar ettik”, “uzatmaktan kaçındık” mealli cümleler
tercümenin kaynağı Kânûn için değil, şerhlerden alınan malumat için kullanılır.Tokadî’nin Kânûn’da ifadeyi kısa bulduğu için kimi zaman diğer
kaynaklara müracaat ederek ilave bilgilerle mücmel olanı mufassal hâle
getirdiği düşünülürse bir ihtisardan değil, en ziyade bir ziyadelikten bahsedilebilir. Basit bir mukayeseyle Tokadî’nin Arapça nüsha olarak Topkapı
Sarayı Ktp., III. Ahmed, no.. 1936’yı tercih etmesiyle diğer nüshalara göre
tercümede müfredât kısmını madde başlarının, meselâ diğer nüshalarda
maddebaşı yapılmayan kemer-zehre, kisîfûn, kesyûs, keşîş, kemûsûfâ, kelhîdûn-ı kebîr, kelhîdûn-ı sagîr, kuhl; lînûs, lûfâs erlî, lîskûrmûn, lesmâh,
maklâmensûs, mârtas, mârzevân, mûreflûn gibi maddebaşlarının ilavesi
derhal göze çarpar, hasılı tercüme tamdır. Her hâlükârda Tokadî’nin tercümesine esas olan Arapça nüsha Topkapı Sarayı Ktp. III. Ahmed,1936’dır.
Eksiksiz olan bu nüshayı 1593 tarihli Roma nüshasındaki ilaveleri de dahil
ederek tercüme etmiştir. Kimi zaman nüsha tercihlerinde bulunması bir eksiklik değil, bir tavırdır.
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Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin külliyat kısmını işlediği şerhi Tokadî’nin tercümede kullandığı ana referans olarak kıymet taşır. Tokadî, külliyât bölümünde Kutbuddîn-i Şîrâzî şerhini ısrarla takip eder ve neredeyse hemen hemen diğer bütün Kânûn şerhlerine yaptığı atıflar Şîrâzî üzerindendir. Tokadî külliyat tercümesinde zaman zaman tercümedeki bulanıklığı, Kânûn’un
şerhe ihtiyaç duyulan kısımlarını Şîrâzî’den ya tamamen ya da kısmen
yaptığı nakillerle giderir. Tercümeyle tercümeye hariçten dahil edilen unsurları metnin konteksinden hareketle çok defa ayırabilmek mümkündür,
Şîrâzî’den nakiller “Allâme”, “Şâri√ Allâme” kaydıyla tespit edilir, ancak
bu ilaveye ihtiyaç duymadığı, ilaveyi işaret etmeyi ihmal ettiği hâller de az
değildir. Şîrâzî’den alıntılarında alıntının bittiğini “intehâ” ibaresiyle belirttiği gibi, bunu yapmadığı için büsbütün alıntı ve tercümenin birbirinden
tefrik edilemediği hâller söz konusudur. Bu itibarla münhasıran Kânûn’a
ait metnin tercümesi ile tercümeye ilave edilen açıklamaların birbirinden
ayrılması için Şîrâzî’nin Ayasofya 3649-3956 numarayla kayıtlı şerhlerini
ve şerhin eksik cildini Fazıl Ahmed 978’den ikmalle takip ederek tercümedeki nakilleri metinde farklı renklendirmeyle ayırdık, bu suretle okuyucu
doğrudan Kânûn’un tercümesini ve tercümeye dahil edilen haricî unsurları
ayrı ayrı görebilir. Bu ayırımı bütün metin boyunca Şîrâzî dışındaki nakiller ve mütercimin kendi notlamalar için de yaptık. Okuyucu bu şekilde İbn
Sina’nın Kânûn’u ilavelerden ayrı olarak görebilir.
Çalışmamızda Tokadî’nin tercüme ve şerhinde kullandığı haricî kaynaklar imkânlar nisbetinde karşılaştırılarak gözden geçirildi, Vankulu lügatı, Kâmûsu’l-Muhît, Halîmî lügatı, İbn Kütbî’nin müfredâtı, Ahmed-i Taberî’nin Muâlecât-ı Bukrâtiyyesi, Hacı Paşa’nın eserleri, Mûcez ve Mûcez
şerheri, hadis ve diğer dînî iktibaslar müstakil metinlerden kontrol edildi.
Tokadî’nin 21 ciltte bir araya getirilmiş olan kaleminden çıkma tercümesi Râgıp Paşa Kütüphanesi’nde mevcuttur. Karalamalar, tashihler ve bir
yığın derkenarla şekillenen bu müsveddelerdeki tâlî malzemenin mühim
bir kısmı beyaza çekilen nüshalarda yer almaz. Mütercimin metni anlama
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ve anlatma cehdiyle tuttuğu bu malumat, klasik tababet metinlerine yaptığı
referanslar, nüsha tespitleri, müphem hususları vuzuha kavuşturma amaçlı
izahlar ve zengin filolojik malzemeden müteşekkildir. Bu vecheden Tokadî, hem tercüme içinde hem de haşiyelerle mütercimlik yanında şarihlik
unvanını da taşır. İbn Kütbî, İbn Baytâr, Cezelî, Muhammed-i Kazvînî, Ahmed-i Taberî gibi birçok şahsiyetin eserlerinden devşirilmiş zaman zaman
birkaç sayfaya kadar uzanan bu notlar manzumesini Tokadî beyaza çekilen
metne dahil etmek istemiş, ancak bundan her nasılsa vazgeçmiştir. Neşrimizde bütün bu malumat ilgili yerlerde dipnotlarda gösterildi, bu itibarla
okuyucu mütercimin Hamidiye 1015’in metni yanında Râgıp Paşa nüshasındaki metin haricindeki kayıtlarını bu dipnotlarda görebilir.
Esasen metin neşri müellif ya da mütercimin kaleminden çıkma nüshaya erişme faaliyetidir. Hem müsveddeler hem de mütercimin dehaletiyle
tanzim edilen tam istinsahlar elde mevcut iken gövde metni beyaza çekilen
nüshadan kuruldu. Zaman zaman vokabüler tercihine, gramere müdahalelerle şekillenerek kademe kademe müsveddelerden uzaklaşan Hamidiye
1015, Tokadî’nin tercihi olmak itibarıyla esas alındı. Doğrudan mütercim
hatlı nüshayı esas almayışımızın bir diğer sebebi de mütercim kendi hattı
olan nüshada koyduğu notlarda beyaza çekilirken, beyaza çeken müstensihi hangi ibareyi nereye koyması gerektiğine dair yeri geldikçe metnin
içinde ya da derkenarındaki uyarılar oldu. Bu müsveddenin ana nüshadan
ayrıldığını gösteren bir işaret olarak kabul edilebilir. Vakıa zaman zaman
yeniden kurulan cümleler, değişen kelimeler, müsvedde sonrası bir editöryal faaliyetin varlığını gösterir. Ancak Hamidiye 1015’i neşre hazırlarken
Ragıp Paşa 1335 (1-21)i tamamıyla karşılaştırdık, metin tamirine ihtiyaç
duyulduğunda Ragıp Paşa nüshasından köşeli parantezlerle nakillerde bulunduk. Metindeki varak numaralarını gösteren köşeli parantezler haricindeki diğer bütün parantez bilgileri mütercimin müsveddelerindendir. Müsvedde nüshadan istinsahta atlanmış yer yer bir sayfayı bulan bölümler de
bu şekilde müsveddeden ilave edildi.
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Sonuç olarak Huneyn b. İshak ve takipçilerinin antik dönem Yunan tıp
metinlerini tercüme faaliyetlerinde nüsha karşılaştırma teşebbüsleri, İbn
Cümeyyi’in en sahih el-Kânûn nüshasına ulaşma çabaları, el-Kânûn’un telifinin ardından başlayan şerhlerde nüsha tenkitleri ve tercihleri, bilhassa
Kutbuddîn-i Şîrâzî pratiği Tokadî Mustafa Efendi’nin el-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın
Türkçe tercümesinde ileri bir safhaya taşınır. Bu çalışmamızda Tokadî’nin
tercümesini tenkitli metin merkezinde nasıl hazırladığını, esas aldığı yazma
ve matbu Arapça el-Kânûn nüshalarını, tercihlerini, tercihlerini dayandırdığı ölçüleri, tenkitli metni inşa ederken kullandığı terimler manzumesini
göstermeyi amaçladık. el-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın çevirisi yapılan bütün diller
içinde eksiksiz ve en mükemmel tercümesi onun bu çalışmasıdır. Tercüme
Türkçe’dir ve ilmî bir tercümenin bilimsel yöntemleri Tokadî tarafından bu
eserde izah edilerek yapılmıştır, bu cihetle eser tercüme tarihimiz ve bilhassa edisyon kritik çalışmalarımız için kurucu metin özellikleri taşımaktadır;
Tokadî’nin farklılığı Kânûn tercümesinde selef ve haleflerinden bilhassa
bu hususlarda belirir:
İbn Sina’nın Arapça yazdığı eserini tamamladığı tarihten kısa bir zaman sonra üzerinde tercüme ve şerh faaliyetleri başladı. İlk defa Toledo
(Tuleytula)da kurulan tercüme okulunda 12. yy’da İbn Sina’nın Kânûn’un
Latince’ye çevrildi. Bu çevirinin karakteri, Hristiyan bir Yahudi (Johannes)
Arapça ibareyi sesli şekilde okuduktan sonra yine Katalanca seslendirilmesi, bu çevirinin aynı anda Dominicus Gundissalinus tarafından Latinceye
aktarılması şeklindeydi. Bu ilk çevirilerin ibtidailiğini bir yana bırakırsak
Kânûn’u ilk defa tam metin hâlinde Toledo’da Gerard de Crémone (11141187) çevirdi: Liber Canonis quem Princeps Aboali Abinsceni de Medicina
Edidit. 16.yy’da daha çok Andrea Alpago adıyla tanınan İtalyan filozof
ve tabip Andrea Bellunese (Andrea Bongajo)in arkasında bıraktığı Yunan
ve Arap yazmaları arasında bizi ilgilendiren eseri Venedik’te 1544, 1546,
1555, 1595, 1608’de basılan Avicennae Liber Canonis, De Medecinis Cordialibus et Cantica başlıklı Kânûn’un Latince çevirisidir. Batıda daha ziya-

Tahbîzü’l-Mathûn

de nüshaların bolluğu cihetiyle İbranice tercümelerden bahsedilebilir. Bu
tercümelerin hiçbiri üzerinde bunların ana Arapça metinle anlam ilişkisini ele alan bir çalışma, aktarmalarda gerçekliğin vaziyetini tetkik eden bir
metin, Kânûn’un vokabülerinin doğru tespit edilip edilmediği, bu hususta
ciddi lügatler kullanılıp kullanılmadığı, kimi ibarelerdeki anlam bulanıklıklarını bertaraf eden akademik notlar vs. bulunmadığı gibi bu tercümelerde
Kânûn üzerinde yapılan şerhlerden de istifade edilmez. 20.yy’a kadar Arapça Kânûn’la Latince ve İbranice’ye aktarılan Kânûn arasında mukayeseli
bir çalışmaya rastlanılmaz. Bu yüz yıla kadar Arapça Kânûn’un herhangi bir başka batı diline tercümesi de yapılmamıştır. 20. yy’a gelindiğinde
İngilizce’ye yapılan iki tercüme de Kânûn’un sadece ilk cildidir. Gerek
O. Cameron Gruner’in A Treatise On The Canon Of Medicine Of Avicenna
(London, 1930) gerekse Mazhar H. Şah’ın The General Principles of Avicenna’s Canon of Medicine (Karachi, 1966) tercümeleri Kânûn’un birinci
bölümü olan külliyatla sınırlıdır. Gruner, Kânûn’u tercümesini Juntine tarafından yapılan 1595 ve 1608 tarihli Latince tercümesinden, Arapça metni
ise 1593 tarihli Roma ve 1294/1877 tarihli Bulak baskıları üzerinden şekillendirir. Mazhar Şah ise tercümede Arapça metnin 1291/1874 baskısını ve
daha önce Kânûn’un Urduca’ya yapılan tercümelerini referans alır. Mazhar’ın tercümesinin meziyetlerinden biri Gruner’in tercümesinde atladığı
anatomi bölümünü ihmal etmemesidir. Gruner külliyatın kısmen tercümesinde onu notlar ve bu notlarla tercümeyi zenginleştirir, ancak hem Gruner
hem de Mazhar Şah’ın Arapça’ya referansları gözönünde tutulduğunda onların erken dönem kaynaklara hâkimiyetleri sınırlıdır ve daha ziyade tercümeler üzerinden Kânûn’u ele alırlar. Yakın zamanlarda Lale Bahtiyar’ın
editörlüğünde bu ciltler ve diğer eksik ciltler yeniden yayımlanmış olmakla beraber, ilk paragrafta kaydettiğim sıkıntılar hala geçerlidir. Almanca’ya ve Fransızca’ya Kânûn’dan ancak parçaların tercümesi yapılmıştır:
Kânûn’un üçüncü kitabından göz kısmı J. Hirschberg ve J. Lippert tarafından Die Augenheilkunde Des Ibn Sina Aus Dem Arabischen Übersetzt Und
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Erlautert (Leipzig, 1902), J. Sontheimer tarafından da Kânûn’un beşinci
cildi Zusammengesetzte Heilmittel Der Araber Nach Dem (Freiburg, 1844)
adlı çalışmalarıyla Almanca’ya; böbrek ve mesane taşları bölümünü P. de
Koning, Traite Sur Le Calcul Dans Les Reins et Dans la Vessie (Leyde,
1896, s. 228-267) çalışmasında, yine aynı yazar bu anatomi bölümünü
Trois Traites D’Anatomie Arabes Par Muhammed İbn Zakariyyâ Al-Râzî,
‘Ali İbn Al-‘Abbâs et ‘Ali İbn Sînâ Texte İnedit De Deux Traites, (Leide, 1903,
s. 432-774) adlı çalışmasıyla Fransızca’ya aktardı. Rusça’ya Kanon Vrachebnoi Nauki, 1-5 (Tashkent, 1954-1960) adıyla, Farsçaya da Abdurrahmân Şerefkendî tarafından 8 cilt olarak (Tahran, 1988) çevrildi.
Bu tercümeler arasında Tokadî’nin tercümesi baştan beri işaret ettiğimiz
hususiyetleriyle müstesna bir mevkii işgal eder ve onun bu çalışmasındaki
fâikiyeti, kendisinden önce ve sonra yapılan bütün tercümeler için geçerlidir.
Eserin hazırlanmasını Türkiye Yazmalar Eserler Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Muhittin Macit teklif etti; bizi bu teşebbüse sevk ettiği için kendisine müteşekkiriz. Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’ya da neşrin her safhasında
bizimle kurduğu müspet temas için teşekkür ederiz.

GİRİŞ
el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi Sahibi Mustafa Tokadî Efendi
Tokadî kendisine dair Kânûn tercümesinde verdiği “Emmâ ba‘d mevlid-i behîni belde-i Tokat ve şeref-gâh-ı ikâmeti Kostantiniyyetü’l-mahmiyye sînet ‘ani’l-âfât olan müznib-i dâmi‘ü’l-‘ayn Mustafâ bin Ahmed
bin Hüseyn” ibarede dedesinin adını Hüseyin, babasını Ahmed olarak
kaydeder. Tokat’ta doğmuş, ama İstanbul’da ikamet etmiştir. İkamet bilgisi, memuriyetleri için muvakkaten bulunduğu diğer vilayetler istisna
edilirse umûmî vaziyetini tayin içindir. İstanbul’da daimi ikametini bir
başka eserinde “Tokadî Mustafâ el-İslâmbolî ikâmeten ve tavattunen”
kaydıyla da verir (Bkz. el-İbtihâc Fî Şerhi’s-Sirâc, Râgıb Paşa Kütüphanesi 1336, vr. 1b). Toklu Dede haziresinde bulunan mezar kitabesinde
kısa biyografisi derc edilmiştir: “Merhûm ve magfûrun leh cennet-mekân
firdevs-âşiyân hâlâ Mekke-i mükerreme pâyesi olup sâbıkan Bursa’dan
ma‘zûl iken vefât eden mütercim-i Kânûn Tokadî Hâce Mustafâ Efendi’nin rûhîçün rızâen lillâhi el-fâtiha. Fi’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr
sene 1196” (25 Ocak 1782).
Tokadî Mustafa Efendi’nin Toklu Dede haziresindeki mezarının bir
sıra arkasında kitabesinden onun da ilmiyeden olduğu anlaşılan oğlu Mehmed Râşid’in mezarı yer alır: “Mûsıla-i Süleymâniyye müderrislerinden
ve etıbbâ-i hâssadan mütercim-i Kânûn Tokadî Mustafâ Efendi-zâde merhûm ve magfûr el-muhtâc ilâ rahmeti rabbihi’l-gafûr cennet-mekân ve
firdevs-âşiyân Mehmed Râşid Efendi’nin rûhuna el-fâtiha. Fî sene
2 Zilhicce 1210” (28 Haziran 1796).
Mehmet Süreyya, Tokadî Mustafa Efendi’nin mezar taşındaki bilgilere
Tokadî’nin memuriyet yerlerini ve tayin tarihlerini ilave eder: “Muharrem
1178’de (Temmuz 1768) Yenişehr-i Fener mollası ve Zilkade 1186’da
(Şubat 1773) Bursa mollası ve sonra Mekke payesine sahip oldu, 1196’da
(1782) vefat etti.” (Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul, 1996,
s. 1156). Tokadî Mustafa Efendi’nin biyografisinden ziyade tababet mesleğine temas eden Mehmed Tahir Efendi, Tokadî’nin mezar kitabesine ilaveten iki eserine kısaca temas eder (Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri,
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1333, III, s. 237) Süheyl Ünver’in tespit ettiği Başbakanlık Arşivi’nde 790
numaralı dosyada mütercimimizin oğlunun Tokat’ta Pervane Bey Darüşşifası’na tayini zikredilmiştir. (Süheyl Ünver, İbni Sina Hayatı ve Eserleri Hakkında Çalışmalar, İstanbul, 1995, s. 75). Yine Ünver, “Kanunu
İlk Defa Türkçeye Çeviren Tokatlı Hekim Mustafa Efendi ve Tercümesi”
başlıklı makalesinde yukarıdaki bilgileri tekrar eder ve tercümesinin nüshalarının tavsifini yapar. (Süheyl Ünver, “Kanunu İlk Defa Türkçeye Çeviren
Tokatlı Hekim Mustafa Efendi ve Tercümesi”, Büyük Türk Filozof ve Tıp
Üstadı İbn-i Sina, Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında Tetkikler, Ankara, 2007,
s. 367-376)
Kısa biyografisinde müderrisliği ve saray hekimlerinden (etıbbâ-i
hâssadan) oluşuna dair bilgiler bulduğumuz mütercimimizin intisap ettiği ders halkaları, tesirinde kaldığı hocalar, sufîlik karşısında vaziyeti vb.
kaynaklarda tespit edemediğimiz cihetleridir. Kaynaklar onun halkasından
geçen iki isme işaret eder: Biri daha sonra şeyhülislâm olacak olan Ataullah Mehmed Efendi (Ahmed Cevdet Paşa, Târih, 1309, İstanbul, s. 245),
diğeri daha sonra saray baş hekimi olacak olan Gevrekzâde Hasan Efendi
(A. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, 1982, İstanbul, s. 211)
Tokadî’nin iki eseri vardır:
el-İbtihâc Fî Şerhi’s-Sirâc: Hanefî fıkhında miras taksimini ele alan
ferâiz ilminde en muteber kalemlerden Muhammed b. Abdürreşîd es-Secâvendî’nin el-Ferâizü’s-Sirâciyye adlı eserinin tercüme ve şerhidir. Osmanlı
sahasında daha önce Halîl Konevî, Rûşenî, Yûsuf b. Âyîne Bey gibi kalemlerce tercümesi yapılan Sirâciyye’yi yeniden ve bu sefer yetkin bir şekilde
el-İbtihâc Fî Şerhi’s-Sirâc adıyla yapılan tercüme ve şerhi onundur (Bkz.
Râgıp Paşa, 1336)
Tahbîzü’l-Mathûn: Bu eserinden bahseden kaynaklarda ve kütüphane kataloglarında zaman zaman Tebhîzü’l-Mathûn kaydedilse de “doğrusu öğütülmüş olanın, unun ekmek yapılması” anlamına gelen Tahbîzü’l-Mathûn’dur. 21 ciltlik mütercimin desti hattı nüshasında vakıf mühürlerinde açıkça “Tahbîzü’l-Mathûn” adı görülür: “Kad vakafe mütercimü
hâze’l-kitâbi’l-müsemmâ bi-Tahbîzi’l-Mathûn hısbeten lillâhi’l-Meliki’l-Kerîm ve tâliben li-merzâti rabbihi’r-rahîm Tokadî Mustafâ Efendi b.
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Ahmed b. Hüseyn gufire lehüm” Eser “Tahbîzü’l-Mathûn-ı Ceyyid” tam
tarihinin ebced karşılığı olan 1180/1766-67 tarihinde tamamlanıp Sultan
Mustafa’ya takdim edilmiştir.

Tahbîzü’l-Mathûn Tercüme Sebebi ve Nüshaları
Râgıp Paşa Nüshası: Tokadî’nin bilinen iki eserinin de elimizde desti
hattı mevcuttur ve her iki eserde Râgıp Paşa Kütüphanesi’ne mütercimimiz tarafından vakfedilmiştir. Tokadî, İbn Sina’nın hala bu tıp eserinin ana
referans metni, düstûru’l-amel olduğunu kaydettikten sonra onun meselelerini kavramanın ancak ilâhî yardımla mümkün olabileceğini, manasından
istifade edebilecek imkânı haiz olanların fevkalade az olduğunu tespitten
sonra III. Mustafa’nın doğrudan talep ettiğini “Kânûn sehl ta‘bîrât ve eshel
takrîrât ile lisân-ı Türkî’ye tercüme olunup menâfi‘i ile havâss u ‘avâmmın
intifâ‘ eylemelerine meyl-i hümâyûnları ta‘alluk buyurulduğu muhakkak
olduğuna binâen” şeklinde ifade ettikten sonra elini kaleme uzatır ve eseri
tercümeye başlar.
Yukarıdaki kısa nottan ibaret olan Râgıp Paşa nüshasındaki (1335,
1b-2a) eserin tercüme sebebi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Tıp
Tarihi Kütüphanesi’nde (İÜTTM, R794/1855) bu sefer yazmanın başında
değil sonunda ve artık hüner göstermeye matuf terkipli musanna bir dille
aktarılmıştır.
Dikkat çekici bir bilgi mütercimin kaleminden çıkma nüshanın üçüncü
cildinde (Râgıp Paşa, 1335/1, 4b) üzeri çizilmiş bir notta yer alır: “Benim
oğlum hâfız efendi, bu büyük hâşiyeyi sarây-ı hümâyûn nüshasına tahrîr
buyurmayın, zîrâ içinde bilmediğimiz şeyler vardır, su’âl olunsa halli müteyesser olmaz!” Bu ibareden anlaşılan, mütercim nüshası beyaza çekilmeden okunmuş ve herhâlde kontrol okuması tercümenin yapılmasını isteyen
Ser-etıbbâ Kâtibzâde Mehmed Refî‘î tarafından yapılmıştır. Mütercim nüshasının yekûnu 21 cilttir; ciltler orta boyda her biri 105-135 vr. arasında
hacme sahiptir. Râgıp Paşa, 1335 numara ile kayıtlı 21 cilt (1335-1’den
1335-21’e kadar) olan bu ciltlerin:
Külliyât cildi altı defterde 1175 Zilhiccesi başında (Haziran 1762), müfredât kısmının üç defterde tercümesini 1179 Şabanı ortasında (Şubat 1766);
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teşrî√ât cildi sekiz defterde 1178 Rebiülahiri başında (Eylül 1764); cüziyât
cildi üç defterde 1179 Saferinin 23’ünde (Ağustos 1765); akrabâdîn cildi bir defterde 1180’de (1766-67) olmak üzere beş yıl kadar bir zamanda
tamamlanmıştır. Mecmuu 21 cilt olan bu defterler (Râgıp Paşa Ktp. 13351’den 1335-21’e kadar) mütercimin kendi elinden çıkmış olan metinlerdir.
İstanbul Üniv. Çapa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ktp. Nüshası: Akil Muhtar
Özden’in hususî kütüphanesinden Tıp Tarihi Kütüphanesi’ne intikal eden
ve İÜTTM, R794/1855’de kayıtlı bu nüsha Tokadî’nin sadece birinci kitabı
olan külliyat bölümünü içerir. Sıhhat bakımından hayli istinsah hataları barındıran büyük boy bu nesih hatlı nüsha 230 varaktan müteşekkildir.
Bağdat Köşkü Nüshası: Mevcut nüshalar arasında şekil itibarıyla bir
hayli estetik olan bu erkân nüshası Bağdat Köşkü, 342 numarada kayıtlıdır.
Büyük boy 890 varaklık bu tam nüsha talik hatla yazılmıştır.
Hamidiye Nüshası: Hazırladığımız metne esas teşkil ettiğimiz bu 592
varaktan müteşekkil nesih hatlı Hamidiye, 1015’te kayıtlı tam nüsha Bağdat Köşkü nüshası gibi büyük boy, müstesna şemseli bir ciltte ve fihristlidir. Yazmanın neşrinde bu nüshanın esas alınmasının sebebi, yazma sonundaki derkenar kaydında (592a) bu nüshanın mukabelesinin yapıldığının
belirtilmesidir.
Buraya kadar zikrettiğimiz nüshaların şekilce etraflı tavsifleri Süheyl
Ünver tarafından yapılmıştır: Süheyl Ünver, “Kanunu İlk Defa Türkçeye
Çeviren Tokatlı Hekim Mustafa Efendi ve Tercümesi”, s. 367-375.
Yazmanın yukarıdaki nüshaları dışında henüz görmediğimiz Mısır Milli
Kütüphanesi’nde kayıtlı iki nüshası vardır (Tıbbı Türkî, Talat 10; Tıbbı
Türkî 6).
Tokadî Tercümesinde Kânûn Şerh, Muhtasar ve
Haşiyeleri, Müfredat Metinleri
Tokadî’nin belirsiz olanı belirli kılmak, kısa olanı açmak, mütemadiyen okuyucuyu tasavvur ederek mananın okuyucunun zihnine intikalinde
oluşabilecek tereddütleri bertaraf etmek için bir yığın teşebbüse girişmesi,
tercümenin zaman zaman ötesine geçmesi, daha önce benzer çabalara girenlerin tecrübe ve bilgilerinden istifade etmesi, doğru metni tespit etmesi,
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doğru olmayanı ayıklaması, tenkitli metni inşa etmek için nüshaları tenkit
etmesi, hasılı kadim literatürü, sahih lügatları elden geçirmesi gerekiyordu.
Ne elinde Kânûn’un Arapça’dan bir başka dile yapılmış tercümesi vardı ne
de daha önce Türkçe’ye yapılmış bir tercümesi. Bu faaliyete girişmeden
önce tababet mesleğinde temin ettiği amelî tecrübe ve metinlerle temasından kaynaklanan nazarî müktesebat ve dinî ilimlerle meşgul olmasından
ileri gelen bir dikkat ve nihayet sarayın zengin kütüphanesinden istifade
imkânları ile tercümeye başlar. Daha önce bahsettiğimiz Tokadî’nin sağlam metin kurma ameliyesi, referans metinleri kullanmasıyla beraber yürür. Herhâlde ilk müracaat metni Kânûn şerhleridir ve merkeze aldığı ana
şerh Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin et-Tuhfetü’s-Sa‘diyye’sidir.
İbn Sina sonrası başlayan Kânûn şerhlerinin esas literatürü 13. ve 14.
asırlarda şekillenir. Râzî, Havincî (Hûnecî), Ekmelüddîn-i Nahcıvânî…
Bunlardan Kânûn’u tıp tarihinde kendisine şahsî bir meseleye dönüştüren, ömrü onu okutmak ve şerh etmekle geçen Kutbuddîn-i Şîrâzî
(ö. 710(1311), İbn Sina’nın Kânûn’unu et-Tuhfetü’s-Sa‘diyye adıyla kaleme aldığı şerhinde bir yığın not ve mülahazayla metni inceler, şerh eder.
Şiraz’da Bîmâristân-ı Muzafferî’de tabip olan babası Ziyâdüddîn
Mes‘ûd b. el-Muslih el-Kâzerûnî’nin yanında on dört yaşına kadar tıp
tahsil eden Kutbuddîn, babasının vefatından sonra on yıl aynı yerde tabip
olarak vazifede bulunur, amcası Tabip Kemâleddîn Ebi’l-Hayr b. Muslih
el-Kâzerûnî, Şemseddîn Muhammed b. Ahmed el-Hakîm ve Şerefüddîn
Zekî el-Bûşekânî maiyetinde Kânûn’u tetkik eder. Mesaisini daha ziyade
bu esere teksif eden Kutbuddîn üzerinde yürüyeceği metnin çetinliğinden
muzdariptir:
“Fenn-i tıbbda te’lîf olunan kütübün cümlesinden Külliyyât-ı Kânûn’un
medreki ya‘nî mahall-i derki ve bilmesi gâyet su‘ûbetli ve sülûk olunacak
mesleki ya‘nî yolu azyak ve daracıktır onun için ki Külliyyât-ı Kânûn bir
deryâdır ki onun emvâcı zâhiredir ya‘nî dalgaları artar ve yükseğe kalkar
ve her iki mevcinin arası iki dağ arasında olan sahrâ-i bî-pâyân gibi vâsi‘ ve
geniştir, o vâsi‘ mahallerin mesâlik-i kesîresi ve medâric-i müte‘addidesi
vardır ki her birinin mesâha olunacak arşını kebîr ve uzundur ve o mefâzenin bir tarafından taraf-ı âherine vusûl ‘usretlidir. Ve ona binâen bi’l-cümle
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‘ulemâ-ı üvel efkâr-ı kesîresini ona sarf ve cemî‘an hukemâ enzârını ona
kasr eylemiş iken kezâlik fenn-i münâzarada mahâreti olan ehl-i nazarın
yedlerinde mütedâvil olup küheylân atlar gibi onun meydânında müsâbaka ya‘nî koşu etmiş iken zulumât memleketinde muhtefî olan âb-ı hayât
gibi Kânûn içinde pinhân olan fevâid ve beyânı âşikâr ve ‘ayân edemediler
ve o ma‘denden cevâhir-i mezâyâya vâkıf ve nâil olamadılar. Ve ma‘ahâzâ yine o kitâbın fazl ve şerefini erbâb-ı temyîzden olup gassı semînden
ve ceyyidi redîden farka kâdir olanlar cemî‘an ikrâr ve i‘tirâf eyleyip o
cehâbize-i nakkâdın nakd ve ihtiyârları hasebiyle o kitâb kibâr ve sıgârın
müstahseni ve ke’ş-şems fî râbi‘ati’n-nehâr bu fennde te’lîf olunan cemî‘an
kütübün eşheri ve ahseni oldu.” (Tokadî, 128b).
Bu eserin düğümlerini çözmek için ilim yolculuklarına başlar, Horasan, Irâk-ı Acem, Irâk-ı Arab, Bağdat, Bilâdu’r-Rûm bu tahsil için gittiği
yerlerdir. Bu şehirlerde hekimlerle görüştüğünü, sıkıntılarını gidermek için
onlara sorular sorduğunu, 781’de Kalavun’un yanına elçi sıfatıyla Mısır’a
gittiğini, orada Kânûn’un üç tam şerhini, İbnü’n-Nefîs’in (Ebü’l-Hazm
el-Karşî), Ya’kûb b. İshâk es-Sâmirî’nin ve Ya‘kûb b. İshâk el-Mesîhî’nin
(İbnü’l-Kuff) şerhlerini elde ettiğini, ayrıca Necmüddîn b. el-Miftâh’ın
Kânûn’la ilgili sorduğu sorulara Sâmirî’nin verdiği cevapları bulduğunu,
İbn Cümeyyi‘in bu mevzudaki çalışmasını, Havâşî-i ‘Irâkiyye dediği Emînüddevle b. Tilmîz’in eserini ve daha bir yığın eseri görme imkânı bulduğunu kaydeder. Artık müşkillerini halletmiştir. 682’de başladığı Kânûn
şerhini Tebriz’e dönünce Gazan Han’ın veziri Sa‘düddîn Muhammed b.
Tâcüddîn es-Sâvecî’ye takdim eder. (Kutbuddîn-i Şîrâzî, Tuhfetü’s-Sa‘diyye, Ayasofya, 3649, 3b-6b)
Neredeyse klasik dönemin bütün Kânûn şerhleri ve tababet eserleri
Şîrâzî’nin bu şerhinde değerlendirilir. Bu şerh, İbn Sina’nın eserinin ilk
cildini, külliyât kısmını ele alır ve bu ilk cildi dokuz ciltte şerh eder.
Kutbuddîn, Tokadî’nin tercümesinde metin boyunca “Allâme” unvanıyla anılır ve ilk cildin tercüme ve notlandırılmasında şerhi satır satır takip
edilir. Kânûn’un anlaşılmasında en mühim kaynak ve daha sonra yapılan
bütün tercümelerde hiç kullanılmayan bu şerh, Tokadî’nin adeta ilk ciltte
yüzlerce alıntıyla tercümesini şerhe dönüştürdüğü eserdir. Neredeyse To-
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kadî’nin külliyât kısmı tercümesinde metin içi notlamalarının tamamı, Râgıp Paşa nüshasındaki derkenarların da bir kısmı Şîrâzî’dendir.
Türkiye yazmaları arasında et-Tuhfetü’s-Sa‘diyye’nin Fazıl Ahmed 968
kayıtlı nüshası yegâne tam nüshadır. Ayasofya 3649-3656 arasında yer
alan sekiz ciltlik nüshası şerhin bir cildi eksik olmakla beraber diğer (Fatih 3574, Şehit Ali Paşa 2047, Nuruosmaniye Kütüphanesi 3467) mevcut
olanlar içinde diğer eksik nüshalara göre tam metne en yakın olan nüshadır.
Herhâlde Tokadî, saray kütüphanesinde bulunan nüshayı kullanmış olmalı.
Fahrüddîn er-Râzî’nin (ö. 606/1210) bir yığın eseri arasında İbn
Sînâ’nın Kânûn’unun belirli bölümlerine yazdığı kısa şerh (Manisa İl Halk
Ktp, no: 1767; İbraniceye tercümesi: Bibliotheque Nationale de France, Hebreu 1208) Kânûn’a şerh geleneğini başlatır. Şerhin münhasıran
Kânûn’un birinci kitabına yapılması takipçilerinin de umumiyetle bu tavrı
sürdürmesinde amil olur. Râzî sonrası şerhler artık en doğru Kânûn nüshasını belirlemek, diğer şerhlerin eksiğini gidermek, yanlışını tashih etmek ya
da şerhler içinde bir şerhin iddiasını diğerlerine karşı savunmak gibi maddelerle gelişir. Her hâlükârda şerhin kapısını aralayan Râzî’nin kıymeti,
tababet geleneğinde nisbeten belirsiz bir isim olarak daha ziyade bu şerhler
içinde yer almasıdır. Üzerine kayıtlı et-Tıbbu’l-Kebîr, Ravzu’l-‘Arîz Fî İlâci’l-Marîz, et-Teşrî√ Mine’r-Re’s İle’l-Halk adlı eserler bulunan Râzî’nin
tıpla ilişkisine karşın bu sahada klasik dönem sonrası kaleme alınan eserler
onu referans seviyesine yükseltmez, onun diğer Râzî (Zekeriyyâ) karşısında tababetteki şöhreti sönüktür.
Râzî, Şerhü’l-Kânûn ya da Hallü Şükûki’l-Kânûn adıyla bilinen
(İÜ Yazmalar 3522, 3685; Bodlian, 525, 708) eserini ancak erken dönem
Kânûn şarihlerinin bir kısmı referans verir. Tokadî bu çalışmayı hem Şîrâzî
üzerinden ve hem de Râzî’nin bizzat kendi metnin üzerinden kullanır. Herhâlde Tokadî’nin devri itibarıyla ancak birkaç nüshası intikal etmiş olan
Râzî şerhine intikali ve onu doğrudan kaynak olarak kullanması dikkatini ve ciddiyetini gösterir, fakat doğrudan Râzî’ye referansları azdır. Az
sayıda misalde (havâ-i galîz ve havâ-i kedir bahsinde iktibaslarında Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin Tuhfetü’s-Sa‘diyye’sinden ayrı (bkz. Nuruosmaniye
Ktp, no: 3467, vr. 284a), Râzî’nin Hallü Şükûki’l-Kânûn’undan
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(bkz. Manisa İl Halk Ktp, no: 1767, vr. 97a) ayrı yapar (Tokadî, vr. 38b).
Tokadî tercümesinde tavır olarak, diğer şerhler için benimsediği gibi, her
bir Kânûn şerhine ayrı ayrı bakmak yerine sık sık diğer şerhlerden referans
veren Kutbuddîn-i Şîrâzî üzerinden bu şerhleri okumayı ve onlardan nakil
yapmayı tercih eder. Râzî’nin Kânûn şerhine dair umumî değerlendirmeyi
de Şîrâzî’den aktarır:
“Hazret-i İmâm Fahrüddîn er-Râzî feth-i kelâm ve esrârını keşf semtine
imâle-i zimâm eyleyip külliyyât-ı Kânûn’un ba‘zı mahallini şerh ve ba‘zı
mahallini redd eyledi ve ba‘zı mahalline dahi aslâ ta‘arruz eylemedi ya‘nî
terk eyleyip o mahalli ne şerh eyledi ve ne redd eyledi, külliyyâtın evvelinden a‘zâ-i müfredenin teşrî√ine gelinceye kadar şerh edip ve teşrî√e ta‘arruz eylemeyip bâbu’l-kuvâdan nabzın hâtimesine gelince kadar şerh eyledi
ve şerhi müteferrik olup ittisâl ve vilâ üzere olmadı ve cerhi şerhi içinde
oldu. Ve terk eylediği mahaller teşrî√le nabzın âhirinden âhir-i külliyyâta
gelinceye dek mevcûd olan mahaller oldu.” (Tokadî, 128b)
Tokadî tabii olarak tercümesinde Râzî’den nakilleri sadece eserin birinci kitabında zikreder: 28a, 38b, 65b, 71b, 75b, 76a. Bilhassa nabız mevzuunda nisbeten hacimli bir bölüm aynen tercümede yer alır (71b. Râzî’ye
dair birkaç anekdot için bkz. 46b, 64a).
İbn Sina’nın tıp sahasında maruf talebesi Şerefüddîn Muhammed b.
Yûsuf el-Îlâkî’nin (ö. 536/1141) Fusûlü’l-Kânûn adıyla yaptığı Kânûn
muhtasarı, İbnü’n-Nefîs’in yine Kânûn’dan yaptığı el-Mûcez adlı muhtasarı
üzerinde yapılan şerhlerle hususî bir literatür şekillenir. (İbn Ebî Usaybi‘a,
age, I, s. 20) Îlâkî’nin Fusûlü’l-Kânûn ya da el-Fusûlu’l-Îlâkiyye adlı külliyat muhtasarını (Bibliotheque Nationale, Arabe 5105) Emînüddîn Ebü’sSenâ et-Tebrîzî (ö. 621/1224-25) Bastu’l-Kavî Fî Şerhi Muhtasari’l-Îlâkî
adıyla, Tâcu’r-Râzî (Mahmûd b. Alî el-Hımsî, ö. 735/1334-35) el-Emâli’l-‘Irâkiyye Fî Şerhi’l-Fusûli’l-Îlâkiyye adıyla, Fahrüddîn-i Esferâinî
(ö. 760) Şerhu Fusûli’l-Îlâkiyye adıyla ve İbnü’l-Îlâkî (ö. 790/1388) Şerhü’l-Îlâkî adıyla şerh etti. Îlâkî’nin muhtasarına yapılan diğer başka şerhler olmakla beraber bunların arasında rağbet gören Muhammed b. Mahmûd el-Âmulî’nin (ö. 753/1352) Şerhu Fusûli’l-Îlâkiyye’si (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, 2486; Damad İbrahim, 930) ve Sedîdüddîn Muhammed

Tahbîzü’l-Mathûn

es-Simnânî’nin şerhi (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 3646; Bibliotheque
Nationale, Arabe 2917) oldu.
Fahreddîn Râzî’nin talebelerinden ve daha çok Kutbu’l-Mısrî adıyla
maruf olan Kutbuddîn İbrâhîm-i Mısrî (ö. 618/1221-22) (bkz. İbn Ebî
Usaybi‘a, age, II, s. 30; Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, thk. Ahmed el-Arnaûd,
Türkî Mustafâ, 2000, VI, 46) çalışmasında hem Kânûn’un külliyatının baş
kısmını şerh eder, hem de aynı eserinde Îlâkî’nin külliyat muhtasarının şerhini yapar.
Hocası Râzî’ye bağlılığındaki taassupla Râzî’yi ve Mesîhî’yi tıpta İbn
Sînâ’nın fevkinde gören Kutbuddîn İbrâhîm-i Mısrî’nin 100 varak kadar
olan şerhinin nüsha sayısının azlığı (Topkapı Sarayı Ktp.1931, 1948, 2025,
Bibliotheque Nationale, Arabe 5106) ve eserin hacmen vaziyetini de katarsak tesirinin hududunu tayin ederiz. Moğol istilasında Nişabur’da öldürülen Mısrî’nin bu yegâne eseri diğer tıp literatüründe doğrudan akis bırakmış
görülmez, ancak bilhassa Mesîhî’nin şerhinde Mısrî’nin Kânûn şerhinden
yaptığı iktibaslar dolaylı olarak yer alır. Tokadî ismen bildiği bu şarihe dair
Şîrâzî’den kısa malumat aktarır: “Ve Cîlî’den sonra Kutbuddîn İbrâhîm-i
Mısrî hazretleri külliyyâtın evâilinden mikdâr-ı kalîl şerh edip ve ba‘dehu
Îlâkî’nin külliyyâtını şerh edip külliyyât-ı Kânûn şerhine onu tekmile eyledi.” (Tokadî, 128b) Tokadî, Îlâkî’nin eserini ise doğrudan kullanır: 97a,
97b, 230b. Mütercimimiz, Âmulî’nin Îlâkî’ye yaptığı şerhe de zaman zaman atıf yapar (60b, 109b).
Sâmirî şöhretli Ya‘kûb b. İshâk es-Sâmirî el-Mütetabbib’in (ö. 681/
1282) eseri İbn Ebî Usaybi‘a’ya göre Fahreddîn-i Râzî’nin, Kutbuddîn
İbrâhîm-i Mısrî’nin ve diğer şarihlerin görüşlerini bir araya getirdiği kâmil bir şerhtir. (İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-Enbâ Fî Tabakâti’l-Etıbbâ, haz.
August Müller, Frankfurt am Main, 1995, II, s. 272-273; Topkapı Sarayı
Ktp. 1946). Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin çok sonra temin edebildiği ve şerhinin
ancak son yarısında istifade edebildiği bu şerhi de Tokadî, Şîrâzî üzerinden
takip eder (128b).
Tokadî’nin tespitiyle Havincî ve umumî literatürde “Hunecî” olarak
bilinen Efdalüddîn Muhammed b. Nâmver b. ‘Abdülmelik el-Havincî’nin (ö. 646/1248) Kânûn üzerine çalışması esas itibarıyla Râzî’ye karşı
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bir reddiye mahiyetindedir (Bibliotheque Nationale, Arabe 2937, 2938).
632/1238’de kendisiyle Kahire’de bir araya gelen ve ondan Kânûn okuyan İbn Ebî Usaybi‘a (ö. 668/1269) onun tıbba dair bu şerhi dışında Edvâru’l-Hummayât’ını da zikreder. (Bkz. İbn Ebî Usaybi‘a, age II, s. 120-121)
Türkiye kütüphanelerinde nüshasına rastlanmayan, ancak her hâlde Bibliotheque Nationale’de kayıtlı iki nüshayla günümüze gelebilen bu şerhin
iki nüshasından biri 97, diğeri 112 varaktır. Bu itibarla Râzî’nin şerhiyle
gerek hacim gerekse muhtevaca benzerlik gösterir. Üzerinde bugüne kadar
yapılmış herhangi bir çalışma olmayan şerhin sahibi, şöhretini münhasıran
mantık çalışmalarıyla temin etmiş görünür.
İçinde anatomi bahsini de içeren geniş bir bölüm olan Kânûn’un ilk cildi
külliyât, şarihlerinin bilhassa kalem oynatmakta isbât-ı vücûd eyledikleri
ana sahadır ve şerhlerin bir kısmı ya külliyatın tamamını ya da birtakım
atlamalarla bu külliyatın bir kısmını ihtiva eder. Havincî bu külliyatın neredeyse dörtte birlik kısmına el atar, esası teşkil eden teşrih-anatomi bahsini
ise büsbütün terk eder. Tokadî tercümesinin külliyat kısmında hayli istifade ettiği Kutbuddîn-i Şîrâzî’den nakille Havincî’nin Kânûn şerhine dair şu
kıymetlendirmeyi yapar: “Nâkıs olan şürûhtan cümlesinin ecvedi ve aslahı
İmâm Fahr’in şerhinden sonra Havincî’nin şerhi oldu. O şâri√e İmâm Efdalüddîn Muhammed b. Nâmver b. ‘Abdülmelik el-Havincî derler. O imâm
Külliyyât’ı evvelinden a‘zâ faslına gelince kadar ‘ale’l-vilâ şerh eyledi ve
İmâm Fahr-i Râzî’nin eylediği i‘tirâzlarına cevâb verip cevâbında isâbet
eyledi. Ve nabz faslını dahi tamâmen şerh edip a‘zâ ile nabz arasını ve
nabzdan sonra olanları terk edip şerh eylemedi.” (Tokadî, 128b).
Tokadî çalışmasında Havincî’nin şerhine Şîrâzî’nin şerhi üzerinden yer
verir: 8b, 78b.
Kânûn’un şarihlerinden iki Nahcıvânî’den birincisi Necmüddîn Ahmed b. Ebî Bekr b. Muhammed en-Nahcıvânî’dir (ö. 1233 sonrası).
Bir süre Anadolu Selçuklularında vezirlik vazifesinde de bulunan Necmüddîn-i Nahcıvânî’nin (İbn Bibi, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, terc.
M. Nuri Gençosman, 1941, Ankara, s 244-245) 651/1253-54’te Kânûn’a
yazdığı ve Râzî’ninki gibi Hallü Şükûkı Kânûn adıyla tanınan şerhi esas
itibarıyla Râzî’nin haşiyesidir.
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İbn Sina’nın külliyattaki kimi tanımlarına itiraz eden Râzî, eserinde tababete dair mütalaalarını serdetmekten ziyade tavır olarak mücerret cerhi
tercih eder. Râzî’ye karşı İbn Sinâ’yı müdafaa etmek Kânûn şâri√lerinde
sıkça görülür. Bunun yanında Râzî savunmasını yapan Kutbuddîn İbrâhîm-i
Mısrî gibi Kânûn şarihleri de çıkar. Nahcıvânî selefi Havinci gibi şerhinde
(Ayasofya, 3545, 3721; Bibliotheque Nationale, Arabe 2936) gaye olarak
bilhassa Râzî’nin bu cerhlerini boşa çıkarmaya çalışır (Cevat İzgi, “Anadolu Selçuklu Tabipleri”, III. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 20-23 Eylül
1993, 210-233 Ankara. 1999, s.224-225). Bu husus Kânûn tercümesinde
zikredilir: “Ve Havincî’den sonra İmâm Necmüddîn Ahmed b. Ebî Bekr
b. Muhammed en-Nahcıvânî şerh eyledi. Egerçi külliyyâtı başından a‘zâya
varınca kadar o İmâm Nahcıvânî şerh eyledi lâkin şerhi ‘ale’l-vilâ olmadı.
Ba‘dehu bahs-i kuvâyı şerh eyledi ve kuvâdan sonra nabza varınca kadar
terk edip ba‘dehu nabzın hadd ve ta‘rîfinde mezkûr olan akvâl-i ‘ulemâyı
zikr edip bâkîleri ilâ âhiri’l-kitâb terk eyledi.” (Tokadî, 128b).
Tokadî’nin yine Şîrâzî’den naklen Kânûn’a yazılan tam şerhlerin beşincisi olarak zikrettiği Ekmelüddîn-i Nahcıvânî’nin (ö. 14.yy başları)
şerhidir. İbn Sina’nın el-İşârât ve’t-Tenbîhât’ına yazdığı nüshanın desti
hattı mevcut olmakla beraber (Köprülü Ktp., no.873) onun Kânûn şerhi
intikal etmemiştir. Eflâkî’nin verilerine göre 14. yy başında sağ olan ve
Anadolu Selçukluları döneminde Mevlâna ile temas kuran bu meşhur tabip
Tokadî’nin çalışmasında ancak bu vesileyle zikredilir (Cevat İzgi, age,
s. 226-227).
Dımaşk kadısı Refî‘üddîn Abdul‘azîz b. ‘Abdülvâhid el-Cîlî’nin
(ö. 641/1243-44) (İbn Ebî Usaybi‘a, age, II, s. 171-173; Safedî, age, XVIII,
312-322; Hayrüddîn ez-Zirikli, el-A‘lâm, Beyrut, 2002, IV, s. 22) elimizde
olmayan şerhi için yegâne bilgimiz Şîrâzî’nin “Ve Nahcivânî’den sonra
Refî‘üddîn ‘Abdul‘azîz b. ‘Abdülvâhid el-Cîlî şerh eyledi. Ve onun şerhi
teşrî√e kadar oldu ve bast-ı kelâm eyledi lâkin kuvvetli söz söyleyemedi,
makâlâtı dahi za‘îfe oldu” ifadeleridir. (Tokadî, 128b)
Biyografisini İbn Ebî Usaybi‘a’ya borçlu olduğumuz ve daha çok İbnü’l-Kuff ve Mesîhî isimleriyle bilinen Ebü’l-Ferec bin Ya‘kûb bin
İshâk bin el-Kuff (ö. 685/1286) için (İbn Ebî Usaybi‘a, age, II, s. 273)
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Müstakimzâde, İbn Ebî Usaybi‘a’dan özetleyerek: “Kerekîdir. Ba‘zılar ismini Ya‘kûb’dur dediler. Fi’l-asl Nasrânî idi. Emînüddevle ve İbnü’l-Kuff
demekle ma‘rûftur. Tabîb-i Mesîhî, Mâlikiyyü’l-mezheb olup zîc ü edebde
kemâli var idi. Şâfi’t-Tıb ve Şerhü’l-Külliyât li’l-Kânûn ve Şerhü’l-Fusûl
ve Umdetü’l-Cerrâhîn gibi te’lîfleri vardır. Gereği gibi hüsn-i hatta sa‘y
edip lâyıkı üzere tekmîl ve Sultân Nâsır Yûsuf devletinde ser-hadd-i Sarhad
kâtibi oldu. Sâ’ir ehl-i hat gibi kof olmayıp fuzalâdan idi. Mübtelâ-yı renc-i
cereb olup elli beş yaşında iken “defâtir” (685) târîhinde tûmâr-ı defter-i
ömrü tayy olundu” der.
Daha çok İbn Cümeyyi‘ (ö. 1198)’den nakillerle Kânûn’un külliyat
kısmının tam şerhini yapmış olmakla beraber İbnü’l-Kuff’un bu eseri İbn
Nefîs ve Kutbuddîn-i Şîrâzî şerhleri karşısında hükmünü yürütememiş, ancak fevkalade eksik iki nüsha hâlinde günümüze gelebilmiştir (Zâhiriyye
Ktp. no: 7802; Edirne Selimiye Ktp., no: 1018) Anatomi sahasında kaleme
aldığı ve bu disiplinde dönemin en esaslı metni kabul edilen Umdetü’l-Cerrâhîn karşısında müstakil karakteriyle daha geri planda kalan Kânûn şerhi, Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin esas mehazı olarak İbn Sina’nın anlaşılmasında,
dolaylı ama kuvvetli katkı sağlar. Şîrâzî, şerhi boyunca kaydettiği “Mesîhî
dedi ki” tarzında alıntılarla diğer bütün müracaat eserlerini gölgeler, buna
karşın Mesîhî’yi gerekli olanla gereksiz olanı ayırmadığı için tenkit de
eder: “Mesîhî ‘aks edip lüzûmu olanları terk edip lüzûmu olmayanları zikr
eyledi, lâkin her ne kadar lüzûmu yok ise dahi kesîren bikr-i kelâm îrâd
eyledi. Ma‘a-hâzâ Mesîhî’nin yanında Karşî’nin şerhi ve Sâmirî’nin şerhi
ve Havincî’nin şerhi ve İmâm Fahr’ın şerhi cemî‘an mevcûd idi, onların
feyzinden müstefîz olmadığı mücerred ‘ucbundan olmak fehm olunur.”
(Tokadî, 128b) Buna karşın Tokadî, Şîrâzî’nin önemli referanslarından biri
olan İbnü’l-Kuff’un adını ancak birkaç defa zikreder (39b).
İbnü’n-Nefîs (Alâüddîn Ebü’l-Hazm el-Karşî el-Mısrî) (ö. 687/1288)
Kânûn’u muhtasar bir hâle dönüştürdüğü Mûcez dışında Kânûn’un tamamına ve teşrî√ât kısmına yazdığı iki şerhle (Kânûn’un müfredat kısmına
ait şerhi için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 3659), İbn Sina tıbbının
başlıca mümessili olarak ünlenir. Bilhassa Mûcez’i, Kânûn’un hacminde
dağılmak istemeyenlerin kolaylıkla istifade edebilecekleri bir el kitabı hü-
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viyetindedir. Mûcez’deki muvaffakiyeti hem mevzuları teferruattan arındırmasından hem de tıptaki vukufiyetinden ileri gelir. Bu vasfıyla Mûcez,
gerek müstakil olarak gerekse tercüme ve şerhleriyle bütün İslam dünyasında kabul görür. Kânûn üzerinde başlayan şerh geleneği bu defa Mûcez
etrafında döner.
İbn Sina takipçileri arasında son zamanlarda üzerinde en çok çalışma
yapılan isim olarak İbnü’n-Nefîs, bilhassa küçük kan dolaşımıyla ilgili ilk
tespitin sahibi olarak ayrı bir ehemmiyet taşır.
Tokadî, tıbbî mütalaalarında ziyadesiyle itimat ettiği Kutbuddîn-i
Şîrâzî’nin “Ammâ el-Kânûn’un beş ‘aded şerhleri dahi vardır ki onlar külliyyâtı evvelinden âhirine varınca kadar şerh ederler: O şürûhun evveli Karşî’nin şerhidir. Karşî hakîm ve muhakkık ‘Alâüddîn Ebü’l-Hazm el-Karşî
el-Mısrî’dir, İbnü’n-Nefîs demekle ma‘rûftur. Ve bu beş ‘aded kâmil şerhlerin cümlesinin ahseni Karşî’nin şerhidir, zîrâ Karşî şerh-i kitâba lüzûmu
olan mühimmâtı îrâd eyledi, lüzûmu olmayanları şerhinden tard ve ib‘âd eyledi.” hükmü merkezinde Kânûn’u Şîrâzî’den sonra anlamlandırmada takip
edeceği şahıs olarak İbnü’n-Nefîs’i referans alır: Tokadî, İbnü’n-Nefîs’in
Kânûn’a yaptığı şerhini de Şîrâzî üzerinden okur (31a, 32a, 60b, 66a vd.).
Tercümede Mûcez’in kendi dışında üç şerhi kullanılır:
Birincisi, Kazvînî’nin (Şâh Muhammed-i Kazvînî, ö. 928/1522) Şerh-i
Mûcez’i: 53b, 143a, 155b, 250b.
İkincisi, Sedîdî’nin (Sedîdüddîn el-Kâzerûnî, ö. 745/1344’ten sonra)
Şerh-i Mûcez’i (Mugnî) (31b, 183a, 236b, 280a, 355b, 406b).
Üçüncüsü, Nefîsî’nin (Mesîhüddîn Nefîs b. Ivaz el-Kirmânî, ö. 853/
1449) Şerh-i Mûcez’i (24b, 27b, 67b, 179a, 225b, 344b, 411b).
Umumi olarak yukarıda kaydettiğimiz kaynaklar, Kânûn’un münhasıran külliyât kısmına eksik olarak yapılmış şerhlerdir. Bu şerhlerin sahiplerinin bir kısmının müşterek hususiyeti, şahsî çalışmalarının ve mesleklerinin merkezini amelî tıbbın teşkil etmemesidir. Bunlar içinde ne Râzî ne
onun talebesi Kutbu’l-Mısrî ne de diğerleri İbn Sina’nın tıp mirasını daha
ileri bir seviyeye yükseltmede muvaffak olmuşlardır. Ya hikmet ve tıp arasındaki kadim beraberliğin ya da Kânûn okutucusu olarak klasik dönem
lektörleri arasında yer aldılar. Kânûn; muhtevası, kudreti ve hacmiyle bu
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nâkıs metinlerin tesirini uzun ömürlü kılmadı. Kânûn mütemadiyen asırlar
içinde istinsah edilirken de bu şerhler zamanımıza ya hiç intikal etmedi ya
da birkaç nüshayla tutunabildi. Esas olarak bu şerhleri, tıp sahasında İslam
tıbbının inkişâf devresinin akademik faaliyetlerinin ara metinleri olarak kabul edebiliriz. Her hâlükârda onlar diğer metinlerin inşasında kıymetleri ihmal edilemeyecek bir enstrüman olarak hüviyetlerini sürdürdüler. Bu metinler Kânûn’un muğlak, müphem cihetleriyle istinsahlardan kaynaklanan
bulanıklıkları çözme hususundaki ehemmiyetleri ve Kânûn’u ana referans
metin olarak muhafazaları cihetinden de mütalaa edilmelidir. Şüphesiz bu
şerhlerin bir kısmını tercümesinde kullanmak itibarıyla Tokadî, geçiş dönemi şark tıbbının en önemli şarihidir.
Tokadî bu şerhler dışında da tercüme ve şerhinde bir yığın kuvvetli referans metinlere atıflar yapar. Bunlardan biri Ahmed-i Taberî’nin
(Ebu’l-Hasen Ahmed b. Muhammed) Mu‘âlecât-ı Bukrâtiyye’sidir. Ahmed-i Taberî’nin kısa biyografisini veren İbn Ebî Usaybi‘a onun
Isfahan bölgesinde Hicrî 320-366 tarihleri arasında hakimiyet süren
Büveyhî Rüknüddevle Hasan’ın hekimliğini yaptığını ve ana eserinin
Mu‘âlecât-ı Bukrâtiyye olduğunu, dolaylı olarak 366/976’da hayatta bulunduğunu kaydeder. (İbn Ebî Usaybi‘a, age, I, s. 321) Fuat Sezgin,
Mu‘âlecât-ı Bukrâtiyye’den hareketle onun Fars ve Irak bölgesinde ilmî
ziyaretlerde bulunduğunu, Taberistan, Cürcan, Rey, Nişabur, Ahvaz,
Basra, Şam ve Bağdat’ta tababetle meşgul olduğunu, bilhassa tıpta Ebû
Mâhir Mûsâ b. Seyyâr’dan yararlandığını kaydeder. Onun el-Mu‘âlecâtu’l-Bukrâtiyye adlı hacimli eseri de Tokadî’nin tercümesinde teşrî√ât
cildinin ana kaynaklarındandır (264a, 280a, 289b, 290a, 299a).
Diğer birçok tercüme metinde olduğu gibi, tercüme tıp metinlerinde de
vokabülerin derkenarlarda tanımlanmasına rastlanır. Umumiyetle mütercimin kaleminden çıkma bu notlar, hitap edilen okuyucunun seviyesi göz
önünde tutularak belirlenir. Metin içinde “ya‘nî” açıklama edatıyla nisbeten manası müşkil olan kelimenin müterâdifini vermek bir teamül iken,
bu derkenar ameliyesi ilave bir bilgilendirmedir. Şüphesiz mütercimin
mesleğinin tababet olup olmaması bu notlandırmaların kıymetini belirler
(Örnek için bkz. Süleymaniye Ktp, Hamidiye, 1013; eser Zekeriyyâ er-
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Râzî’nin bir asistanının hocasının klinik muayenelerinden yaptığı bir seçkidir). Mütercimin hem kendisi için müşkil kelimeleri hem de okuyucunun
metne nüfûzunu teminini kolaylaştıran derkenar açıklamalarında müracaat
ettiği kaynaklar ve karşılığını verdiği kelimelerin keyfiyyeti onun referans
dünyasını, literatüre hâkimiyetini, hasılı biraz da kalitesini ortaya koyar.
Tahkik merkezli metinlerde müracaat literatür kadim metinlerden müteşekkil iken, halkın tabibe müracaat etmeksizin ihtiyacını karşılaması için
vücut bulan metinlerde kademe kademe ikinci derece eserler kullanılır. Bu
manzumeden olarak Tokadî’nin Kânûn tercümesinde kullandığı bir yığın
kaynak arasında bilhassa atıf yaptığı eser, 757/1353’te vefat eden İbn Kütbî’nin (İbnü’l-Kebîr, İbn el-Kebîr Yûsuf b. İsmâ‘îl el-Cüveynî el-Bagdâdî
eş-Şâfi‘î) “Müfredât” adıyla ifade edilen Arapça Mâ-Lâ Yesa‘u’t-Tabîbe
Cehluhu’sudur. Çalışma aynı sahada yazılan İbn Baytar’ın müfredâtından daha geniştir ve kaynak olarak da onu bünyesinde toplar. İbn Kütbî
711/1311’de tamamladığı eserinin girişinde: mevcut tıp eserleri arasına İbn
Baytâr’ın Câmî‘ Fî Edviyeti’sinden daha hacimli ve muteber eser olmadığını, lakin eserin tekrar ve uzatmalarla dolu olduğunu, tertibin aranılanı
bulmayı zorlaştırdığını, devaların isimlendirilmesi gibi bir yığın keyfiyette
sıkıntı olduğunu uzun uzadıya belirterek, ilaç ve tedavi üzerine kapsamlı
bir giriş kaleme alır. Bu giriş eserinde kullandığı temel terimleri açıklayan
bir lügatçeyle son bulur. İbn Kütbî’nin Mâ-Lâ Yesa‘u’t-Tabîbe Cehluhu’su
Hasan b. Abdurrahmân tarafından (bkz. Süleymaniye Ktp. H. Hüsnü Paşa,
1360; Bağdatlı Vehbi, 1331) Türkçe’ye tam olarak tercüme edildi. Mütercim “Fenn-i mezbûrda lisân-ı ‘Arabî ile mü’ellef olup Mâ-Lâ Yesa‘u’t-Tabîbe Cehluhu ile müsemmâ kitâb-ı mezbûrda olan menâfi‘-i celîle-i cezîle
lisân-ı ‘Arabî ile mezkûr olup lisân-ı ‘Arabî bilmeyenlere o menâfi‘den
mahrûm olup husûsan tahtgâh-ı sultân-ı İslâm olan hâlâ a‘zam-ı bilâd-ı
ehl-i İslâm belde-i Kostantiniyye sînet ‘ani’l-‘âfâti ve’l-beliyyet ve Bursa ve Edirne ve ‘umûmen vilâyet-i Anadolu ve Rumeli’nde ve memâlik-i
mahrûseden olan diyâr-ı ‘Arab u ‘Acem’de dahi ekâbir ü a‘yân-ı ehl-i İslâm
lisân-ı Türkî tekellüm edip ‘umûmen vilâyet-i merkûmede lisân-ı ‘Arabî
bilip kitâb-ı mezbûrun menâfi‘ine fâiz olur kimseler olmayanlara nisbeten
ekall-i kalîl olup kitâb-ı mezbûrun menâfi‘i bu makûle tâife-i ‘azîme-i ehl-i
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İslâm efhâmından bürde-i hafâda kalmağın bu za‘îf-i nahîf kitâb-ı mezbûrun menâfi‘i herkese ma‘lûm olup nef‘i ‘âmm olmak için lisân-ı Türkiyye
tercemesine ikdâm ve ihtimâm edip...” notuyla sebeb-i telifini anlatır.
16.yy’da III. Murad döneminde bu tercümeyi yapan divan kâtiplerinden Hasan b. Abdurrahmân metinde sıkıntılı yerleri Hoca Sadeddin, Bakkalzâde Sertabip Sinan Efendi gibi devrin kudretli simalarından yardım
alarak halleder. Tokadî, Kânûn tercümesinde İbn Kütbî’nin kaynak olarak
tercümesini değil doğrudan Arapçasını kullanır. Tokadî’nin tercümesinde
mutlak olarak “müfredâtta” denildiğinde kasdedilen İbn Kütbî’nin bu eseridir. Bu eser bilhassa tercümenin müfredat kısmında yoğın olarak kullanılır
(53b, 77a, 90a vd.).
Tokadî, Necîbüddîn-i Semerkandî’nin (Ebû Hâmid Muhammed b. Alî)
(ö. 619/1222) iki eserini doğrudan kullanır: Kitâbu’l-Esbâbi ve’l-Alâmâti
ve Agdiye Risâlesi. Bu iki eserden bilhassa Esbâb ve ‘Alâmât’tan teşrî√ât
bölümünde istifade edilir: 238a, 264a, 426a, 444a. Daha önce Mûcez şarihi olarak zikrettiğimiz Nefîsî (Mesîhüddîn Nefîs b. Ivaz el-Kirmânî’nin
Semerkandî’nin bu eserine yazdığı Şerh-i Esbâb u ‘Alâmât da (bkz. Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, 913)) Tokadî’nin kaynakları arasında yer
alır: 262b, 264a, 411b, 429b, 436a. Tercümemiz, Agdiye Risâlesi’nden de
(bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 3555) bir atıf alır (235b).
Tokadî’nin sıklıkla kullandığı diğer kaynaklar arasında Ali b. Abbâs
el-Mecûsî’nin Kâmilü’s-Sınâ‘ati’t-Tıbiyye’sini, Cevherî’nin Sıhâh’ını,
Vankulu Lügati’ni, Kâmûsu’l-Muhît’i, Muhtâru’s-Sıhâh’ı, Halîmî Lügatı’nı, Mu…addimetü’l-Edeb’i, Râπıb-ı I§fahânî’nin ±erî¡a ve Müfredât’ını,
Hezarfen Hüseyin Efendi’nin Lisânü’l-Etıbbâ’sını, Dâvûd-ı Antâkî’nin Tezkire’sini, Ebû Hanîfe ed-Dînever’in Kitâbu’n-Nebât’ını, Gâyetü’l-Beyân
tercümesini, Hacı Paşa’nın Şifâu’l-Eskâm’ını, Bedî¡î Ali b. Hüseyn’in İhtiyârât’ını, İbn Baytar’ın Müfredât’ını, İbn Cezle’nin Takvîm’ini, Kâmûsu’l-Etıbbâ’yı, Fusûl-i İbokrât’ı, Sirâc-ı Münîr’i, ¢â∂î ªeyla¡î’nin Şer√-i
Kenz’ini, Hidâye’yi, Şir¡atü’l-İslâm’ı, ◊ayâtu’l-◊ayevân’ı, Sivasî’nin
Şer√-i Mülte…â’sını, Dürer ∏urer’i, Kara Dâvûd’un Şer√-i Şemsiyye’sini,
İbrâhim e†-‰âli¡ in Füyû∂ât-ı Mıπnâ†ısiyye’sini zikretmeliyiz.
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Osmanlıda Tercüme ve Tenkitli Metin İlişkisi: Tokadî Mustafa
Efendi’nin el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi Tahbîzü’l-Mathûn’u

el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesinde Ana Yöntem
Bu zikr olunan terceme tab‘ ile olan nüshanın mefhûmu idi lâkin o nüsha hilâf-ı zâhirdir, zîrâ makâle ‘ilel-i ecfân beyânındadır, tabakât ‘illetini
o makâlede îrâd münâsib değildir. Ve hem sedbe nâmında ‘illet ma‘rûfe değildir, nüsha-i musahhahada başka faslda îrâd olunmayıp “et-tedbîr
ve’l-‘ilâc” diye iltisâk ‘illetine mu‘âlece olmak üzere zikr olunmuştur,
lâkin bu dahi hilâf-ı zâhirdir, zîrâ âhir-i faslda “onun ‘ilâcı zufre ‘ilâcı
gibi olur” dediği bundan âbîdir. Bu mislli mahallerin kemâ-yenbagî tashîh olunması birkaç nüsha mütercim yanında bulunmasına tevakkuf eder.
(Mustafa el-Tokadî, Hamidiye, no. 1015, 27a)
Selçuklu ve Osmanlı döneminde tıbbın ana referansı olması itibarıyla
İbn Sina’nın Kânûn’una duyulan ihtiyaç onun çok sayıda nüshasını var etmiştir. Tokadî’nin Kânûn’un büyük bir coğrafyaya yayılmış olan bu nüsha
bolluğu arasında tercümesinde eserin Arapça bir nüshasını değil de birden çok nüshasını kullanması onun doğru nüshayı inşa etme çabasından
kaynaklanır. Tababet metinleri içinde ifadesi çok yoğun ve bütün tıbbın
mevzularını bünyesinde toplayan bir metin olarak bu eserin tercümesinde,
tercüme edilecek olan Arapça ana nüshanın her türlü istinsah hatalarından
tasfiye edilerek kurulması ve ilave olarak istisna kabilinden addedilen kelimelerin, kadim Yunan tıbbından devşirilen terimlerin, Arapça’da kullanılan Farsça asıllı muarreb yapıların ve tabiat ilimlerine ait hemen tüm vokabülerinin doğru tespiti, hem tıp sahasına amelî olarak dâhil olmayı hem de
bu disiplinin filolojisine hakkıyla vâkıf olmayı icap ederdi. Tokadî fıkıhta
sahip olduğu tahkik meziyetini, Secâvendî’nin el-Ferâizü’s-Sirâciyye adlı
eserine yaptığı tercüme ve şerhte ispat ettikten sonra bu çalışmaya girişir.
Yazının başında Tokadî’den yaptığımız alıntı, onun bu husustaki ciddiyetini ve usuldeki tavrını gösterir.
Tıbbın ana metnini tercüme karşısında bir yığın sıkıntıyla boğuşmak zorunda kalan mütercimin bir yandan eksiklik, fazlalık, atlama, hatalı ibare,
müstensih sehvi, müellifin muradı, kelimenin lügat ve terim karşılıkları,
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şerhe ihtiyaç duyulan noktaların notlanması gibi sorunlarla uğraşırken,
diğer yandan da Arapça Kânûn nüshaları arasında dolaşarak istikametini
araması, tercüme faaliyetleri içinde az görülür. Her ne kadar Anadolu’da
bilhassa Selçuklu döneminde üretilmiş olan ilmî müktesebat ona bu usulü
talim edecek bir yığın tecrübeyle dolu olsa da, çalışmanın bir tarafı Türkçeye tercüme söz konusu olduğunda, Tokadî’nin büsbütün yeni bir hamleyi
vücuda getirdiği gözlemlenir. Selçuklu dönemi ilmî müktesebâtından muradımız, Kânûn üzerine yapılan şerh çalışmalarıdır ve bu çalışmalar manzumesi tek dil, yani Arapça üzerinde cereyan eder. Onun Kânûn’u tümüyle
Türkçenin imkânlarında inşa etmesi, ilim dilinin Türkçede kâmilen şekillendiğini tespit eder. Herhâlde Tokadî’nin bu şekillenmede şahsî cihetini
ilave etmeliyiz. Hacim, girift meseleler, zengin terimler mecmuu, tercümede selis bir üslupla karşılanmıştır.
Tokadî’nin tercümesinde öne çıkan bir yığın meziyetten bahsedebiliriz. Bunlar içinde tercümesini hususî bir edisyon kritikle vücuda getirmesi,
üzerinde durulması gereken cihetlerden biridir. Bu hususa temas etmeden
önce, Kânûn üzerinde metin tespiti çalışmalarından kısaca bahsetmek lüzumu vardır:
İbn Sina’nın bu eserinin üzerinden bir müddet geçtikten sonra İbn Cümeyyi‘in (Hibetullah b. Zeyn, ö. 1198) Kânûn’un ana nüshasını, müellif elinden çıkma nüshayı bulma veya ona yaklaşma yolunda daha erken
dönemlerde yaptığı çalışmalar bu konudaki ilk hamledir (İbn Cümeyyi‘,
Kitâbu’t-Tasrîh Bi’l-Meknûn Fî Tenkîhi’l-Kânûn, Nurosmaniye Ktp.,
no. 3526).
İbn Sina’nın vefatından henüz çeyrek asır geçmeden kullanılan Kânûn
nüshalarında anlamı sıkıntıya düşüren istinsah hataları tespit edilir. İbn Sina’nın bilhassa tıp sahasındaki talebelerinden Ebû Ubeyd Abdullah Cûzcânî’nin (Şemsüddin eş-Şehrezûrî Cûzcânî, Nüzhetü’l-Ervâh, İstanbul,
2015, s. 70), hocası İbn Sina’nın vefatından sonra Kânûn’un üzerinde tetkik ve onu talim sırasında cereyan eden bu sıkıntı, Cûzcânî’nin şahsî nüshası ile bertaraf edilir. Onun bu nüshasından tashih gören nüshalarla ilk
devrenin geçirildiğini nakleden İbn Cümeyyi‘, daha sonra Mısır’a gelip burada hastalanınca tedavi görüp iyileşen Irak’lı bir tüccarın elinde bulunan

Tahbîzü’l-Mathûn

büsbütün sıkıntılı yeni bir nüshanın, memleketine döndüğünde kadı marifetiyle muvakkaten kendisinden alındığını, ondan istinsah edilen nüshaların
Şam ve Irak’ta yayıldığını kaydeder. İbn Sina’nın vefatı üzerinden henüz
yarım yüzyıl geçmiştir, fakat problemsiz bir nüsha ortalıkta görünmemektedir. İbn Cümeyyi‘, Irak’tan gelenlere orada İbn Sina’nın elinden çıkmış
bir nüsha ya da söylendiğine göre mevcut bir müsvedde olup olmadığını
sorduğunu, cevaben bazı medreselerde İbn Sina hattıyla bir nüsha bulunduğunu, ancak bunun tahkik edilemediğini, kiminin de İbn Tilmîz’in (Hibetullâh b. Sâ‘id el-Bagdâdî, ö. 560/1165) elinde İbn Sina’nın tasdikini almış
ve yine onun haşiyelerinin yer aldığı bir nüsha bulunduğunu, bu meşhur
nüshanın İbn Tilmîz’in vefatından sonra satıldığını söylediğini aktarır.
İbn Cümeyyi‘in bundan sonra zihni iyice karışır, zira İbn Tilmîz’in Bağdat’ta vefatından sonra Şam’a intikal eden nüsha kimine göre İbn Tilmîz’in
değil, Ebu’l-Ganâim İbnü’l-Otrardî’nin nüshasıdır ve kimi de İbnü’l-Otrardî’nin nüshasının İbn Tilmîz’in nüshasından istinsah edildiğini ileri sürer.
Bir taraftan aslı İbn Tilmîz’inkine uzanan nüshalar, bir taraftan Iraklı tüccarın nüshasından çoğalan nüshalar arasında İbn Cümeyyi‘ doğru ve müellif
nüshasına istinad eden bir nüshaya malik olamadığını kaydeder, ancak o
İbn Sina’nın haşiyeleri bulunan metinlerini görebilmiştir (İbn Cümeyyi‘,
Kitâbu’t-Tasrîh Bi’l-Meknûn Fî Tenkîhi’l-Kânûn, Nurosmaniye Ktp., no.
3526, 3b-8a). Artık o, İbn Tilmîz’in el-Havâşî Alâ Kitâbi’1-Kânûn li-İbn
Sînâ, Havâşi’l-Irâkıyye gibi talikatlar ve bahsettiği nüshalarla Kânûn’un
bir hata-savap cetveline benzer tashihlerini ve kısmen şerhini Tenkîhü’l-Kânûn’da ortaya koyar.
Belirtmeliyiz ki Tokadî tercümesinde Kutbuddîn-i Şîrâzî üzerinden İbn
Cümeyyi‘in Kânûn’un notlamalarının farkındadır ve zaman zaman onun
açıklamalarına tercümede yer verir (bkz. 47b, 58a, 79a, 83b, 98b, 99b, 100a
vd.):
Ve ba‘zı nüsah-ı Kânûn’da “zevb” bedeline “zereb” vâki‘ olmuştur, o
nüshanın mâ‘nâsı: zikr olunan bevl hâlâ batnın istitlâkına veyâ«ûd gelecek zamânda olan istitlâka ve yürek sürmeğe delâlet eder” demektir.‘Allâme der ki sahîh olan nüsha-i ûlâdır. Ve Tenkîh-i Kânûn’da İbn Cümeyyi‘
Sıhâh’a ‘azv edip der ki “ihâl” vedek ma‘nâsına ve zeyt ma‘nâsınadır. Ve
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Ebû ‘Ubeyd, Ebû Zeyd’e ‘azv edip der ki “ihâl” vedek ma‘nâsına ve zeyt
ma‘nâsına olur ve beyâz-ı zeytînin zikri zamân-ı âtîde Kânûn’da gelmekle
bu iki ma‘nâya göre her hâlde beyâz-ı ihâlîden murâd vedekte olan beyâzdır (83a).
Bu mahallde nüshalar muhtelifedir, ba‘zılarında “mâ-ı zeheb” ve
ba‘zılarında “mâ-ı dühn” vâki‘ olmuştur. Lâkin İbn Cümeyyi‘ Tenkîh-i
Kânûn’da “mâ-ı zeheb” nüshasını tahti’e edip “mâü’d-dühn” nüshası
savâb olduğuna zâhib olup ve dühnden murâd rüsûb-ı zeytî olur diye cezm
ve hükm eyledi. Lâkin ‘Allâme “mâü’z-zeheb” nüshası dahi sahîhtir deyip
ve iki nüshanın dahi ma‘nâları vâkı‘a mutâbıktır diye bast-ı edille ve îrâd-ı
burhân eyledi. (88b)
Kânûn haşiyeleri bir şekilde nüsha tashihinde ehemmiyetlidir, bilhassa
telifleri İbn Sina devrine yaklaşan haşiyelerdeki tespitler, daha sonra ana
nüshadan uzaklaştıkça ortaya çıkan farklılıklardan doğru olanı belirlemede
değerlidir. Bunlar arasında en ziyade hakkı teslim edilen İbn Tilmîz’in (ö.
560/1165) hâşiyesidir (Albert Z. Iskandar, “An Autograph Of Ibn Al-Tilmidh’s Marginal Commentary On Ibn Sînâ’s Canon of Medicine”, Le Museon, 90/1-2, Louvain 1977, s. 177-236) Az sayıda nüsha intikal etmiş olan
el-Havâşî Alâ Kitabi’1-Kânûn li’bn Sînâ’sı (Bkz. Los Angeles California
Üniversitesi, MS. Ar. 108). erken dönem şarihlerinin ana referanslarındandır. Mesela Tokadî’nin kullandığı Arapça Kânûn nüshalarından hareketle bir ibarede idrar tortusu “Ve rüsûbun ba‘zısı dahi hurâtî-i deşîşî olur”
şeklinde tercüme edilirse de, buradaki “deşîş” kelimesinin doğru olmadığı,
bunun aslının “haşîş” olduğu İbn Tilmîz’den nakledilir:
Ve rüsûbun ba‘zısı dahi hurâtî-i deşîşî olur. “Deşîş” şîn-i mu‘ceme ile
cülâl-i sevîktir ya‘nî sevîkin irisidir. İbn Tilmîz der ki deşîş bu makâmda
“haşîş”ten galattır. İbn Tilmîz’in bu kelâmı kavl-i evvele karîb olur, zîrâ
sevîke haşîş ıtlâk olunur. Ba‘zılar derler ki sîn-i mühmele ile “desîsî”dir.
‘Allâme der ki mühmele ile olan “desîsî”nin ma‘nâsı bana zâhir olmadı
(88a).
İbn Sina’yı doğru kavramak ve nüshaların istinsahtan kaynaklanan
sakatlıklarını bertaraf için bir başka yöntem de İbn Sina halkasına dahil olan kadrodan bilhassa Şerefüddîn Muhammed b. Yûsuf el-Îlâkî’nin
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(ö. 485/1092) Kânûn’un külliyât muhtasarı olan Fusûlu’l-İlâkıyye’sini
(Bibliotheque Nationale, Arabe 5105; Los Angeles California Üniversitesi, MS. Ar. 61) karşılaştırma metni olarak kullanmaktır. Cümlenin mefhumu, Kânûn’un konteksine uymadığında bu muhtasar Kânûn ve bunun
şerhleri Emînüddîn Ebü’s-Senâ et-Tebrîzî’nin (ö. 621/1224-25) Bastu’l-Kavî Fî Şerhi Muhtasari’l-Îlâkî’si (Süleymaniye Ktp., Damat İbrahim,
931), Tâcu’r-Râzî’nin (Mahmûd b. Alî el-Hımsî, ö. 735/1334-35) el-Emâli’l-‘Irâkiyye Fî Şerhi’l-Fusûli’l-Îlâkiyye’si, Fahrüddîn-i Esferâinî’nin
(ö. 760/1359) Şerhu Fusûli’l-Îlâkiyye’si, İbnü’l-Îlâkî’nin (ö. 790/1388)
Şerhü’l-Îlâkî’si gibi eserler değer kazanır. Bilhassa Îlâkî’nin muhtasarına
yapılan şerhler arasında rağbet gören Muhammed b. Mahmûd el-Âmulî’nin
(ö. 753/1352) Şerhu Fusûli’l-Îlâkiyye’si (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
2486; Damad İbrahim, 930) ve Sedîdüddîn Muhammed es-Simnânî’nin
şerhi (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 3646; Bibliotheque Nationale, Arabe
2917) bu kaynaklar içinde daha çok öne çıkar. Tokadî’nin bu gayretlerinin
hülasasına aşağıdaki paragraf bir fikir verir:
“Sanevber” çam fıstığı ağacının ismidir. Sanevberin sagîri ve kebîri
olur. Ve kebîrin habb-ı kebîrine cillevz ismi mahsûs olur. Tab‘ ile olan
Kânûn nüshalarında “cillevz” bedeline “cevze” vâki‘ olmuştur, o nüshalar muharrefedir. Nüsha-i sultâniyyede ve metn-i Îlâkî’de “cillevze” vâki‘
olmuştur Ve Âmulî, Îlâkî şerhinde ve kezâlik İbn Kütbî müfredâtında “cillevz”i vech-i muharrer üzere beyân ederler.
Tokadî’nin nüsha tashihlerinde yine bir Kânûn muhtasarı olan İbnü’n-Nefîs’in (ö. 687/1288) el-Mûcez’i ve bu muhtasar üzerine yapılan
Sedîdî’nin (14.yy’ın ilk yarısı sonları), Şâh Muhammed-i Kazvînî’nin
(ö. 928/1522) ve Nefîsî’nin (ö. 853/1449) şerhleri kaynaklık eder:
Hâmişte olan iki hâşiye tahrîrinden sonra şürûh-ı Mûcez’den şerh-i
Sedîdî ve şerh-i Kazvînî’de “hablü’l-mâkirî” bedeline “hablü’l-mesâkîn”
yazıldığı bulunmuştur, lâkin “lu‘betü’n-nahl” zikr olunmamıştır. (322a)
Bu terceme Kânûn nüshasının tercemesidir ammâ Mûcez’in ve Sedîdî’nin ‘ibâreti budur: واذا ا ــ ت زا ــ ا ــא و ــ א ــ ــ ع ا ــאدة ــ ور ــא
ــאء ا א ــ
 אİntehâ. Sahîh olan Mûcez nüshasıdır (406b).
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Kânûn etrafında ulemanın bir kısmı Kânûn okutucuları olarak ortaya çıkar (Mesela bkz. Kutbuddîn-i Şîrâzî, Ayasofya, Şerhu Külliyât,
no. 3649, vr. 3a-4b). Bunlar daha ziyade tabip zümresidir. Tedris halkasına
dahil olanlara müşkilleri halledici bir tavırla ibarenin kabzını bast, kışrını
lübbünden fark, müphem ve muğlak cihetini feth ederler ve bu ameliyeyi
istidatları, tecrübeleri ve nihayet hakim oldukları diğer metinlerden temin
ettikleri müktesebat mikdarınca gerçekleştirirlerdi. Kânûn’u okutucu sıfatını haiz olmak, bu eseri okutmakla maruf olmak tababet tarihini mevzu
edinen metinlerde bir kıymet atfedilerek vurgulanır. Bu şahıslar, okuttukları Kânûn hâmişlerine tashih notları eklerlerdi. Ve bu notlar bir birikimi,
tedriste teselsülen intikal eden bir müktesebatı tespite imkân verir. Tokadî
bu notları kullandığı Kânûn nüshalarından zaman zaman aktarırken yalnız
tercümesini tashih etmez, aynı zamanda Kânûn’un kritiğini de yapar:
Ve bu mahallde asl nüshalarda “  ”وان ذ ــכ ــ ر ا ــ ا ــ ا ــvâki‘ olmuştur, lâkin nüsha-i sultâniyyenin kenârına “  ”ا ــ ا ــyazılıp nüsha olmak üzere işâret olunmuştur. Ve zâhir olan budur ki hâmişe yazılan nüsha
sahîhtir, zîrâ ağrıyı baştan göze indirmek ahassın salâhı için eşrefi ızrâr
eylemektir (Hamidiye, 240a).
Hâmiş-i kitâbda İbn Cümmeyyi‘den nakl olunur ki bu makâmda zikr
olunan “şe‘as” “te‘ab”dan tahrîf olunmuştur ya‘nî asl nüshada “te‘ab”dır, kâtib “şe‘as” yazmıştır (Ragıp Paşa, 1335-13, vr. 39a; III. Ahmed,
1936, vr. 283b).
Kânûn yoğun anlatımı, tıbbın hemen bütün şubelerine teması ve vokabülerce de ansiklopedik mahiyetiyle bütün zamanların en ziyade etrafında
döndüğü müracaat metnidir. Bu hususiyetiyle onu anlamak, onu anlatmak,
onu ihtisar etmek, onu şerh etmek yolunda yapılan çalışmalar mecmuu
sade eski Yunan tıbbını ve şark tıbbını bilmekle gerçekleşemezdi, filolojinin tenkitli metin şubesinde mütehassıs olmak, lügatta fevkalade maharet
sahibi olmakla ancak bu teşebbüsleri ikmal edilebilir. Tokadî, bu itibarla
Kânûn’un külliyat kısmında en muvaffakiyetli şerhi kaleme alan Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin tespitlerinin her cihete ihatası cihetinden kıymetinin farkındadır.
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Mütercim Tokadî, Kâmûsu’l-Muhît, Vankulu Lügati, Cevherî’nin
Sıhâh’ı, Halîmî lügatı, İbn Kütbî’nin müfredâtı, Zemahşerî’nin Mukaddimetü’l-Edeb’i gibi bir yığın lügat ve Kânûn şerhleri arasında istikametini
arar. Onun en mühim meselelerinden biri tercümeye kaynaklık edecek sıhhatli Kânûn nüshasını var etmektir.
Modern çalışmalarda, ele alınan metnin en erken tarihli nüshalarını bulmak ve neşre onu esas almak yolundaki hamleler edisyon kritiğin her zaman
tartışmaya açık yumuşak karnıdır. Birtakım sıkıntıları içerse de müellifin
nüshasına en yakın nüshanın zamanca ona en yakın nüsha ya da nüshalar
olduğu ileri sürülebilir. Ne var ki Kânûn’un telifiyle Tokadî’nin tercümesi
arasındaki zamanca büyük fasıla, nüshaların farklı şahıs ve kütüphanelere
dağılmış olması, onu doğrudan ilk nüshalara götürmez. Tokadî şaşırtıcı bir
biçimde başka ve belki daha disipliner bir yöntemi takip etti. Bu yöntem
İslâm kültüründe bilhassa hadis ve şiir derlemelerinde kıvamını bulmuş
olan metin içi tahlillerdir. Bu hususta şerh çalışmaları ona yardım eder.
Osmanlı yazma faaliyetleri içinde tercümeye konu metnin farklı nüshalarına temasa, bir nevi edition critique ameliyesine rastlanır. Tercümeye
mevzu ana nüshanın hat, ibare ve nakısa cihetlerinden kifayetsizliği mütercimi diğer nüshaları tetkike mecbur bırakır. İstinsahın beşerî cihetinden
neşet eden farklılıklar eksiltme, ilave, değiştirme derecesinde olur, müteakip istinsahlarda bu husus ana metinden uzaklaştıkça derinleşir. Gelenekte mütercim, ana metne yaklaşan ciheti manaya, kontekse en uygun olanı
bularak erişir. Tercüme ve şerhlerde nüsha karşılaştırmasına ihtiyaç daha
şiddetli hâle gelir. Sûdî (ö. 1007/1599) gibi şarihlerin şerhlerinde metin
tenkidi, nüsha karşılaştırması böyle ilmî bir nitelik taşır. İslâm tarihinde
hadis tespitlerinde gördüğümüz bu konudaki ihtisaslaşma artık kademe kademe edebî ve ilmî faaliyetlerde karşılık bulur. Mukabelesi yapılmış ya
da müellifi elinden çıkmış bir nüshayı bulmanın zorluğu bu faaliyetleri
zaruri kılar.
Tercümede yazmalar içinde nüsha karşılaştırması bugün yapılan akademik neşirlerde mühim bir nakısayı da beraberinde getirir. Matbaa devrinde
çok sayıda baskısı yapılan klasik metinler, tenkitli metin neşirlerinde ihmal
edilir. Her bir matbu neşrin bir yazmaya isnadı tasavvur edildiğinde, yaz-
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ma kıymeti taşıyan bu nüshalar dizgiden kaynaklanan sıkıntılar bir yana
bırakılırsa ehemmiyetlidir ve mutlaka kıymetlendirilmeleri gerekir. Ancak
Tokadî, aşağıda belirteceğimiz gibi matbu metinlerin sıkıntılarının da farkındadır. Her hâlükârda İslâm literatürüne dahil bir metnin matbu nüshasını, yazma nüshalarla mukayese ederek yapılan ilk tercüme, Tokadî Mustafa
Efendi’nin Kânûn tercümesidir. Bu itibarla bugün için de ileri bir seviyeyi
temsil eder. Tokadî tercüme boyunca zikrettiği “yanımızda bulunan nüshalar”la bu işi ileri bir merhaleye taşımıştır. Yanında bulunan nüshalar kifayet
etmediğinde diğer kitaplar da müracaat mevziidir:
Bu makâmda yanımızda olan nüshalardan nüsha-i sultâniyyeden mâ-‘adâsının ihtilâli vardır, “meraka” lafzı “varaka” yazılmıştır, ma‘nâ-yı sahîhi yoktur, pes âher kütübden tashîh olunmuştur (149b).
Şimdi onun bu çalışmasının tenkitli metin cephesine nazar edebiliriz:
Tokadî’nin Tercümede Kullandığı Tercüme Yöntemi ve
Nüsha Terimleri
Tab‘ ile Olan Nüsha, Kânûn-ı matbû‘, Basma Nüsha, Kalem İle Yazılmış-Muharrer Nüsha - Kalem Kârı Nüsha, Kalem-gîr Nüsha: Osmanlı döneminde daha önce telif ya da tercümesi yapılan yazma metinlerin
matbaadan çıkmış nüshaları bir yazmaya dayanmış olmaları, o matbunun
yazmaları ister çok isterse az olsun kıymet ifade eder. Bu itibarla menşei
olan yazma tespit edilmedikçe müstakil bir karşılaştırmada matbu nüsha,
yazma nüsha seviyesine yükselir.
Yukarıdaki yargıya ilave etmek gerekir ki; etrafında bir literatür oluşturmuş, referans merkezi olmuş matbu metinler, yazma nüshaları çok da
olsa sırf bu cihetlerinden talî bir kıymet taşırlar. Şüphesiz bu matbu metin
yalnız orijinal metnin inşası için değil, onun sebep olduğu neticeler için de
önemlidir, onun mahdut bir daire dışına taşması, yazmalar arasından hususi bir sebeple ayrılarak matbu kıymetini kazanması, cemiyet hayatında bu
hususiyetiyle tesir icrası etmesi gibi.
Osmanlı dönemi tercüme faaliyetlerinde tabiî nedenlerden dolayı mütercimin kadim yazmaları merkeze alırken, o yazmaların matbu nüshasını temin edip ona da bir kıymet atfetmesine rastlanmaz. 18. asırda batı
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tıbbının tercüme yoluyla intikali münhasıran matbu nüshalara dayandığı için yazma bu bölümde devreden çıkar. İlk hamle olarak bu tecrübeyi
Tokadî’nin Kânûn tercümesinde görürüz. Bu itibarla eserimiz bizde tercüme faaliyetleri arasında ilk matbu nüshaya referans veren çalışma olarak
değer taşır: İbn Sina’nın el-Kânûn Fi’t-Tıbb’ının 1593 Roma baskısı.
İbn Sina’nın Kânûn’unun Avrupa’da yapılmış olan bu neşri, Arap
harfli matbu metinlerin ilk örneklerindendir, 1514’te İtalya’da basılan Hıristiyanlığa ait 120 sayfalık dualar metni, 1530’da Kur’an, 1592’de İbn
Hâcib’in el-Kâfiye’si ve İdrisî’nin Nüzhe’sinin muhtasarından sonra neşri gerçekleşen dördüncü Arap harfli eser Kânûn’dur (Abdülhâdî el-Fazlî,
Tahkîku’t-Türâs, Cidde, 1982: 10-11).
Sonuna İbn Sina’ya ait Kitâbu’n-Necât ilave edilmiş olan Kânûn’un
bu matbu nüshası, bazı Osmanlı hekimlerinin elinde bulunuyor olmalı.
(Türkiyede bulunan nüshalarından ikisi bkz. Süleymaniye Ktp. Şehid Ali
Paşa, nr. 2077; Ayasofya, nr. 3689).
“Tab‘ ile olan nüshalarda” (16b, 17b, 18b, 19a...), “Bu makâmda nüsha-i
sultâniyyede bir hilâf mezkûrdur ki o hilâf, tab‘ ile olan nüshalarda mezkûr
değildir” (262b) gibi kayıtlar, Roma baskısının Tokadî Mustafa’nın tercümesine “sultâniyye” nüshası ile beraber kaynaklık ettiğini açıkça gösterir.
Çokluk sigasıyla “tab‘ ile olan nüshalar” ifadesi, birden çok farklı matbu
nüshaya değil, bir baskının vücuda getirdiği nüsha bolluğuna işaret ederek
yalnızca 1593 tarihli Roma baskısını belirtir. Kânûn’un Arapça basımları
bundan sonra ancak 19.yy’da yapıldı (Tahran’da Kânûn’un birinci kitabının 1284/1867’de, Leknev’de dördüncü kitabın 1292/1878’te, tamamı
Bulak’ta üç cilt halinde1294/1877’de yapıldı.) Tokadî’nin matbu terimini
kullandığını da kaydedelim:
Ammâ irbiyân ya‘nî o verem-i enf ki dûd hey’etinde olup kesîrü’l-ercül
olan balığa müşâbih olur, bu kelime menkûsadır, Kâmûs’ta “ ”ر ــאmâddesinde zikr eder. Nüsah-ı Kânûn’dan nüsha-i sultâniyyede ve kezâlik Mu‘âlecât-ı Bukrâtiyye’de râ’dan sonra bâ ve âhiri yâ resm olunmuştur ()إر ــאن
ve Kânûn-ı matbû‘da râ’dan sonra nûn ve âhiri bir noktalı bâ resm olunmuştur ( ;)إر אنtahrîf ve tashîf olduğu îrâd olunan vech-i tesmiyeden zâhirdir (290a).

59

60

GİRİŞ - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Kânûn tercümesinde bu nüshanın “tab‘ ile olan nüsha” veya “nüshalar”
ibaresi kadar “basma nüsha” tabiri kullanılmıştır:
Evvel fasldan bu makâma gelince kadar mütercem olan ‘ibâret nüsha-i
sultâniyyede muşt faslında tahrîr olunmuştur ve basma nüshalarda fasl-ı
mütekaddimde rusgun mebâhisi olmak üzere tahrîr olunmuştur. Savâb olan
nüsha-i sultâniyyedir, ednâ fehm ve idrâki olanlara zâhirdir ki bu mesâil
mesâil-i rusg değildir, basma nüshalarda hatâ-i mahzdır (15b).
Tokadî’nin “yazma nüsha” için hususî olarak kullandığı terimlerden biri
basmaya mukabil olarak kullanılan “kalem ile muharrer olan nüsha”dır:
Tab‘ ile olan nüshada der ki Diyoskoridos der ki “Ba‘zı nâs bu devâya
îskîfûn tesmiye ederler ve iskîfûn bir haşîş-i yâbistir ki agsânı kesîre olur
ya‘nî dalları çok olur ve dört kûşeli olur ve beyâza mâile olur. Ve onun
varakı ayva varakına müşâbih olur lâkin tûla mâil olur ve varakında huşûnet-i yesîre ve zegab ya‘nî hav gibi nesne olur ve varakın dahi levni beyâza
mâil olur ve mevâzi‘-i haşinede biter.” Ve bu kelâm, kalem ile muharrer
olan nüshalarda mevcûd değildir. İntehâ (141a).
Tab‘ ile olan nüshada ــ
 و ــbedeline  و ــ ــ ءyazılmıştır, galat-ı
mahzdır; nüsha-i sultâniyye ve gayri kalem ile yazılan nüshalarda و ــ
ــ
vâki‘ olmuştur (147a).
Tokadî yazma nüsha için ilave olarak “kalem kârı olan nüsha” terimini
kullanır:
Bu levha-i mâhiyyette zikr olunan tercüme kalem kârı olan olan nüshaların tercümesi idi, tab‘ ile olan nüshada itnâb olunmuştur (216b).
Bu tercüme kalem-gîr olan nüshaların tercümesidir (207b).
Sultâniyye Nüshası: Tokadî’nin saray hekimleri zümresinden bulunması ve hekimbaşılık müessesinin Topkapı Sarayı’nda bulunan dairesinde
ikameti cihetinden ihtiyaç duyduğu tıp metinlerini, bilhassa Kânûn nüshalarını bu mevzuda hayli zengin bir koleksiyona malik olan saray kütüphanesinden temin edeceği açıktır. Tokadî yukarıda kaydettiğimiz “basma”
terimine ilave olarak bu defa kullandığı Kânûn yazmasını kaynağına istinaden “nüsha-i sultâniyye” olarak adlandırılır. Tercümesinde “Ve bu takrîr
kitâb-hâne-i hümâyûndan ihrâc olunan nüshanın tercümesidir” (14a)
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ifadesiyle yazmasının kaynağını şüpheye bırakmayacak şekilde gösterir.
Artık bu yazma tercüme boyunca “nüsha-i sultâniyye” şeklinde adlandırılır, “nüsah-ı Kânûn’dan nüsha-i sultâniyye” (290a) ifadesi ile de diğer yazma nüshalardan tefrik edilir. Tokadî’nin tercümeye kaynaklık eden Arapça
Kânûn yazmasının mütemadiyen bir şekilde kütüphane kaydını göstermesi,
edisyon kritik tarihi çalışmaları için herhâlde yenidir.
Tokadî’nin tercümeye esas aldığı yazmanın Topkapı Sarayı’nda bulunduğundan hareketle bu sefer orada bulunan Kânûn nüshalarından hangisinin
bu sultâniyye nüshası olduğunu tespit meselesi öne çıkar. III. Ahmet koleksiyonunda yer alan Kânûn nüshalarının tavsifini yapan Anawati’nin listesinde
yer alan (G.C. Anawati, Essai De Bibliographie Avicennienne, Caire, 1950,
s. 196) nüshaların tamamı (III. Ahmed, 1932-1936) için “nüsha-i sultâniyye”
denilebileceği hâlde ancak Tokadî’nin hususî olarak belirttiği “nüsha-i sultâniyye” bunlardan biri olacağı aşikârdır. Bu “nüsha-i sultâniyye”nin sarayda
mevcut Arapça Kânûn yazmalarından hangisi olduğuna dair bilgiler tereddüte mahal bırakmayacak şekilde yine Tokadî’nin tercümesinde yer alır:
Ve bu mahallde asl nüshalarda “  ”وان ذ ــכ ــ ر ا ــ ا ــ ا ــvâki‘ olmuştur, lâkin nüsha-i sultâniyyenin kenârına “  ”ا ــ ا ــyazılıp nüsha olmak üzere işâret olunmuştur. Ve zâhir olan budur ki hâmişe yazılan nüsha
sahîhtir, zîrâ ağrıyı baştan göze indirmek ahassın salâhı için eşrefi ızrâr
eylemektir (Hamidiye, 240a).
Hâmiş-i kitâbda İbn Cümmeyyi‘den nakl olunur ki bu makâmda zikr olunan “şe‘as” “te‘ab”dan tahrîf olunmuştur ya‘nî asl nüshada “te‘ab”dır,
kâtib “şe‘as” yazmıştır (Ragıp Paşa, 1335-13, vr. 39a; III. Ahmed, 1936, vr.
283b).
Bu makâmda nüshalar muhteliftir. Nüsha-i sultâniyyede א ـ
”و ــא
“ا ة אن
 وvâki‘ olmuştur (15a).
İşte Tokadî’nin bahsettiği “nüsha-i sultâniyye”, bu ve diğer karinelerle
Topkapı Sarayı Ktp. III. Ahmed’de 1936 numarada kayıtlı, Âdil b. Alî b.
Âdil tarafından nefis bir nesihle 881’in 10 Şaban’ında (28 Kasım 1476)
istinsah edilmiş 637 varaklı Kânûn nüshasıdır. Yine metinde mutlak bir
ifadeyle geçen “kezâ fi’l-hâmiş” (303a dipnot; bkz. A 1936, 277b) ibaresi
gibi bir yığın kayıtla bu yazmanın hep örtüştüğünü kaydedelim.
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Adnan Adıvar’ın bu tercümedeki “nüsha-i sultâniyye” ifadesinden eseri
erken bir hükümle “basılı Kânûn” sandığını da belirtmeliyiz (A. Adnan
Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, 1982, İstanbul, s.188).
Tokadî’nin Doğrudan Başvurduğu Diğer Kânûn Nüshaları: Tokadî, tercümeyi yaparken kullandığı matbu ve yazma iki ana nüsha yanında
başka Kânûn nüshalarını da kullanır ve artık bunlar tabiatıyla yazmadır.
Daha önce kullandığı ana yazmayı “kitâb-hâne-i hümâyûndan ihrâc” etmişti. Vakıa, Tokâdî’nin yanında, Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki diğer
yazma Kânûn nüshalarının dışında, zaman zaman müracaat ettiği mesleği
itibarıyla sahip olduğu bir Kânûn nüshası da olmalıdır. Bu hususa kendisi
tercümede işaret eder:
Yanımızdaki olan Kânûn nüshalarında “âcâmî” vâki‘ olmuştur lâkin
ba‘zı kütüb hâmişinde izhir beyânında “a‘câm” vâkı‘ olmuştur, Allâhu
a‘lem savâb olan dahi odur, kısm-ı evvel a‘râbî ve kısm-ı sânî a‘câmî olmak ziyâde münâsib olur (143a).
Bu ifadede işaret edilen, Tokadî’nin yer yer kullandığı “asl nüshalarda”
diye belirttiği basma ve yazma iki nüsha dışındaki nüshalardır. Tokadî sık
sık bu yazmaların varlığından ve bunlara müracaat ettiğinden tercüme boyunca sık bahseder, ancak doğrudan bu nüshaları tavsif etmez.
Kullanıldığını zımnen anladığımız diğer bazı Topkapı nüshaları ise herhâlde şunlardır:
Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmed,1933. Müstensihin adı ve istinsah kaydı yer almayan tam nüshadır.
Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmed,1934. Müstensihin adı ve istinsah kaydı yer almayan bu nüsha sadece külliyat bölümüdür.
Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmed,1935. Müstensihin adı ve istinsah kaydı yer almayan bu nüshanın bu cildi külliyat ve müfredat bölümünü içerir.
Tokadî’nin Tercümesinde Dolaylı Yoldan Başvurduğu Diğer Kânûn
Nüshaları: İbn Sina’nın Kânûn’u telifinden bir süre sonra başlayan şerhlerin dayandıkları metinler artık müstakil bir nüshadır. Şerhin metninin de
yeni bir nüshaya dönüşmesi bir ana nüsha kurma teşebbüsüyle ilgilidir.
Her bir şerhin şerhe konu nüshası tercih ve tenkitlerden sonra şekillenir.
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Mesîhî’nin, Karşî’nin, Şîrâzî’nin, Sa‘düddîn-i Fârsî’nin ve diğer şarihlerin artık müstakil bir nüshaları vardır ve nüshalar farklılaştıkça şerhler de
farklılaşır. Tokadî, bu şerhlerdeki nüshalara, bilhassa istifade ettiği Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin şerhinde temas edilen nüsha farklılıklarına Kânûn’un
külliyat kısmının tercüme ve şerhinde temas eder:
Bu zikr olunan tercüme ekser-i nüshalarda yazılan ‘ibâretin tercümesi
olur. Ve Karşî nüshasında küzbere yalnız zikr olunmuştur. Ve küzbere ile
sevîk yazılan nüshalar her ne kadar ekser ise hatâdır diye Karşî hükm eyledi. Ve tafsîl üzere bilmek murâd eden kimseler şerh-i ‘Allâme’ye mürâca‘at
eylesinler (118b).
Havincî nüshasında “  ”כא ـbedeline “  ”כא ـvâki‘ olup “şass”ı saydın şebekesi ile tefsîr eylediğini Şâri√ ‘Allâme nakl buyururlar (8b).
Bu zikr olunan tercüme Sa‘düddîn-i Fârsî’nin nüshasını tercümedir. Ve
ba‘zı nüshada “enf-i müstevî” bedeline “enf-i mesnûn” vâki‘ olmuştur.
‘Allâme’nin muhtârı bu nüsha-i sâniyedir (61b).
el-Kânûn Fi’t-Tıbb üzerine yapılan bu şerhler bir yana bırakılırsa İslâm
şarkında dinî metinler dışında tenkitli metin üzerine tecrübî ilk çalışma yine
Kânûn üzerine Salâhaddîn-i Eyyûbî’nin hekimlerinden İbn Cümeyyi‘ el-İsrâilî’nin (ö. 594/1198) Tenkîh’idir (Bkz. Nuruosmaniye Ktp., 3526). Kânûn
nüshaları arasındaki farklılıkları ele alan bu müstakil çalışma, Tokadî’nin
dolaylı kaynakları arasında yer alır:
Hâmiş-i kitâbda İbn Cümeyyi‘den nakl olunur ki bu makâmda zikr olunan “şe‘as” “ta‘ab”dan tahrîf olunmuştur ya‘nî asl nüshada “ta‘ab”dır,
kâtib “şe‘as” yazmıştır. (309b)
Lâkin İbn Cümeyyi‘ Tenkîh-i Kânûn’da der ki sahîh olan nüsha-i sâniye
ya‘nî râyib nüshasıdır. Râzî dahi İbn Cümeyyi‘i te’yîd edip der ki... (83a).
Nüsha Karşılaştırmaları
Matbu-Basma (Roma, 1593 neşri) - Yazma (III. Ahmed, 1936)
Karşılaştırmaları
Evvel fasldan bu makâma gelince kadar mütercem olan ‘ibâret nüsha-i
sultâniyyede muşt faslında tahrîr olunmuştur ve basma nüshalarda fasl-ı
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mütekaddimde rusgun mebâhisi olmak üzere tahrîr olunmuştur. Savâb olan
nüsha-i sultâniyyedir, ednâ fehm ve idrâki olanlara zâhirdir ki bu mesâil
mesâil-i rusg değildir, basma nüshalarda hatâ-i mahzdır (15b).
Tab‘ ile olan nüshalarda “  ”واbedeline “
 ”وvâki‘ olmuştur. Nüsha-i sultâniyyede “  ”وا ــvâki‘ olmuştur, ma‘nâ-yı sahîh dahi bundadır
(16b).
Nüsha-i sultâniyyede ‘adalât-ı vech ve ‘adale-i cebhe fasl-ı vâhidde zikr
olunup cümle-i sâniye fusûlü yirmi dokuz fasl kılındı; tab‘ ile olan nüshalarda cebhe ile vech-i ‘adaleleri başka başka fasl kılınıp cümle-i sâniye
fusûlü otuz ‘aded ‘add olundu (17b).
Nüsha-i sultâniyyede “ ــ
 ”و ــ آ ــ ا ا ــ اvâki‘ olmuştur; tab‘ ile
olan nüshalarda “ــ ــ ا
 ”و ــ ا ــ اvâki‘ olmuştur, me’âlleri birdir
(18b).
“Tarcehâlî” nüsha-i sultâniyyede “lâm” ile vâki‘ olmuştur, tab‘ ile
olan nüshalarda “râ” ile yazılmıştır, ikisi dahi lügattir. “Tarcehâle” ve
“tarcehâre” fincân ma‘nâsına olduğu Kâmûs’ta musarrahtır (18b).
Karşî (İbnü’n-Nefîs) ile Şîrâzî (Kutbuddîn-i Şîrâzî)
Nüshası Arasında Karşılaştırma
Biri evvel-i bahste zikr olunan “Erkâgânîs” bedeline Karşî nüshasında
“Ercîhânis” vâki‘ olmuştur ve ‘Allâme dahi “Ercîhânis” nüshasını tasvîb
edip Câlînûs’un kelâmında dahi “Ercîhânis” vukû‘u ile sıhhatine istidlâl
eyledi (76b).
Ve ba‘zı nüshalarda “safâ” bedeline “sıbg” vâki‘ olmuştur. Karşî “sıbgan” nüshasını tahti’e eder. ‘Allâme der ki אن
א א ارت ا
אن ازدادت
kelâmının ma‘nâsı humret-i nâsı‘anın sıbgı ve boyası ziyâde olup ahmer-i
kânî ve aktem hudûduna vâsıl olur ise harâret noksân üzere olur demek
olur ise sıbg nüshasının dahi ma‘nâsı sahîh olur (81b).
Bu zikr olunan tercüme ekser-i nüshalarda yazılan ‘ibâretin tercümesi
olur. Ve Karşî nüshasında küzbere yalnız zikr olunmuştur. Ve küzbere ile
sevîk yazılan nüshalar her ne kadar ekser ise hatâdır diye Karşî hükm eyledi. Ve tafsîl üzere bilmek murâd eden kimseler şerh-i ‘Allâme’ye mürâca‘at
eylesinler (118b).
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Şîrâzî’nin Kullandığı Nüshalar
Bu makâmda ‘Allâme’nin nakli üzere iki nüsha vardır. Ba‘zı nüshada
“ــא
 ” ــ ــכ ا א ــve ba‘zı âherde “ ” ــאvâki‘ olup ba‘zı mu‘âsırîn iki
nüsha dahi musahhafe olup asl nüsha “” ــאdır demişler. Her bir nüshaya
göre ma‘nâ ehlinin ma‘lûmudur, cümlenin hulâsası bizim evvelen zikr eylediğimizdir (8b).
Bu mefhûm bir nüshanın tercümesidir, lâkin ekser-i nüsahta
“ــאء ـ ا ـ ن
ـ ا
ـ و ـ
ـ
 ”و ـvâki‘ olmakla ba‘zı mütehazlıkînin
Kânûn’un “ ” ـ ا ـ نkavli mefâsılın iki ‘azmları beyninde haşv olan ‘azm-ı
simsimânîden ya‘nî simsim gibi lüzûcetli ‘azmdan ihtirâzdır dediği kavlini
Şâri√ ‘Allâme ‘ale’t-tafsîl redd eylediği şerhinde mezkûrdur (10a).
Ba‘zı nüshada hadş vâki‘ olmuştur, o nüshada hatâ olduğunu Şâri√ ‘Allâme beyân buyurdular (32a).

Mûcez ve Şerhlerinin Nüshaları
Tokadî’nin kaynakları arasında daha tafsilatlı bahsettiğimiz Mûcez’in
ve onun üç şerhinin Kazvînî’nin, Sedîdî’nin ve Nefîsî’nin şerhlerinde şerh
edilen Kânûn metinleri nüsha karşılaştırmalarında kullanılır:
Hâmişte olan iki hâşiye takrîrinden sonra şürûh-ı Mûcez’den şerh-i Sedîdî ve şerh-i Kazvînî’de “hablü’l-mâkirî” bedeline “hablü’l-mesâkîn”
yazıldığı bulunmuştur, lâkin “lu‘betü’n-nahl” zikr olunmamıştır. (322a)
Bu terceme Kânûn nüshasının tercemesidir ammâ Mûcez’in ve Sedîdî’nin ‘ibâreti budur: واذا ا ــ ت زا ــ ا ــא و ــ א ــ ــ ع ا ــאدة ــ ور ــא
ــאء ا א ــ
 אİntehâ. Sahîh olan Mûcez nüshasıdır (406b).
Tokadî’nin Tercümesinde Başvurduğu Müphem Kânûn Nüshaları
Ekser-i nüshalar: Bu zikr olunan tercüme ekser-i nüshalarda yazılan
‘ibâretin tercümesi olur (118b).
Bir nüsha: Bu mefhûm bir nüshanın tercümesidir, lâkin ekser-i nüsahta
“ــאء ـ ا ـ ن
ـ ا
ـ ـ و ـ
 ”و ـvâki‘ olmakla... (10a).
Ba‘zı Nüshalarda: Ba‘zı nüshalarda “‘aşerenin mâ-dûnu” vâki‘ olmuştur.” (14a); Ba‘zı nüsahta “rûh” bedeline “‘urûk” vâki‘ olmuştur lâkin rûh
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olmak esahhtır. (5a); Ve ba‘zı nüsah-ı Kânûn’da “zevb” bedeline “zereb”
vâki‘ olmuştur, o nüshanın mâ‘nâsı: zikr olunan bevl hâlâ batnın istitlâkına
veyâ«ûd gelecek zamânda olan istitlâka ve yürek sürmeğe delâlet eder”
demektir (83a).
Nüsah-ı kalîle: Ve bu mahallde nüshalar muhteliftir. Nüsah-ı kalîlede
“ ”و ــ وا ــ ة ــ ا ــאن א ــ و א ــ أ ا ولvâki‘ olmuştur, bu takrîrimiz o
nüshanın tercümesidir (28b).
Nüsha Kıymetlendirmeleri
Tercih edilen sağlam nüshalar için “savâb”, “mu‘temed”, “sahîh”, muhtâr”, “zâhir”, “musahhahe”; tercih edilmeyen kusurlu nüshalar için “galat”,
“tahrîf”, “tashîf”, muharref”, “hatâ” gibi kavramlar kullanılır:
Ve Kânûn’un basma nüshalarında “ــא
”و ــ ــ ــ ا و ــ ا ــאرכ
vâki‘ olmuştur. Mu‘temed olan nüsha-i ûlâdır (87a).
Ve bu makâmda Kânûn’un nüshaları muhtelifedir, biz muhtâr olan nüshayı tercüme eyledik (87a).
Savâb olan nüsha-i sultâniyyedir, ednâ fehm ve idrâki olanlara zâhirdir ki bu mesâil mesâil-i rusg değildir, basma nüshalarda hatâ-i mahzdır
(15b).
‘Allâme der ki ba‘zı nüshada “mak‘ade” mevki‘ine “mi‘de” vâki‘ olmuştur lâkin o “mi‘de” nüshası hatâdır, zîrâ zikr olunan suların takallüb-i
mi‘deye mazarratı olmaz ise dahi menfa‘ati yoktur (53a).
Ve ba‘zı nüshada “  ”أن ـbedeline “  ”أن ـvâki‘ olmuştur, zâhiren
budur ki “  ” ـnüshası sahîhtir (269a).
Nüsha-i sultâniyyede  ا ــilâ âhirihi vâki‘ olmuştur, tab‘ ile olan
nüshalarda  وا ـvâki‘ olmuştur, zâhir olan nüsha-i sultâniyyedir (111a).
Bu makâmda Kânûn’un musahhaha olan nüshada ‘ibâreti budur:
“ــ ه
 ”و ــאب ا ــ ر و ــİntehâ. (409a).
Tokadî’nin Tercümede Kullandığı Diğer Edisyon Kritik ve
Tercüme Terimleri
Tokadî’nin doğru nüshayı tespitinin merkezinde en eski tarihli Kânûn
nüshasını bulmak yer almaz, ama o ibare, mana, siyak ve sibak, sehv, tas-
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hîf gibi kavramları harekete geçirerek doğru Kânûn nüshasını arar, bu da
tenkitli metin ameliyesinin ana amacıdır. Çalışma, bir taraftan tercümenin
gerçekleşmesi, diğer taraftan Arapça metinde doğru ibarenin tespit yükünün sırtlanması ile şekillenir. Bu şekillenme arasında hemen bütün tenkitli
metin terimleri tercümede yer alır:
Sehv: Müstensihin ya da müellifin dalgınlığından kaynaklanan hatalar
için kullanılan bu terim, bilgi, kanaat ya da tercih farklılığı için kullanılmaz. Tercümede yer alan “sehv-i kalem”, “kalem-i nâsihten sehvdir” ifadeleri istinsahla ilgilidir:
Bu makâmda dahi nüshaların ihtilâfı vardır. “Dimâgiyye” kaydı ba‘zı
nüshada vâki‘ olmuştur, lâkin bundan akdem “‘unuk ‘asabından hicâba
vârid olan ‘asab-ı vasata vârid olur” diye sebkat etmişti, dimâgiyyeden
hicâba muttasıl olanlarda “vasat” kaydı sebkat etmedi. Zâhir olan sehv-i
kalem olup “‘unukiyye” bedeline “dimâgiyye” tahrîr olunmuştur Allâhu
a‘lem (24a dipnot).
“Fertaha” ‘arz ve en ma‘nâsınadır; yukâlu:
أي
 رأسVe “hadeka” ‘aynın sevâd-ı a‘zamıdır. ‘Allâme, Karşî’den nakl eyler ki savâb
olan “fertahatü’l-hadeka” demeyip “fertahatü’l-celîdiyye” demektir, “fertahatü’l-hadeka” kalem-i nâsihten sehvdir, zîrâ hadekanın maraz ile fertahası zâil olmaz belki cüzâm marazından celîdiyye rutûbetinin fertahası zâil
olup müstedîr olur (31a).
“Savt-ı dakîk, savt-ı kedir mukâbili ve zıddıdır.” Mütercim der ki zâhir
olan budur ki savt-ı dakîk savt-ı galîza müzâdde ola. Gâlib-i hâl budur ki
kâtibden sehv vâki‘ olmuştur (310b).
Tashîf, musahhafe, tahrîf, muharref, galat: Müstensihin ya gördüğü kelimeyi tam kopyalayamaması ya da ibarenin imlasının vuzuhiyetten
mahrum olması hâlinde kelimede harflerin noktalarının düşmesi ya da ziyadeleşmesi ile kelimenin harflerinde ya da kelimenin kendisinde değişiklik için kullanılan tashîf, tahrîf ve galat terimlerini Tokadî doğru ibareyi
göstermek için yanlış olanda kullanır:
“Müzâg” zâd-ı mu‘ceme ve gayn-ı mu‘ceme ile sahk olunması su‘ûbetli
nesnedir; ba‘zı nüshalarda sâd ve ‘ayn-ı mühmeleler ile “müsâ‘“ vâki‘
olmuş, o nüsha ‘tahrîf ve tashîftir’ diye ‘Allâme tasrîh eyledi (39b).
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Bu makâmda ‘Allâme’nin nakli üzere iki nüsha vardır. Ba‘zı nüshada
“ــא
 ” ــ ــכ ا א ــve ba‘zı âherde “ ” ــאvâki‘ olup ba‘zı mu‘âsırîn iki
nüsha dahi musahhafe olup asl nüsha “” ــאdır demişler. Her bir nüshaya
göre ma‘nâ ehlinin ma‘lûmudur, cümlenin hulâsası bizim evvelen zikr eylediğimizdir (8b).
Bu makâmda Kânûn’un musahhaha olan nüshada ‘ibâreti budur:
“ــ ه
 ”و ــאب ا ــ ر و ــİntehâ. “Gumûr” mâ-ı kesîr ma‘nâsına” ve
“yusâbu” yecîu ma‘nâsına ve “gamr” şiddet ma‘nâsınadır. Hâsılı ma‘nâ
“Mûka mâ-ı kesîr gelip cem‘ olur ve rutûbet-i müctemi‘anın hiddeti hasebiyle ondan veca‘ hâsıl olur” demektir. Bu makâmı bu vech ile halle kâdir olmayanlar nüshayı tahrîfe haml edip bî-vech nesnelere zâhib olurlar
ve derler ki hakk-ı ‘ibâret “ ”و ــאب א ــdır, tahrîf olunmuştur.” İntehâ.
Fi’l-hakîka nüshada tahrîf var ise asl ‘ibâret “ ”و אب ا رolmak evlâdır,
zîrâ “kumûr” zikri âtî bir marazdır ki selce nazardan hâdis olur, göz kamaşmasına derler (271a).
Hacer-i fülfül” diye nüshalarda muharrer olan gâlib-i ihtimâl muharreftir. Allâhu a‘lem, asl nüsha habb-ı kılkıl olmak gerektir ki ‘avâmm ona
bir noktalı fâ ile habb-ı fülfül derler, zîrâ hacer-i fülfül müfredâtta bulunmamıştır (273a).
Bu makâmı minvâl-i muharrer üzere tahkîk eylemek gerektir. Nüsha-i
sultâniyyede ــ ع
 زال اvâki‘ olmuştur, “hudû‘“un ma‘nâsı Kâmûs’ta zikr
olunduğu üzere mer’enin hâsıresinden istimâ‘ olunan savttır. Tab‘ ile olan
nüshada ــ
 زال اvâki‘ olmuştur, onun bu makâma lâyık ma‘nâsı yoktur,
zîrâ habs-i tams ve terk-i mücâma‘at ve ‘adem-i habl ile hasr zâil olmaz, o
nüsha muharref olmak zâhirdir (440b).
“Ve rüsûbun ba‘zısı dahi hurâtî-i deşîşî olur. “Deşîş” şîn-i mu‘ceme ile
cülâl-i sevîktir ya‘nî sevîkin irisidir. İbn Tilmîz der ki deşîş bu makâmda
“haşîş”ten galattır (88a).
Bedel: Bu kavram nüshalar arasında farklılık gösteren harf, kelime, kelime grubu ya da cümleyi gösterir. Tercümede Tokadî’nin yüzlerce nüsha
farklılıklarını göstermek için kullandığı bu terim tenkitli metin ameliyesinin “nüsha” kavramıyla beraber merkezini teşkil eder:
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Ve ba‘zı nüshada “kasd” bedeline “fasd” vâki‘ olmuştur (266b).
“Tab‘ ile olan nüshalarda “tareksîs” (  ) אرכ ــbedeline “kâratsîs”(  ;)כאر ـve “ akrîkimâ” ( )ا כ ــאbedeline “lakvikimâ” ( ) כ ــאvâki‘
olmuştur.” (267a).
Ba‘zı nüshada “mahlûl” bedeline “mahkûk” vâki‘ olmuştur (273a).
Hâşiye-hâmiş: Yazmaların kenarında ilave notlar:
Ve nüsha-i sultâniyyenin hâşiyesinde haşhâş dahi ihrâc olunmuştur
(320a).
Ve nüsha-i sultâniyyenin hâmişine tahrîr olunup nüsha olmak üzere işâret olunmuştur ki zâtü’r-riyenin zâtü’l-cenbe intikâli nâdiren vâki‘ olur,
ammâ ‘aksi kesîrü’l-vukû‘ olur ve ma‘a-hâzâ onda zîk-ı nefes, hiffet üzere
olur (315a).
Mütercim, musannif, kâtib, müellif: Eserde müellif, mütercim vs. kalemlerce yapılan müdahelelerin birbirine karışmaması, tercüme ve şerhin
yoğun anlatım arasında birbirinden ayrılması için bu kavramlar titizlikle
kullanılır.
Nâsih: Kopyalayan, müstensih:
Ve ma‘lûm olmak gerektir ki şerhte benim nakl eylediğim mebâhis
evvellerinde ve zann ve vehm ve fî ba‘zi’l-havâşî diye za‘fa delâlet eden
ta‘bîrler ile musadder olan makâlât cemî‘an ‘ulemânın îrâd eylediği
kavlleri ve bahsleridir. Onların kavl-i za‘îflerini reddimiz hasebiyle ‘alâ-vechi’t-ta‘yîn şânlarına nakîsa gelmesin için esâmîlerin tasrîh eylemedik ve
o akvâl-i za‘îfelerini kütüblerinde gören mübtedîler ona i‘tikâd edip tarîk-i
müstakîmden münharif olmasınlar için onlara doğru yolu gösterdik ve o
akvâl-i sakîmeleri redd eyledik. ‘iyâzen billâhi ta‘âlâ bizim onları reddimiz rif‘at ve kadrlerini tenzîl ve o efâzılı izrâ’ ve terzîl eylemek kasdı ile
olmadı. Ne keyfiyyette o meşâyıha ihânet ederim ki ben onların ifâdelerinden müstefîd oldum ve onların envârı şu‘â‘ından müstenîr oldum. Ben
onların kütüblerinde mevcûd olan hatâları kalem-i nâsihe verip i‘tâ ederim
veyâ«ûd onların cüll-i himmetleri ve mu‘zam-ı mesâ‘îleri tedrîse olmakla
tahrîrâtlarında mevcûd olan noksân te’lîfe ferâgları olmadığından nâşîdir
diye ‘özr eylerim, zîrâ o efâzıl bize kıdve ve maraz-ı cehâlette bize mu‘âlece
edip üsve oldular. (129a).
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Benzer ki Câlînûs’un “ ــ او ا אئ ــ א ــ
ــ
 ”ان ــ ا ــdiye îrâd
eylediği terkîbde vâki‘ olan “ev”-i kâsıme aslında “vâv”-ı sıla idi ya‘nî
“  ”او ا אئ “ ”و אئidi, “elif” kalem-i nâsihten ziyâde kılındı (7b).
Nüsha: Eserin farklı kopyalarını ifade etmek için kullanılan bu terim
aynı zamanda yukarıda ifade ettiğimiz “bedel” kavramını da karşılar. Tokadî bilhassa elinden çıkma tercüme nüshasının derkenarlarına doğrudan
“nüsha” ifadesiyle farklılıklara işaret eder: “Nüsha: “Fûsenec” (188b);
“Cizcizî” nüsha (191b); Nüsha: “Feldefiyûn” (296b); “Debîd-i kürkümâ”
nüsha (414a); “Ferîsîmûs” nüsha (424b)...
Asl nüsha: Tercümeye konu olan nüshalar içinde aksine bir sebep olmadıkça tercih edilen ana nüsha. Tokadî bu kavramla sultâniye nüshasına
işaret eder, bazen de aralarında fark olmayan nüshalar grubu kasdedilir:
Ve ihtimâldir ki “sâzec” asl nüshada “sâc” olup “sâzec” kâtibin tahrîfi
ola, zîrâ şecer-i sâc kırmızıdır (173b).
Ve bu mahallde asl nüshalarda “  ”وان ذ ــכ ــ ر ا ــ ا ــ ا ــvâki‘ olmuştur, lâkin nüsha-i sultâniyyenin kenârına “  ”ا ــ ا ــyazılıp nüsha olmak üzere işâret olunmuştur. Ve zâhir olan budur ki hâmişe yazılan nüsha
sahîhtir (240a).
Muhtâr, tercîh: Tercümede nüshalar içinde benimsenen kelime ya da
cümle:
Bu zikr olunan tercüme Sa‘düddîn-i Fârsî’nin nüshasını tercümedir. Ve
ba‘zı nüshada “enf-i müstevî” bedeline “enf-i mesnûn” vâki‘ olmuştur.
‘Allâme’nin muhtârı bu nüsha-i sâniyedir (61b).
Bu makâmda Kânûn’un nüshaları muhtelifedir. ‘Allâme bu zikr olunan
nüshayı tercîh edip bâkî dört nev‘ nüshaları tahti’e ve taz‘îf etmekle o nüshalar tercümeye idhâl olunmadı (82a).
Tokadî’nin Tercümede Nüsha Tercih Usulü ve Konteks
Tokadî’nin birçok yerde nüsha farklılıklarının kaynağını ve bu farklılıkların sebebini ve manaca doğrusunu siyak-konteks-bağlam, lügat ve mana
vs. ile tespit eder. En doğru tercüme en sağlam nüshanın teşekkülüne bağlıdır ve tek bir Arapça nüshada vücut bulmaz. Mukayeseli metnin amacı
metinlerin titizlikle karşılaştırılmasıdır. Tokadî tercümeye esas olan kelime
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ya da cümleyi tespit ederken nüshaların vaziyetini okuyucuya göstermek
zorundadır. Bu ameliyesinin hülasası şunlardır:
Nüsha farklılıklarını tek tek belirtir:
Tûbâl-i nuhâs-ı magsûl ‘alâ ihtilâfi’n-nüshateyn dört vakiyye veyâ«ûd
bir vukıyye, afyûn üç vukıyye, samg dört vakiyye... (270a).
Bu makâmda nüshalar muhteliftir. Nüsha-i sultâniyyede ”و ــאك ا ــ
“  כא ــ وا א ــ ــvâki‘ olmuştur. “İltivese” ifti‘âl bâbından fi‘l-i mâzî
olur. Ve tab‘ [ile] olan nüshalarda “  ” ــאك ا ــvâki‘ olmuştur. “Tûse” o
mahallden bir lahm-ı rıhvın ismidir. Beynehümâda muhâlefet yoktur, zîrâ
kâbil-i tevfîktir (25a).
Tab‘ ile olan nüshalarda incir ma‘nâsına iki nokta ile “tîn” vâki‘ olmuştur ve ‘Allâme nüshası bî-nukattır lâkin nüsha-i sultâniyyede noktanın
biri hakk olunup bir nokta ile tashîh olmuştur, binâen ‘aleyh tercümede
“tibn” nüshası ihtiyâr olundu (90a).
Değerli bulduğu her iki farklılığı ayrı ayrı tercüme eder ya da işaret eder:
Bu makâmda nüsha muhteliftir. Ba‘zısında “Ve izâ hallelte’l-vereme
ehharte min sakyi’l-edmigati ilâ ba‘de’s-sâlisi ve ba‘de’l-fasdi eydan”
vâki‘ olmuştur. Ve asl nüshada “ehharte” bedeline “ekserte” vâki‘ olmuştur. Bâkî terkîb nüsha-i ûlâ gibidir, lâkin siyâk-ı kelâmın muktezâsı üzere “ehharte” nüshası evlâ olmak görünür. Ve Semerkandî’nin Esbâb ve
‘Alâmât’ta “Ve yu‘tâ min edmigati’d-decâci ba‘de’l-yevmi’s-sâlisi” dediği
dahi onu te’yîd eder, Allâhu a‘lem (238a).
Bu makâmda nüshalar muhtelifedir: Ba‘zı nüshada
 א כ אبvâki‘
olmuştur ve ba‘zı âherde bir noktalı fâ ile  ــvâki‘ olmuştur. Zikr olunan
tercüme nüsha-i ûlânın tercümesidir. Ve nüsha-i sâniyenin tercümesi budur ki: “O kimse kebâbın mâiyyetini mass edip süflünü atmaz, belki süflü
ile ma‘an tenâvül eyler.” Ve bunda işâret olur ki mi‘desi za‘îf olanlar kebâbı imtisâs edip süflünü ilkâ ederler. Şerhte minvâl-i muharrer üzere bu
makâm tavzîh olunmuştur (223b).
Farklılığı gösterdikten sonra farklılığın analizini yapar, konteksi inceler
ve tercihte bulunur:
Siyâk-ı kelâmdan fehm olunan budur ki, o şiyâftan râyiha gibi hafîfî
ve kalîl olan bir cüz’ ile yevm-i evvelde ‘ayn tılâ olunup ve yevm-i sânîde
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ziyâde olunur demektir. Ve ba‘zı nüshada “  ”أن ــbedeline “ ”أن ــ
vâki‘ olmuştur, zâhiren budur ki “  ” ــnüshası sahîhtir. Pes nüsha-i sâniyede olan şîn sâ’dan muharref olup “  ”ان ــolsa ve ma‘nâ vakt zikr
olunan şiyâftan ‘uzvun istihkâkı ve tahammülü mikdârı isti‘mâl olunur ve
yevm-i sânîde ziyâde kılınır demek olsa vechi olur. Ve bu tekellüfü irtikâb
eylediğimiz nüsha-i sâniyeyi ehl kimseler tashîh eylemiştir. Ve şînin, sâya
müşâbeheti vardır, her hâlde me’âlleri vâhiddir (269a).
Ve bu mahalde asl nüshalarda “Ve inne zâlike yuhdiru’l-veca‘a
ile’l-‘ayni” vâki‘ olmuştur, lâkin nüsha-i sultâniyyenin kenârına “ile’l-‘unuki” yazılıp nüsha olmak üzere işâret olunmuştur. Ve zâhir olan budur ki
hâmişe yazılan nüsha sahîhtir, zîrâ ağrıyı baştan göze indirmek ahassın
salâhı için eşrefi ızrâr eylemektir (271a).
Fazlalık ve eksiklik bulunan nüsha belirtilir:
Fî Nef‘ihi li-Emrâzı A‘zâi’l-Gıdâi: İklîlü’l-melik matbûhan veyâ«ûd
gayr-i matbûh şarâb ile veyâ«ûd zikr eylediğimiz devâların biri ile isti‘mâl
olunsa mi‘de ağrısını teskîn eder. Ve bu menfa‘at ancak nüsha-i Sultâniyyede mevcûdedir (141a).
Ve biz bu makâmda nüsha-i sultâniyyeyi tercüme ettik, tab‘ ile olan nüshalarda sâkıt vardır (107a).
Nüsha farklılıkları belirtilip nüshalardan biri tercih edilir:
Bu makâmda ‘Allâme’nin nakli üzere iki nüsha vardır. Ba‘zı nüshada
“ــא
 ” ــ ــכ ا א ــve ba‘zı âherde “ ” ــאvâki‘ olup ba‘zı mu‘âsırîn iki
nüsha dahi musahhafe olup asl nüsha “” ــאdır demişler. Her bir nüshaya
göre ma‘nâ ehlinin ma‘lûmudur, cümlenin hulâsası bizim evvelen zikr eylediğimizdir (8b).
Nüsha-i sultâniyyede  ا ــvâki‘ olmuştur, tab‘ ile olan nüshalarda
 وا ــvâki‘ olmuştur, zâhir olan nüsha-i sultâniyyedir (111a).
Manası boğuk yerlerde şarihlerin şerhe esas aldıkları Kânûn nüshalarından tercih yapılabilir:
Bu makâmda nüshalar muhtelife ve şâri√ler muztariblerdir. Ve tercümede zikr olunan ‘Allâme’nin Karşî’ye ‘azv edip tashîh eylediği nüshanın
tercümesidir (118b).

Tahbîzü’l-Mathûn

Lügat çalışmasına yönelerek kelimenin doğru şekli ve doğru manasının
ne olduğu aranır. Noktalar, harflerin yer değiştirmesi, daha bir yığın dikkatsizlik Tokadî’nin dikkatini yoğunlaştırdığı hususlardır:
Tab‘ ile olan nüshalarda incir ma‘nâsına iki nokta ile “tîn” vâki‘ olmuştur ve ‘Allâme nüshası bî-nukattır lâkin nüsha-i sultâniyyede noktanın
biri hakk olunup bir nokta ile tashîh olmuştur, binâen ‘aleyh tercümede
“tibn” nüshası ihtiyâr olundu. (90a)
“Mekzûz”dan murâd berd ile ra‘desi olan kimsedir. Kâmûs’ta bu ma‘nâ
musarrahtır; tıbbda müte‘âref olan ma‘nâ bu mahalle münâsib değildir (16a).
Vankulu lügatinde der ki [ َا ِّ ْ َ ــed-diflâ] (dâl’ın kesri ve fâ’nın sükûnu
ve elifin kasrı ile) bir acı ottur. Ve sâhib-i Muhezzeb َ ْ [ ِدdiflâ] ağu ağacı
demekle ma‘rûf ağaçtır demiş. Ba‘zılar elifi te’nîs için kılıp tenvîn idhâl
eylemez ve ba‘zılar elifi ilhâk için kılıp tenvîn idhâl eder. İntehâ mülahhasan. Ve Kâmûs’ta der ki [ ِذ ْכــ ىzikrâ] vezni üzeredir, o bir nev‘ acı otun
َ
ismidir ki o ota Fârsî’de ona har-zehre derler, kattâldir, çiçeği sarı gül
gibidir, mîvesi harnûb gibidir, hikkeye ve cerebe tılâ olunsa nâfi‘dir ve
rükbe ve zahr ağrılarına zımâdı nâfi‘dir. Ve diflâ gasl ve inkâ olunduktan
sonra tabh olunup tabîhi bir mevzi‘e saçılsa o mevzi‘den berâgîsi ve araza
dedikleri böceği tard ve men‘ eder. İntehâ. Ve ağaç olmayıp bu mahallde
zikr olunan ot murâd olduğuna İbn Kütbî’nin kelâmında tasrîh vardır ve
kezâlik Kânûn’un kelâmında dahi işâret vardır (163b).
Arapça metinde sıkıntılı yerlerde sentaks çözümlemelerine girilerek
metin doğru anlaşıldıktan sonra doğru tercümenin ne olduğu gösterilir:
Kânûn’la mezkûr olup zikr olunan tercemeyi ifâde eden ‘ibâret budur:
ــ ا ــ ــ ء
א
ــאد ــ כ ــ ا ــ א
إ ــ اذا ا ــ ــ ا ــ ة ــ رديء א ــ
ــאد ـ ن ا א ــאت ـ ا ـ اف و א כ ـ
א ـ ا ــאد א ـ
 ــאد ـ وا ــאدİntehâ.  ا ــאدmubtedâ, א ـ
kavlinde olan lâm-ı cârre  ا ــאدye müte‘allik
 ا א ــizâfet-i lafziyye ile  ا ــאدa muzâf,  א ــsıfat, mevsûfu mubtedâ-i
mezkûrun haber-i mahzûfu. Takdîr-i kelâm: ــאد
 ــאد א ـve  א ـizâfet-i lafziyye ile  ــאدına muzâftır.  ــ ن ا א ــאت ــ ا ــ افkavlinden murâd
budur ki kelâm müsned ve müsnedün ileyhi ile tâmm ve muntazam olur, pes
ـ رديء
 ا ـdemekle kelâm tâmm olur, ــאد
 א ـkelâm-ı tâmm üzere
zâid bir vasftır. ـ ا ـ ـ ء ــאد ـ
 ا ـ א اkavlinde mezkûr olan, müzâd-
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de ve münâfât-ı taraf-ı kelâm olan redîye sarf olunup ــאد
 א ــvasfı
‘alâ-hâlihi ibkâ olunur... (343b).
Huneyn b. İshak ve takipçilerinin antik dönem Yunan tıp metinlerini tercüme faaliyetlerinde nüsha karşılaştırma teşebbüsleri, İbn Cümeyyi‘in en
sahih Kânûn nüshasına ulaşma çabaları, Kânûn’un telifinin ardından başlayan şerhlerde nüsha tenkitleri ve tercihleri, bilhassa Kutbuddîn-i Şîrâzî pratiği Tokadî Mustafa Efendi’nin el-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın Türkçe tercümesinde
ileri bir safhaya taşınır. Bu çalışmamızda Tokadî’nin tercümesini tenkitli
metin merkezinde nasıl hazırladığını, esas aldığı yazma ve matbu Arapça
Kânûn nüshalarını, tercihlerini, tercihlerini dayandırdığı ölçüleri, tenkitli
metni inşa ederken kullandığı terimler manzumesini göstermeyi amaçladık.
el-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın çevirisi yapılan bütün diller içinde eksiksiz ve en
mükemmel tercümesi onun bu çalışmasıdır. Tercüme Türkçe’dir ve ilmi bir
tercümenin bilimsel yöntemleri Tokadî tarafından bu eserde izah edilerek
uygulanmıştır, bu cihetle eser tercüme tarihimiz ve ayrıca edisyon kritik
çalışmalarımız için kurucu metin özellikleri taşımaktadır.
Tokadî’nin Tercümesinde Lügat ve Dil
İbn Sina’nın gerek el-Kânûn’da kullandığı terimler gerekse Tokadî’nin
tercümesinde kullandığı terimler şark tıp literatürünün müşterek vokabüleridir ve bu vokabüler, metinler farklılaştığında farklılaşmaz. Kavramlar
ekseriyetle Arapçadır ve tarifleri yapılmıştır. Terimlerin ekseriyetle Arapçalığı, Yunanca ve Farsça azımsanmayacak bir sayıda terimin Arapçalaşmasıyla tamamlanır. Tokadî de bu terimler manzumesine Türkçe karşılıklarını katma hususunda bir cehd sergilemiştir.
el-Kânûn, tıbbı her cihetten ele alan tam bir külliyat oluşu ve referans
değeri diğer bütün tıp metinlerinin üzerinde oluşu cihetiyle tıp terimlerinin
neredeyse istisnasız bulunduğu ana metin olarak değerlendirilir. Bütün klasik dönem tababet lügatları, ancak bu eseri hakkıyla taradıklarında kaleme
alınabilmiştir; kaynakçalarında el-Kânûn dışındaki eserlerin ehemmiyetleri
de ancak el-Kânûn’u anlamaya matuf olmalarından ileri gelir, yoksa müstakil bir kıymet ifade etmezler.
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İbn Sina kullandığı her kavramı tarif de etmek suretiyle bir boşluğa
meydan vermez. Eser bir hayli hacimlidir ve İbn Sina’nın meramını tam
ifade etmek için bir yığın fırsatı olur; takipçisi için artık tüm konteks göz
önünde tutulduğunda kavramlar olabildiğince yerine oturur.
Yine de geleneğin içinde yer alıp el-Kânûn’a kademe kademe yakın
olan ve kendisinden hemen sonra başlayan şerh faaliyetlerinde belirebilecek kavramlardaki her türlü müphemiyeti bertaraf için açıklamalar bulunur. Hakikatte mükemmel bir İbn Sina lügati doğrudan el-Kânûn’u ile
şerhlerinden şekillenebilir. Her hâlde Kutbuddîn Şîrâzî ve diğer şarihlerin
notlamalarıyla takip edilecek bir Kânûn okuması, bu hususta en azından
külliyât kısmı için faydalı olacaktır.
Tokadî, çalışmamızın sözlük kısmında görüleceği üzere terimlerin imkanlar nisbetinde Türkçelerine yer verir: “ve o √aşve mu«« tesmiye olunur,
lisân-ı Türkî üzere ilik derler”, “Türkî lisân üzere vidâca şâh damarı derler”, “Cüderî Türkîde çiçek dedikleri bü&ûrdur”, “Mebâ…ıl” meb…ale’nin
cem¡idir, ba…l bitecek ma√all demektir. Ba…lın iki ma¡nâsı vardır, evvelki
ma¡nâsı Türkîde kara bakla dedikleri, ikinci ma¡nâsı mu†la…an sebze ma¡nâsına olur ve bu ma…âmda murâd ma¡nâ-yı evvel olur.”, “Ve πalî@ suların
tal†îfinin vech-i &âli&i ma√∂dır ya¡nî sütü bir zı……a koyup ta√rîk ettikleri
gibi suyu dahi zı…… içinde ta√rîk etmekle su ta§fiye olunur ve ona Türkî
lisânında yayık derler ki onunla sütün yağını alırlar”, Ketifin mâhiyyeti
teşrî√ bâbında ≠ikr olundu, Türkîce kürek kemiği derler, omuzda olur”,
◊areket-i i«tilâciyye o √arekettir ki a¡∂âlarda riyâ√ mu√tebise olmakla a¡∂â
√areket eder, o √arekete i«tilâc derler, Türkîce seğrimek derler”, “Lisân-ı
Türkîde √avel gözün şaşı olmasıdır”
Mütercimimiz kelime ve kavramları Türkçeleştirme sırasında birkaç
yöntem belirler:
Talimî bir mahiyette çok kere Arapça ism-i fâilini zikredip ardından
Türkçesini sıralar: münevvimdir, uyutur; mu¡a††ıstır, aksırtır, müfetti√dir;
süddeleri açar; müceşşîdir, geğirtir; müsemmindir, semirtir; riyâ√ı müfeşşîdir, yelleri dağıtır; mu@limdir, gözleri karanlık eder; eritir, mü≠îbdir; √ırrîftir,
†a¡mında √arâfet vardır; mu¡a††ıştır, susatır, müneffi«tir, şişirir; mu¡arrı…tır,
ter getirir; mu§addi¡dir, başı ağrıtır; mu√ammirdir, kızartır; me™kûldür, yenir.
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Sıfat karakterli Arapça kelimelerin bağlama edatı ile Türkçesini verir: …uddâmında ve önünde; uzun ve †avîl; vasa†ta ve ortada; akıcı ve seyyâle; mün§abıπ ve boyalı; a√mer ve kırmızı; leyyin ve yumuşak; la†îf ve yumuşak; ra…î… ve ince; da…î… ve ince; münfeti«a ve açık; geniş ve vâsi¡; mu∂î
ve aydınlık; ¡atî…a ve eski; §ulb ve katı; câyi¡ ve aç; mu†âvil ve uzun; ¡arî∂ ve
enli; mehzûl ve arık; kedir ve bulanık; câmid ve donmuş; ba†î™ ve geç; sa«îf
ve gevşek; gevşek ve müte«al«il; mümteli™e ve dolu; «âmide ve sönük; küçük
ve §aπîr - §aπîr ve küçük; kebîr ve büyük; πalî@ ve kalın; cebân ve korkak; geç
ve eb†a™; lezice ve yapışkan; mülâyim ve yumuşak; korkuludur ve «a†ar-nâktır; «iffet ve yeğnilik; düz ve müstevî; ayrı ve munfa§ıl; mehzûle ve arık;
mümtelî ve dolu; √âmi∂ ve ekşi; mürr ve acı; a«∂ar ve yeşil; dar ve ∂ayyi…;
cevfinde ve içinde; mu¡a……afe ve eğrimli; mun§abbı ve dökülecek ma√alli;
mesîli ve aktığı ma√all; munfa§ıl ve ayrı; munta§ıfında ve ortasında; mülte§ı…
ve bitişik; «alfinde ve ensesinde; büzücü ve fes« edici; πâriz ve batıcı; kalın
ve &e«in; §avâb ve doğru; ¡a≠b ve tatlı; zekiyye ve keskin.
Soyut kavramlar Türkçeleştirilir: √umret ve kırmızılık; &i…al ve ağırlık; &i«anı ve kalınlığı; merâret ve acılık; irtifâ¡ ve in«ifâ∂da ve yüksekliğinde ve alçaklığında; cû¡u ve açlığı; bu¡du ve uzaklığı; imtidâd ve gerginlik;
fecâcet ve çiğlik; ∂a«âmeti ve semizliği; ¡um…u ve derinliği; √umreti ve kırmızılığı; lîneti ve yumuşaklığı; ∂ıddı ve karşılığı; si¡ası ve genişliği; katılığı
ve §alâbeti; πavrı ve derinliği; «umû∂at ve ekşilik; veca¡lar ve ağrılar; †ûlü
ve uzunluğu; «alâsı ve boşluğu; seher ve uykusuzluk; nütû™unu ve yumruluğunu; cefâf ve kuruluk; yübsünden ve kuruluktan; §alâbet ve peklik; ru†ûbet
ve yaşlık; cübniyyeti ve peynirliği; ¡a†aşa ve susuzluğa.
Somut kavramlar Türkçeleştirilir: sâ…ına ve inciğine; başı ve hâmesi;
mu««unu ve iliğini böbreklerin ve külyelerin; †ı√âline ve dalağına; külye
ve böbrek; πudde ve beze; veremine ve şişine; ¡a@m ve kemik; ¡uyûnu ve
gözleri; veca¡ ve ağrı; ru™ûsu ve başları; sürre ve göbek; cildesi ve derisi;
…ur√ayı ve yarayı; su¡âli ve öksürüğü; şa¡rlarında ve tüylerinde; maπsı ve
sancısı; femine ve ağzına; ¡arak ve ter; ¡urû…un ve damarların; rükbelerine
ve dizlerine; mi¡â ve bağarsık; &enâyâsı ve ön dişleri; a¡nâ…ı ve boyunları;
a¡§âbları ve sinirleri; √al…ı ve boğazı; füvâ… ve ınçkırık; @ahrına ve arkasına; lebene ve süte; √asv ve bulamaç; emrâ…ı ve çorbası; meşvîsi ve pişmişi.
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Masdarlar Türkçeleştirilir: ¡a†aşı ve suya iştihâsı; «umûdu ve sönmesi; ∂umûru ve çekilmesi; §alâbetlerine ve katı olmalarına; †ûlüne ve uzûn
olmasına; …ılleti ve az olması; ayrılmak ve müfâra…at; cümûdu ve donması;
fı…dânına ve olmamasına; iltivâsına ve dolaşık olduğuna; in§ıbâπı ve boyalı olması; in†ıfâsını ve sönmesini; in…ı†â¡a ve kesilmeğe; inficârına ve deşilmesine; insikâbı ve döküldüğü; inşi…â…ından ve yarılmasından; intifâ«ı
ve kabarması; intifâ∂ına ve saçılmasına; intifâsına ve bulunmamasına; isti†lâ…a ve yürek sürmeğe; istimâ¡dan ve işitmekten; ittisâ¡ı ve geniş olması;
le≠¡lerine ve sokmalarına; nebâtı ve bitmesi; ri¡de ve titremek; teftîtini ve
parçalanmasını; ta¡arrüf ve bilinmek; i«tilâcı ve seğirmesinin; tema††î ve
gerinmek; sühûleti ve kolay olması; tebeddülüyle ve değişilmesiyle; sevâdı ve siyâh olması; gözün cu√û@una ve çukurlanmasına; πa&eyân ve gönül dönmesi; nebâtında ve bittiğinde, …u∂bân ve dallar; …uşûr ve kabuklar;
ma√bûb ve sevgili; berdin ve sovuğun; bezri ve to«umu; bulut ve πamâm;
cenbinde ve yanında; dibinde ve …a¡rında; dûdun ve kurdun; enhârın ve
ırmakların; füvvehâtına ve ağızlarına; leben ve süt; nesci ve örgüsü; remâd
ve kül; rimâl ve kum; u§ûlü ve kökleri; vehdeler ve çukurlar; velîmede ve
düğünde; yüke ve √ımla; zebedi ve köpüğü; πavrda ve çu…urda; πusâlesine
ve yıkantısı; şa¡resinin ve telinin; şâbbların ve yiğitlerin; ∂ı¡fı ve iki mi&li;
§ıbπı ve boyası; …a∂îbleri ve dalları; nevri ve çiçeği; ¡a§îri ve sıkıntısıdır;
müsta…belde ve gelecek zamânda.
“Ya¡nî” açıklama edatı ile Türkçeleştirme yapılır: cebhe ya¡nî alın;
lüzûceti ya¡nî yapışkanlığı; zeπab ya¡nî hav; &i…al ya¡nî ağırlık; veca¡ ya¡nî
ağrı; √abâlânın ya¡nî gebe hatunların; mâ-i ¡a≠b ile ya¡nî tatlı su; mülezzez
ya¡nî sıkı;¡u†âsı ya¡nî aksırığı; deviyy-i ü≠nü ya¡nî kulak gürültüsünü; √al…ı
ya¡nî boğazı; iltivâsına ya¡nî dolaşmasına ve bükülmesine; a§lından ya¡nî
kökünden; ∂ulû¡un ya¡nî göğüste olan eyegü kemiklerinin; em¡ânın ya¡nî
bağarsıkların; infitâ«-ı ¡urû… ya¡nî damarların ağızları açılması; cû¡ ya¡nî
açlık; «alli ya¡nî sirkesi; is…â† eder ya¡nî düşürür; cebr eder ya¡nî bitiştirir;
mâ-i kedir ya¡nî bulanık su; külü ya¡nî remâdı; ta«bî§ olunup ya¡nî karıştırılıp; √ar…-ı nârı ya¡nî âteş yanığını; teneffu†tan ya¡nî kabarlar i√dâsından;
düvârı ya¡nî başının dönmesini; tesevvüsten ya¡nî güve; ma∂arratından;
dîdânı ya¡nî kurtları; «â§ıre ya¡nî böğür; fe∂â-i §adrda ya¡nî göğüs meydâ-
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nında; i&âre eder ya¡nî ta√rîk edip kaldırır; &elc ve cemed ya¡nî kar ve buz;
&ü™lûl gibi ya¡nî siğil gibi; @ahrın ya¡nî arkanın; «â§ırası ya¡nî beli; «ass ya¡nî
marul; «u†âların ya¡nî adımların; √al…ında ve ¡umûrunda ya¡nî boğazında ve
dişleri arasında olan etlerde; √avlî ya¡nî bir yaşında; √iddet ve &i…allde ya¡nî
tîzlik ve ağırlıkta; ≠âtü&-&ü…ûb olan ya¡nî delikli olan; ≠enebi ya¡nî kuyruğu; †abî¡atının intılâ…ı ya¡nî yürek sürmesi; †ayş ile tiyâh ya¡nî yeğnicek ve
mütekebbir olmak; ba§al ya¡nî soğan; cu√runa ya¡nî çukuruna; cübne ya¡nî
korkak olmağa; demâmîl ya¡nî çıbanlar; di&âra ya¡nî örtüye; emles eder
ya¡nî düz ve müstevî eder; ernebin ya¡nî tavşanın; fa«i≠de ya¡nî uylukta;
fekk-i süflânîsinde ya¡nî alt çenesinde; fe™sini ya¡nî baltasını; füvâ…-ı yâbis
ya¡nî ınçkırık dedikleri mara∂; i«tilâcât ile ya¡nî ¡u∂vun seğrimesi; meb†ûn
olan ya¡nî ishâli olan kimseler; mun«ureynden ya¡nî burun deliklerinden;
mültevî olur ya¡nî sarılır; müstev…ad ya¡nî âteş ya…acak ma√all ve ocak;
ra…abesi ya¡nî boynu; reml ya¡nî …um; ru¡âf ya¡nî burun kanamak; tasvîtte
ya¡nî seslendirmede; te…avvüse ya¡nî yay gibi eğrilmeye; tibni ya¡nî samanı.
Çekimli fiillerde Türkçeleştirme bir safha ileri götürülür: ayrılmaz
ve munfa§ıl olmaz; cess olunsa ve dürtülse; çekerler ve temdîd ederler;
dâ«ile olur ve içeriye girer; delk olunsa ve oğulsa; doğar ve tevellüd eder;
icmâd eder; dondurur; kırılır ve münkesir olur; kızarır ve a√mer olur; medd
etmek ve çekmek; mess eylese ve sürünseler; mu√ammere olur ve kızarır;
mun§abbe olur ve dökülür; mun…a†ı¡ olsa ve kesilse; müntefi« olur ve şişer; müntefi∂ olur ve saçılır; sa…y oluna ve içirile; semritir ve tesmîn eder;
«umûd eder ve söner; sü«ûnetli eder ve kızdırır; &a…b eder ve deler; tevrîm
eder ve şişirir; umar ve me™mûl eder; ta§fiye olunur ve süzülür.
Zarf-fiil yapıları bir kademe daha Türkçeleştirilir: &a…b edip deler;
«ani… edip boğar; ∂aπ† edip sıkıştırır; ≠evebân edip erir; §âbiπ olup boyar;
§ad¡ edip parçalar; …ar∂ edip kesmez; aşağı inip teseffül eder; ba†î™ olup geç
√â§ıl olsa; burnu yatsu olup ef†as olmak; çok §abb eyleyip çok dökeler;
delk eyleyip ovalar; dökülüp §abb olunsa; ferk olunup oğuldukta; gömülüp tedeffün olunur; i√râ… edip yakar; i≠âbe olup erir; î§âl edip ulaştırır;
icmâd edip dondurur; ilti§â… edip yapışır; mu«teni…a olup boğulur; mu√teri… olup yanar; munfasıl olup ayrılır ise; mükedder olup bulanır; mümtedd
olup uzar; mümtelî edip doldurur; mün∂aπı† olup sıkışır; münfeti√a olup
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açılması; müte«al«il olup gevşek olur; mütehelhil edip seyreltir; mütemâdî olup uzasa; mütemeddid olup gerilir; müteverrim olup şişer; nâbit olup
biter; ne&r olunup saçılır; reşş olup saçılsa; söndürüp ta«mîd eder; sönüp
mün†afî olması; şa…… olup yarılır; ta¡arrüf edip bilmek; tesmîn edip semirtir; tezâ√üm edip sı…laşır; remy edip atar; ta«mî∂ edip ekşi eder; ta∂ayyu…
edip dar olur; tecfîf edip kurutur; tecvî¡ edip acıktırır; tefcîr edip deşer; teftît
edip parçalar; tecemmüd edip donarsa; tekerrüc edip küflenir; te≠vîb edip
eritmek; yayılır ve bas† olunur; tehelhül edip seyrek olması; tekdîr edip
bulandırdığı.
Tıp metinlerinde üslûp ve dil, diğer bütün disiplinlerde olduğu gibi muhatap aldığı okuyucu zümresine göre şekillenir. Tababette telif ve tercümede merkez herhâlde muhatap olarak tabiplerin esas alınmasıdır. Kânûn,
Mûcez gibi referans metinlerin şerhleri hep bu minvaldedir ve daha ziyade
akademik vecheyi öne çıkartır. Bütün meselelere teması ve bu cihetten yoğun bir lisanın kullanılmış olması ve vücut bulduğundan beri tıbbın nassı
hükmüne yükselmesi itibarıyla Kânûn, kendisinden sonra kaleme alınan
tababet metinlerinin bir şekilde kendisiyle bağ kurduğu, kurmak zorunda
olduğu ve bu bağın muhtevanın ötesine giderek şekil ve dil seviyesinde de
temin edildiği tarihî bir vakıadır. Bu itibarla tercümenin söz varlığını ve dil
vaziyetini bu zaviyeden görmek doğru olacaktır.
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Bismillâhi’r-Ra√mâni’r-Ra√îm
Fâti√a-i na@m-ı ¢ur™ân ve ef∂al-i e≠kâr-ı ins ü cânn ve dil-pesend-i
mele™-i a¡lâ ve reşk-sâz-ı zîr ü bâlâ olup dil-i bî-πıllda perveriş-yâfte-i i«lâ§
olan √amd ü &enâ-i «â§§u’l-«â§§ ve sipâs u minnet-i bî-pâyân vâhib-i ¡a…l u
√ıcâ ve mün¡im-i ni¡am-ı lâ-tu√sâ √a∂retlerine olsun ki «il…at-i beşere a√sen-i
ta…vîm «il¡atını ilbâs buyurmakla hey™et-i beşeresini ta√sîn ü tezyîn ve hâmiş-i
mecelle-i hâcisini zer-endûd kitâb-ı müste†âb-ı şîrîn-«i†âb ile ra¡nâ vü dil-nişîn
buyurduklarını “er-Ra√mânu ¡alleme’l-¢ur™âne «aleka’l-insâne ¡allemehu’l-beyâne”1 fermûde-i kerîmâneleri ile i¡lâm u i¡lân buyurup onların umûr-ı
âdiyye ve me§âli√-i me¡âdiyyelerine ehemm-i mehâmm ve a√tem-i mâ-yühtâmm olan tebâyün-i §ayf u şitâ ve teπâyür-i §ub√ u mesâ ve i«tilâf-ı †abâyi¡-i
nebâtât ve inti∂âc-ı me™kûlât u meşrûbât ve bunların em&âli müsebbebât-ı
sâirelere kevâkib-i &evâbit ü seyyârâtı esbâb u âlât ta¡yîn edip onların i√âleleri
ve te™&îrât-ı ¡âdiyye-i ¡acîbâneleri ile necm ü şecerde ibdâ¡-ı a†vâr u isti√âlât ve
îbdâ¡-ı √âlât u keyfiyyât eylediğini “eş-Şemsu ve’l-…ameru bi-√usbânin ve’nnecmu ve’ş-şeceru yescudâni”2 mu¡ciz-nevâ-yı belîπâneleri ile dahi ta…rîb-i
e≠hân buyurup bi’l-cümle mükevvenâtın «ı§b u re«âları ve imtidâd-ı va…t ü
be…âları in§âf u isti…âmet ve mîzân-ı ¡adli na§b u i…âmet ile olup mü∂âddesi
üzere cünbüş ü √areket bâ¡i&-i «üsrân u «aybet idiğini “Ve’s-semâe refe¡ahâ ve
ve∂a¡a’l-mîzâne ellâ te†πav fi’l-mîzâni ve e…îmu’l-vezne bi’l-…is†i velâ tu«siru’l-mîzâne”3 na§§-ı ra§în ü ra§îfi ile ¡ayân eylediğinden sonra rubu¡-ı meskûn-ı
tevâ∂u¡-nümûnu işbu ta¡dâd olunan nümûne-i ni¡am-ı eşbâh u ne@âyiri ile
ârâste vü meş√ûn edip fermân-ber-i emr-i ilâhî olan zümre-i enâm-ı i†â¡at-encâma me&vâ vü mekân u ma…arr-ı dil-ârâm eylediğini “Ve’l-ar∂a ve∂a¡ahâ
li’l-enâmi fîhâ fâkihetun ve’n-na«lu ≠âtu’l-ekmâmi ve’l-√abbu ≠u’l-¡a§fi
ve’r-rey√ân”4 rey√âne-i bû-resânları ile meşâmm-ı hûşu mel™ân-ı mu†ayye1
2
3
4

“Rahmân Kur’ân’ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.” Rahmân, 55/1-4.
“Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğer.” Rahmân, 55/5-6.
“Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın,
teraziyi eksik tutmayın.” Rahmân, 55/10-12.
“Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları
vardır. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır” Rahmân, 55/10-11.
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bât-ı i√sân buyurdukları siyâ…ında o cevâd-ı kerîm ve feyyâ∂-ı fey∂-i ¡amîm
«azîne-i rezîne-i bî-nefâdından ¡ibâdına ¡a†â-ba«ş olduğu âlânın bâlâsına ve
belki menî√a-i §uπrâsının kemîne «âk-i pâsına πubâr-ı reyb-mü&âr ve ed«ıne-i ca√d u inkâr peyveste …arâr buyurulmadığı ke’ş-şems fi’l-hâcire ba§îre
bedîdâr ve ba§îrete âşikâr idiğini iş¡âr ile enfes-i enfüs-i neciyye ve ≠evât-ı
nüfûs-ı mâriciyyeyi “Febieyyi âlâi rabbikümâ tüke≠≠ibân”5 «i†âb-ı mürşidâneleri ile «âbdan bîdâr ve nevm-i πafletten müntebih ve ya…a@ân eyledi.
“İnne’l-fa∂la bi-yedillâhi, yu™tîhi men yeşâ™u. Vallâhu vâsi¡un ¡alîm.”6
A§l-ı envâr-ı rû√âniyyât ve mâdde-i bünyâd-ı cismâniyyât ve südde-güşây-ı mecârî-i sedâd ve şifâ-i renc-i kevn ü fesâd ve dârû-dih-i
edvâ-i ≠ünûb ve nigeh-dâr-ı cilâ-i …ulûb ve nişîmen-gâh-ı «ulu…-ı ¡a@îm
ve mühimm-sâz-ı §ırâ†-ı müsta…îm ve şeref-yâb-ı fey∂-i ma¡bûd, livâü’l√amd-i ma…âm-ı ma√mûd ve §â√ib-i engüşt-i şa……u’l-…amer ve müsîl-i
âb ve sâ…î-i kev&er ve «âtem-i eymen-i nübüvvet ve ¡âlemiyâna nebiyy-i
ra√met ve √abîb-i »udâ ve resûl-i kibriyâ a¡nî bihi ◊a∂ret-i Mu√ammed
el-Mu§†afâ cânib-i ¡âlîlerine mi…dâr-ı “zinetü’l-¡arşi ve mâ-√avâhu” §alât-ı
dil-pesend ve selâm-ı dil-penâh olsun ki ümmet-i merhûme ¡ulemâsına
vedî¡a-i ir&iyyesi olan mu«allefât-ı ¡ilmiyyeyi iki sehme teshîm edip e√adühümâya ¡ilm-i ebdân ve â«ere ¡ilm-i edyân ismleri ile tesmiye vü tevsîm
eylediğinden sonra o genc-i bî-nefâdın nefâyis-i tu√afından ma√mil-bend-i
kâlây-ı hüdâ olanların §ıd…-ı raπbetleri ve ta√ammül-i √amûle-i himmetleri
mi…dârı a«≠ u ilti…â†a i≠n-i şer¡î i§dâr ve √ı§a§ u sihâmlarını tefsî√ u tevsî¡
edip o i…tisâmda √acb u √ırmân ve beynehüm mâ-yürâmı a«≠da tefâvüt
olmayıp e…ârib u ebâ¡id siyyân olmağı teşrî¡ buyurdular. “İnne hâ≠â le-hüve’l-fevzü’l-¡a@îmü. Li-mi&li hâ≠â felya¡meli’l-¡âmilûne.”
Ve neyyirât-ı âsumân-ı hüdâ ve †avâli¡-i âfâ…-ı ihtidâ ve nigeh-bân-ı
şer¡-i …avîm ve reh-nümây-ı †arî…-i müsta…îm ve me@âhirü’s-süneni ve’lkitâb ve mü@âhir-i uli’l-elbâb bi’l-cümle âl u a§√âb-ı ve men ya«≠û √a≠vehum ve ye…u≠≠u …a≠≠ehum ve’tteba¡ahum bi-cemîli’l-«i†âb √a∂arâtına dahi
§alât u selâm olsun ki o cehâbi≠e-i kirâm edvâ-i dîniyye ve emrâ∂-ı bede5
6

“O hâlde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” Rahmân, 55/13.
“Lutuf Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah lutfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” Âl-i İmrân, 3/73.
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niyyeyi müvellid olup be†âleti i√yâ ve fe†âneti imâte vü ifnâ eden bı†netten
te√âşî vü ictinâb ve renc-i â&âm ve emrâ∂ u es…âm mu¡âlecâtından √imye
ve riyâ∂et mi&lli ¡ilâc-ı müştereki min-beyni’t-tedâbîr inti«âb buyurdular
ra∂ıyallâhu [2a] ¡anhüm ve ra∂û ¡anhü; “Ülâike √izbullâhi elâ inne √izballâhi hümü’l-müfli√ûne”7
Ammâ ba¡d mevlid-i bihîni belde-i Tokat ve şeref-gâh-ı i…âmeti
¢ostantiniyyetü’l-ma√miyye §înetâ ¡ani’l-âfât olan mü≠nib-i dâmi¡ü’l-¡ayn
Mu§†afâ bin A√med bin ◊üseyn mânend-i §a¡v-ı §aπîr âşiyâne-i ¡an…âda
hedîr ve şevâri¡-i √av§alasından gü≠erân eden …avâfil-i «avâ†ırını te≠kîr
edip Cenâb-ı ◊ayy-ı ¢adîr ve âferîniş-dih-i §aπîr ü kebîr bi’l-cümle nâbûdu
bûd ve ma¡dûmu mevcûd buyurmakla «afiyyât-ı künûz-ı …udretini i@hâr ve
rikâz-ı …uvvet-i …âhiresini keşf ü âşikâr buyurmağa ta¡lî…-i irâde-i ezeliyye
ve ta√…î…-i meşiyyet-i lâ-yezâliyye buyurduğu e&nâda ufu…-ı ¡inâyetten
bedîdâr olan †âli¡-i tecelliyât-ı ¡âlem-gîr işrâ…-ı vücûd ile cihânı tenvîr
edip «âktan ref¡ eylediği …ab∂a-i türâbın şânını ta¡allüm-i esmâ ile mele™-i
a¡lâ üzere terfî¡inden ve ke≠âlik sülâle-i †âhiresi ≠ürriyyâtından o i&re
i…tifâ edenlerin rif¡at-i derecelerine şehâdet eden âyât-ı beyyinâttan fehm
olunduğu üzere ¡ilm-i şerîfin …âmeti bâlâ ve ona raπbet edenlerin nâ§ırı
Mevlâ ve mu¡îni ◊a… celle ve ¡alâ olduğu emr-i mu…arrerdir.
Ve me√âsin-i ¡ilmin ek&eri İbn ¡Abdülberr’in Mu¡â≠ b. Cebel ra∂ıyallâhu ¡anhü’r-Rabbü’l-ecell’den keşîde-i rişte-i ta«rîc buyurdukları nebe™-i
¡a@îm ve √adî&-i kerîmde na@îm-i sım†-ı beyân buyurulmuştur ki ba¡de’l-emri
bi’t-ta¡allüm o şîrîn-zebân-ı “Ve mâ yen†i…u ¡ani’l-hevâ. İn hüve illâ va√yun
yû√â”8 dem-sâz-ı tekellüm olup buyurdular ki “Allâhu ta¡âlâ ¡ilmi ta¡allüm
«aşyet ve †alebi ¡ibâdet ve mü≠âkeresi tesbî√ ve ba√&i cihâd ve bilmeyenlere ta¡lîmi §ada…a ve ehline be≠li dahi §ada…adır, onun için ki ¡ilm √elâl ve
√arâmın me¡âlimi ve ehl-i cennetin menâresi kılınmıştı. Ve ¡ilm va√şette
enîs ve …abrde mu§â√ib ve «alvette mu√addi& ve serrâ™ ve ∂arrâ™ üzere delîl
ve a¡dâ üzere silâ√ ve e«ıllâya deyn buyurulmuştur. Ve Allâhu ta¡âlâ bir
7
8

“İşte onlar Allah‘ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah‘in tarafinda olanlar
kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mücâdele, 58/22.
“O, nefis arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen
bir vahiydir.” Necm, 53/3-4.
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…avmi ¡ilm sebebi ile ref¡ edip dâimâ «ayra …âde kılar ve â&ârına ittibâ¡ ve
fi¡âline i…tidâ ve re™yine intihâ olunur. Ve ehl-i ¡ilmin «ulletine melâike raπbet edip ecni√aları ile ehl-i ¡ilmi mes√ ederler. Ve ra†b ve yâbisin küllîsi ve
ba√rin √ayyât ve hevâmmı ve berrin sibâ¡ ve en¡âmı ehl-i ¡ilm için istiπfâr
ederler, zîrâ ¡ilm …ulûbün cehlden √ayâtı ve eb§ârın @ulmetten mu§â√ibi
olur. ¡İlm ile ¡abd dünyâda ve â«irette menâzil-i a«yâra ve derecât-ı ¡ulyâya
bâliπ olur. ¡İlmde tefekkür §ıyâma ve müdâresesi …ıyâma ¡idl olur. Ve va§l-ı
er√âm ve tebyîn-i √elâl ü √arâm ¡ilm ile √â§ıl olur. Ve ¡ilm imâm-ı ¡amel
olup ¡amel ona tâbi¡ olur. Ve Allâhu ta¡âlâ ¡ilmi su¡adâya ilhâm ve eş…ıyâya
√arâm eyledi.” İntehâ tercemetü’l-√adî&.
Sâ…a-i √adî&-i şerîfte bed-nâm-ı şa…âvet ile mühân olan küffâr-ı «âksâr
ve ehl-i baπy u ehvâ ve sâir şerer-i fesâdı neşr ü i¡lân eden şerrârın şerr ü
mekrlerinden te™mîn-i ¡ibâd ve ta†hîr-i bilâd olunmağa √ikmet ü ma§la√at
dâ¡iye olmakla “İnnallâhe leyeze¡u bi’s-sul†âni mâ lâ yeze¡u bi’l-Kur™âni”9 e&er-i celîlü’l-me™â&ir fe√vâsınca »udây-ı ¡Allâmu’l-πuyûb …able
en-ya«lu…a’r-ra¡iyyet onların ma§la√at-ı emnlerini mer¡iyye kılıp o «a†bın
nebâhet-i şânına tenbîh için firiştegânları ile meşveret mu¡âmelesini irâ™et
buyurup “İnnî câ¡ilün fi’l-ar∂i «alîfeten”10 «i†âbı ile onları teşrîf ve ba¡dehu “E†î¡ullâhe ve e†î¡u’r-resûle ve uli’l-emri minküm”11 emr-i münîfi ile
†â¡atlerini far∂ u îcâb buyurdular. Ve bu ma¡nâya iş¡âr edip ba¡∂ı √ukemâ
buyurmuştur: “ed-Dünyâ ta√te’ş-şey™eyn: es-seyf ve’l-…alem. Ve’s-seyfü
ta√te’l-…alem.”12 Ve ona binâen mâdde-i na§l olan √adîd “Ve enzelna’l-√adîde fîhî be™sün şedîdün ve menâfi¡u li’n-nâsi”13 &enâsıyla tes¡îd olunmuştur. Ve bu şânda vârid olan “Ve e¡iddû lehum ma’ste†a¡tum min-…uvvetin”14
emr-i vâcibü’l-i†â¡ate imti&âlen eşca¡-ı şüc¡ân-ı ¡âlem ve ehyeb-i mu√âmî-i
ümem Cenâb-ı Resûl-i ekrem §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a∂retleri irhâb-ı
9
10
11
12
13
14

“Allah, Kur‘an‘la koymadığını sultanlar eliyle koyar.”
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” Bakara, 2/30.
“Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere)
de.” Nisâ, 4/59.
“Dünya iki şeyin hükmü altındadır: kalem ve kılıç. Kılıçsa kalemin hükmü altındadır.”
“Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar).” Hadîd, 57/25.
“Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın.” Enfâl, 8/60.
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a¡dâ için mu¡adde ecnâstan me™&ûr, ¡a∂b ve ≠ü’l-fe…âr ve §am§âm ve …al¡iyy
ve bettâr ve √atf ve nersûb ve mi«≠em ve …a∂îb ismleri ile müsemmâ on
¡aded seyf ve cins-i rimâ√tan mü&vî ve mü&nî ismleri ile müsemmâ iki ¡aded
ve ism-i ¡âmm ile anılan üç ¡aded min-√ay&ü’l-mecmû¡ beş ¡aded rum√ ve
√arbe cinsinden neb¡a ve bey∂â nâmında iki ¡aded √arbe ve ¡aneze ve dürû¡
cinsinden ≠âtü’l-fu∂ûl ve ≠âtü’l-vişâ√ ve ≠âtü’l-√avâşî ve sa¡diyye ve fı∂∂a
ve betrâ ve «ırnı… esâmîleri ile müsemmâ yedi ¡aded dürû¡ ve cins-i miπfer-i √adîdden müveşşec ve sübûπ nâm iki ¡aded miπfer ve cins-i türsten
zülû… ve füta… ismleri ile müsemmâ iki ¡aded türs ve …ısiyyden rev√â ve
§afrâ ve bey∂â ve zevrâ ve ketûm ve sedâd nâmında altı ¡aded …avs ve kâfûr
nâmında bir tîrkeş ve edîmden mütte«a≠ olup «ala…aları ve ibzîmi fı∂∂adan
olan bir mın†a…a ve cins-i «uyûlden sekb ve mürteciz ve @ârib ve le√îf ve
lizâz ve verd ve seb√a nâmında yedi re™s «ayl bi’l-icmâ¡ ve onlar üzere zâid
ba¡∂ı rivâyetlerde ≠ikr olunan ba√r ve sicill ve ≠ü’l-lemme ve ≠ü’l-†u……âl
ve sir√ân ve †arf ve mürtecil ve mürâvi√ ve mülâvi√ ve mendûb ve necîb
ve ya¡bûb ve ya¡sûb nâmlarında «uyûl ve bi’l-cümle ≠ikr olunan …uvvet
itti«â≠ı ile zamân-ı sa¡âdetlerinde çok …uvvet ve o vech üzere irhâb-ı a¡dâ-yı
dîn ü devleti ümmetine sünnet ve lâzıme-i ≠immet eyledi.
Velâkin o buπyelere vi§âl mâye-i ¡ömrünü bi-külliyyetihi onları ta√§îlde
ifnâ vü istî§âl edip §ı√√at-i ebdân ve i¡tidâl-i mizâc medârı üzere deverân
etmekle √â§ıl olmakla o §ınâ¡aya be≠l-i ¡inâyet olunmak emr-i §avâb ve
belki ¡inde’l-ba¡∂ furû∂-ı kifâyeden ta¡dâd olundu.
Vâ…ıf-ı esrâr-ı rabbânî Cenâb-ı ¢as†alânî buyurdular: “‰ıbbın medârı üç
nesnedir: Evvelkisi √ıf@-ı §ı√√at ve ikincisi mû≠îden ictinâb ve üçüncüsü
mevâdd-ı fâsideyi istifrâπdır. Üçüne dahi na@m-ı kerîmde işâret olunmuştur. Ammâ √ıf@-ı §ı√√ate işâret buyurulan âyet budur: “Fe-men kâne minküm marî∂an ev ¡alâ-seferin fe-¡iddetün min-eyyâmin u«ara”15 Zîrâ seferde
olan ne§ab ve ta¡ab muπayyirât-ı §ı√√atten olmakla far∂ olan §ıyâm-ı şehri
if†âra √ıf@-ı §ı√√at için şer¡an ru«§at oldu ve ona …ıyâsen √ıf@-ı §ı√√ate
mü™eddî olan eşyânın küllîsi emr-i a§veb ve şey™-i a√sen olmak &âbit oldu.

15

“Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka
günlerde tutar.” Bakara, 2/184.
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Ve mû≠îden ictinâba müşîr olan “Velâ ta…tülû enfüseküm”16 âyetidir, zîrâ
fu…ahâ-i ¡i@âm bu âyet-i kerîme ile istidlâl edip su mevcûd iken zamân-ı
berdde mâ-ı bârid ile teva∂∂î olunsa helâke mü™eddî olur diye teyemmüm
olunmağa ru«§at verdiler ve ona …ıyâs ile her mû≠îden i√timâ emr-i §avâb
oldu. Ve mevâdd-ı mû≠iyeyi istifrâπ “Ev bihi e≠en min-re™sihi fe-fidyetün”17
âyeti ile &âbit olur, zîrâ o âyetin man†û…u ile mu√rime √arâm olan «al…-ı re™s
ta√t-ı şa¡rda mu√tebes olan mû≠î bu«ârı def¡ ve istifrâπ için ta√lîl olur ve
ona …ıyâsen her mû≠î mevâddı istifrâπ lâyı… olur.” İntehâ.
Ve ba¡∂ılar dediler ki mu¡@am-ı emrâ∂ ekl ü şürbde ik&âr √asebiyle
√âdi& olmakla bi’l-cümle †ıbbın …avâ¡idi “Külû ve’şrebû velâ tüsrifû”18
na@m-ı celîlinin mu√tevî olduğu nehy olunan isrâfın ta√tında mündericdir.
Ve Mu√ammed Zekeriyyâ e√âdî&-i nebeviyyeden “el-Bi†netü re™sü külli
dâin ve’l-√imyetü re™sü külli devâin ve ¡avvidû külle cismin ma¡tâdehu”19
peyâm-ı §ıd…-âşâmı rivâyet edip buyurdular: “Vallâhi ta¡âlâ bizim nebîmiz
¡aleyhi’§-§alâtu ve’s-selâm bu üç kelimede cemî¡an mesâil-i †ıbbı cem¡ ü
derc eyledi.”
Ve e†ıbbâ-i ¡Arab’dan Kelede b. ◊anbel ve ◊âri& b. Kelede nâm §a√âbiyyân zamân-ı sa¡âdet-i «âtim-i risâlette tedâvî-i mer∂âya me™≠ûn oldukları
mervîdir.
Ve ◊a∂ret-i Şâfi¡î’nin §ınâ¡a-i †ıbbın yed-i †ûlâ ve sâbı…a-i ûlâsı
olduğu me≠kûr ve «alîlü’r-Ra√mân ve kelîm-i Cenâb-ı Yezdân §alavâtullâhi ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhimâ √a∂arâtının min-…ıbeli’l-¡Alîmi’l-»abîr
edviye ile müdâvâta terπîb olundukları dahi meşhûr ve kütüb-i mu¡teberede mes†ûrdur. Ve ◊a∂ret-i Mesî√ ¡aleyhi’s-selâmın, Şem¡ûn ve Bu†rus
ve Toma ve Mattâ ve Yû√annâ ve Ya¡…ûb ve Cercîs ve Mâcis ve Ya√yâ ve
Celcîs ve Eyyûb ve Yûnus nâm ¢ur™ân-ı kerîm’de [2b] √avâriyyûn va§fı ile
me≠kûr on iki ¡aded a§√âbı dahi §ınâ¡a-i †ıbbda mu…tedâ olup onların terkîb
eyledikleri merâhimden ba¡∂ısı √âlâ müsta¡mel ve beyne’l-e†ıbbâ merhem-i
rüsül demekle ma¡rûf ve mu¡temeldir. Ve cemî¡an ≠ikr olunan nu…ûl †ıbbın
16
17
18
19

“Kendinizi helak etmeyin.” Nisa, 4/29.
Veya başından rahatsız olursa fidye olarak” Bakara, 2/196.
“Yiyin için fakat israf etmeyin.” Araf, 7/31.
“Çok yemek, her hastalığın başıdır; perhizse her devanın başıdır. Her cisme itiyadı olanı mutat ettiriniz.”
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meşrû¡iyyetine edell-i delîl ve bur√ân-ı celî vü celîl olur. »u§û§an İmâm
Bu«ârî ve A√med b. ◊anbel ta«rîc ve Üsâme b. Şüreyk’in rivâyet eylediği
“Tedâvev yâ ¡ibâdallâh, fe-innallâhe lem ye∂a¡ dâen illâ va∂a¡a lehu şifâen
illâ dâen vâ√iden ve hüve’l-heremü”20 e&er-i celîli i&bât-ı müdde¡âya delîl-i
kâfî ve na…l-i §a√î√ olur.
Ve kütüb-i fı…hiyye-i mu¡tebereden Fu§ûl-i ¡İmâdî’de §ınâ¡a-i †ıbbı üç
…ısma ta…sîm edip “Evvelkisi ma…†û¡dur, cû¡ ve ¡a†aşa ekl ü şürb ile olunan
mu¡âlecât ve ikinci ma@nûndur, √arâret ve bürûdete fa§d ve √acâmet ve
müshilât ile olunan istifrâπ ve kütüb-i †ıbbiyyede me≠kûr olan mu¡âlecât-ı
sâireler gibi ve üçüncüsü mevhûmdur, keyy ve ru…â gibi. Pes …ısm-ı evvel
ile mu¡âlece far∂dır, terki √arâmdır. Ve ikincisi ile ¡amel tevekküle münâfî
değildir. Ve üçüncüsü tevekküle münâfîdir” diye bas†-ı kelâm ve ta√rîr-i
merâm eyledi.
Velâkin ek&er-i ¡ulemâ ma¡a-ta§allübihim fi’d-dîn …ısm-ı &âli&e mi&âl
olmak üzere îrâd olunan keyy ve ru…ânın mevhûm olup tevekküle münâfî
olduğunu inkâr edip onların senedâtını ba¡de’d-def¡ keyy ve ru…ânın tevekküle münâfî olmayıp meşrû¡ idiğini rivâyet-i §a√î√a ile i&bât buyurdular.
Ve ba¡∂ı ¡u…alâ me√âsin-i †ıbbı beyân için delîl-i ¡a…lî îrâd edip dediler ki
¡ulûmun ba¡∂ısının ba¡∂ı â«er üzere fa∂îleti ve mezîd-i meziyyeti mev∂û¡unun şerefi …ıyâsı üzere olur, ona binâen ¡ilm-i ilâhî ¡ulûm-ı sâireden eşref
olur, zîrâ ¡ilm-i ilâhînin mev∂û¡u bi‘l-cümle eşyâdan eşref ü ef∂al olan
Allâhu ta¡âlânın ≠ât ve §ıfâtı olur ve ke≠âlik onlardan ba√& olunan ¡ulûm
dahi sâireden ef∂al olur. Ve bundan sonra ef∂al-i ¡ulûm-ı §ınâ¡iyye ¡ilm-i
†ıbb olur, mev∂û¡ beden-i insân olup insân mevâlîd-i &elâ&enin eşrefi ve
ef∂ali olmak √asebiyle. Ve ke≠âlik her ¡ilmin şerefi ona mesîs-i √âcet mi…
dârı olur. Ve §ınâ¡at-i †ıbba mesîs-i √âcet sâir ¡ulûma √âcetin mesîsinden
ezyed ve ek&erdir, zîrâ nefs-i nâ†ı…anın istikmâli ¡a…l-ı heyûlânîden ¡a…l-ı
müstefâdeye tera……îsi ancak bedenin kemâli ile olur. Ve kemâl-i beden
lâ-ma√âle §ı√√ati mu√âfı@ ve müsteridd olan †ıbb ile olur. Ve ke≠âlik
†abîb olan kimse bi’l-cümle ¡a…â…îre mûde¡a olan esrâr-ı ilâhiyyeyi tecârîb
ile ta¡arrüf eylese ve ma¡lûmu olsa ki a†rîlâl ne keyfiyyet üzere bara§ı ve
20

“Ey Allâh’ın kulları, tedavi olunuz. Şüphesiz Allah yaşlılıktan gayrı devâsız hastalık vermedi.”
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ve∂a√ı i≠hâb ve izâle eder ve ne keyfiyyette dühn-i …âvend evcâ¡-ı bârideyi
def¡ ve teskîn eder ve şecere-i encibâr li√âsı ne keyfiyyette teferru…âtı cebr
ve dâ™-i mu¡∂il olan …ur√a-i silli il√âm ve idmâl eder ve bunların em&âli esrâra
vâ…ıf olsa o †abîbin ma¡rifet-i me≠kûresi ◊a… celle ve ¡alâ √a∂retlerinin ≠ât
ve §ıfâtta va√dâniyyetine ve şümûl-i …udretine i¡ti…âd ve i¡tirâfa a…reb-i ve
sâil olur. Ve’l-√â§ıl ¡ilm-i †ıbbın …adri ve şerefi ¡a@îm ve menâfi¡i meşhûd
u ke&îr ve men…abesi ma¡rûf u şehîr ve onu inkâr edenler mihr-i tâbânı
münkir bûm-ı şe™ûm gibi @ulumât-ı cehâlette mehcûr u melûm olur. İntehâ.
Ve §ınâ¡a-i †ıbbın mebde™-i intişârı olan Mele†iyye ve Sekâmiyâ A&ine
mi&lli bilâd-ı Yûnân e†ıbbâsından ¿âles ve Aneksarigus ve Anekimayus ve
Anbaduklos ve Fi&aπurus ve Aπadîmun ve Filo†ar«os ve So…ra† ve Bu…râ† ve Saπaryon ve Dimo…ra†is ve Dimo…ra† ve πayrılar gibi √ukemânın
…udemâsı ¡alâ-si¡ati’†-†â…ati’l-beşeriyye √a…âyı…-ı eşyâyı ta¡arrüf edip onların ba¡∂ıları zamânlarında olan enbiyâ-i ¡i@âm ¡aleyhimü’§-§alâtu ve’sselâm √a∂retlerine mu…ârenet ve mu§â√abet ile zeyπ ve √alelden mütecenniben vâ…ıf oldukları menâfi¡-i eşyâyı ve edviye-i edvâyı mu√teviye künnâşlarını te™lîf ve tedvîn eylediler. ◊attâ fâzıl İbu…rât o sınaâtte Fusul ve
Epidimâ künnâşlarını te™lîf ve tedvîn eyledi, Ve Câlînûs dahi onları şer√
ve beyân edip Câmi¡ü‘l-Fu§ûl ve ◊îletü’l-Bür™ künnâşlarını te™lîf eyledi.
◊attâ onların √a…larında denildi ki ¡ilm-i †ıbb ma¡dûm idi, onu İbu…râ†
mevcûd kıldı ve meyyit idi, Câlînûs i√yâ eyledi ve zemin ve mu…¡ad idi,
◊uneyn b. İs√â… i…âme eyledi. Ve onların beyninden Ebû ¡Alî ◊üseyn b.
¡Abdullâh b. Sînâ √adî…a-i fenn-i √ikmette ke-“şeceretin ta«rucu min-†ûri
Sînâ”21 bir dıra«t-ı müntehâ ve dev√a-i bâlâdır ki onun @ılâl-i memdûdesi
bi’l-cümle e§ı√√âya bâm ve mer∂âya cây-ı dil-ârâm olmuştur. O şâ«sârdan
heft kişvere tedellî eden aπ§ân ve şimrâ«ları üzere o diyârın ¡an…â-meşreb √ukemâları âşiyân-sâz-ı …arâr olup benân-ı engüşt-i raπabât ile çîde
eyledikleri nev-bâve berg ü bârı ¡u§ârâtını müdâm ve nân u nemeklerine
dahi idâm etmekle renc-i cehâletten bür™-i tâmm gelip şâdkâm ve ta√§îl-i
merâm eylediler. ◊abbe≠â hürmüs-i ekrem ve feylesûf-ı mu√teremdir ki
onun mişkât-ı derûnunda leme¡ân eden nûr-ı sâ†ı¡ «avâ†ırı meded-res-i
eşi¡¡a-i be§âir ve nevâ@ırı na¡îm-i heşt behişt gibi “Mâ lâ ¡aynün ra™et ve lâ
21

“Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı)” Mü™minûn, 23/20.
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ü≠ünün semi¡at ve lâ «a†are ¡alâ-…albi beşerin”22 ma∂mûnunun nümûdârı
olup zümre-i mu√a§§ılînden e≠hân-ı «âmide a§√âbının ma†mûre-i «avâ†ırını
pür-nûr u ma¡mûr ve erbâb-ı ¡u…ûle “Velev lem temseshu nârun nûrun ¡alânûrin”23 olduğu eclâ vü eşherdir. Ve √abbe≠â o ni√rîr-i fâ«ir bir ba√r-i
zâhirdir ki onun meydân-ı sevâ√ilinde şeh-süvâr-ı râst-«ıred olan rükbân
ve ber-cehîde-i küre-i ¡irfân olanların esb-i tâzîleri √avâfirine i§âbet eden
dürr ü le™âl şa¡şa¡ası dîde-i nâ@ırîni münevver ve dil-i müte™emmilîni onun
revna… u §afâsı envâ¡-ı sürûr ile leb-rîz ü mâl-â-mâl edip hengâm-ı telâ†um-ı
efkârında mevc-zede olan cevâhirin tefârî… u küsârâtı “Ve hiye tecrî bihim
fî-mevcin ke’l-cibâli”24 men…abesini …a§§ u √ikâye eder. Ve ona binâen o
kitâb-ı behînin meblaπ-ı menâfi¡i πâyete bülûπ ve ¡avâyidinde cezâlet ü
mesbûπ olduğunu ba¡∂ı şu¡arâ iş¡âr edip bu …ı†¡a-i dil-firîbi inşâd eylemişlerdir. ¢ı†¡a:
ـ ا א ـא
ـא
زج ا ـ
ـא
ا ـ ا
ّ
اط وا א א

ا ى ر ـ ًא ا
א ا
ا
.
أ א

Lâkin ek&er-i himemde …u§ûr ve mu¡@am-ı e≠hânda fütûr @uhûr edip ondan
müntefi¡în kem-yâb ve “Sâlet bihi’l-evdiyetü ve †âret bihi’l-¡an…âu”25 me&eline mi∂râb olmakla mâlik-i mefâtî√-i fet√ ü @afer ve revna…-efzây-ı ¡ı…d-ı
cenân ve dânâ-derûn ve Dârâ-√aşem ve Sikender-e†vâr ve Cem-mu√teşem
ve mu…tefî-i â&âr-ı selef ve mu…tedâ-yı ekâbir-i «alef ve mühimm-sâz-ı dîn
ü devlet ve erîke-pîrây-ı ¡izz ü sal†anat ve şehenşâh-ı âgâh ve «â…ân-ı dilpenâh ve bâlâ-pervâz-ı evc-i himem ve mihr-i tâbân-ı burc-ı kerem, kerîm-i
va√îd, şâ¡a bi’l-birri emruhu ve fi’l-cûdi ke’s-su√ubi’l-ma†îreti bi’l-cûdi ve
√ırz-ı şerî¡at-i πarrâ ve mişkât-ı me§âbî√-i hüdâ ve §â√ibü’l-¡adli ve’l-in§âf
ve †âridü’l-cevri ve’l-i¡tisâf ve bennâu binâi’l-¡ilmi ve’l-î…ân ve feyyâ∂u
22
23
24
25

“Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin aklına gelmemiş olan....” Buhârî, 4/118.
“Dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berraktır). Nur üstüne nur.”
Nûr, 24/35.
“Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu.” Hûd 11/42.
Vadiler sel oldu ve onu anka kuşu alıp götürdü.
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füyû∂âti’l-lu†fi ve’l-i√sân elâ ve hüve’s-sul†ân ibnü’s-sul†ân ibnü’s-sul†ân
es-Sul†ân Mu§†afâ Han ibnü’s-Sul†ân A√med Han ibnü’s-Sul†ân Mu√ammed Han lâ zâle ribâ¡u ¡umrihi ¡âmireten ve riyâ∂u devletihi zâhireten
mâ kerrere’§-§ub√u en yekûne müsfiren ve’z-zühretü zâhiren √a∂retlerinin onun lisân-ı Türkîye tercüme olunup §u¡ûbeti teshîl ve mâu‘l-√ayât-ı
mu√tebesesi tesyîl olunup ve §uyûdâtı dahi ı§†ıyâd u şikâr ve ma«fiyyâtı i@hâr
u âşikâr kılınıp menfa¡ati «â§§ u ¡âmma vâ§ıl ve o ∂ay¡a-i ∂âyi¡anın mezrû¡âtı
ma√§ûd u √â§ıl olmasına müteveccih olan irâde-i hümâyûnları bu ¡abd-i
fa…îre teblîπ olunmağın işbu …a§îde-i πarrâda ta√rîr olunduğu üzere zebân-ı
«âme-i himmeti bâz edip müste¡înen billâh şürû¡a ser-âπâz olundu.
¢a§îde Der-Beyân-ı Sebeb-i Tercüme-i ¢ânûn Bâ-Emr-i Hümâyûn [3a]
◊abbe≠â şehriyâr-ı bî-hemtâ
Ser-firâz-ı şehenşeh-i dânâ
◊a… kılıp çâr un§ur-ı pâkin
¡Adl [ü] i√sân [u] birr hem ta…vâ
Kıldı †ab¡-ı şerîfini ta¡dîl
Sû-be-sû oldu mu¡tedil dünyâ
◊asenâta †abî¡atı mecbûl
¡İlm ü ¡irfâna himmeti bâlâ
Fera√-ı …albi «ayr-endîşe
¢urretü’l-¡aynı †â¡at-i Mevlâ
◊asenü’l-«al… sîreti ma√mûd
Kesb [ü] kârı şerî¡atı i√yâ
Rüşdü bâliπ basîreti rûşen
◊em fi¡âli muvâfı…-ı fetvâ
~af√a mâil tefa√√u§u kâmil
Eylemez @ınnet ile a«≠-ı ¡a†â
◊a……’a tâbi¡ «alâyı…a metbû¡
Nâşir-i emn nâ§ır-ı ∂u¡afâ
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Sâyesi meymenet-fezâ-yı vesî¡
Bü’l-¡aceb füs√a-gâh-ı @ıll-ı »udâ
Oldı güft ü şenîdi §ıd…-ma…âl
Ana kâr eylemez dürûπ [u] riyâ
Sûr-veş ¡adli oldı kevni mu√î†
Oldu âsûde cümle bay u gedâ
Vef…-ı şer¡ üzre oldu fa§l-ı «ı§âm
Ne rişâ kaldı ortada ne ribâ
Kelim-i √a……ı eyleyip terfî¡
Kıldı güftâr-ı bâ†ılı süflâ
Men¡ idip «arc-ı ma§raf-ı serefi
Beytü’l-emvâli eyledi i√yâ
Eyleyip ehl-i ¡ilme bas†-ı simâ†
Geçinir sâyesinde çok fu…arâ
Yaptı ev…âf-ı lâ-tu¡add √attâ
Kıldı ta¡mîr «â†ır-ı ¡ulemâ
Okuyup dersini ¡ibâdet ider
Ma¡bedinde anın niçe §ule√â
Oldı bu cünbüş-i cemâli ile
∞âyi¡ât-ı fünûn nev-peydâ
»â§§aten fenn-i †ıbda ¢ânûn kim
Anı cem¡ itdi Bû ¡Alî Sînâ
Olalı çün nigâr ârâste
Olmadı râm o şâhid-i ma¡nâ
Ana vu§lat nice olur mümkin
Ki †ılısmât-ı da«mesi a…vâ
Gencidür beste gevheri sengîn
¡A…ibâtında var hezâr i¡yâ
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Ma√remi yok o gülşen-i râzın
Sû-be-sû sırrını kıla ifşâ
Gerçi zîbende hemçû bâπ-ı İrem
Çeşm-i ¡âlemden itdi isti«fâ
Esti bir §ub√-dem nesîm-i besîm
Külbemi kıldı gülsitân-âsâ
Gûş idüp §al§al-i terânesini
Anladum bir peyâm ider inhâ
Der §udûr itdi emr-i sul†ânî
K’ola o da«menün deri kisrâ
Bozulup †ılsımâtı ola ¡ayân
Cevheri ba«ş ede cihâna §afâ
İntişâr ide ne&r olup nef¡i
Anun ile §a√î√ hem mer∂â
İmti&âl eyleyüp şürû¡ itdüm
¢ar¡-ı sem¡ eyledikde o büşrâ
Gerçi yokdur bi∂â¡amun si¡ası
Ki o mir™âta ola jeng-zedâ
Lîk tevfî…e ma@har oldıkda
Fet√ ider bâb-ı muπla…ı ednâ
Siyyemâ man@ar olsa sul†âna
Olup elbette na@resi kîmiyâ
Ne …adar olur ise pîçîde
Olur enfâs-ı pâki rû√-efzâ
◊amdü lillâh «itâma oldı …arîb
Oldı o buπye mâ-ha§al …urbâ
Emr olundı ki «u†be-sâzı olam
Ki ola †ab¡ına bed™ √âlâ
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Gerçi ¢ânûn’ı eyledük te™sîs
Va§f-ı sul†ânı eylemek imlâ
Nice mümkin olur sana §â√ib
Ki odur bî-nihâye bir deryâ
Ne …adar sâbi√ olsa πavvâ§ı
Edemez πavrını kemâl edâ
Budur evlâ vü elya… eyleyesin
Sana Sul†ân Mu§†afâ’ya du¡â
Eyle yâ Rabb ¡ömrini efzûn
Şevketin nev-be-nev kılıp bâlâ
~ı√√at u ¡âfiyette kıl dâim
Ermesin dâmenine dest-i «a†â
»â†ırı dâimâ küşâde olup
Sâyesi ola me™men-i ∂u¡afâ
Ola hemvâr sûy-i âfâ…a
Şafa…-ı şefkati fera√-ba«şâ
Kıla ◊a… dâimâ anı feyyâ∂
Rütbe-i fey∂ini edip bâlâ
Cümle geçmişlerine ra√met idüp
Nesl-i pâkîzesin kıla ib…â
Ma@har-ı me√âsin-i celiyye ve «ayr-«âh-ı Devlet-i ¡Aliyye, Ristû-√ikem,
Felâ†ûn-şiyem, feylesûf-ı zamân ve Câlînûs-¡irfân, a¡lemü’l-¡ulemâi’l-müteba√√irîn, ef∂alü’l-fu∂alâi’l-müteşerri¡în, el-mu«ta§§ bi-mezîdi ¡inâyeti’l-Meliki’l-Mu¡în, sâbı…an Rumili …â∂î-¡askeri ve √âlâ re™îsü’l-e†ıbbâ
olan sa¡âdetlü Mehmed Refî¡ Kâtib-zâde Efendi √a∂retlerinin ne@âreti ve
in∂ımâm-ı tera……ub u ¡inâyeti ile zamân-ı riyâsetlerinde tercüme «itâma
mu…ârin oldu. el-◊amdü lillâhille≠î hedânâ li-hâ≠â ve nes™eluhu en yentefi¡a bihâ ve yütemmü mâ-te™e««are ve mâ-be…â. İnnehu veliyyü’t-tevfî…i ve
bi’l-icâbeti √a…î…un.
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Ma¡lûm ola ki mu§annif ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi ¢ânûn’u beş kitâb
üzere tertîb eyleyip kitâb-ı evvelde külliyyât-ı †ıbbın …ısm-ı na@arîsini
ve …ısm-ı ¡amelîsini ve a¡∂â-i müfredenin küllî teşrî√ini ve kitâb-ı &ânîde
edviye-i müfredenin …uvâları a√kâmını ve cüz™iyyâtını beyân eyledi ve
kitâb-ı &âli&te küll-i ¡u∂v ¡u∂v-ı «â§§ olan emrâ∂ı beyân edip her ¡u∂vun
emrâ∂ı bâbına o ¡u∂vun teşrî√ini ve menfa¡atini ≠ikr ile bed™ eyledi ve
ba¡dehu o ¡u∂vun mu√âfa@a-i §ı√√ati †arî…ini ve ba¡dehu o ¡u∂vun külliyyât-ı
emrâ∂ını ve o emrâ∂ın esbâbını ve †uru…-ı istidlâlâtı …avl-i mu†la… ile ve
†uru…-ı mu¡âlecâtını …avl-i küllî ile ≠ikr eyledi. Ve o umûrlardan fâriπ
oldukta o ¡u∂vun emrâ∂-ı cüz™iyyesine i…bâl edip ek&erinde evvelâ √addinde
ve esbâbında ve delâilinde olan √ükm-i küllîyi ≠ikr edip ba¡dehu a√kâm-ı
cüz™iyyeye ta«allu§ eyledi ve ba¡dehu mu¡âlecesinde olan …ânûn-ı küllîyi
≠ikr edip bi-devâi devâ-i basî† ve mürekkeb ¡ilâclarını ≠ikr eyledi, lâkin
onun edviyelerinden kitâb-ı &ânîde va∂¡ olunan cedâvilde me≠kûr edviyenin ek&erini ≠ikr eylemeyip terk eyledi ve mürekkebe olan edviyenin ≠ikrini
an…arâbâ≠îne te™«îr olunması münâsib olanların ≠ikrini te™«îr edip o ma√alle
√avâle eyledi. Ve kitâb-ı râbi¡de her ¡u∂va şümûlü olan emrâ∂ı ve zînet denmekle ma¡rûf emrâ∂-ı cildiyyeyi beyân edip o kitâb-ı râbi¡de dahi kitâb-ı
&âli& mesâlikine sülûk eyledi. Ve kitâb-ı «âmiste an…râbâ≠îni cem¡ eyledi.
Ve mu§annif bu vech üzere ¢ânûn’un tertîbini ≠ikr edip buyurdu ki:
“Benim bu kitâbım bir e&erdir ki §ınâ¡at-ı †ıbb ile ¡amel eylemek onu √ıf@
eylemeksiz câiz olmaz, zîrâ †abâbeti idâre lâ-e…all onun ek&er-i mesâilini
dirâye ile olur ve ammâ o §ınâ¡da ta√§îl-i kemâl için îrâdı lâzım olan mesâlikin √addi ve √a§rı yoktur. İnşâallâhu ta¡âlâ ecel te™e««ür edip …ader dahi
müsâ¡id olur ise o kitâbı bas† ve mücmelâtı taf§îl eyleriz.” İntehâ tercemetü
«u†betihi. Fe’l-âne müşri¡u fî-tercemeti’l-ma…§ûdi bi-meşî™etihi ta¡âlâ ve
§allallâhu ta¡âlâ ¡alâ-seyyidinâ ve mevlânâ Mu√ammedin ve âlihi ve §a√bihi
ecma¡îne. Ve’l-√amdü lillâhi rabbi’l-¡âlemîne. [3b]

el-FENNÜ’L-EVVEL MİNE’L-KİTÂBİ’L-EVVELİ
MİNE’L-¢ÂNÛNİ FÎ-◊ADDİ’‰-‰IBBİ VE
MEV∞Û¡ÂTİHİ TEŞTEMİLÜ ¡ALÂ-SİTTETİ TE¡ÂLÎM
et-Ta¡lîmü’l-Evvelü ve Hüve Fa§lâni
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Ta¡rîfi’†-‰ıbbı
‰ıbb bir ¡ilmdir ki min-ciheti’s-§ı√√ati ve’l-mara∂ a√vâl-i beden-i insân
onunla ma¡lûm olup §a√î√ olanların §ı√√at-i √â§ılası mu√âfa@a ve marî∂
olanların §ı√√at-i zâilesi istirdâd olunur.
Meb√a&: E†ıbbâ †ıbbı iki …ısma ta…sîm edip biri ¡ilmî ve biri ¡amelîdir
derler. ‰ıbbın ta¡rîf-i me≠kûrunda ¡ilm ile iktifâ olunmakla †ıbb-ı ¡amelî
†ıbbın ta¡rîfinden «âric kalıp ta¡rîf fâsid olur!
el-Cevâb: ‰ıbb-ı ¡ilmî ona derler ki onun mesâili †abîbin ¡amele müte¡alli…
olan re™yini ta…viye eylemeyip o mesâilden fa…a† i¡ti…âd-ı câzim √â§ıl ola,
me&elâ √ummânın a§nâfı üçtür ve mizâcın a§nâfı dokuzdur dediğimizde bu
ta¡lîmimizden bunlara i¡ti…âddan mâ-¡adâ †abîbe ¡amele müte¡alli… re™yini
ta…viye eder fâide √â§ıl olmaz.
‰ıbb-ı ¡amelî ona derler ki onun mesâili †abîbin ¡amele müte¡alli… re™yini
ta…viye eyleye, me&elâ evrâm-ı meπâbinden ya¡nî koltuk ve uyluk ve kulak
ardında olan veremlerden mâ-¡adâ evrâm-ı √ârreye √âl-i ibtidâda râdi¡ ve
müberrid ve müke&&if edviye ile mu¡âlece olunur ve √âl-i tezeyyüdde râdi¡
devâlara mür«î devâlar mezc olunur ve √âl-i intihâda mür«iyât-ı mu√allile
ile tedbîr olunur dediğimizde bu ta¡lîmimizden †abîbin √â§ıl olan ¡ilmi ile
¡amele müte¡alli… re™yi bilâ-şübhe ta…viye bulmakla †ıbb-ı ¡amelî onda √â§ıl
ve mevcûd olur, her ne …adar o †abîb bi’n-nefs kendi ¡amel eylemeyip re™yi
in∂ımâmı ile u«râ a¡mâl eder ise de.
Ve ehl-i √ikmet dahi √ikmeti iki …ısma ta…sîm edip bir …ısmı √ikmet-i
¡ilmiyye vü na@ariyyedir ve bir …ısmı dahi √ikmet-i ¡ameliyyedir. Ke≠âlik
§ınâ¡ât-ı sâire ricâli dahi §an¡atlarını ¡ilmiyyeye ve ¡ameliyyeye ta…sîm ederler; onların ¡ilmi …ısmında nefs-i ¡amel dâ«ildir, fenn-i †ıbb gibi değildir.
Fezleke-i Kelâm: Ta¡rîfte me≠kûr olan ¡ilmin iki nev¡i vardır; bir nev¡i
…ısm-ı ¡ilmîde ve bir nev¡i …ısm-ı ¡amelîde mevcûddur ve ikisinden dahi
¡amel «âricdir. Ta¡rîf-i †ıbbda fesâd ve «alelden nesne yoktur.
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Mebhas-i Â«er: E†ıbbâ †ıbbı üç …ısma ta…sîm edip biri a√vâl-i §ı√√at
ve biri a√vâl-i mara∂ ve biri beynehümâda mütevassı† şey« ve †ıfl ve nâ…a
mi&llilerin a√vâline müte¡alli… ¡ilmdir derler. Ta¡rîf-i me≠kûrda §ı√√at ve
mara∂ ≠ikr olunup beynehümâda olan vâsı†a terk olmakla †ıbbın ta¡rîfi
ta…sîm-i e†ıbbâya mu«âlif olup fâsid olur!
el-Cevâb: ~ı√√at bir meleke yâ«ûd bir √âlettir ki o meleke ve o √âlet
§â√ibinin …uvâ-yı †abî¡iyyelerinden …uvâ-yı †abî¡iyye ef¡âli selîmeten ve
kâmileten §âdır olur ve o meleke ve o √âletin zevâli ile mara∂ √âdi& olur;
beynehümâda te…âbülü’l-¡adem ve’l-meleke vardır, bir †arî… ile vâsı†a
olmak i√timâli yoktur. Vâsı†a olmak üzere îrâd olunanların a√vâline ma«§û§
fenn-i †ıbbda mesâil-i ke&îre olup onların a√vâlleri müsta…illen bir bâbda
≠ikr olunmak ma…âm-ı ta¡lîme münâsib ve lâyı… olmakla e†ıbbâ §ı√√at
ve mara∂ ta¡rîflerinde …uyûdât-ı zâide koşup beynehümâda vâsı†a kıldılar, lâkin bu te&lî&-i …ısmet @âhir-i √âle na@ar ile olur, √a…î…at-i √âle na@ar
olunsa vâsı†aya mecâlleri olmaz. ±ikr olunan te…âbül mes™elesi ¡ilm-i ilâhîden olmakla bu ma…âmda e†ıbbâya †ufeylî münâ…aşa bu mi…dâr ile iktifâ
olundu. Ta√…î…-i √a……a √arî§ olanlar ma√all-i me≠kûrdan †aleb eylesinler.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Mev∂û¡âti’†-‰ıbbı
Fenn-i †ıbbın mev∂û¡u §ı√√at ve mara∂ cihetlerinden beden-i insân ve
a§nâf-ı †ıbbın mev∂û¡âtı fenn-i †ıbb mev∂û¡unun gâhîce ¡aynı veyâ«ûd cüz™ü
veyâ«ûd ¡avârı∂-ı ≠âtiyyeleri olup †ıbbın a§nâfını bilmedikçe mev∂û¡ât
bilinmemekle mev∂û¡ât fa§lında a§nâf-ı †ıbb bu vechle îrâd olundu.
¡Ulûm-ı √a…î…iyyede ta√rîr ve tebyîn olunduğu üzere ¡umûmen
müsebbebât esbâbıyla ma¡lûm olduğuna binâen fenn-i †ıbbın mev∂û¡u
cüz™leri olan §ı√√at ve mara∂ sebebleri ile ma¡lûm olur ve gâhîce mara∂
bâ†ında olup mara∂ «afî olduğundan o mara∂-ı bâ†ınî a¡râ∂ ile temyîz ve
teş«î§ olunup ¡ara∂ sebeb gibi mara∂ı bildirmekle mebâhi&-i ¡ara∂ sebeb
mebâ√i&ine il√â… olunur.
Sebebin dört §ınfı vardır:
~ınf-ı evvel sebeb-i mâddîdir, ona ¡illet-i mâddiyye dahi derler. Serîre
nisbet …ı†¡a-ı «aşeb ¡illet-i mâddiyyedir diye tem&îl ederler. ~ı√√at ve
mara∂ın sebeb-i mâddîsi o eşyâ-ı mev∂û¡adır ki §ı√√at ve mara∂ onda
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müte…arrir ve onunla müte…avvim ve müte¡ayyin olur. Sebeb-i mâddî olan
eşyâ-ı mev∂û¡adan bedende olan ¡u∂vlar ve rû√lar §ı√√at ve mara∂a mev∂û¡-ı
…arîb ve a«lâ†-ı erba¡a ya¡nî dem ve §afrâ ve balπam ve sevdâ mev∂û¡-ı
ba¡îd ve erkân-ı erba¡a ya¡nî türâb ve mâ™ ve havâ ve nâr mev∂û¡-ı eb¡ad
ya¡nî ziyâde ba¡îd mev∂û¡ oldu. Onun için bedende olan a¡∂â ve ervâ√ bilâvâsı†a §ı√√at ve mara∂a mutta§ıl ve a«lâ†-ı erba¡a a¡∂â ve ervâ√ vâsı†asıyla
ve erkân-ı erba¡a bu me≠kûrlar vesâ†atlarıyla mutta§ıllardır.
Ve bu iki mev∂û¡-ı a«îrler ya¡nî a«lâ†-ı erba¡a ile erkân-ı erba¡adan her
birinin eczâ-i erba¡ası biri biriyle imtizâc edip şey™-i vâ√id √ükmünde ve
rükn ve «ıl†-ı münferidler me&âbesinde olduklarında o erkân ve o a«lâ† kendilere ¡ârı∂ olan hey™et-i terkîbiyye cihetlerinden hey™et-i terkîb mebâ√i&ine
mev∂û¡ olurlar ve bi-√asebi’l-i«tilâ† ¡ârı∂ olan i¡tidâl keyfiyyetleri
cihetlerinden mebâ√i&-i mizâca mev∂û¡ olurlar.
Ve sebebin §ınf-ı &ânîsi sebeb-i fâ¡ilîdir, ona ¡illet-i fâ¡iliyye dahi derler, serîre nisbet ile bu«âr ¡illet-i fâ¡iliyyedir diye tem&îl ederler. ~ı√√at
ve mara∂ın sebeb-i fâ¡ilîsi beden-i insânda olan √âlâtı √ıf@ veyâ«ûd taπyîr
eden bu me≠kûrlardır, ehviye ve ehviyeye mutta§ıl eb«ıre ve ed«ıne mi&lli
nesneler ve me†â¡im ve meşârib ve bunlara mutta§ıl olanlar ve istifrâπ ya¡nî
bâ†ında olan mevâddı …ay™ ve ishâl ve fa§d ve bu mi&lli tedbîr ile i«râcdır
ve i√ti…ân ya¡nî mevâdd mu√tebes olup beden mevâdd ile mümtelî olmaktır
ve büldân ve büldânda olan mesâkin ve mesâkine mutta§ıl olan nesnelerdir
ve bedenin √areket ve sükûnu ve √arekât-ı nefsâniyye ve sükûn-ı nefsânî ve
nevm ve ya…a@a ve esnânda olan isti√âle ya¡nî §abî şâbb olmak ve esnânda
i«tilâf ya¡nî iki kimsenin biri şâb ve biri şey« olmak ve ecnâsta i«tilâf iki
kimsenin biri erkek ve biri dişi olmak ve §ınâ¡ât ve ¡âdât ve beden-i insâniyye vârid olup mümâss olan †abî¡ata muvâfı… yâ«ûd mu«âlif ∂ımâdât ve
kimâdât ve ne†ûlât ve le†û√ât gibi nesnelerdir.
Ve sebebin §ınf-ı &âli&i sebeb-i §ûrîdir, ona ¡illet-i §ûrî dahi derler,
hey™et-i serîr ile temsîl ederler, hey™et-i mizâc ve ba¡de-√udû&ihi mevcûd
olan …uvâ ve hey™et-i terkîbiyyedir.
Ve sebebin §ınf-ı râbi¡i sebeb-i tamâmîdir, ona ¡illet-i πâiyye dahi derler, serîr üzerinde emîrin oturması binâ-i serîrin sebeb-i πâiyyesidir. ~ı√√at
ve mara∂ın sebeb-i tamâmîsi ef¡âldir. Mebâ√i&-i ef¡âl ü ef¡âli ma¡rifetin
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teva……uf eylediği …uvâ mebâ√i&i ve …uvâyı √âmil ervâ√ †ıbbın mebâ√i&leri
ve a§nâflarıdır.
Ve bu §ınflarda insân ne keyfiyyette §a√î√ ve ne keyfiyyette marî∂ olur
diye ba√& olunur.
Ammâ o §ınâ¡a ve o §ınf ki onda √ıf@-ı §ı√√at ve izâle-i mara∂dan ba√&
oluna, o §ınfın mev∂û¡ları §ı√√at ve mara∂ın √ıf@ ve izâleleri esbâb ve
âlâtlarından ma¡lûm ve müstefâd olur. Ve o esbâb bunlardır: tedbîr-i me™kûl
ve tedbîr-i meşrûb ve i«tiyâr-ı havâ ve ta…dîrü’l-√areke ve ta…dîrü’s-sükûn
ve mu¡âlece bi’d-devâ™ ve mu¡âlece bi’l-yed.
Ve bu tedâbîr ve mu¡âlecât üç §ınf olup tedbîr-i marî∂ bir ba√&te ve
tedbîr-i √ıf@-ı §ı√√at bir ba√&te ve §ı√√at ile mara∂ beyninde olan √âlet-i
mütevassı†a tedbîri bir ba√&-i â«erde ve bi’l-cümle başka başka fu§ûl ve
ebvâbda me≠kûrlardır. Beyne’s-§ı√√at ve’l-mara∂ √âlet-i zâide i&bât edenler ne vechle eyledikleri her ne …adar «ilâf-ı √a…î…at ise dahi …arîben beyân
olunur.
Ve bi’l-cümle mecmû¡-ı mâ-te…addemden @âhir ve âşikâr oldu ki √ıf@-ı
§ı√√at ve mara∂in mara∂in mu¡âlecede †ıbbın na@arı bu me≠kûrlaradır:
erkân ve mizâcât ve a«lâ† ve a¡∂â-i basî†a ve a¡∂â-i mürekkebe ve ervâ√ ve
…uvâ-yı †abî¡iyye ve …uvâ-yı √ayvâniyye ve …uvâ-yı nefsâniyye ve ef¡âl ve
§ı√√at ve mara∂ ve beynehümâda olan √âlet-i mütevassı†a ve beden-i insânın √âlâtı ve sebebleri ki bunlardır: me™âkil ve meşârib ve ehviye ve miyâh
ve büldân ve mesâkin ve istifrâπ ve i√ti…ân ve §ınâ¡ât ve ¡âdât ve √arekât-ı
bedeniyye ve √arekât-ı nefsâniyye ve sükûnât ve esnân [4a] ve ecnâs ve
bedene ulaşan eşyâ ve me†â¡imde tedbîr ve meşâribde tedbîr ve edviye
ve i«tiyâru’l-havâ ve ta…dîrü’l-√arekât ve ta…dîrü’s-sekenât ve isti¡mâl-i
edviye ve mu¡âlece bi’l-yeddir.
Ve bu mev∂û¡ât ve mebâdîlerden ¡âmm olanların heliyyetini ve vücûdunu ta§dî…te ¡ilm-i a…dem ve felsefetü’l-ûlâ ve mâ-ba¡de’†-†abî¡a tesmiye
olunan ¡ilm-i ilâhî ricâline ta…lîd ve mev∂û¡-ı «â§§ olanları ¡ilm-i †abî¡î ricâlinden tesellüm ve …abûl edip fenn-i †ıbbda heliyyet-i mev∂û¡ât i&bâtına
ta§addî eylemek e†ıbbâya cedîr ve lâyı… değildir o sebebden ki ¡ilm-i †ıbb
mev∂û¡ât ve mebâdîlerine teva……uf eder mev∂û¡ât ve mebâdînin &übûtu
fenn-i †ıbbda olsa ¡ilm-i †ıbb mev∂û¡âta ve mev∂û¡ât ¡ilm-i †ıbba teva……uf
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edip devr olur. Lâkin Câlînûs’ta †ıbb ile √ikmet cem¡ olup †abîb olduğu
gibi √akîm-i feylesûf dahi olmakla mev∂û¡ât-ı me≠kûra feylesûf olduğu
cihetten bur√ân ve edille ile beyâna ta§addî eyledi. ‰abîb-i ma√∂ olanlara
bu ta§addî münâsib olmaz. Bunun na@îri ¡ilm-i fı…htır ki mebâdîleri olan
edille-i erba¡a-i şer¡iyyeden icmâ¡-ı ümmetin meşrû¡iyyetine teva……uf eder
fa…îh olanlara lâzımdır ki kelâm ¡ulemâsından icmâ¡ın heliyyetini tesellüm
edip edille ile i&bâta ta§addî eylemeye, lâkin fa…îh olan kimse mütekellim
dahi olsa mütekellim olduğu cihetten edille ile icmâ¡ın meşrû¡iyyetini i&bât
eylemek câiz olur.
Mev∂û¡ât-ı müte…addimeden a¡∂â ve mara∂ ve §ı√√at ve beynehümâda olan √âlet-i mütevassı†a ve sitte-i ∂arûriyye ve sitte-i ∂arûriyyenin
mül√a…ât-ı «amsesi bi’l-müşâhede ve’t-teşrî√ ma¡lûm olmakla edille ile
i&bâta ve ¡ilm-i â«erden tesellüme mu√tâc değildir. Ve bi’l-müşâhede
ma¡lûm olmayanlar mâhiyyetleri ve ta¡rîfleri ile ta§avvur olunduktan sonra
erkân-ı erba¡anın heliyyeti ve kemmiyyeti ya¡nî ¡adedini ta§dî… ¡ilm-i â«erden tesellüm †arî…i ile vâcib ve lâzım olur. Ke≠âlik mizâcın heliyyetini ve
mâhiyyetini ve ¡adedini ta§dî… ve a«lâ†-ı erba¡anın heliyyetini ve mâhiyyetini ve keyfiyyetini ta§dî… ve …uvânın heliyyetini ve ¡adedini ve ervâ√ın
heliyyetini ve ¡adedini ve ma√allini ta§dî… ve sebeblerin ¡adedini ta§dî…
lâzım ve lâbüdd olur. Lâkin emrâ∂-ı cüz™iyye ve emrâ∂-ı cüz™iyyenin sebebleri ve ¡alâmetleri ve keyfiyyet-i √ıf@-ı §ı√√at ve keyfiyye-i izâle-i mara∂
ve bunların em&âli bedâheten ma¡lûm olmayıp ¡ilm-i †ıbbda dâ«il olmakla
√ucec ve berâ√în ile bu mi&lli mesâili i&bât †abîb olanlara lâzım ve mühimm
olur. Allâhu a¡lemu bi’s-§avâbi.
et-Ta¡lîmü’&-¿ânî Fi’l-Erkâni ve Hüve Fa§lun Vâ√idun
Erkân o ecsâm-ı basî†adır ki beden-i insân ve sâir cism-i †abî¡înin eczâ-i
evveliyyesi olur. O eczâ-i evveliyye §ûretleri mu«telife olan ecsâma ta…sîm
olunmaz ve o eczânın terekküb ve imtizâcından §ûretleri mu«telife envâ¡-ı
kâinât √âdi&e olur. ‰abîb olan kimseler erkân dört rükne mün√a§ır olduğunu ¡ilm-i †abî¡îden tesellüm edip edille ile i√ticâc §adedinde olmasınlar.
Ve erkân-ı erba¡anın ikisi «afîflerdir, nâr ve havâ gibi; bâ…î türâb ve mâ
&a…îllerdir:
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Arz 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 kürelerdir.
Küre-i ar∂ bi-†ab¡ihi cümlenin vasa†ındadır ve vasa†ta oldukça ar∂ sâkin
olur; …asr ile vasa†ından i«râc olunsa …asr def¡ oldukta vasa†a √areket eder,
o sebeble ar∂a &a…îl-i mu†la… derler.
Ve ar∂ın †abî¡atı bârid ve yâbistir ya¡nî «âricden bir muπayyir taπyîr
eylemeyip †abî¡atı mu…te∂âsınca terk olunsa ondan bürûdet ve yübûset √iss
olunur. Ve ar∂ın fâideleri bunlardır ki kâinâtta &ebât ve istimsâk ve eşkâl
ve hey™âtı mu√âfa@adır.
Ammâ mâ™ bir cirm-i basî†tir ki mev∂i¡-i †abî¡îsi 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 &a…îl-i mu∂âf derler.
Ve suyun †abî¡atı bârid ve ra†bdır ya¡nî “i≠â «ulliye ve †ab¡uhu” terk
olunsa bürûdet ve ru†ûbeti @âhir olur. Suda olan ru†ûbetin ma¡nâsı budur ki
mâ-«uli…a ve cibilliyyeti √asebiyle teferru… ve itti§âle ve cem¡ ve infi§âle
dâ¡î ednâ sebebe icâbet edip her hangi şekl ile teşkîl olunsa sühûlet ile o
şekli …abûl eder, lâkin mu√âfa@a edemeyip zâil olur.
Kâinâtta su mevcûd olmanın fâidesi budur ki her ne şey™in eczâsında
teşkîl ve ta«†î† ve ta¡dîl ya¡nî §ûret-i u«râ ile ta§vîr olunmak murâd olunsa
o eczânın §ûret-i ma†lûbeyi …abûlü su ile sehl ve selîs olur, zîrâ su hey™et-i
ma§√ûbeyi sühûlet ile terk eylediği gibi hey™et-i ma†lûbeyi dahi sühûlet ile
…abûl eder.
Yâbis ra†bın «ilâfı üzere olup §ûret-i ma§√ûbeyi terki ¡asîr olduğu gibi
§ûret-i ma†lûbeyi dahi …abûlü ¡asîr olur. Her ne zamân ki yâbis ra†b ile
ta«mîr oluna, yâbis ra†bdan temdîd ve teşkîli sühûlet ile …abûl ve istifâde
eder. Ve ra†b yâbisten ra†bda i√dâ& olunan ta…vîm ve ta¡dîli mu√âfa@ada
…uvvet istifâde eder ve yâbisin perîşân ve müteferri… olan eczâları ra†b ile
birikip müctemi¡ ve mülte§ı… olur. Ve ra†bın seyelânı ve ¡adem-i …arârı
yâbis ile zâil olup ber-…arâr ve mütemâsikü’l-eczâ olur.
Ammâ erkân-ı erba¡adan havâ bir cirm-i basî†tir ki onun mev∂i¡-i †abî¡îsi
ve ma√alli suyun fev…inde ve nârın ta√tında olur; bu ma¡nâdan için havâ
«afîf-i mu∂âf oldu.
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Ve havânın †abî¡atı mâ-seba… …ıyâsı üzere √ârr ve ra†bdır. Ve kâinâtta
havâ vücûdunun fâidesi ecsâmda ta«al«ul ve mesâmmât bulunmanın
imkânıdır. »alâ bâ†ıl ve mümteni¡ olmakla mesâmmât havâ ile mümtelî
olmasa mesâmmât olmak dahi mümteni¡ olurdu. Ve fâide-i u«râsı ecsâm-ı
&a…île havâ nüfû≠u ile la†îf ve ra…î… ve «afîf olup meyli süfle iken müsta¡lî
ya¡nî mürtefi¡ olmaktır; bu ma¡nâdan için e&nâ-i cemedde havâ mu√tebes
olmakla su üzere cemed ¡âlî ve †âfî olup teseffül eylemez ve kemâ fi’l-√ayât
istinşâ…la meyyitte nüfû≠-ı havâ bulunmamakla emvât a√yâdan &a…îl olur.
Ammâ nâr bir cirm-i basî†tir ki onun mev∂i¡-i †abî¡îsi ecrâm-ı ¡anâ§ırın
fev…i ve üzeri ve mekânı ya¡nî küre-i nârın sa†√-ı @âhirini mümâss olan kevn
ü fesâd felekinin ya¡nî dünyâ göğünün mu…a¡¡arı sa†√ıdır, binâen ¡aleyh nâra
«afîf-i mu†la… ı†lâ… ve tesmiye olunur. Ve nârın †abî¡atı √ârr ve yâbistir.
Ve nârın kâinâtta vücûdunun fâidesi nu∂ca mu√tâc olanları in∂âc ve
tel†îf edip ve ¡anâ§ır-ı bâ…ıye ile i«tilâ† ve imtizâc edip nâr müneffi≠iyyeti
cihetinden cevher-i havâyı kâinâtta icrâ eyleye ve iki ¡un§ur-ı &a…îlleri ya¡nî
türâbla su mü√û∂atını ya¡nî bürûdeti sevret ve şiddetini kesr etmekle ¡un§uriyyetten mizâciyyete mâ™ ve türâbı ircâ¡ eyleye.
¿a…îlân ya¡nî mâ™ ile türâb tekevvün-i a¡∂âya ve sükûnuna ziyâde
mu¡îndir, ammâ «afîfân ya¡nî nâr ile havâ ervâ√ın tekevvününe ve ta√rîk-i
ervâ√ u a¡∂âya ziyâde mu¡îndir. Lâkin bu me≠kûrların mu√arrik-i evveli
nefstir. Bu ≠ikr eylediğimiz erkân-ı erba¡a mebâ√i&i idi ki nihâyet buldu.

et-Ta¡lîmü’&-¿âli&ü ¿elâ&etü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Mine’t-Ta¡lîmi’&-¿âli&i Fi’l-Mizâci
Mizâc bir keyfiyyet-i müteşâbihedir ki ¡anâ§ır-ı erba¡a eczâ-i mütesaππıreye mün…asıme olup her birinin ek&er-i eczâsı â«erlerin ek&er-i eczâsına
mümâss olmak üzere terkîb olundukta eczâlarda mevcûd olan keyfiyyât-ı
müte∂âddenin her biri â«erin keyfiyyeti şiddetini ve sevretini kesr ve ta¡dîl
ile tefâ¡ullerinden √â§ıl olur.
Erkân-ı erba¡a-i me≠kûrede mevcûd olan …uvâ-yı evveliyye dört keyfiyyete mün√a§ırdır: √arâret ve bürûdet ve ru†ûbet ve yübûsettir. Ve beyyin ve
âşikârdır ki kevn ü fesâd ile mev§ûf olan ecsâmın mizâcları …arîben me≠kûr
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olan keyfiyyât-ı erba¡adan √âdi&e olup …ısmet-i ¡a…liyyenin îcâbı √asebiyle
ve min-πayri i∂âfetin ilâ şey™in â«er na@ar-ı mu†la… ile mizâc √â§ıl olup ve
√â§ıl-ı me≠kûr iki vech ile ta§avvur olunur:
Vech-i evvel: Keyfiyyât-ı müte∂âdde-i me≠kûrenin mi…dârları mümtezic olan ¡anâ§ırda mütesâviye ve müte…âvime olmakla fî-mâ-beynehâ
mizâc-ı mu¡tedil ve mütevassı†-ı √a…î…î bir keyfiyyet √âdi&e ola.
Vech-i &ânî: Keyfiyyât-ı me≠kûre beynlerinde √â§ıl olan mizâc-ı mu¡tedil ve keyfiyyet-i mütevassı†a √a…î…î olmayıp iki †araftan birine emyel ola,
me&elâ √arâret ve bürûdet me…âdîrleri berâber olmayıp fi’l-cümle mi…dâr-ı
bürûdet zâid olmakla bürûdete mâil ola yâ«ûd mi…dâr-ı √arâret fi’l-cümle
ziyâde olmakla keyfiyyet-i mütevassı†a [4b] √arârete meyl eyleye, ke≠âlik
ru†ûbet ve yübûsette √a…î…î mu¡tedil olmayıp yübûset ve ru†ûbetten birine
mâil ola yâ«ûd √arâret ve bürûdet ile ru†ûbet ve yübûsetin ikişerinde dahi
tavassu†-ı √a…î…î bulunmayıp her birinde birer †arafa fi’l-cümle emyel ola.
±ikr eylediğimiz bu iki vech …ısmet-i ¡a…liyye √asebiyledir, lâkin
§ınâ¡at-i †ıbbda i¡tidâl ve «urûc ¡ani’l-i¡tidâl ile murâd ≠ikr olunan iki vechin
birisi dahi değildir belki †abîbe ¡ilm-i †abî¡îden …abûl ve tesellüm etmek
lâzımdır ki bu ≠ikr eylediğimiz ma¡nâ üzere mu¡tedilin «âricde vücûdu
mümteni¡âttandır, ¡ale’l-ı†lâ… mevcûd olması câiz olmamakla o mizâc-ı
mu¡tedil-i √a…î…î insânda veyâ«ûd ¡u∂v-ı insânda bulunmak câiz olmadığı
evleviyyet ile lâzım gelir.
Ve dahi †abîbe bilmek lâzımdır ki mebâ√i&-i ¡ilm-i †ıbbda müsta¡mel
olan “mu¡tedil” tevâzün ve tesviye ma¡nâsına olan “te¡âdül”den müşta……
değildir belki mu¡tedil mebâ√i&-i †ıbbiyyede …ısmette müsta¡mel olan
“¡adl”den müşta……tır. ¢ısmette müsta¡mel olan “¡adl”in ma¡nâsı şey™-i müşterekte mu†la…an şürekânın na§îblerin ifrâz edip ayırmaktır gerek ise en§ıbâ
mütesâviye olsunlar ve gerek …ıllet ve ke&rette müte«âlif olsunlar. Pes
eczâ-i mizâcdan keyfiyyet-i √arârette arslanın na§îbi tavşanın na§îbinden
ezyed ve keyfiyyet-i bürûdette tavşanın na§îbi arslanın na§îbinden ezyed ve
ek&er olmak arslanda olan şecâ¡ate ve tavşanda olan «avf ve cübne münâsib
olmakla arslanın mizâcında √arâret πâlibe ve bürûdet nâ…ı§a olsa mizâcı
mu¡tedil olmuş olur ve tavşan bunun «ilâfı üzere olursa mizâcı mu¡tedil
olmuş olur.
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Beden-i insân veyâ«ûd insânın ¡u∂v-ı ma«§û§u kemmen ve keyfen √âline
şâyeste ve münâsib olan √isse-i mizâcını ¡alâ-a¡deli’l-vech ta…sîmde istîfâ
edip mümtezicde mizâcdan …ıs†ı müteveffir ve kemâ hüve’l-lâyı… mevcûd
olur ise o mizâc mu¡tedil olur ve bu mizâc-ı mu¡tedil-i insânî her ne …adar
i¡tidâl-i √a…î…îye …arîb ise lâkin ba¡∂ı efrâdda cidden …arîb olmak ¡ârı∂ olur.
¡Adlden müşta…… olup mebâ√i&-i †ıbbda müsta¡mel olan mu¡tedil emr-i
i∂âfî olup bi-√asebi ebdâni’n-nâs ma¡nâ-yı me≠kûrca mu¡tedil olmayanlara
na@ar ve nisbet ile ve ke≠âlik i¡tidâl-i √a…î…îye cidden …arîb olmayanlarda
i¡tibâr olunup sekiz …ısma ta…sîm olunur, zîrâ i¡tidâl-i i∂âfî yâ i¡tidâl-i nev¡î
yâ«ûd i¡tidâl-i §ınfî yâ«ûd i¡tidâl-i şa«§î yâ«ûd i¡tidâl-i ¡u∂vî olur. Ve bu
dört …ısmın her birinde dâ«il «ârice yâ«ûd dâ«il dâ«ile nisbet olunur, ikiyi
dörde ∂arbdan aksâm-ı &emâniye √â§ıl olur.
İ¡tidâl-i nev¡îde dâ«ilin «ârice nisbet ve i∂âfetinin mi&âli nev¡-i insânın
sâir envâ¡a nisbet i∂âfetidir. Bu i¡tidâlin ifrâ† ve tefrî†inde √add ve nihâyet vardır, efrâd-ı insân o √addleri tecâvüz eylemek olmaz, tecâvüz ederse
mizâc-ı insâniyyet bâ†ıl ve ¡â†ıl olup insân helâk olur. Bu ma¡nâ sümûmda
müşâhed ve mu¡âyendir. 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.
İ¡tidâl-i nev¡îde dâ«ilin dâ«ile nisbet ve i∂âfetinin mi&âli o şa«§ın mizâcıdır ki ifrâ† ve tefrî† √addleri ve nihâyetleri arasında vasa†-ı √a…î…î ola.
Far∂ olunsa ki nev¡-i beşerde olan √arâretin ifrâ†ı yirmi cüz™ ve tefrî†i on
cüz™dür, beynehümâda olan vasa† on beş cüz™ mizâc-ı nev¡înin i¡tidâlidir.
On cüz™ ve yirmi cüz™e i∂âfet ile mu∂âf ve mu∂âfun ileyh ikisi dahi dâ«il-i
nev¡-i beşer olup dâ«ilin dâ«ile i∂âfeti …abîlinden oldu, lâkin bu i¡tidâl-i
nev¡î ancak o nev¡in a¡del-i a§nâfından olup sinn-i nemânın πâyetinde ya¡nî
otuz yaşına …arîb olanlarda bulunur. Ve bu ma¡nâya olan i¡tidâl fa§l-ı mizâcın evvelinde me≠kûr olan i¡tidâl-i √a…î…î gibi her ne …adar mümteni¡ değil
ise lâkin vücûdu nâdirdir ve ¡azîzdir.
Ve bu i¡tidâl-i √a…î…î keyfe mâ’ttefa… √âdi& ve √â§ıl olmaz belki tekâfü™
†arî…iyle olur, me&elâ a¡∂â-i √ârre a¡∂â-i bâride ile ya¡nî …alb dimâπla ve
a¡∂â-i ra†be a¡∂â-i yâbise ile ya¡nî kebid ¡i@âmla tekâfü™ ya¡nî …alb ve dimâπda
olan √arâret ve bürûdet mi…dârları müvâzin ve müsâvî olmakla e√adü-
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hümânın tekâfü™ü ya¡nî …albde olan √arâretin mi…dârı dimâπın bürûdeti
mi…dârına müvâzin ve müsâvî olmak ile e√adühümânın şiddet-i keyfiyyeti â«erin şiddet-i keyfiyyetini kesr edip mu¡tedil-i √a…î…îye …arîb olurlar.
Ke≠âlik kebidin mi…dâr-ı ru†ûbeti ¡i@âmın yübûseti mi…dârına müvâzin ve
müsâvî olmakla her birinin şiddet-i keyfiyyetleri â«erin şiddetini kesr edip
i¡tidâl-i √a…î…îye …arîb olurlar. Bu ≠ikr olunan tekâfü™den na@arı …a†¡ ile
a¡∂âlar bi-nefsihi mu¡tedil değildir, fa…a† a¡∂â beyninden cild ya¡nî beşere
ta¡bîr olunan deri √add-i i¡tidâle bi-nefsihi …arîb olur, inşâallâhu ta¡âlâ
bundan sonra cildin ev§âfını ≠ikr ederiz.
Ke≠âlik ervâ√a ve a¡∂â-i re™îseye …ıyâs ile dahi mizâc ≠ikr olunan i¡tidâl-i
√a…î…îye …arîb olmak mümkin olmaz belki o …ıyâs ile i¡tidâlden √arâret ve
ru†ûbete çıkarlar, zîrâ ervâ√ ile …alb mebde™-i √ayât olmakla cidden √ârrlar
ve ifrâ†a mâillerdir, zîrâ √ayât √arâret ile √â§ıla olur ve neşv ü nemâ bürûdet
ile olur belki ru†ûbet √arâretin …ıvâm ve πıdâsı olur.
Li-ecli be…âi’ş-şa«§ a¡∂â-i re™îse üçtür, …arîben beyân ederiz. O a¡∂â-i
re™îse-i &elâ&e beyninden ancak dimâπ bâriddir, lâkin dimâπın bürûdeti …alb
ve kebidin √arâretini ta¡dîle bâliπ olmaz. Ve a¡∂â-i re™îsenin yâbisi veyâ«ûd
yübûsete …arîb olanı ancak …albdir ve …albin yübûseti kebid ve dimâπın
ru†ûbetini ta¡dîl mertebesine bâliπ olmaz, …albde olan yübûset-i me≠kûre
ancak kebid ve dimâπa na@ar ve i∂âfet iledir; ke≠âlik dimâπda olan bürûdet ancak kebid ve …albe na@ar iledir; ke≠âlik dimâπda olan bürûdet ancak
kebid ve …albe na@ar iledir.
Ve mizâcın sekiz a…sâmının üçüncü …ısmı nev¡-i vâ√idden iki §ınfın
biri birine …ıyâs ve i∂âfetle olan mizâclarıdır. Ve bu mizâcın ¡ara∂ı nev¡in
¡ara∂-ı mizâcından a∂ya…tır, lâkin e…âlîm-i seb¡adan bir i…lîme ve ehviyeden bir havâya …ıyâs √asebiyle ümemden bir ümmete ya¡nî nev¡-i vâ√id
a§nâfından bir §ınfa §âli√ olur. Bu ≠ikr olunan …ısm-ı &âli&te dahi ¡ara∂-ı
mizâc-ı §âli√ vardır, Hind için Hind’i şâmil bir mizâc vardır ki onunla Hind
§a√î√ ve sâlim olur, ke≠âlik Sa…âlibe için dahi Sa…âlibe’yi şâmil bir mizâc
vardır ki onunla Sa…âlibe §a√î√ olur.
Bu iki §ınftan her biri kendi §ınflarına na@ar ile mu¡tedilü’l-mizâcdır ve §ınf-ı â«ere na@ar ile πayr-i mu¡tedildir, zîrâ Hindî’nin bedeni
Sa…lâbî’nin mizâcıyla tekeyyüf eylese yâ marî∂ olur yâ«ûd helâk olur,
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ke≠âlik Sa…lâbî’nin bedeni Hindî mizâcıyla mütekeyyif olsa yâ marî∂ olur
yâ«ûd helâk olur. Bu ta…dîr üzere büldân-ı ma¡mûre sükkânından her birinin
birer mizâc-ı «â§§ı vardır ki kendi i…lîmi havâsına muvâfı…tır. Ve o mizâcın
¡ara∂ı ve ¡ara∂ının iki †arafları vardır, biri nihâyet-i ifrâ†tır ve bu ≠ikr eylediğimiz …ısm-ı &âli& i¡tidâl-i §ınfîden dâ«ilin «ârice i∂âfeti ile olan §ınfı idi.
Ammâ …ısm-ı râbi¡ dâ«ilin dâ«ile i∂âfetidir. Mizâc-ı §ınfî ¡ara∂ında
olan vasa† ifrâ† ve tefrî† nihâyetlerine na@ar ile mizâc-ı mu¡tedildir. Ve ifrâ†
ve tefrî† ve vasa† bi’l-cümle dâ«il-i §ınf olmakla dâ«ilin dâ«ile i∂âfeti ile
mu¡tedil oldu.
Mizâcın a…sâm-ı &emâniyesinden …ısm-ı «âmis mizâc-ı şa«§îdir. Ve bu
mizâc-ı şa«§înin ¡ara∂ı mizâc-ı nev¡îden ve mizâc-ı §ınfîden a∂ya…tır, zîrâ
her bir şa«§ için bir mizâc-ı ma«§û§ vardır ki o mizâcda oldukça o şa«§ sağ
ve sâlim ve §a√î√ olur. Ve bunun için dahi ¡ara∂-ı mizâc ve iki ifrâ† ve tefrî†
√addleri ve nihâyetleri vardır. Şa«§-ı vâ√idin ef∂al-i ev…âtında olan mizâcı
†araflara nisbet olunsa dâ«ilin dâ«ile nisbeti …abîlinden olur.
Ammâ şa«§-ı vâ√idin mizâcı şa«§-ı â«erin mizâcına nisbet olunsa dâ«ilin «ârice nisbeti …abîlinden olur. Ve her şa«§ın mizâcı kendiye na@ar ile
mu¡tedil ve şa«§-ı â«ere nisbet ile [5a] πayr-i mu¡tedildir, zîrâ her şa«§ın
mizâc-ı ma«§û§u olup mizâc-ı vâ√idde iki şa«§ şerîk olmak mümkin olmaz,
eger olursa da πâyet ile nâdir olup bas† olunan …â¡ideye «alel vermez.
Mizâcın a…sâm-ı &emâniyesinden yedinci …ısmı beden-i insânda olan
a¡∂âdan her bir nev¡in nev¡-i â«ere nisbet ve i∂âfeti ile √â§ıl olan mizâcıdır,
zîrâ nev¡-i ¡a@mın ya¡nî kemiğin mizâc-ı yâbisi ek&er ve dimâπın mizâc-ı
ra†bı evfer ve ezyed ve …albin mizâc-ı √ârrı ek&er ve ¡a§abın mizâc-ı bâridi
ek&erdir. Ve envâ¡-ı me≠kûreden her nev¡in mizâcı kendiye göre mu¡tedil ve
nev¡-i â«ere göre πayr-i mu¡tedildir. Ve bu yedinci …ısm dâ«ilin «ârice i∂âfeti ile mu¡tedil olur. Bu …ısmın dahi ¡ara∂-ı mizâcı ve ifrâ† ve tefrî†te √addleri ve nihâyetleri vardır. Bu mizâc-ı ¡u∂vînin ¡ara∂ı cümlesinden a∂ya…tır.
Mizâcın a…sâm-ı &emâniyesinden …ısm-ı &âmin envâ¡-ı ¡u∂vdan her
¡u∂vun ve her nev¡in ¡ara∂-ı mizâcında olan vasa†-ı √a…î…înin †araflara nisbet ve i∂âfet olunan mizâcıdır. Bu i∂âfet dâ«ilin dâ«ile i∂âfeti …abîlindendir. Ve bu ¡ara∂-ı mizâc-ı ¡u∂vînin mizâc-ı vasa†ı hangi ¡u∂vda bulunsa o
¡u∂v ef∂al-i a√vâli üzere olmuş olur.
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Ve mükevvenâtın envâ¡ı i¡tibâr olunur ise mizâc-ı nev¡-i insân i¡tidâl-i
√a…î…îye cümleden a…reb olur. Ve eger nev¡-i insânın a§nâfı i¡tibâr olunursa
§â√ib-i ¢ânûn katında §a√î√ ve &âbit oldu ki mu¡addilü’n-nehâr ya¡nî felek-i
a¡@amın mın†a…ası müvâzîsinde ¡imâret var ise ve o ¡imârette cibâl ve bi√ârdan †abî¡atını muπayyir ve mü∂âdde nesne bulunmayıp kendi †abî¡atı üzere
olur ise vâcibdir ki o ¡imâretin sükkânı i¡tidâl-i √a…î…îye a§nâf-ı sâireden
a…reb ola.
Ve yine §â√ib-i ¢ânûn katında §a√î√ ve &âbit oldu ki mu¡addil-i nehâra
müvâzî olan ma√all-i ma¡mûr ki «a††-ı istivâ dahi derler, o ma√allden
şems dâimâ semt-i re™ste veyâ«ûd semt-i re™s …urbünde olmakla √âdi&
olan şiddet-i √arâret √asebiyle i¡tidâlden «âricdir diye @ann eyleyenlerin
@annı fâsiddir, zîrâ «a††-ı istivâda şems her ne …adar re™se müsâmit olursa
da sükkânına ni…âyet ve ma∂arratı ve havâyı taπyîri i…lîm-i &âli& ü râbi¡den ve bunlardan ¡ara∂ı ek&er olan i…lîm-i «âmis ü sâbi¡den e…alldir her ne
…adar bunlarda müsâmete olmazsa da. Ve bu vechle «a††-ı istivâda egerçi
ni…âyetün-mâ vardır lâkin bâ…î ev§âfı fâ∂ıla ve müteşâbihedir, havâ √arâret
ve bürûdet ile müte∂âdde olup ma«§û§ olacak …adar gâh √ârr ve gâh bârid
olmaz, bir …arâr üzere müteşâbihü’l-mizâc olur. Ve bu me≠kûrları ta§√î√
bâbında mü™ellif §â√ib-i ¢ânûn’un bir risâlesi vardır.
»a††-ı istivâ sükkânından sonra a¡del-i a§nâf i…lîm-i râbi¡ sükkânıdır,
zîrâ onlar şemsin müsâmetesinin devâmı sebebiyle mu√teri… olmazlar belki
semt-i ru™ûslarından şemsin tebâ¡udu √în ve zamânında i√tirâ…tan âsûde
ve emîn olurlar. İ…lîm-i &ânînin ek&eri ve ke≠âlik i…lîm-i &âli&in ek&erinin
¡ara∂ları mîl-i küllîye …arîb veyâ«ûd mîl-i küllîye müsâvî olmakla onlar
dâimâ mu√teri… olurlar. İ…lîm-i râbi¡ sükkânı dâimü’l-i√tirâ… olmadıkları
gibi, i…lîm-i «âmis evâ«ırı veyâ«ûd ¡ara∂ı ondan ek&er olan mevâ…i¡ sükkânları gibi ficc ve fey™ler dahi değillerdir. Ve bi’l-cümle bu me≠kûrlar
i…lîm-i râbi¡in i¡tidâline delîllerdir.
Eger i¡tidâl-i mizâc eş«â§a na@ar ile i¡tibâr olunur ise o mizâc a¡del-i
envâ¡ının a¡del-i a§nâfının a¡del-i eş«â§ında olur. Ammâ mizâc bi-√asebi’l-a¡∂â™ i¡tibâr olunur ise mâ-seba…tan @âhir oldu ki a¡∂â-i re™îse i¡tidâl-i
√a…î…îye şedîdü’l-…urb değildir belki sana bilmek vâcibdir ki a¡∂â-i sâire
beyninden la√m i¡tidâl-i √a…î…îye …arîbdir ve cild la√mdan dahi i¡tidâl-i
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√a…î…îye a…rebdir, zîrâ bi’l-münâ§afe cemed ya¡nî buz ile ma«lû† mâ-ı
müsa««anden cild münfa¡il ve müte™e&&ir olmaz ve cildde olan ervâ√ ve
dem cildde ¡a§abiyyet ma¡nâsı olmakla te¡âdüle …arîb olur. Ba¡∂ı nüsa«ta
“rû√” bedeline “¡urû…” vâ…i¡ olmuştur lâkin rû√ olmak e§a√√tır.
Bu me≠kûrlar ile cildin iki keyfiyyet-i fâ¡ile ya¡nî √arâret ve bürûdet
arasında i¡tidâli &âbit oldu, ammâ iki keyfiyyet-i münfa¡ile ya¡nî yübûset
ve ru†ûbet arasında mütevassı† ve mu¡tedil olduğu &âbittir ki eybesü’l-eşyâ
olan türâb eşyânın esyeli ve er†abı olan mâ™ ile mütesâviyetü’l-eczâ oldukları √âlde «ıl†-ı √asen ve imtizâc-ı müsta√sen ile mu«teli† ve mümtezic olsalar cild ondan müte™e&&ir olmaz ve cilde o mümtezic i§âbet eylemese i§âbetini √iss eylemez. Bu ¡adem-i i√sâs şâhid-i ¡adldir ki mümtezic-i me≠kûrda
beyne’l-yübûset ve’r-ru†ûbet mevcûd olan keyfiyyet-i mu¡tedile gibi cildin
dahi keyfiyyeti beynehümâda mu¡tedildir, zîrâ ¡un§urları mütte√id ve keyfiyyetleri mu«âlif olan nesneler biri birinden müte™e&&ir olur ve πâfil olmazlar; o zamân πâfil olur ki ¡un§urları ve keyfiyyetleri mütte√id ola.
Mebhas-i Mu…adder: Mütesâviyeten cemed ile mümtezic mâ-ı müsa««an
u muπlâdan cildin müte™e&&ir olmadığı câizdir ki cild cidden √ârr olup mümtezic-i me≠kûrda dahi mâ-ı müsa««an cidden √ârr olduğu √asebiyle ola. Bu
i√timâl üzere delîl-i me≠kûr ile cildin i¡tidâli &âbit olmaz!
el-Cevâbu’l-Mu§arra√: Şey™ keyfiyyette müşârikinden müte™e&&ir ve
münfa¡il olmamak beynehümâda müşâbehet-i tâmme olursa olur, mâ-na√nu
fîhide far∂-ı me≠kûra binâen cidden √ârr olan cildin mâ-ı müsa««an-i
münferide müşâbeheti her ne …adar tâmme ise mümtezicde olan mâ-ı
müsa««ane müşâbeheti nâ…ı§adır, zîrâ imtizâcla şiddet-i √arâret zâile olur,
cidden √ârr olan cild ile mu¡tedil olan mâ-ı müsa««an arasında bilâ-şekk
müşâbehet-i nâ…ı§a olur, pes cildin ¡adem-i i√sâsı mümtezic-i me≠kûr gibi
i¡tidâline delîl-i …avî ve bur√ân-ı …â†ı¡-ı celî olur. Bu ma…âmı bu vech üzere
ta…rîr eden şâri√lerin mümtâzı ¡Allâme Şîrâzî √a∂retleridir.
Fî Beyânı Mâ Hüve’l-A¡delü min-Beyni A§nâfi Cildi’l-İnsâni: Yedin
cildi sâir a¡∂ânın cildinden a¡deldir. Ve keffin cildi ya¡nî ya¡nî bilekten aşağı
olan cild yedin sâir ma√allinden olan cildinden a¡deldir. Ru™ûs-ı e§âbi¡den
ib†e ya¡nî koltuğa varınca yedin şümûlü vardır. Ve râ√anın cildi ya¡nî elin
iç †arafının cildi keffin sâir cildinden a¡deldir. Ve e§âbi¡in cildi râ√anın sâir
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cildinden a¡deldir. Ve §alavât parmağının cildi sâir e§âbi¡in cildinden a¡deldir. Enmele-i e§âbi¡ ve bâ-«u§û§ §alavât parmağı enmelesi a¡del olduklarından me…âdîr-i melmûsâtı far… ve temyîzde cild-i enâmil bi’†-†ab¡ √âkim
me&âbesinde oldu, o sebebden ki √âkim olan †arafeyne meyli mütesâvî
olmak lâzımdır tâ ki vasa†tan ya¡nî i¡tidâlden †arafa «âric olanları i√sâs
eyleye.
Fî Ma¡nâ İ¡tidâli’d-Devâ™i: Ve sana mâ-seba… gibi bilmek vâcibdir ki
ba¡∂ı edviyeye biz mu¡tedildir diye cezm ve √ükm ederiz lâkin mu¡tedil-i
√a…î…î ma¡nâsı murâd etmeziz, zîrâ mu¡tedil-i √a…î…î mümteni¡ü’l-vücûddur. Ke≠âlik devâda olan i¡tidâl ile mizâc-ı insânîde olan i¡tidâli murâd
etmeziz o sebebden ki mütte√idü’l-cevher olmayan nesneler biri birinin
mizâcında olmazlar ve devâ dahi insânla ¡un§ur-ı cevherde mütte√id olmamakla mizâc-ı insân i¡tidâlinde olmaz belki devâ-i mu¡tedil ile murâdımız
o devâ-i mu¡tedil beden-i insâna vürûd edip √arâret-i πarîziyyeden münfa¡il
ve müte™e&&ir oldukta beden-i insân keyfiyyeti ile mütekeyyif olup insânda
olan i¡tidâlden ifrâ† ve tefrî† †araflarına «âric olmaya ve o devânın fi¡li √asebiyle beden-i insân i¡tidâlden «urûc eylemeye.
Ve ke≠âlik biz “ed-devâu’l-fülâniyyu √ârrun” diye veyâ«ûd “bâridun”
diye cezm eylesek biz ¡inâye ve …a§d etmeziz ki devâ-i me≠kûr bi-cevherihi
πâyet-i √arârette veyâ«ûd πâyet-i bürûdette ola. Ve yine murâd etmeziz ki
devâ-i mer…ûm fî-cevherihi beden-i insândan e√arr veyâ«ûd ebred ola, zîrâ
devâda olan √arâret ve bürûdet beden-i insâna …ıyâs ile i¡tibâr olunsa i¡tidâl-i devâ dahi o …ıyâs üzere olurdu; bunun ¡adem-i cevâzı …arîben mürûr
eyledi. Belki devânın √arâret ve bürûdetiyle ma…§ûdumuz o √ârr olan devâ
sebebi ile beden-i insânda olan √arâretten ziyâde √arâret √âdi&e olmaktır.
Ke≠âlik bürûdet dahi bu minvâl üzeredir. Binâen ¡aleyh bir devâ beden-i
insâna na@ar ile bârid olur ve beden-i ¡a…rebe …ıyâs ile √ârr olur ve yine
bir devâ beden-i insâna …ıyâs ile √ârr ve √ayyeye …ıyâs ile bârid olur belki
devâ-i vâ√id Zeyd’e nisbet ile √ârr olur ve ¡Amr’a nisbet ve …ıyâs ile e√arr
olup berd ve onun keyfiyyetleri derecâtı [5b] Zeyd’e yâ«ûd ¡Amr’a …ıyâs
ile mütefâvite olur. Bu ma¡nâdan için tebdîl-i mizâc …a§dı ile mu¡âlece
eden kimse ¡ilâc-ı vâ√ide i…ti§âr eylemesin diye ¡ilâc-ı vâ√id nef¡ vermediği
§ûrette ¡ilâc-ı müte¡addid ile emr ederiz.
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Fi’l-Mizâci’l-∏ayri’l-Mu¡tedili: Mizâc-ı mu¡tedilde kelâm istîfâ olunduktan sonra πayr-i mu¡tedil ona istitbâ¡ olundu. Mu†la…an mizâc-ı πayr-i
mu¡tedil gerekse nev¡e na@ar ile ve gerekse §ınfa ve gerekse şa«§a ve
gerekse ¡u∂va na@ar ile olsun sekiz …ısma mün…asım olur, zîrâ i¡tidâlden
«âric keyfiyyet yâ basî† olup mü∂âdde-i vâ√ide «urûc eder yâ«ûd i¡tidâlden
«âric olan mürekkeb olup «urûc iki keyfiyyet-i mü∂âddede olur.
Ve mü∂âdde-i vâ√ide olan «âric yâ mü∂âdde-i vâ√ide-i fâ¡ile olur
veyâ«ûd i¡tidâlden «âric olan mü∂âdde-i vâ√ide-i münfa¡ile olur. Mü∂âdde-i vâ√ide-i fâ¡ile olan dahi iki …ısmdır: Yâ mizâcda lâyı… olan mi…dârdan
√arâret zâyide olup yübûset ve ru†ûbeti vech-i lâyı… üzere olur yâ«ûd bürûdet zâyide ve ek&er olup yine yübûset ve ru†ûbet vech-i lâyı… üzere olur.
Ke≠âlik i¡tidâlden «âric olan mü∂âdde-i vâ√ide-i münfa¡ile olan dahi iki
…ısmdır: Yâ mizâcda lâyı… olan mi…dârdan yübûset zâide ve ek&er olup
√arâret ve bürûdet vech-i lâyı… üzere olur yâ«ûd ru†ûbet zâide olup yine
√arâret ve bürûdet vech-i lâyı… üzere olur.
Lâkin bu ≠ikr olunan a…sâm-ı erba¡anın zamânları mümtedd ve müsta…arr
olmaz, zîrâ mizâcın √arâret-i zâyidesi mütemâdî olsa bilâ-şübhe bedene
yübûset †ârî olup mevcûd olan sû™-i mizâc-ı basî† mürekkeb olur ve mizâcın
i¡tidâlden «âric bürûdeti mütemâdî olsa bedene ru†ûbet-i πarîbe ¡ârı∂a olup
yine sû™-i mizâc-ı basî† sû™-i mizâc-ı mürekkebe mün…alib ve mütebeddil
olur. Ve sû™-i mizâc-ı yâbis bedeni bi-nev¡in mine’s-sür¡at tebrîd eder
ve sû™-i mizâc-ı ra†b eger ifrâ† üzere olursa serî¡an bedeni tebrîd eder ve
bunun tebrîdi mizâc-ı eybesin tebrîdinden esra¡dır. Eger sû™-i mizâc-ı ra†b
ifrâ† üzere olmaz ise müddet-i ke&îre bedeni mu√âfa@a edip ¡â…ıbetü’l-emr
bedeni tebrîd eder. Pes bu ta…rîrden sana ¡ilm ve fehm √â§ıl oldu ki √ayâta
√arâretin münâsebet ve muvâfa…atı bürûdetin muvâfa…at ve mürâfa…atından ezyed ve ek&erdir.
Bu ≠ikr olunan a…sâm i¡tidâlden «âric sekiz a…sâmın basî† ve müfred
olan dört …ısmlarıdır. Ammâ bâ…î 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 …ısmların …ısm-ı evveli mâ-yenbaπîden
mizâc e√arr ve er†ab ola, …ısm-ı &ânî e√arr ve eybes ola, …ısm-ı &âli& ebred
ve er†ab ola, …ısm-ı râbi¡ ebred ve eybes ola.
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İ√timâl-i ¡a…lîden bâ…î kalan mizâcın e√arr ve ebred veyâ«ûd eybes
ve er†ab olmaları mümteni¡ü’l-vücûddur o sebebden ki eger mümkin olsa
ictimâ¡-ı na…î∂ayn mümkin olmak lâzım gelirdi, ictimâ¡-ı na…î∂ayn bi’l-ittifâ… mu√âldir.
Ve sû™-i mizâc-ı &emâniyeden her birisi «âlî değildir ki yâ bilâ-mâdde
olur, onlara sû™-i mizâc-ı sâ≠ec derler ve bu sû™-i mizâc-ı sâ≠ec beden-i
insânda bir keyfiyyet-i mücerrede i√dâ& eder lâkin o keyfiyyet √asebiyle
bedene o keyfiyyet ile mütekeyyif «ıl†-ı redî nüfû≠ eylemez ki √attâ o «ıl†-ı
redî keyfiyyet-i bedeni kendi keyfiyyetine taπyîr eyleye. Sû™-i mizâc-ı √ârr-ı
sâ≠ecin mi&âli med…û…un √arâretidir ve bu √arâret-i med…û… ibtidâda basî†tir ve intihâda mürekkeb olup sû™-i mizâc √ârr ve yâbis olur ve iki √âlde
dahi mâddeye mu…ârin olmaz. Ve bârid-i sâ≠ecin mi&âli berdden e†râfına
elem i§âbet eden kimselerin mizâcıdır; o kimseye kesr-i §âd ile “«a§ır”
derler; fet√-i §âd ile “«a§ar” berdin kendiye ı†lâ… olunur. Mu†la…an berdden
müte™ellim olan kimseye “ma§rûd” derler, “§ard”-ı Fârsîden mu¡arrebdir
lâkin Fârsîde §âd a§len müsta¡mel değildir, bu dahi sîn ile “serd”dir, berd
ma¡nâsınadır. Ve dahi bir mi&âli me&lûcun mizâcıdır, bunun ma¡nâsı @âhirdir. Veyâ«ûd sû™-i mizâc-ı &emâniyeden her biri mâddeye mu…ârin olur
ya¡nî mizâcın i¡tidâlden «urûcu hangi keyfiyyette ise a«lâ† o keyfiyyet
ile mütekeyyif olmakla beden-i insân dahi onunla bi-mücâvereti’l-a«lâ†
mütekeyyif olur, me&elâ balπam-ı zücâcînin bedene mücâveretiyle mizâc-ı
bârid √âdi& olur ve §afrâ-i kürrâ&î veyâ«ûd zencârînin mücâveretiyle mizâc-ı
√ârr √âdi& olur. ¡An-…arîb kitâb-ı &âli&te mizâcın on altı a…sâmının cümleten
mi&âli ≠ikr olunur.
Ma¡lûm ola ki mâdde-i rediyyeden mizâcın √u§ûlü iki vech üzere olur:
Vech-i evvel: Mâddeye mu…ârin olan ¡u∂v mâdde ile münte…a¡ ve mübtell olur lâkin menâfi≠inde mâdde-i rediyye-i me≠kûre mu√tebes olmaz.
Vech-i &ânî: ¡U∂va mu…ârin olan mâdde ¡u∂vun bu†ûnunda ve mecârîsinde mu√tebes olup tevrîm eder yâ«ûd tevrîm eylemez. Bu me≠kûrlar
mizâcda olan a…vâldir, †abîb olan kimse bu me≠kûrlardan beyyin ve âşikâr
olmayanları ¡ilm-i †abî¡îden ¡alâ-†arî…i’l-va∂¡ ve’t-ta…lîd …abûl ve tesellüm
eylesin.
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el-Fa§lu’&-¿ânî Minhu ve Hüve Fî-Emziceti’l-A¡∂âi
Cenâb-ı Mübdi¡-i ◊akîm ve ~âni¡-i Mut…ın-ı ¢adîm her bir √ayvâna ve
her bir √ayvânın her bir ¡u∂vuna o √ayvâna ve o ¡u∂va lâyı… ve ef¡âllerine
ma§dar olmaya ma√all ve müste√a… mizâc ve …uvâ i√sân etti ki ta√…î…in
feylesûf bilir ve †abîbe ancak feylesûftan …abûl ve tesellüm câiz olur. Ve
min-beyni’l-√ayevân insâna a¡del-i emzice i¡†â eyledi ki o mizâcın …uvâları
ile fâ¡il ve münfa¡il oldukça bu ¡âlemde …arâr mümkin olur. Ve insânın
her ¡u∂vuna o ¡u∂va lâyı… birer mizâc verip a¡∂âdan ba¡∂ısını ziyâde √ârr
ve ba¡∂ısını ziyâde bârid ve ba¡∂ısını ziyâde yâbis ve ba¡∂ısını ziyâde ra†b
eyledi.
Ammâ bedende olanların e√arrı ya¡nî ziyâde √arâretlisi rû√ ve …albdir.
Rû√ …albde √âdi& olur, …alb rû√un menşe™i ve √â§ıl olacak ma√allidir. Bunlardan sonra ziyâde √arâretli olan demdir, zîrâ demin her ne …adar menşe™i
kebid ise de lâkin demin …albe itti§âli √asebiyle √arâret-i kebidden zâide
…albden √arâret istifâde eder. Ve demden sonra ziyâde √arâretli a¡∂â kebiddir, zîrâ kebid √ükmde dem-i câmid gibidir. Ba¡dehu e√arr olan a¡∂â la√mdır ve la√mın √arâreti kebidden azdır, vechi budur ki la√ma lîf-i ¡a§ab-ı
bârid mu«âli† olup cüz™-i bârid karışmak ile la√mın √arâretine no…§ân
terettüb eder. Bundan sonra e√arr olan a¡∂â ¡a∂aldir, la√m-ı müfredden
¡a∂alin √arâreti azdır ¡a∂ale ¡a§ab ve ribâ† mu«âli† olup karıştığına binâen.
Ba¡dehu e√arr olan a¡∂â †ı√âldir, zîrâ †ı√âl sevdâ mefraπıdır, sevdâ demin
¡akeri ve dürdüdür, dürdde ar∂iyyet ke&îr olmakla √arâreti ¡a∂alden nâ…ı§
olur. Ba¡dehu e√arr olan a¡∂â külâdır ya¡nî böbrektir; böbrekte dem †ı√âl
deminden …alîldir, onun için böbreğin √arâreti dahi …alîldir. Ba¡dehu e√arr
olan a¡∂â ¡urû…-ı ∂avârib ya¡nî şerâyîn tesmiye olunan nab∂ damarlarının
†aba…âtıdır. ±ikr olunan damarların cevheri ve ¡un§uru ¡a§abî olmakla
bi-†ab¡ihi bâriddir, lâkin mecrâ-yı dem ü rû√ olmakla dem ve rû√tan
mükteseb olan √arâreti külânın √arâretinden e…all ve mâ-ye™tîden ek&erdir.
Ba¡dehu e√arr-ı a¡∂â †aba…ât-ı ¡urû…-ı sevâkindir ya¡nî evride damarlarıdır,
o damarlar dahi ¡a§abiyyeti √asebiyle her ne …adar bâridler ise yalnız
demden olan √arâret-i müktesebesi mertebe-i me≠kûrededir. Ba¡dehu e√arr
olan a¡∂â cild ya¡nî beşere ta¡bîr olunan deridir. Ba¡dehu keffte olan cildin
√arâret-i mu¡tedilesidir, bu √arârette i¡tidâlden «urûc yoktur.
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Ammâ bedende olan a¡∂ânın ebredi ve ziyâde sovukları balπamdır.
Ba¡dehu şa¡r ya¡nî tüydür. Ba¡dehu ¡a@m ya¡nî kemiktir. Ba¡dehu πu∂rûftur ba¡dehu ribâ† ba¡dehu veter ba¡dehu πışâ ba¡dehu ¡a§ab ba¡dehu nu«â¡
ba¡dehu dimâπ ba¡dehu şa√m ya¡nî iç yağı ba¡dehu semîn ya¡nî la√mda olan
yağ ba¡dehu cilddir.
Ammâ bedende olan a¡∂ânın er†abı ya¡nî ziyâde yaş olanları balπamdır
ba¡dehu dem ba¡dehu semîn ba¡dehu şa√m ba¡dehu dimâπ ba¡dehu nu«â¡
ba¡dehu la√m-ı &edy ya¡nî hatunlarda olan memelerin la√mı ki ona la√m-ı
πudedî derler dahi ün&eyeynde olan la√m-ı πudedîdir ba¡dehu riye ba¡dehu
kebid ba¡dehu külyeler ba¡dehu ¡a∂al ba¡dehu cild er†abdır.
Bu tertîb-i me≠kûrun mürettibi †ıbb ile me™nûs olan imâmu’l-e†ıbbâ
Câlînûs’tur, lâkin sana bilmek vâcibdir ki nefs-i riye πarîziyyet [6a] ve
cibilliyyetinde şedîdetü’r-ru†ûbet değildir, ona binâen her bir ¡u∂vun
mizâc-ı πarîzîsi πıdâsı mizâcına müşâbihtir ve mizâc-ı ¡ârı∂îsi o ¡u∂vda bâ…î
fa∂laların mizâcına müşâbihtir. Pes riyenin πıdâsı demin es«anı ve o demin
ek&eri §afrâ ile mu«âli† olup ve sü«ûnet ve §afrâya yübûset lâzım olmakla
riyenin cevher ve πarîziyyesi şedîdü’r-ru†ûbet değildir diye √ükm olunur.
Riyenin bu √ükm-i πarîziyyesin bize ta¡lîm eyleyen yine Câlînûs’tur, lâkin
riyede ru†ûbetten fa∂l-ı ke&îr müctemî¡ olur, zîrâ riyeye bedenden çok
bu«ârât te§â¡ud eder ve dimâπda dahi nezelât-ı ke&îre mün√adire olup ru†ûbât-ı ke&îre-i fa∂liyye riyede müctemi¡a olur.
◊a…î…atü’l-√âl budur ki kebidin riyeden ru†ûbeti bi-√asebi’l-πarîziyye
ek&erdir lâkin fa∂la-i müctemi¡a ile riyenin ibtilâli eşeddir ve bu ibtilâl-i
¡ârı∂î mütemâdî olursa cevher-i riyeyi ter†îb edip ra†b-ı πarîzî gibi olur.
Ve riye ile kebidin er†abiyyetleri gibidir balπam ile demin er†abiyyeti.
Balπam ek&er-i √âlde me§âbbını bell †arî…i ile ter†îb eder, ammâ dem-i
¡u∂vî cevherinde takarrür †arî…i ile ter†îb eder a«lâ†tan balπam-ı †abî¡î ki o
balπam erkân-ı erba¡adan mâya teşbîh ve balπam-ı †abî¡î-i mâî diye ≠ikr
olunup mu§†ala√-ı e†ıbbâ olan balπam-ı mâî-i πayr-i †abî¡înin mübâyini
ve muπâyiri olur. O balπam-ı †abî¡î nefsinde ru†ûbeti demden ek&er ve
ezyeddir, zîrâ balπam-ı †abî¡î dem-i «âm ve ficcdir, πıdânın deme olan
isti√âlelerinden ba¡∂ı isti√âleyi istîfâ etmiştir, lâkin isti√âle-i külliyye
√â§ıl olmamıştır. İsti√âle-i külliyye ile demden zâil olan ru†ûbâtın ba¡∂ısı
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balπamda mevcûddur, o sebebden ru†ûbeti ezyeddir, hâke≠â …arrere’ş-Sârihu’l-¡Allâme.
Ammâ bedende olan a¡∂ânın ziyâde yâbisi ve kuru olanları şa¡r ya¡nî
tüydür, zîrâ şa¡r bu«âr-ı du«ânîden √âdi&tir. Bu«âr-ı du«ânîden i«tilâ†-ı
bu«âr ta√allül edip du«âniyyet-i §ırfe mün¡a…ide olmakla şa¡r √âdi& olur.
Şa¡rdan sonra yâbis kemiktir, zîrâ kemik a§leb-i a¡∂âdır ve a§leb eybestir lâkin kemik şa¡rdan er†abdır, zîrâ kemik demden mütekevvindir, şa¡r
du«ândan mütekevvindir. Ve kemiğin va∂¡ı va∂¡-ı neşşâftır ya¡nî la√mın
içinde olan ru†ûbât-ı πarîziyyeyi neşf edip ra†b olur, ammâ şa¡rın va∂¡ı buna
muπâyirdir, zîrâ şa¡r «âric-i bedende olup müstersil ve πayr-i neşşâf olup
ru†ûbet-i πarîziyyeyi kemik gibi neşf eylemez. Kemik ra†b olup ve şa¡rın
ru†ûbeti olmadığına binâen √ayvândan kemik ile taπaddî eder çok bulunur,
ammâ şa¡r ile taπaddî eder görülmemiştir. Eger nâdiren taπaddî eder mevcûd ise o şa¡r ile taπaddî eyleyen √ayvânın cümlesindendir ba¡∂ı kimselerin
@annı üzere «uffâş tesmiye olunan †âir ya¡nî yarasa kuşu, zîrâ o kuş şa¡rı
ma∂πla √a∂m eder ba¡dehu isâπa eder ya¡nî boğazından aşağı getirip sühûlet ile yutar. Ve ¡a@m ile şa¡rdan …adr-i mütesâvî ba¡de’l-a«≠ başka başka
…ar¡a ve inbîklere ta…†îr olunsa ¡a@mın &üflü …alîl ve mâ ve dühnü ke&îr
bulunur, ammâ şa¡r «ilâfı bunun üzere olur. Ve bu edille-i erba¡a-i me≠kûre
ile şa¡rın eybes olduğu ve ¡a@mın şa¡rdan er†ab olduğu &âbit oldu.
Ve ¡a@mdan sonra yâbis πu∂rûftur ba¡dehu ribâ† ba¡dehu veter ba¡dehu
πışâ ba¡dehu şerâyîn ba¡dehu evride ba¡dehu ¡a§abu’l-√areke ba¡dehu …alb
ba¡dehu ¡a§abu’l-√isstir. ¡A§abu’l-√areke ¡u∂v-ı mu¡tedilden ebred ve eybestir. ¡A§abu’l-√iss ¡u∂v-ı mu¡tedilden ebreddir lâkin yübûsette i¡tidâlden çok
«âric değildir belki i¡tidâle …urbiyyeti tama¡ ve recâ olunur. Ve ¡a§abu’l-√issin ke≠âlik bürûdeti dahi mu¡tedilden çok ba¡îd değildir. Ve eybes-i a¡∂ânın
â«iri cilddir ¡Allâhu ta¡âlâ ¡alemu.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Emziceti’l-Esnâni ve’l-Ecnâsi
¡Ale’l-icmâl insân yaşı i¡tibârı ile dört §ınftır, her §ınfında birer mizâca
isti√âle eder:
~ınf-ı evvel: Sinn-i nümüvvdür. Bu sinne sinn-i √adâ&et dahi derler,
otuz yaşına …arîb olunca …adar bu sinn mütemâdî olur.
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~ınf-ı &ânî: Sinn-i vu…ûftur. Bu sinn-i vu…ûfa sinn-i şebâb dahi derler.
Bu sinnin imtidâdı sinn-i nümüvvün nihâyetinden otuz beş veyâ«ûd kırk
yaşına varınca …adardır.
Sinn-i &âli&: Sinn-i in√ı†â†ın evâilidir. Bu sinnde egerçi beden-i insân
in√ı†â†a bed™ eder lâkin in√ı†â†ı …alîl olmakla …uvveti bâ…îdir, in√ı†â†ı far…
olunmaz. Bu sinne sinn-i kühûlet dahi derler. Bunun imtidâdı sinn-i vu…ûfun
nihâyetinden altmış yaşına varınca …adardır.
~ınf-ı râbi¡: Sinn-i in√ı†â†ın evâhiridir. Bunda in√ı†â† @âhir ve âşikâr olur
ve …uvvetin ∂a¡fı @âhir olur. Buna sinn-i şüyû« derler, altmış yaşından â«ir-i
¡ömre gelince …adar mütemâdî olur.
Lâkin §ınf-ı evvel ya¡nî sinn-i √adâ&et …ısmet-i &âniye ile beş …ısma
ta…sîm olunur:
¢ısm-ı evvel: Sinn-i †ufûliyyettir. Bu sinnde mevlûdun a¡∂âsı √arekât ve
nühû∂a müsta¡idd değildir ya¡nî bi-≠âtihi …âim olamaz.
¢ısm-ı &ânî: Sinn-i §ıbâdır. Bu sinnde mevlûd nühû∂a müsta¡idd olur
lâkin isti¡dâdı …avî ve şedîd olmaz. Ve bu sinnde mevlûdun dişleri sâ…ı† ve
kâmilen &âbit olmaz.
¢ısm-ı &âli&: Sinn-i tera¡ru¡dur. Bu sinn ba¡de’ş-şiddeti ve nebâti’l-esnân
sinn-i rühû…a varınca …adar mütemâdî olur.
¢ısm-ı râbi¡: Sinn-i πulâmiyyet ve sinn-i rühû…tur; on iki yaşından
mevlûdun vechi teba……ul edince …adar ya¡nî ba…l gibi yüzünde tüy @uhûr
edince mütemâdî olur.
¢ısm-ı «âmis: Yüzünde tüy @uhûrundan sinn-i nemânın â«irine ya¡nî
otuz yaşına …arîb olunca …adar mütemâdî olup ona sinn-i fetâ derler.
Fî Beyânı Emziceti’l-Esnâni: ~ıbyânın mizâcı √arârette mu¡tedil gibidir,
rutûbette i¡tidâl üzere zâiddir. Lâkin bu §ıbyândan murâd mâ-te…addemde
≠ikr olunan sinn-i §ıbâ erbâbı değildir belki a…sâm-ı «amseye şâmil olan
sinn-i √adâ&et a§√âbıdır. Lâkin e†ıbbâ-i a…demîn sinn-i şebâb ile şebâbın
mâ-dûnu ma¡nâsına olan §abîyi far… edip ba¡∂ılar derler ki §abînin √arâreti eşedd ve nemâsı ezyeddir ve şehvet ve √a∂mdan olan ef¡âl-i †abî¡iyyesi
ek&er ve edvemdir ve §ıbyânda olan menîden müstefâde √arâret-i πarîziyye
ecma¡ ve a√de&tir ya¡nî †ûl-i zamânla dağılmayıp ve perîşân olmamıştır,
…arîbü’l-¡ahd olmakla müctemi¡an mevcûddur.
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Ve müte…addimînden ba¡∂ı â«er re™y ederler ki √arâret-i πarîziyye şübbânda ke&ret ile a…vâdır, zîrâ şübbânın demi ek&er ve emtendir, dem şübbânda ek&er olduğundan ru¡âfları ek&er ve eşeddir, burunları tîz tîz kanar ve
kanları çok çok seyelân edip akar ve mizâcları §afrâya ziyâde mâildir. Ve
§ıbyânın mizâcı balπama emyeldir. Ve şübbânın √arekâtı §ıbyândan a…vâdır
ve √areket delîl-i √arârettir. Ke≠âlik şübbân istimrâ ve √a∂mda a…vâdır ve
√a∂m dahi √arârete delîldir. Ve §ıbyânın √arâreti şübbânın √arâretinden
ek&er olduğuna ≠âhib olanların §ıbyânda şehvet ezyed olmasıyla istidlâlleri
§a√î√ değildir belki şehvetin ziyâde olması bürûdet √asebiyledir √attâ ek&er-i
emrde şehvet-i kelbiyye bürûdet √asebiyle √âdi&e olur. Ve yine §ıbyânda
√arâret ek&er idiğine ≠âhib olanların §ıbyânda √a∂m ek&er ve a…vâdır
dedikleri bâ†ıldır belki şübbânın √a∂mı ek&erdir, zîrâ şübbânda tehevvu¡
ve …ay™ ve tohme …alîl olur ve bu …ıllet …uvvet-i √a∂ma delâlet eder; §ıbyân
seyyi™ü’l-√a∂m olmakla tohme ve …ay™ ve tehevvu¡ları çok olur.
Ve §ıbyânın ek&er-i emrâ∂ı ra†b-ı bâriddir ve √ummayâtı balπamiyyedir
ve …ay™ ile ek&eriyyâ balπam …a≠f ederler. Ke≠âlik §ıbyânda olan ke&ret-i
nemâ ile √arâretleri ek&er olduğuna istidlâl dahi §a√î√ değildir, zîrâ onlarda
olan ke&ret-i nemâ ke&ret-i ru†ûbetlerindendir. Bu me≠kûrlar e†ıbbâ-i
a…demînden ferî…aynın i√ticâclarıdır.
Ammâ Câlînûs iki ferî…ı dahi ma¡an redd edip ≠âhib olur ki §ıbyân ve
şübbânın √arâretleri fi’l-a§l mütesâviyedir lâkin §ıbyânın √arâretleri kemmiyyet ve mi…dârı ek&er ve √iddet ve keyfiyyeti e…alldir, ammâ şübbânın
√arâretleri kemmiyyet ve mi…dârı e…all ve √iddet ve keyfiyyeti ek&erdir.
Ve kemmiyyetin ziyâdesi keyfiyyetin no…§ânını ve keyfiyyetin ziyâdesi
kemmiyyetin no…§ânını tekmîl edip §ıbyân ve şübbân √arârette müsâviye
olurlar.
Câlînûs §ıbyânda √arâretin kemmiyyeti ek&er ve keyfiyyeti e…all ve şübbânda ¡ale’l-¡aks olduğunu beyân edip der ki mi…dârları berâber olan √arâret-i vâ√ide veyâ«ûd keyf ü kemmde berâber olan cism-i la†îf ü √ârrın bir
kerre su gibi ra†b olan cevher-i ke&îre sereyân edip fâş olduğu tevehhüm
olunsa ve bir kerre dahi √acer gibi yâbis cevher-i …alîle sereyân edip fâş
olduğu tevehhüm olunsa biz √ârr-ı mâî kemmiyyetini ek&er ve keyfiyyetini
elyen buluruz ve √ârr-ı √acerî kemmiyyetini e…all ve keyfiyyetini e√add ve

117

118

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

eşedd buluruz ve buna …ıyâsen §ıbyânda √arâretin [6b] keyfiyyeti e…all ve
kemmiyyeti ek&er ve şübbânda ¡aks üzere olmak &âbit olur.
~ıbyân cevher-i mâî me&âbesindedir; şübbân cevher-i √acerî me&âbesindedir, zîrâ §ıbyân ke&îrü’l-harâre menîden mütevellidlerdir, henüz o √arâreti mu†fî ve söndürücü bir nesne ¡ârı∂ olmamıştır, zîrâ §abî tezeyyüdde
müm¡in ve nümüvvde mütederricdir ya¡nî sâ¡aten fe-sâ¡at a…†âr-ı &elâ&esi
artmak ve ziyâde olmak üzeredir, henüz nemâdan vâkıf değildir, terâcu¡ ve
in√ı†â†ı bi-†arî…i’l-evlâdır.
Ve bu me≠kûrlardan &âbit oldu ki sinn-i §ıbâda √arâret ü ru†ûbet-i
πarîziyyeler ¡alâ-√âlihi bâ…ıyedir ve şübbânlara √arâretin ek&eriyyeti
muta§avver değildir, zîrâ √arâret-i πarîziyye ifâ∂a-i nefs katında ifâ∂a
olunur, bir bedene iki nefs iki ifâ∂a olunmaz ki √attâ √arâret-i πarîziyye
dahi iki def¡a ifâ∂a olunup ziyâde ola ve en…a§ıyyeti dahi muta§avver
değildir onun için ki √arâreti söndürücü şübbâna bir nesne ¡ârı∂ olmamıştır. Ve kemmiyyet ve keyfiyyette e…all olan ru†ûbet ile şübbânın √arâret-i πarîziyyesi bi-tamâmihâ sinn-i in√ı†â†a varınca …adar müsta√fa@dır
ve şübbânın ru†ûbet-i πarîziyyesinin no…§ânı √arâret-i πarîziyyeyi istı√fâ@
√a……ında @âhir olmaz belki o no…§ânda şübbân nemâdan vu…ûf edip bir
…arâr üzere olurlar.
Bunun tav∂î√i budur ki ru†ûbet evvel-i emrde √arâret-i πarîziyyeyi √ıf@a
ve nümüvv ü neşve ma¡an kâfiye ve vâfiyedir ve bi’l-â«ere bir √âle varır
ki ru†ûbet o √âlde iki emrin ne mecmû¡una ve ne birine kifâyet eder, o
√âlde √arâret no…§âna ve beden ≠übûle müterâci¡ olurlar. Pes bu iki †arafların a√vâli ma¡lûm olmakla mâ-beynlerinde mütevassı† olanların a√vâli iki
†arafın a√vâlinin vasa†ı olup sinn-i şebâbda ru†ûbet e√ad-ı emreyne vefâ
edip â«ere vefâ etmemek lâzım geldi, lâkin ru†ûbetin vefâ eylediği e√ad-ı
emreyn nemâ olmak câiz değildir, zîrâ mevcûdu √ıf@dan ¡âciz olan ma¡dûmu îcâddan bi-†arî…i’l-evlâ ¡âciz olur. İmdi ru†ûbet √ıf@-ı √arârete vefâ
edip nemâya vefâ etmemek müte¡ayyin oldu.
Ammâ ferî…-ı &ânînin §ıbyânda nümüvvün ziyâde olduğu ke&ret-i ru†ûbetten nâşîdir dedikleri …avl-i bâ†ıldır, zîrâ ru†ûbet mâdde-i nümüvvdür,
bi-nefsihâ münfa¡il olup ma«lû… olmaz belki …uvve-i fâ¡ilenin o mâdde-i
nümüvvde fi¡li katında münfa¡ile olur. Bu ma…âmda …uvve-i fâ¡ile ¡ale’l-
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i«tilâf beyne’l-e†ıbbâ ve’l-hukemâ bi-izni «âlı…ıhâ yâ †abî¡attır yâ nefstir ve
bunların bilâ-reyb âlete mu√tâcdır ve âletleri √arâret-i πarîziyyedir.
Ve yine ferî…-ı me≠kûrun §ıbyânda olan şehvetin …uvvet ve ke&reti
mizâcları ebred olduğu √asebiyledir dedikleri …avl-i bâ†ıldır onun için ki
bürûdetten √âdi& olan şehvet fâside olmakla ondan istimrâ ve iπtidâ olmaz.
~ıbyânda ise ek&er-i ev…âtta istimrâ ve iπtidâ a√sen-i vücûh üzere olur.
Eger istimrâları kâmil ve tâmm olmasa onlarda mâ-yete√allelden ziyâde
bedel √â§ıl olmazdı lâkin §ıbyâna √ır§ ve şerehlerine binâen ve mat¡ûmlarında sû™-i tedbîrlerine ve eşyâ-ı rediyye vü ra†beyi tenâvüllerine ve
¡a…îbü’t-tenâvül √arekât-ı fâsidelerine binâen sû™-i istimrâ ¡ârı∂ olup onlarda
müctemi¡a olan fu∂ûl evfer ve ezyed olur ve ten…ıyeye i√tiyâcları ziyâde
olur. ~ıbyânın riyeleri sâir a¡∂âlarından ziyâde müctemi¡u’l-fu∂ûl olmakla
nefeslerinin tevâtür ve sür¡ati ziyâde olur lâkin …uvvetleri tâmm olmamakla
nefesleri ¡a@îm olmaz.
Bundan sonra bu me≠kûr mizâc §ıbyân ve şübbânda olan a…vâldir ki
Câlînûs’un beyânına tekeffül eylediği vech üzere ta¡bîr eyledik. Bundan
sonra sana bilmek vâcibdir ki sinn-i vu…ûf tamâmından sonra √arâret-i
πarîziyye inti…â§a ya¡nî az olmaya bed™ eder o sebebden ki mâdde-i √arâret
olan ru†ûbeti havâ-i mu√î† inşâf edip ve √arâret-i πarîziyye inşâf-ı havâya
dâ«ilden mu¡âvenet eder ve ∂arûriyyet-i ma¡îşet ü √ayât olan √arekât-ı
bedeniyye ve √arekât-ı nefsâniyyeler dahi onları te¡â∂ud ve tenâ§ur ederler
ve dâimâ onlara mu…âvemetten †abî¡at ¡âcize olur onun için ki bi’l-cümle
…uvâ-yı cismâniyye mütenâhîdir, †ûl-i ezmine ile mütenâ…ı§a olup ma√v
olur.
¡İlm-i †abî¡îde îrâd olunan √ucec ve berâ√în bu me≠kûru tebyîn eder.
O edilleden …a†¡-ı na@ar edip far∂ olunsa ki …uvve-i πâdiye sinn-i şebâb
gibi bedene bedel mâ-yete√alleli bir …arâr üzere îrâd eder, yine beden fenâ
bulmaktan necât bulmaz, îrâd her ne …adar bir …arâr üzere olursa. Lâkin
ta√allül ondan ezyed olur, me&elâ sinn-i in√ı†â†ta olana ta√allül sinn-i
vu…ûfta olan ta√allülden ezyed olmakla sinn-i vu…ûfta ta√allüle mütesâvî
olan bedel sinn-i in√ı†â†ta nâ…ı§ olmakla …uvvet-i mütenâ…ı∂a olarak müntehî olur fe-keyfe ki ke-mâ fi’l-vâ…i¡ îrâd no…§ân olup ta√allül ziyâde ola.
O √âle göre vâcibdir ki mâdde-i ru†ûbet fenâ bulmakla √arâret-i πarîziyye
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mün†afiye ola «u§û§an ki o va…tte ¡adem-i √a∂m sebebiyle √âdi& olan ru†ûbet-i πarîbe-i bâlle √arâret-i πarîziyyeyi ∂a¡îf eyleyip i†fâsına bu iki vech ile
mu¡în ola:
Vech-i evvel: ◊âdi& olan ru†ûbet πarîbe-i √arâret-i πarîziyyeyi πamr ve
«anı… ya¡nî i√â†a edip boğmak ile söndürüp ifnâ etmektir, zîrâ √âdi& olan
ru†ûbet πarîbe-i balπamiyye-i bâride olmakla √arâret-i πarîze-i maπlûbeyi
ifnâ eyleyeceği @âhirdir mizâc-ı evvel √asebiyle.
Her bir şa«§ için te™cîl olunan mevt-i †abî¡î bu bas† olunan inπımâr ve
i«tinâ… 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
πarîziyyeler √asebiyle mu«telif olur. Ve bu âcâl âcâl-i †abî¡iyye olur.
Bu ma…âmda bir nev¡ âcâl dahi vardır ki ona âcâl-i i«tirâmî derler. Bu
âcâl-i i«tirâmiyye âcâl-i †abî¡iyyenin πayrı ve â«eridir ya¡nî sıfât-ı ¡ara∂iyyede ve sıfât-ı ≠âtiyyede mu«âlifidir. ¢ânûn’un ¡ibâretinde vâ…i¡ olan laf@-ı
“πayr” ve “â«er”i ¡Allâme bu vechle far… edip te™sîse √aml eder. Ve âcâl
gerek †abî¡iyye ve gerek i«tirâmiyye bi’l-cümle Cenâb-ı ◊a……’ın ta…dîriyledir, her şa«§ın ecelini ve müddet-i be…âsını ezelde …a∂â edip ve lâ-yezâlde
o ma…∂iyyâtı ta…dîr eyledi.
İşbu fa§l-ı &âli&in √â§ılı budur ki §ıbyân ve şübbânın ebdânı i¡tidâl üzere
√ârredir ve kühûl ve meşâyı«ın ebdânı bâridedir, lâkin §ıbyânın ebdânı
ru†ûbette zâid ve i¡tidâlden «âricdir ki nemâ √asebiyle ve ru†ûbetleri ziyâde
olduğuna tecribe delâlet eder; ¡i@âm ve a¡∂âsı mülâyemetini tetebbu¡ ve
tefa««usla tecribe √â§ıl olur. Ke≠âlik …ıyâsla dahi er†abiyyetleri &âbit olur,
o …ıyâs §ıbyânın ¡ahd-i meneviyyet ve rû√-ı bu«ârîleri26 zamânına …urbiyyetleridir. Ammâ kühûl ve meşâyı« bâridler iken eybeslerdir §alâbet-i
¡i@âmları ve …aşefiyyet-i cülûdları tecribesi ile ve meneviyyet ve demeviyyet
ve rû√-ı bu«ârî zamânlarına bu¡d-ı va…tleri …ıyâsıyla eybes oldukları
müte¡ayyin ve mü&bettir.
Ve bundan sonra ma¡lûmdur ki §ıbyânla şübbânda nâriyyet mütesâviye
ve havâiyyet ve mâiyyet §ıbyânda ve ar∂iyyet §ıbyân ve şübbânda kühûl
ve meşâyı«ta ezyed ve ek&erdir. Ve meşâyı«ta ar∂iyyet kühûlden ezyeddir.
26

“Rû√-ı bu«ârî”den murâd nefs-i nâ†ı…a ifâ∂asından mu…addem ifâ∂a olan nefs-i
nebâtîdir ki onunla nu†fe büyüyüp ¡ala…a ve mu∂πa olurlar. [Kitâba yazılmalıdır.]
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Ve şübbânın mizâcı §ıbyânın mizâcından mu¡tedildir lâkin şâbb §ıbyâna
…ıyâsla yâbistir. Ve şey« kehle …ıyâsla √ârrü’l-mizâcdır. Ve şey«in şâbb ve
kehle …ıyâsa a¡∂â-i a§liyyesi ziyâde yâbistir. Ve ru†ûbet-i πarîbe-i bâllesi
i¡tibârıyla şey« kehl ve şâbbdan er†abdır. Bu ma√allden bi-√asebi’l-esnân
olan mebâ√i&-i mizâc tamâm oldu.
Ammâ bi-√asebi i«tilâfi’l-ecnâs mizâcın i«tilâfı: Mizâc-ı inâ& ebreddir ve bürûdetinden nâşî «il…ati ≠ekerden a…§ar ve er†abdır ve bürûdet-i
mizâclarından nâşî fu∂ûlleri ke&îrdir ve …ıllet-i riyâ∂etlerine binâen cevâhir-i lu√ûmları sa«îf ve gevşektir. Ve her ne …adar terkîbi cihetinden la√m-ı
recül dahi sa«îf ise recülün cihet-i terkîbden se«âfeti onun içindir ki ricâlin
lu√ûmunda ke&âfet olmakla vürûd eden ¡urû… ve elyâf kemâ hüve’l-lâyı…
ilti§â… eylemez, ¡urû… ve elyâf inâ&ın lu√ûmu ile imtizâcı gibi mümtezic
olmayıp terkîbi sa«îf olup elyâf ve ¡urû…ta olan dem ve rû√tan kemâyenbaπî iktisâb-ı √arâret edemeyip bürûdeti min-ciheti’t-terkîb eşedd olur.
Ve bilâd-ı şimâliyye ahâlîleri bilâd-ı cenûbiyye erbâbından ziyâde
mer†ûbdur. Ke≠âlik §ınâ¡ât-i mâiyye ahâlîsi er†ab olur ve bunlara mu«âlif
olanlar eybes olur. Ve bu emzicelerin ¡alâmâtı inşâallâhu ta¡âlâ ¡alâmât-ı
külliyye ve ¡alâmât-ı cüz™iyye ≠ikr olundukta beyân olunur.

et-Ta¡lîmü’r-Râbi¡u Fîhi Fa§lâni
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Mâhiyyeti’l-»ıl†i ve A…sâmihi
»ılt o cism-i ra†b-ı seyyâldir ki πıdâ evvelâ ona isti√âle eyleye ya¡nî
tenâvül olunan nesnenin §ûret-i nev¡iyyesi evvelâ o cism-i ra†b-ı [7a] seyyâlin §ûret-i nev¡iyyesine mütebeddil ola. Bu tebeddül kebidde √a∂m-ı
&ânîden sonra olur ve o zamân ona «ıl† ı†lâ… olunur. Mütenâvel olan πıdâ
mi¡dede iken √a∂m-ı evvel katında her ne …adar isti√âle var ise lâkin §ûret-i
nev¡iyye-i πıdâiyyet mütebeddile olmamakla ona «ıl† tesmiye olunmaz. Ve
«ıl† iki …ısma mün…asımdır:
¢ısm-ı evvel [«ıl†-ı] ma√mûddur. O «ıl†-ı ma√mûdun şânındandır ki
hangi ¡u∂v onunla iπtidâ eylese o ¡u∂vdan va√dehu cüz™ ola dem gibi yâ«ûd
ma¡a-πayrihi cüz™ ola §afrâ ve balπam ve sevdâ gibi. Bu me≠kûrlar va√dehu
muπtedâdan cüz™ olmazlar, dem karışıp mu«teli† olurlar ise o zamân cüz™
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olurlar. Ve πıdâ mücerred muπtedâ olan ¡u∂vdan cüz™ olmakla ma√mûd
olmaz tâ ki muπtedâya müşâbih olmak üzere cüz™ olmadıkça, zîrâ bara§ı
olan kimsenin πıdâsı cüz™ olmakla πıdâ-i ma√mûde olmaz, ¡u∂vun hey™et-i
a§liyyesine müteşâbih olmadığı için.
Ve «ıl†ın cüz™-i müteşâbih olması dahi iki vech üzere olur yâ va√dehu
cüz™-i müteşâbih olur dem gibi yâ«ûd ma¡a-πayrihi cüz™-i müteşâbih olur
a«lâ†-ı &elâ&e-i bâ…ıye gibi. Ve ¡ale’l-cümle «ıl†-ı ma√mûd mâ-yete√allel
bedeline sâdd olur. Ve «ıl†ın iki …ısmından:
¢ısm-ı &ânî «ıl†-ı redîdir. Cüz™-i müteşâbih olmak o «ıl†ın şânından
değildir lâkin nâdiren «ıl†-ı redî «ıl†-ı ma√mûda isti√âle eder, …able’l-isti√âle o «ıl†ın şânından olur ki †abî¡at onu def¡ ve nef∂ eyleye.
Ve bedende olan ru†ûbâtı iki …ısma ta…sîm edip deriz ki ru†ûbât-ı beden
iki …ısmdır:
¢ısm-ı evvel ru†ûbet-i ûlâdır. Ve o ru†ûbet-i ûlâ a«lâ†-ı erba¡adır ki
…arîben ≠ikr ederiz inşâallâhu ta¡âlâ.
¢ısm-ı &ânî ru†ûbet-i &âniyedir. O dahi yâ fu∂ûldür, inşâallâhu ta¡âlâ
fu∂ûl dahi …arîben ≠ikr olunur yâ«ûd πayr-i fu∂ûldür. ∏ayr-i fu∂ûl olan o
ru†ûbettir ki ru†ûbet-i ûlâ √âletinden isti√âle edip a¡∂âya nüfû≠ eyleye lâkin
a¡∂â-i müfrededen fi¡l-i tâmm ile cüz™¡-i ¡u∂v olmaya. Bu ta¡rîf eylediğimiz
ru†ûbet-i &âniye dört §ınftır:
~ınf-ı evvel a¡∂â-i a§liyyeye mücâvir ve a¡∂â-i a§liyyeyi sâ…î ¡urû…-ı
§ıπârın e†râfı tecâvîfinde ma√§ûre ve mu√tebese olan ru†ûbettir.
~ınf-ı &ânî †all ya¡nî çisinti gibi a¡∂â-i a§liyyede münbe&se ve müteferri…a
olup a¡∂â-i πıdâya mu√tâc olsa o ru†ûbet πıdâya isti√âle eyleye ve √areket-i
¡anîfe mi&lli nesneler ile kuruyup müceffefe olan a¡∂âyı ıslatıp mübtelle
eylemeğe müsta¡idd olan ru†ûbettir.
~ınf-ı &âli& in¡i…âda …arîb bir ru†ûbettir, henüz ¡a…d olup …ıvâm-ı tâmmla
¡u∂viyyete isti√âle eylememiştir lâkin min-ciheti’l-mizâc cevher-i a¡∂âya
isti√âle eylemiştir.
~ınf-ı râbi¡ o ru†ûbettir ki a¡∂â-i a§liyyenin eczâlarını birbirlerine yapıştırıp il§â… eyler. Bu ru†ûbet ibtidâ-i neşvden beri mevcûddur, fı…dânından
eczâ-i beden dağılıp müteferri… ve mütefettit olur. Bu ru†ûbetin mebde™i
menîdir ve menînin mebde™i a«lâ†tır.
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Ve yine biz deriz ki ru†ûbât-ı «ıl†iyye-i ma√mûde vü fa∂liyye dört cinstir: Cins-i evvel demdir, dem a«lâ†ın ef∂alidir; cins-i &ânî balπam, cins-i
&âli& §afrâ, cins-i râbi¡ sevdâdır.
Demin †ab¡ı √ârr ve ra†bdır. Dem iki §ınftır, bir §ınfı †abî¡î ve bir §ınfı
πayr-i †abî¡îdir. ‰abî¡înin levni a√mer olur, râyi√a-i kerîhesi olmaz, †a¡mı
cidden √ulvdür. Demin πayr-i †abî¡îsi iki …ısmdır: ¢ısm-ı evveli kendiye a«lâ†-ı sâireden «ıl†-ı fâsid karışmaksızın isâ™et-i mizâc √asebiyle
mâ-yenbaπîden ziyâde √ârr veyâ«ûd bârid olmakla πayr-i †abî¡î olan
demdir. Dem-i πayr-i †abî¡înin …ısm-ı &ânîsi «ıl†-ı redî karışmakla πayr-i
†abî¡î olan demdir. Bu …ısm-ı &ânî dahi iki §ınftır. Bir §ınfı demin «alî†i
olan fâsid ru†ûbet ¡an-a§l demin mu«âli†i olmayıp sonradan karışanıdır.
Ve §ınf-ı â«eri demin ba¡∂ı eczâsı ta¡affün etmekle cüz™-i müte¡annefin
la†îfi mirre-i §afrâ ve ke&îfi mirre-i sevdâya isti√âle eyledikten sonra ikisi
yâ«ûd birisi ma√allinde «alî†en bâ…î kalmakla πayr-i †abî¡î olan demdir.
»ıl†-ı redî mu«âla†ası ile olan dem-i πayr-i †abî¡înin a§nâfı mu«âli†inin
a§nâfı i¡tibârı iledir ve mu«âli†in a§nâfı a§nâf-ı balπam ve a§nâf-ı sevdâ ve
a§nâf-ı §afrâ ve mâiyyettir. Dem-i πayr-i †abî¡î ba¡∂an ¡aker ya¡nî dürd gibi
olur ve ba¡∂an ra…î… ve sa«îfü’l-…ıvâm ve ba¡∂an ziyâde kara ve ba¡∂an
beyâ∂ olur; ke≠âlik †a¡mı ve râyi√ası müteπayyir olur, bir kerre mürr ya¡nî
acı ve bir kerre tuzlu ve √umû∂ata mâil olur.
A«lâ†ın cins-i &ânîsi balπamdır. Balπam dahi dem gibi iki …ısmdır, biri
†abî¡î ve biri πayr-i †abî¡îdir:
Balπam-ı †abî¡î bir ru†ûbettir ki bir va…tte dem olmaya §âli√ olur, zîrâ
balπam nu∂cu tâmm olmamış bir nev¡ demdir. Deme isti√âleye §âli√ olan
balπam balπam-ı √ulvden bir nev¡dir, şedîdü’l-berd değildir belki bedene
…ıyâs ile berdi …alîldir; dem ve §afrâya …ıyâs ile bâriddir.
Ve balπam-ı √ulv ba¡∂ı kerre πayr-i †abî¡î olur. ∏ayr-i †abî¡î olan balπam-ı
√ulv o balπamdır ki tefih olur ya¡nî onun †a¡mı olmaz. İnşâallâhu ta¡âlâ …arîben ≠ikr ederiz ki balπam-ı πayr-i †abî¡îde √alâvet balπama dem-i †abî¡înin
i«tilâ†ından √âdi& olur. Ve πayr-i †abî¡î balπamda çok kerre √alâvet nevâzilde ve nef&te ya¡nî §adrdan çıkan balπamda i√sâs olunur.
Câlînûs zu¡m eyledi ki mirre-i §afrâya merâre ve mirre-i §afrâya †ı√âl
mefraπ olup …adr-i √âcetten zâid olanlar o mefraπda √ıf@ olunurlar. O
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…ıyâs üzere balπam-ı √ulv-i †abî¡î için dahi bir mefraπ olmak lâzım iken
mefraπı olmadığının sırr ve √ikmeti budur ki bu balπam-ı √ulv-i †abî¡î deme
müşâbehete …arîbdir, a¡∂ânın küllîsi o balπama mu√tâcdır, ona binâen onu
†abî¡at-ı külliyye dem mecrâsına icrâ edip demin mefraπı olmadığı gibi
¡u∂v-ı ma«§û§u balπam-ı √ulv-i †abî¡îye mefraπ eylemedi.
Biz Câlînûs’un kelâmını tebyîn ve tav∂î√ edip deriz ki a¡∂ânın balπam-ı
√ulv-i †abî¡îye i√tiyâcı iki vech ile &âbit olur: Vech-i evvel min-ciheti’∂-∂arûredir. Ve vech-i &ânî min-ciheti’l-menâfi¡dir.
Ammâ min-ciheti’∂-∂arûre a¡∂ânın balπam-ı √ulv-i †abî¡îye i√tiyâcı iki
şey™ için olur, e√adühümâ li-sebebin mine’l-esbâb a¡∂âya πıdânın mededi
mi¡de ve kebidden vâ§ıl olmayıp bilâ-πıdâ kalsa a¡∂ânın …uvâları √arâret-i
πarîziyye ile balπam-ı √ulv ü †abî¡îye i…bâl ve teveccüh edip √a∂m ve in∂âc
ve deme i√âle edip a¡∂â onunla taπaddî eder. Balπam-ı me≠kûrun mefraπı
olmak lâzım gelse a¡∂âdan ba¡îd olmakla bu i√âle mümkin olmayıp a¡∂â
bilâ-πıdâ muta∂arrır olurlar idi. İşbu balπam-ı √ârr-ı †abî¡îyi √arâret-i πarîziyye in∂âc eylediği gibi √arâret-i πarîbe dahi ta¡fîn etmekle ifsâd eder.
Mirre-i §afrâ ve mirre-i sevdâ balπam-ı √ulv-i †abî¡îye min-vechin mu«âlif
ve min-vechin muvâfı…tır. ◊arâret-i πarîbe onları ifsâd eder lâkin √arâret-i
πarîziyye ı§lâ√ ve in∂âc etmekle dem mecrâsına icrâ edemez. Mirreteyn-i
me≠kûreteynin bilâ-mefraπ olup a¡∂âya intişârında ma∂arrat mu…arrerdir,
menfa¡at muta§avver değildir, ona binâen balπam-ı me≠kûra mefraπ kılınmayıp mirreteynden her birine mefraπ ta¡yîn olundu.
A¡∂ânın balπam-ı √ulve ∂arûret-i i√tiyâcının ikinci vechi dimâπ mi&lli
a¡∂â-i balπamiyyeyi dem bi-infirâdihi taπdiye edemeyip a¡∂â-i me≠kûreyi
taπdiyeye demin §alâ√iyyeti balπamdan …ıs†-ı ma¡lûm karışmakla olup
∂arûret-i i√tiyâc √â§ıl olmasındandır. Ammâ bu vech-i &ânî mirre-i §afrâ ve
mirre-i sevdâda dahi mevcûddur, onun için ki §afrâvî ve sevdâvî olan a¡∂âları dem bi-infirâdihi taπdiye etmeyip demin taπdiyeye §alâ√iyyeti sevdâ
ve §afrâdan …ıs†-ı ma¡lûm karışmakla olur. Pes bu ∂arûret-i i√tiyâcın vech-i
&ânîsi ∂arûret-i i√tiyâcı i&bât eder lâkin mirreteynin mefraπı olup balπam-ı
†abî¡îye mefraπ olmamaya vech-i fârı… olmaz.
A¡∂ânın balπam-ı √ulve min-ciheti’l-menfa¡at i√tiyâcı mefâ§ıl mi&lli
ke&îrü’l-√areketi ve’l-i√tikâk olup mi¡ra∂-ı cefâfta ve §aded-i inşifâfta olan
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¡u∂vları bell ve ter†îb eylediği içindir. Vech-i me≠kûr tu«ûm-ı ∂arûrette bir
menfa¡attir ki ∂arûret √udûdunda ve sınırında olur.
Ammâ balπam-ı πayr-i †abî¡înin ba¡∂ısı fa∂lî olup …ıvâmı √issen mu«telif
olur, ona balπam-ı mu«â†î derler yâ«ûd √issen …ıvâmı müstevî ve √a…î…aten
mu«telif olur, ona balπam-ı «âm derler. Ve πayr-i †abî¡î balπamın ba¡∂ısı cidden ra…î… olur, ona balπam-ı mâî derler ve ba¡∂ısı cidden πalî@ olup ebya∂
olur, ona balπam-ı ca§§î derler. Bu balπam-ı ca§§î cümle balπamlardan ziyâde
πalî@dir, menâfi≠ ve mefâ§ılda i√tibâsına binâen la†îfi ta√allül eylemiştir.
Ve balπam-ı πayr-i †abî¡înin [7b] a§nâfından bir §ınfı mâli√ olur, balπamların ziyâde √arâretlisi ve eceffi ve eybesidir. Ve √âdi& olan mülû√atın
sebebi †a¡mı olmayıp yâ«ûd †a¡mı …alîl olan ru†ûbet-i mâiyye †a¡m[ı] mürr
ve acı ve mizâcı yâbis ve kuru olan eczâ-i ar∂iyye-i mu√teri…aya be-i¡tidâl
mu«teli† olmaktır. İ¡tidâlden ziyâde i«tilâ† ederse merâret i√dâ& eder. Emlâ√
bu vech üzere tevellüd eder ve bu †arî… ile miyâh temlî√ olunur.
Ve ba¡∂an mil√ remâd ve …ıly ve nûre ve bunun em&âli nesnelerden
ma§nû¡ olur. ‰arî…-i §an¡atı bu minvâl üzere olur: Bu me≠kûrlar ya¡nî remâd
ve …ıly ve nûre su ile †ab« olunup mi§fât ile ta§fiye olunduktan sonra ta§fiye
olunan su âteşte mün¡a…id olunca …adar kaynatılır yâ«ûd bilâ-†ab« o mâ-ı
mu§affâ terk olunur, kendi kendine mün¡a…id olunca …adar. Balπamda dahi
melâ√at bu vech ile √â§ıl olur ya¡nî bilâ-†a¡m veyâ«ûd …alîlü’†-†a¡m olan
balπam-ı ra…î…-i mâî yâbisetü’†-†ab¡ olan mirre-i mürre ya¡nî †a¡mı acı olan
mirre-i §afrâya be-i¡tidâl mu«âli† olup karışmakla mülû√at ve sü«ûnet √âdi&
olur. Ve bu balπam-ı mâli√ §afrâvî olur, mirre-i §afrâ karıştığı √asebiyle.
Ammâ √akîm-i fâ∂ıl Câlînûs der ki bu balπama mülû√at ¡ufûnetten yâ«ûd
balπama karışıp i«tilâ† eden mâiyyetten ¡ârı∂ olur. Biz deriz ki Câlînûs’un
îrâd eylediği iki vechten vech-i evvel §a√î√ ve müveccehtir, zîrâ ¡ufûnet
balπamda i√tirâ… ve remâdiyyet i√dâ& edip mâiyyet dahi i«tilâ† etmekle
mülû√at √âdi& ve ¡ârı∂ olur. Vech-i evvel bizim evvelen beyân eylediğimiz
vech-i temellu√a ¡âid ve râci¡ olur.
Ammâ Câlînûs’un îrâd eylediği vech-i &ânî müvecceh ve müsellem değildir, balπama mücerred mâiyyet i«tilâ† etmekle mülû√at ¡ârı∂
olmaz mâdâm ki ta¡affün edip remâdiyyet ve i√tirâ… √âdi& olmaya. Benzer ki Câlînûs’un ــ او אئ ــ א ــ
ــ
 ان ــ ا ــdiye îrâd eylediği
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terkîbde vâ…i¡ olan “ev”-i …âsıme a§lında “vâv”-ı §ıla idi ya¡nî “ ”او אئ ــ
“  ”و אئ ــidi, “elif” …alem-i nâsi«ten ziyâde kılındı. Bu tevcîhimize göre
Câlînûs’un temellu√-ı balπama îrâd eylediği vech vech-i vâ√id ve mâ-beyyennâya râci¡ ve ¡âid olup §a√î√ ve sâlim olur.
Balπamın bir …ısmı dahi balπam-ı √âmi∂dir ya¡nî ekşidir. Balπam-ı √ulv
iki …ısm olup bir …ısmında √alâvet li-emrin fî-≠âtihi ve bir …ısmında emr-i
πarîb i«tilâ†ıyla olduğu gibi ke≠âlik balπam-ı √âmi∂ dahi iki §ınftır: ~ınf-ı
vâ√idin √umû∂atı şey™-i πarîb ya¡nî sevdâ-i √âmi∂in mu«âla†ası ile ¡ârı∂
olur. İnşâallâhu ta¡âlâ sevdâ-i √âmi∂i …arîben ≠ikr ederiz.
Ve §ınf-ı â«erin √umû∂atı ≠ikr olunan balπam-ı √ulve yâ«ûd †arî…-i √alâvette olan balπama ¡u§ârât-ı √ulv-i sâireye √âdi& olan evvelâ πaleyân ba¡dehu ta√ammu∂ gibi √âletlerin ¡urû∂u ile olur.
A§nâf-ı belâπımın bir §ınfı dahi balπam-ı ¡afı§tır, lisânı buruşturur. Ve
balπam-ı ¡afı§ın √âli balπam-ı √âmi∂in √âli gibidir ya¡nî gâhîce balπama
¡ufû§at şey™-i πarîbin ya¡nî sevdâ-yı ¡afı§ın mu«âla†ası ile olur. Ve ek&eriyyâ
balπam nefsinde teberrüd-i şedîd ile müteberrid olmakla mâiyyeti cümûd
edip yübsü sebebiyle …alîlen ar∂iyyete isti√âle etmekle ¡ufû§at ¡ârı∂ olur.
Bu balπamda olan √arâret-i ∂a¡îfe †ab« ve iπlâ edemez ki √attâ balπam-ı
me≠kûrda √umû∂at i√dâ& eyleye ve √arâreti …aviyye değildir ki √attâ in∂âc
eyleye. Lâ-cerem √âlet-i me≠kûre ¡ufû§atı i√dâ& eder.
∏ayr-i †abî¡î balπamın bir §ınfı dahi balπam-ı zücâcîdir, &e«în ve
πalî@dir, &i…al ve lüzûcette zücâc-ı ≠âib ya¡nî erimiş sırçaya benzer. Bu
zücâcînin ba¡∂ısı √âmi∂ ve ba¡∂ısı mesî« olup tadı olmaz ve benzer ki
balπamdan bu …ısm ya¡nî πalî@-i mesî« min-√ay&ü‘l-mâhiyye balπam-ı
«âm ile mütte√id olur yâ«ûd mâhiyyette muπâyir olup mesî« ve πalî@ olan
balπam-ı «âma isti√âle eder. Bu nev¡ balπam o balπamdır ki evvel-i emrde
balπam-ı mâî vü bârid olup ta¡affün eylemedi ve şey™-i â«er dahi mu«âla†a
eylemedi lâkin bir ma√allden ma«nû…an ve ma√§ûran kalıp taπallu@ ve
teberrüdde tezeyyüd eyledi.
İlâ-hünâ mâ-te…addemden @âhir oldu ki min-ciheti’†-†a¡m balπamın a§nâfı
dörttür: mâli√ ve √âmi∂ ve ¡afı§ ve mesî«tir. Ve min-ciheti’l-…ıvâm dahi dörttür: mâî, zücâcî, mu«â†î, ca§§î. Ammâ balπam-ı «âmî mu«â†îden bir §ınftır,
ona muπâyir ve müsta…ill bir …ısm-ı â«er değildir ki …ısm-ı «âmis ola.
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A«lâ†ın cins-i &âli&i §afrâdır. ~afrâ dahi iki …ısmdır, bir …ısmı †abî¡î ve
bir …ısmı fa∂l-ı πayr-i †abî¡îdir. Ve §afrâ-i †abî¡î demin rıπvesi üzerine gelen
köpüğüdür; levni a√mer-i nâ§ı¡dır ya¡nî za¡ferân târının rengindedir, «afîf
ya¡nî yeğni ve √âdd ya¡nî √arâreti ziyâde ve keskindir; her ne …adar √arâreti
ziyâde ve keskin olursa o mi…dâr √umreti ve kırmızılığı ziyâde olur.
~afrâ kebidde tevellüd eyledikten sonra iki …ısma mün…asım olup bir
…ısmı dem ile ma¡an a¡∂âya giderler ve …ısm-ı â«eri demden ayrılıp ve
ta§affî edip mefraπı olan merâreye gider.
Ammâ …ısm-ı evvel ya¡nî dem ile a¡∂âya münteşir olup demin ma¡iyyetinde olan yâ li-∂arûretin demin ma¡iyyetinde olur yâ«ûd li-menfa¡atin
olur. Li-ecli’∂-∂arûret demin ma¡iyyetinde olan §afrâdan ¡u∂v-ı muπtedâ
müste√a… olduğu mi…dâr deme mu«âli† olup riye mi&lli a¡∂â-i §afrâviyyeyi
dem ile ma¡an taπdiye ederler. Li-ecli’l-menfa¡at demin ma¡iyyetinde olan
demi tel†îf edip mesâlikten tenfî≠ ve tesyîl eder.
Ammâ …ısm-ı &ânî ya¡nî merâreye ta§affî eden bi-√asebi’∂-∂arûret ve
bi-√asebi’l-menfa¡at ta§affî eder: Bi-√asebi’∂-∂arûret ta§affî eden bedenin
küllîsi √asebiyle olur, bedeni fa∂ldan ta«lî§ edip e≠âsından kurtarır yâ«ûd
bedende ¡u∂v-ı vâ√id √asebiyle olur, merâreyi taπdiye eder.
Ve bi-√asebi’l-menfa¡at olan dahi iki türlü menfa¡at ile olur: Menfa¡at-i
ûlâ merâreden em¡âya ya¡nî bağarsıklara mun§abb olup dökülmek ile em¡âyı
&üflden ve balπam-ı lezicden πasl edip yıkar. Ve menfa¡at-i &âniyesi em¡âyı
ve ma…¡adda olan ¡a∂aleyi le≠¡ edip √âcet-i berâzı ona √iss ettirir ve âkiledir tâ ki teberrüz için ya¡nî √âcetini …a∂â için nühû∂ ve …ıyâm eyleye. Ve
ba¡∂an olur ki mecrâ-yı mün√adirde ya¡nî bağarsıklar ile merâre beyninde
olan mecrâlarda südde olmakla …ûlınc ¡ârı∂ olur.
Ammâ §afrâ-i πayr-i †abî¡î, bu §afrâ dahi iki …ısmdır: Bir …ısmı §afrâ-yı
†abî¡îye şey™-i πarîb karışıp §afrâyı †abî¡atından i«râc eder ve bir …ısmı dahi
§afrânın mâddesi redî olmakla tevellüdünde rediyyen tevellüd edip πayr-i
†abî¡î olur.
¢ısm-ı evvel ya¡nî mu«âla†a √asebiyle πayr-i †abî¡î olandan balπam
mu«âla†asıyla πayr-i †abî¡î olan §afrâ πâyet meşhûrdur. Sevdâ mu«âla†asıyla
olan πayr-i †abî¡î §afrânın şöhreti e…all ve azdır. Ammâ şöhreti ziyâde olan
…ısm-ı evvel yâ mirre-i §afrâdır yâ«ûd mirre-i mu««iyyedir. Bunun beyânı
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budur ki §afrâya mu«âli† olan balπam ba¡∂ı kerre ra…î… olup mirre-i §afrâ
√âdi& olur ve ba¡∂ı kerre πalî@ olup mirre-i mu««iyye √âdi& olur ya¡nî
yumurta sarısına müşâbih §afrâ √âdi& olur. Ve şöhreti e…all olup …ısm-ı &ânî
olan πayr-i †abî¡î §afrânın √udû&u iki vech üzere olur:
Vech-i evvel: O §afrâ nefsinde mu√teri…a olup remâdiyyet √âdi& olduktan sonra §afrânın la†îfi remâdiyyetten mümtâz olmayıp remâdiyyet la†îfte
mu√tebes olmakla √âdi& olur. Bu nev¡ §afrâ şerrlidir ve bu nev¡e §afrâ-yı
mu√teri…a tesmiye olunur.
Ve vech-i &ânî: Sevdâ «âricden §afrâ üzere vârid olup mu«âla†a ile √âdi&
olur. Bu nev¡ §afrâ eslem olur ve levni a√mer olur lâkin §afrâ-i †abî¡î gibi
a√mer-i nâ§ı¡ olup za¡ferân teli renginde olmaz, müşrı… ve berrâ… olmaz
belki beyne’l-işrâ…ı ve‘n-nu§û¡ kümûdete mâil olup deme müşâbih olur ve
…ıvâmda demden ra…î… olur. Ve ba¡∂an olur ki bu ≠ikr olunan levnin muπâyiri
bi-√asebi’l-esbâb levn-i â«er olur, me&elâ mu«âli†i olan sevdâ √urâ…î yâ«ûd
ke&îrü’l-eczâ olursa esved olur. Eger mu«âli†i sevdâ-i †abî¡î olursa edken olur.
Ke≠âlik √în-i tekevvünde rediyye olan §afrâ dahi birkaç nev¡dir: Bir
nev¡inin ek&eriyyâ ma√all-i tekevvünü kebid olur ve bir nev¡inin mi¡de olur.
Kebidde tekevvün eden §ınf-ı vâ√iddir. Bu §ınf o dem-i la†îftir ki dem-i
†abî¡î mu√teri… oldukta la†îfi ke&îfinden ayrılıp ke&îfi sevdâ olup ve la†îfinden πayr-i †abî¡î §afrâ envâ¡ından bu nev¡ √â§ıl olur.
Ve mi¡dede tekevvün eden §afrâ-i πayr-i †abî¡î iki …ısmdır: Bir …ısmı
kürrâ&î ve bir …ısmı zencârîdir. Benzer ve müşâbih olur ki §afrâ-i πayr-i
†abî¡î envâ¡ından kürrâ&î §afrâ-i mu««înin i√tirâ…ından √â§ıl ola, zîrâ
i√tirâ…-ı §afrâ sevâd i√dâ& edip sevâdın §ufrete i«tilâfından beyne’s-sevâdi
ve’§-§ufret olan [8a] levn-i kürrâ&î √âdi& olur. Ke≠âlik benzer ve müşâbih
olur ki zencârî kürrâ&îden mütevellid ola. Onun için ki kürrâ&îye i√tirâ…-ı
şedîd ¡ârı∂ olmakla ru†ûbâtı bi’l-külliyye ifnâ olup cefâf-ı tâmm ¡ârı∂ olduğundan levni beyâ∂a mâil olup beyâ∂ın levn-i kürrâ&a i«tilâ†ından levn-i
zencârî √âdi& olur. İ√tirâ…-ı şedîd ile ebya∂iyyet √udû&unun beyânı budur
ki bir cism-i ra†be √arâret müstevlî oldukta evvelâ o cism-i ra†bda sevâd
i√dâ& eder ba¡dehu o müstevlî olan √arâret o cism-i ra†bın ru†ûbetini ifnâ
eylese levn-i sevâdı o cism-i ra†bdan sel« ve selb edip giderir. İfnâ-i ru†ûbetten o √arâret ifrâ† eylese o cismde beyâ∂iyyet i√dâ& eder. Bu √âletleri
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sen √a†abda te™emmül ve i¡tibâr eyle ki nârın i§âbetinde evvelâ tefa««um
edip esvedü’l-levn kömür olur ba¡dehu teremmüd eder ya¡nî beyâ∂ kül olur.
Sebebi budur ki √arâret ra†ba i§âbet eylese o ra†bı sevâd27 eder ve yâbise
i§âbet eylese o √arâret yâbisi beyâ∂ eder; ammâ bürûdet ¡aks üzere olup
bürûdet ra†ba i§âbet eylese o ra†bı beyâ∂ eder ve yâbise i§âbet eylese o
yâbisi sevâd eyler.
Ve bu vech üzere bu iki √ükm kürrâ&î ve zencârîde bizden ta«mîn ve
√isbân †arî…iyledir ya¡nî bu vechler …udemâdan men…ûl değildir, Şey«-i
Re™îs’in mu«tere¡âtından ve teferrüs eylediği nesnelerdendir.
~afrâ-i πayr-i †abî¡îden bu nev¡-i zencârî envâ¡-ı sâireden ziyâde sü«ûnetli ve √iddetlidir ve redâ™eti cümleden evfer ve ezyeddir ve ziyâde
…attâldir √attâ denilir ki §afrâ-i zencârî cevher-i sümûmdandır.
A«lâ†ın §ınf-ı râbi¡i sevdâdır. Sevdâ dahi iki …ısmdır, bir «ısmı †abî¡î ve
bir …ısmı fa∂lî ve πayr-i †abî¡îdir. Sevdâ-i †abî¡î dem-i ma√mûdun dürdü
me&âbesindedir ve ¡akeri ve &üflüdür. Sevdâ-i †abî¡înin †a¡mı √alâvet ve
¡ufû§at arasındadır. Sevdâ-i †abî¡î kebidde tevellüd eyledikte tevezzu¡ edip
iki …ısma bölünür, bir …ısmı dem ile ma¡an nâfi≠ ve me≠âhib-i deme ≠âhib
olurlar ve …ısm-ı â«eri †ı√âl cânibine teveccüh eder.
Dem mesâlikine sâlik olan sevdâ yâ li-∂arûretin sâlik olur yâ«ûd
li-menfa¡atin sâlik olur. Dem ile li-∂arûretin sâlik olan ¡i@âm mi&lli a¡∂â-i
sevdâviyyeyi demin taπdiyesinde ¡u∂v-ı muπtedînin müste√a… olduğu
mi…dâr sevdâ deme mu«teli† olup ma¡an taπdiye ederler. Dem mesâlikine
li-ma§la√atin ve menfa¡atin sâlik olan sevdâ demi ke&âfetlendirip şedd
ve ta…viye etmekle demi ta√allülden men¡ eder. Dem kendiden müstaπnî
olup †ı√âl cânibine sâlik olan sevdâ †ı√âl cânibine yâ li-∂arûretin sâlik
olur veyâ«ûd li-menfa¡atin sâlik olur. Li-∂arûretin †ı√âle nâfi≠ olan sevdâ
yâ bedenin küllîsinin i√tiyâcı ve ∂arûreti √asebiyle nâfi≠ olur, ten…ıye-i
beden için †ı√âle nâfi≠ olan sevdâ gibi veyâ«ûd ¡u∂v-ı vâ√idin i√tiyâcı
√asebiyle nâfi≠ olur, †ı√âli taπdiye eden sevdâ gibi. ‰ı√âl cânibine li-ma§la√atin sâlik olan sevdânın menfa¡ati †ı√âlden fem-i mi¡deye ta√allübü
va…tinde iki vech üzere olur:
27

[Ragıp Paşa’ya göre düzeltildi. Yazmada “beyâ∂” idi.]
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Vech-i evvel: Fem-i mi¡deye müte√allib olmakla fem-i mi¡deyi şedd ve
tek&îf ve ta…viye eder.
Vech-i &ânî: Fem-i mi¡deye √umû∂atı √asebiyle daπdaπa verip cû¡ ve
«avâya mi¡de onun daπdaπası ile mütenebbih olur ve şehveti ta√rîk eyler.
Ma¡lûm ola ki merâreye müte√allibe olan §afrâ demin ondan istiπnâ
eylediği §afrâdır; merâreden müte√allibe olan §afrâ merâre ondan istiπnâ
eylediği §afrâdır. Ke≠âlik †ı√âle müte√allibe olan sevdâ demin istiπnâ
eylediği sevdâdır; †ı√âlden müte√allibe olan sevdâ †ı√âlin müstaπnî
olduğu sevdâdır, nitekim §afrâ-i a«îre ya¡nî merâreden em¡âya mun§abbe
ve müte√allibe olan §afrâ &üflü esfelden dâfi¡ olan …uvveti ta√rîk ve tenbîh eyler. Ke≠âlik sevdâ-i a«îre dahi fev…ten ce≠b edici …uvvet-i câ≠ibeye tenbîh ve ta√rîk eder. Fe-tebârekallâhu a√senü’l-«âlı…îne ve a√kemü’l-√âkimîne.
Ammâ sevdâ-i πayr-i †abî¡î o sevdâdır ki onun tekevvünü demin &üfl-i
râsibi olmak üzere değildir belki ru†ûbet-i mu√teri…anın remâdiyyeti olmak
üzere tekevvün ve √â§ıl olmuştur, zîrâ ar∂iyyete mu«âli† olan şey™-i ra†bdan
ar∂iyyet mütemâyiz olur iki †arî…in biri ile: E√adühümâ †arî…-i rüsûbdur, bu
rüsûb †arî…iyle √â§ıl olan sevdâ †abî¡îdir. ‰arî…-i u«râ i√tirâ… ve remâdiyyet
†arî…idir, la†îfi ta√allül eder, ke&îfi bâ…î kalır; böyle olan dem ve a«lâ† mi&lli
sevdâ πayr-i †abî¡îdir, ona sevdâ-i fa∂liyye ve mirre-i sevdâ tesmiye olunur.
Rüsûb †arî…i ile tekevvün eden sevdâ ancak demden olur, a«lâ†-ı sâireden
rüsûb ile sevdâ tekevvün eylemez, zîrâ balπam lüzûceti ya¡nî yapışkanlığı
√asebiyle ondan &üfl gibi nesneler rüsûb eylemez. Ve §afrâ le†âfeti için
ve …ıllet-i ar∂iyyeti için ve devâm-ı √areket ve demden mütemâyiz olup
bedende müfrizen mevcûd olan §afrânın …ılleti için o §afrâdan mu¡teddün
bih ve mi…dâr-ı mu¡teber nesne rüsûb eylemez belki §afrâ demden ifrâz
olunup müfâra…at eylese ¡ale’l-fevr yâ ta¡affün eder yâ«ûd bedenden mündefi¡a olur, «ârice çıkar. Eger ta¡affün ederse ta§¡îd olunup la†îfi ta√allül
edip ke&îfi sevdâ-i i√tirâ…ıyye olduğu √âlde bâ…ıye kalıp sevdâ-i rüsûbiyye
olmaz.
Ammâ sevdâ-i fa∂liyye-i πayr-i †abî¡iyyeden ba¡∂ısı §afrânın remâdı
ya¡nî külü ve √urâ…ası olur; bu sevdâ mürrdür ya¡nî acıdır, zîrâ fi’l-a§l §afrâ
iken mürr idi, i√tirâ…la acılığı dahi ziyâde olur. Bu sevdâ-i remâdiyye ile
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mu…addemâ ≠ikr olunan sevdâ-i √urâ…ıyyenin far…ı ve mâ-bihi’l-imtiyâzı
budur ki sevdâ-i √urâ…ıyyeden bu remâdiyyet cüz™-i vâ√id olur. Bi’l-cümle
ru†ûbet-i u«râ ile bu remâdiyyetin mecmû¡una sevdâ-i i√tirâ…ıyye derler.
Ammâ bu sevdâ sevdâ-i basî† olup remâdiyyet-i mücerredeye sevdâ-i
remâdiyye ı†lâ… olunur.
Sevdâ-i fa∂liyyeden ba¡∂ısı dahi balπamın remâdı ve √urâ…asıdır. Eger
mu√teri… olan balπam cidden la†îf ve mâî olursa o balπamın remâdiyyeti
mülû√ata tekevvün eder. Eger o balπam cidden la†îf olmaz ise yâ √umû∂ata
veyâ«ûd ¡u§ûfata tekevvün eder, √arâretin şiddet ve ∂a¡fı √asebiyle.
Sevdâ-i fa∂liyyeden ba¡∂ı â«er dahi demin remâdı ve √urâ…asıdır; bu
sevdâ √alâvet-i yesîreye mâil sevdâ-i mâli√tir.
Sevdâ-i fa∂liyyeden ba¡∂ı â«er dahi sevdâ-i †abî¡iyyenin remâdıdır. Eger
sevdâ-i †abî¡î ra…î…a ve √urâ…ası şedîdü’l-√umû∂at ise √în-i istifrâπda vech-i
ar∂da «all gibi πaleyân eder, kokusu ekşi olur √attâ sinek gibi √aşerât-ı ar∂
ondan teneffür ederler. Eger o sevdâ sevdâ-i πalî@adan mu√teri… olduysa
o sevdâ-i fa∂liyyenin †a¡mı merâret ve ¡ufû§attan birer şey™ ile ma«lû†a
√umû∂attır.
İ≠â ¡arefte hâ≠â ma¡lûm ola ki sevdâ-i rediyyenin a§nâfı üçtür:
Birisi §afrâdır, §afrâ mu√teri… oldukta sevdâ-i rediyye olur.
Ve ikincisi §afrâ-i mu√teri…adan sonra ≠ikr olunanlardır ya¡nî sevdâ-i
ra…î… ve sevdâ-i πalî@in i√tirâ…larından √âdi& olan sevdâ-i fa∂liyyelerdir,
onlar sevdâ-i rediyye olurlar. Ammâ sevdâ-i balπamiyyenin ∂ararı eb†â™
ya¡nî geç ∂arar eder ve redâ™eti azdır. Bu a«lâ†-ı erba¡a mu√teri…ler oldukta
√âdi& olan ∂ararları ve redâ™etleri tertîb üzere olur ya¡nî şiddet ve ∂a¡fları biri
birinden far…lı olur. Sevdâ-i †abî¡iyyeden mu√teri… olan fa∂liyye redâ™ete
eşeddir, ammâ §afrâviyye olan sevdâ πâilede eşedd ve fesâdda esra¡ olup
lâkin ¡ilâcı a…bel olur ya¡nî tîz ∂arar eder ve yine tîz ¡ilâcı dahi …abûl eder.
Ammâ iki â«er …ısmlar ya¡nî ra…î… ve πalî@ sevdâ-i †abî¡îlerin i√tirâ…ından
olan sevdâ-i fa∂liyyelerin a√ma∂ olanları erde™ olur lâkin ibtidâsında tedârük ve mu¡âlece olunsa ¡ilâcı ziyâde …abûl eder.28
28

Dem balπam √ükmünde olduğuna binâen dem i√râ…ından √âdi& sevdâyı ≠ikr etmeyip balπamı sevdâvî ≠ikri ile iktifâ eyledi diye Şâri√ ¡Allâme §â√ib-i ¢ânûn
†arafından i¡ti≠âr eyledi.
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Ve amma’&-&âli& ya¡nî sevdâ-i πalî@in fa∂lı ve remâdı olan sevdâ ar∂
üzere πaleyânda ve a¡∂âya ta¡allu… ve teşebbü&te …ıllet üzeredir lâkin
zamân-ı intihâsı mütemâdî ve eb†a™ olup geç nu∂c eder belki helâke …adar
zamân-ı intihâsı te†âvül edip uzar, …abûl-i devâda ve ta√allülde ziyâde ¡â§î
olur. Ve bi’l-cümle bu fa§lda ≠ikr olunan a«lâ†-ı erba¡anın †abî¡iyye ve
fa∂liyye a§nâfları idi.
Câlînûs der ki ba¡∂ı e†ıbbâ ≠âhib oldular ki «ıl†-ı †abî¡î ancak demdir;
balπam ve §afrâ ve sevdâ fu∂ûldür, mu√tâcun ileyh olan ru†ûbet-i ∂arûriyyeden değildir. Ve buna sâlik olanlar i§âbet eylemediler onun için ki insânın
bi’l-cümle a¡∂âsını yalnız dem taπdiye edip a«lâ†-ı sâirenin med«ali olmasa
a¡∂ânın cümlesi müteşâbih olup cümle a¡∂â bi-√asebi’l-…uvve vâ√id ve
¡i@am ile la√m re«âvet ve §alâbette berâber olur idi lâkin la√mdan ¡i@amın
a§leb ve dimâπın elyen olması delâlet eder ki ¡i@amın πıdâsı olan deme
cirm-i sevdâvî §ulb [8b] ve dimâπın πıdâsına cevher-i balπamî-i leyyin
karışıp ma¡an taπdiye ederler. Ke≠âlik dem a«lâ†-ı sâire ile mu«teli†en ve
mümtezicen ma¡an tekevvün edip fa§d ile i«râc olunup …a§¡a içinde ta…arrür
ettikte o zamân a«lâ†ın eczâları demden beyne yedeyi’l-√iss birkaç eczâya
munfa§ıl olup ayrılır. O eczâdan bir cüz™ü rıπve mi&âli demin üzerinde olur,
ona §afrâ derler ve bir cüz™ü yumurtanın beyâ∂ı gibi olur, ona balπam derler
ve bir cüz™ü dahi dürd ve &üfl olup rüsûb eder, ona sevdâ derler ve bir cüz™ü
dahi vardır ki a«lâ†ın mâiyyetidir, o mâiyyetin fa∂lı bevlde mündefi¡ olur.
Mâiyyet-i me≠kûre a«lâ†tan değildir, zîrâ mâiyyet πıdâ olmayan meşrûbdan
√âdi& olur ancak, o mâiyyete i√tiyâc πıdâyı ter…î… ve mecârî-i ∂ayyi…ada
a«lâ†ı tenfî≠ içindir.
Ammâ a«lâ†ın kendi me™kûl ve meşrûbun cüz™-i πâ≠îsinden tekevvün
eder, zîrâ πıdâiyyetin ma¡nâsı bi’l-…uvve beden-i insâna müşâbihtir. Ve o
πıdâ ki erkândan mürekkeb olan a¡∂âya πıdâ olup ona müşâbih ola, elbette o
πıdâ mürekkeb olmak lâzımdır. Mâ ise basî† olup cüz™leri olmamakla ¡u∂v-ı
mürekkebe πıdâ olmamak müte¡ayyindir.
Şâri√ ¡Allâme’nin ta√…î…i üzere bu ma…âlâtın fe≠lekesi: Câlînûs, dem
va√dehu muπaddîdir, a«lâ†-ı sâire fu∂ûldür diyenleri redd edip ve taπdiyede
a«lâ†-ı erba¡a müştereklerdir diye îrâd eylediği da¡vâsını iki vech üzere
beyân ve vech-i evvel muπtedî olan bedenin ¡u∂vları bi-√asebi’l-…uvve ve
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bi-√asebi’r-re«âvet ve’§-§alâbet mu«telife olmasıyla i&bât ve vech-i &ânî
a«lâ†-ı erba¡a bi-√asebi’l-cibilliyyet mümtezice olmasıyla i&bât.
Nâstan ba¡∂ıdır o kimseler ki onlar bi-†arî…i’@-@ann derler ki bedenin
…uvveti demin ke&retine tâbi¡dir ve bedenin ∂a¡fı demin …ılletine tâbi¡dir.
Lâkin bu ma@nûnları @ann-ı mu¡teber değildir, @ann-ı fâsiddir belki demden
mu¡teber olan rüz™-i bedendir ya¡nî §alâ√-ı beden olan bedel mâ-yete√allel
olacak mi…dârıdır, ziyâdesi i«tinâ…a bâ¡i& ve mûcib-i helâktır. Bu √âl «unâ…
mi&lli emrâ∂da müşâheddir, demin ke&retinde fa§d ile dem i«râc olunmasa
helâke mü™eddi olur.
Ve yine ba¡∂-ı nâs zu¡m ederler ki a«lâ†ın ba¡∂ısının ba¡∂ı â«ere nisbeti
vech-i lâyı… üzere olduktan sonra kemmiyyet-i a«lâ† her ne mi…dâr ziyâde
olup müteveffire olsa dahi yine §ı√√at ma√fû@a olup kemmiyyetin ziyâdeliği ∂arar vermez. Ba¡∂ının bu zu¡mları dahi §a√î√ değildir. A«lâ†ın her
birinin kendi ≠âtına na@ar ile kemmiyyet-i mu…addere-i ma√fû@ası olmak
lâyı…tır, me&elâ ba¡∂ı e†ıbbânın isti«râcı üzere bedende olan dem balπamın sitte-i em&âli ya¡nî altı katı olmak gerektir ki √attâ §ı√√at ma√fû@e
ola. Demde bu nisbet mevcûde olarak dem ve balπamın ≠âtına na@ar ile
mu…adder ve ma√fû@ olan mi…dârın ek&eriyyeti bedene mu∂ırrdır, mücerred a«lâ†ın biri birine nisbet-i mu…adderesi √ıf@-ı §ı√√atte kifâyet eylemez.
Bu ma…âmda mebâ√i&-i a«lâ†tan olmak üzere a§√âb-ı «alî†in a«lâ† πıdâdan ve a¡∂â a«lâ†tan ne vechle tevellüd ve tekevvün eder diye olan eb√â&ı
ve ke≠âlik ba¡∂ıların dem ve §afrâ bâridler diye îrâd eyledikleri eb√â&ı ve
yine bedeni taπdiye edem demdir, a«lâ†-ı &elâ&e-i bâ…ıye fa∂ldır diye olan
eb√â&ları §ınâ¡at-i †ıbbdan olmamakla bu ma…âmda ≠ikrinden i¡râ∂ olunup
√akîme i√âle olundu.
el-Fa§lu’&-¿ânî Mine’t-Ta¡lîmi’r-Râbi¡i Fî-Keyfiyyeti
Tevellüdi’l-A«lâ†ı
Ma¡lûm ola ki mütenâvel ve me™kûl olan πıdâya √în-i ma∂πda ma∂π
sebebi ile nev¡-i inhi∂âm √âdi& olur onun için ki femin sa†√ı mi¡denin
sa†√ına mutta§ıldır belki bu iki sa†√ sa†√-ı vâ√id gibidir. Binâen ¡aleyh
sa†√-ı mi¡dede olan …uvve-i hâ∂ımeden sa†√-ı femde dahi …uvvetün-mâ
bulunup mem∂ûπ olan πıdâ sa†√-ı feme mülâ…î oldukta o mem∂ûπu i√âle-
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tün-mâ ile i√âle ve taπyîr edip femde olan …uvvet-i hâ∂ımenin mem∂ûπu
taπyîrine nu∂c √asebiyle √arâret-i πarîziyye istifâde eden rî… ya¡nî femin
ru†ûbeti i¡ânet ve mü@âheret eder. Bu ma¡nâ sebebiyle demâmîl ve «urâcâtı
in∂âcda ya¡nî çıbanları oldurup yetiştirmede √ın†a-i mem∂ûπanın fi¡li mâ
ile ıslatılan √ın†a-i med…û…a veyâ«ûd √ın†a-i ma†bû«adan ziyâde ve nef¡i
ek&erdir.
E†ıbbâ dediler ki mem∂ûπda nu∂cdan …adrün-mâ √â§ıl olduğuna delîl
budur ki va…t-i evvelde πıdâdan √â§ıl olan râyi√a ve †a¡m va…t-i &ânîde
mevcûd olup bulunmaz. Eger nu∂cun-mâ mevcûd olmasa mem∂ûπdan
evvel-i emrde i√sâs olunan râyi√a ve †a¡m ağzı πasl edince …adar mevcûd ve bâ…î kalır[dı.] Pes πıdâya çiynendikte nev¡ün-mâ ha∂m geldikten
sonra o πıdâ-i mem∂ûπa mi¡deye vu§ûlünde in√i∂âm-ı tâmm √â§ıl olur
lâkin mücerred mi¡dede olan √arâret kifâyet eylemeyip ≠âtü’l-yemîn ve
≠âtü’ş-şimâl ve …uddâm ve fev…te vârid olan √arâretler in∂ımâmıyla ha∂m
eder. ±âtü’l-yemînden murâd kebid ve ≠âtü’ş-şimâlden murâd †ı√âl ve
…uddâmdan murâd &erb-i şa√mî ki âlet-i πıdâ ile âlet-i teneffüs beyninde
olan √icâb-ı √âciz-i &elâ&enin biridir ve fev…ten murâd …albdir. Bu a¡∂âlarda
olan √arâretlerden birer mi…dâr √arâret √arâret-i mi¡deye mun∂amme olmadıkça mi¡denin √arâreti va√de√â ha∂ma kifâyet edemez.
Ve ≠ât-ı şimâlde olan √arâret ya¡nî √arâret-i †ı√âl †ı√âlin cevheri √asebiyle değildir, ≠âtı bâriddir lâkin evride ve şerâyînden olan mu«âli†lerinden
istifâde eylediği √arâret √asebiyle ¡u∂v-ı √ârr denilir. Ke≠âlik &erbin √arâreti dahi böyledir. Ve …albin mi¡deye i¡âneti √icâb-ı √âciz √asebiyledir, zîrâ
…alb √icâbları tes«în edip √icâb dahi mi¡deyi tes«în eder.
Bu √arâretler ile πıdâ ha∂m olup çok √ayvânda πıdâ bi-≠âtihi ve ek&erinde meşrûbları olan mâ ile keylûs olur. Ve keylûs bir cevher-i seyyâldir ki
melâset ve beyâ∂lıkta keşk-i &e«în ya¡nî katı olan mâ-ı şa¡îre müşâbihtir. Ve
bu πıdâ keylûs olduktan sonra la†îfi mi¡deden ve em¡âdan kebide münce≠ibe
olur ve mâsârî…a tesmiye olunan ¡urû…tan mündefi¡a olup bâbu’l-kebid
denmekle ma¡rûf ¡ır…-ı ¡a@îme §âir ve vâ§ıl olduğundan sonra kebide nâfi≠
olur. Mâsârî…a o da……â… ve §allâb ya¡nî πâyet ince ve mu√kem damarlardır
ki gerek mi¡de ve gerek em¡â-i sâir ile bâbu’l-kebid arasında vâ§ıllardır.
Kaçan keylûs †arî…-i me≠kûrdan bâbu’l-kebide §âir ola, ondan dahi kebide
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nâfi≠ olur ya¡nî kebidin eczâsından ve bâb-ı kebidin fürû¡u olan şa¡r gibi
müte∂âile ya¡nî küçük damarlar gibi olan menâfi≠e dâ«il olur. O damarların
füvvehâtı ya¡nî ağızları √adebe-i kebidden †âli¡ ve @âhir olan ¡ır…-ı ¡a@îmin
ya¡nî verîd dedikleri büyük damarın u§ûlüne mütelâ…î olur.
»avincî nüs«asında “  ”כא ــbedeline “  ”כא ــvâ…i¡ olup “şı§§”ı
§aydın şebekesi ile tefsîr eylediğini Şâri√ ¡Allâme na…l buyururlar. Lâkin
o ¡urû…-ı müte∂âile πâyet ∂ayyi…u’t-tecâvîf olmakla keylûsun ona nüfû≠u
mümkin olmaz illâ bedenin vech-i â«er ile meşrûbdan mu√tâc olduğu mi…dârdan ziyâde olan fa∂lın imtizâcı ve ter…î…i ile mümkin olur.
Bu ma…âmda ¡Allâme’nin na…li üzere iki nüs«a vardır. Ba¡∂ı nüs«ada
“ــא
 ” ــ ــכ ا א ــve ba¡∂ı â«erde “ ” ــאvâ…i¡ olup ba¡∂ı mu¡â§ırîn iki
nüs«a dahi mu§a√√afe olup a§l nüs«a “” ــאdır demişler. Her bir nüs«aya
göre ma¡nâ ehlinin ma¡lûmudur, cümlenin «ulâ§ası bizim evvelen ≠ikr
eylediğimizdir.
Kaçan keylûs kebidde olan ¡urû…un lîflerine nüfû≠ eyleye bi-külliyyetihâ
kebid o keylûsu müştemil olmakla kebidin fi¡li eşedd ve a…vâ ve esra¡ olup o
ru†ûbet-i keylûsiyye mun†abı«a olur. Bu mi&lli her bir keylûsun in†ıbâ«ında
ve kaynadığında rıπve gibi bir şey o ru†ûbet-i keylûsiyyeye †âfî ve ¡âlî olur.
Rıπve, mü&elle&etü’l-fâ, ¡a§îrin zebedi ve köpüğü ve ma†bû«un üzerinde olan
düsûmeti ki ona keff derler ve o ru†ûbet-i keylûsiyyede rüsûb gibi bir şey dahi
mevcûd olup ru†ûbetin esfelinde olur. Ve ba¡∂an bunlar ile şey™-i â«er olup
i√tirâ…a mâil olur eger †ab«ta ifrâ† olur ise, eger a…§ar olur ise ficc ve «âm
bir şey bulunur. O †âfî ve ¡âlî olan rıπve §afrâdır ve rüsûb sevdâdır; bu ikisi
†abî¡îlerdir. Ammâ mu√teri… olan şeyin la†îfi §afrâ-i rediyye ve ke&îfi sevdâ-i rediyyedir; ikisi dahi πayr-i †abî¡îlerdir. Ve †ab«ın …u§ûru ile √â§ıl olan
şey-i ficc balπamdır. Bu cümleden muta§affî olan şey-i na∂îc demdir lâkin o
dem-i na∂îc mâdâm ki kebidde olup müfâra…at eylemedikçe mâ-yenbaπîden
era…… olur onun için ki …arîben ≠ikri mürûr eden mü∂âya…a ve vülûc ve nüfû≠
ma§la√atı için mu√tâcun ileyh olan fa∂l-ı mâiyyetten müfâra…at etmemiştir
lâkin bu dem kebidden munfa§ıl olduğu gibi mâiyyet-i fa∂liyyeden ta§affî
edip ayrılır, me∂âyı…tan «alâ§ olup kurtulduğu için. Ve demden müfâra…at
[9a] eden maiyyet iki külyeye nâzil ¡ır…tan ve damardan külyelere mün√adire
ve münce≠ibe olur. Ammâ √în-i inci≠âbda mâiyyet-i me≠kûre iki külyeleri
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ve böbrekleri kemmen ve keyfen taπdiyeye §âli√ demi ma¡an ta√mîl eder. O
mâiyyette olan düsûmet ve dem külyelere πıdâ olup bâ…î mâiyyet külyelerden me&âneye ve me&âneden i√lîle mündefi¡a olur.
Ammâ bu mâiyyetten kebidden infi§âlinde müte§affî olan dem-i √asenü’l-…ıvâm ≠ikri sâbı… ¡ır…-ı ¡a@îme √adebe-i kebidden mündefi¡ olup o
¡ır…-ı ¡a@îm ve verîdden müteşa¡¡ibe olan evride mesâlikine sülûk edip evrideden dahi cedâvil-i evrideye ve cedâvil-i evrideden dahi sevâ…î-i cedâvile ve sevâ…î-i cedâvilden revâ∂ı¡-ı sevâ…îye ve revâ∂ı¡-ı sevâ…îden ¡urû…-ı
lîfiyye-i şa¡riyyeye ve füvvehât-ı şa¡riyyeden dahi o ru†ûbet a¡∂âya tereşşu√
eder. ±âlike ta…dîrü’l-¡Azîzi’l-¡Alîm.
Bu ≠ikr olunan damarlar dem ve πıdâ mecrâsıdır. Evveli √adebe-i kebidden biten verîddir ve verîdin şu¡belerine evride derler ve evridenin şu¡belerine cedâvil derler ve cedâvilin şu¡belerine sevâ…î derler ve sevâ…înin
şu¡belerine revâ∂ı¡ derler ve revâ∂ı¡ın şu¡beleri lîfe-i şa¡riyyedir ki kıl gibi
ince damarlardır. Her ¡u∂vun πıdâsı olan ru†ûbet o lîfiyye damarlarının
ağzından ta…sîm olunur.
Fî Beyânı Esbâbi Tevellüdi’l-A«lâ†i: Mâ-te…addemde ≠ikr olundu ki her
nesne ki √âdi& olup vücûda gelir, elbette onda dört sebeb bulunur:
Pes a«lâ†-ı erba¡adan demin sebeb-i fâ¡ilîsi √arâret-i mu¡tediledir ve
sebeb-i mâddîsi aπdiye-i mu¡tedile ve eşribe-i fâ∂ıladır ve sebeb-i §ûrîsi
nu∂c-ı fâ∂ıl ya¡nî dem ziyâde pişkin olup …ıvâmı tâmm olmaktır ve sebeb-i
tamâmîsi bedeni πıdâlandırmaktır.
Ve §afrâ envâ¡ının sebeb-i fâ¡ilîsi ammâ §afrâ-i †abî¡înin sebeb-i fâ¡ilîsi
√arâret-i mu¡tediledir ve §afrâ-i mu√teri…anın sebeb-i fâ¡ilîsi √arâret-i
nâriyye-i müfri†adır «u§û§an o √arâret kebidde ola yâ«ûd §afrânın i√tirâ…ı
kebidde ola. ~afrânın sebeb-i mâddîsi düsûmet ve √alâveti olan √ârr ve la†îf
nesneler ve √ırrîf olan aπdiyelerdir. Ve §afrânın sebeb-i §ûrîsi nu∂cun ifrâ†
cânibine mücâvezesidir. Ve §afrânın sebeb-i tamâmîsi ≠ikri te…addüm eden
∂arûret ve menfa¡at cihetlerinden olan i√tiyâcı def¡dir.
Ve balπamın sebeb-i fâ¡ilîsi √arâret-i mu…a§§ıredir. Ve balπamın sebeb-i
mâddîsi aπdiyeden bârid-i ra†b olup lüzûcetli ve πalî@ olan eşyâlardır. Ve
balπamın sebeb-i §ûrîsi nu∂cun …u§ûrudur. Ve balπamın sebeb-i tamâmîsi
≠ikri te…addüm eden ∂arûret ve menfa¡at cihetiyle olan i√tiyâcı def¡dir.
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Ve sevdâ envâ¡ının sebeb-i fâ¡ilîsi ammâ sevdâ-i rüsûbiyyetin sebeb-i
fâ¡ilîsi √arâret-i mu¡tediledir ve sevdâ-i mu√teri…anın sebeb-i fâ¡ilîsi i¡tidâli
mücâviz olan √arârettir. Ve sevdânın mâddîsi aπdiyeden …alîlü’r-ru†ûbet ve
şedîdü’l-πıla@ olan πıdâlardır ve «u§û§an o πıdâların √ârr olanları sebeb-i
mâddînin cümlesinden …avîdir. Sevdânın sebeb-i §ûrîsi &üfl-i müteressibdir
ya¡nî demin dibine rüsûb edip çökenleridir lâkin &üfl-i müteressib iki vech
ile tefsîr olunur: Biri &üfl-i müteressib demek πalî@ olup seyelân eylemeye
ma¡nâsınadır ve biri ta√allül eylemesinde ¡usret olup ¡i§yân üzere ola
demektir. Ve sevdânın sebeb-i tamâmîsi min-ciheti’∂-∂arûret ve’l-menfa¡a
√â§ıl olan i√tiyâcı def¡dir.
Fî Beyânı Esbâbi Ke&reti’s-Sevdâi: Sevdânın ke&retinin esbâbı kebidin
√arâreti yâ«ûd †ı√âlin ∂a¡fı veyâ«ûd berd-i mücemmid ya¡nî dondurucu
sovuğun şiddeti veyâ«ûd a«lâ†ın i√ti…ânı ya¡nî a«lâ†ın i√tibâsının devâmı
veyâ«ûd emrâ∂ın ke&reti ve zamânları dahi mütemâdî olup uzamaması ile
a«lâ†ın teremmüd edip kül olmasıdır. Sevdâda ke&ret olup mi¡de ile kebid
arasında vâ…i¡ ve müte«allil olsa demin tevellüdü …alîl olur, lâ-cerem a«lâ†-ı
ma√mûde dahi …alîle olur, zîrâ a«lâ†-ı ma√mûde demin fi¡lidir, fâ¡ilin …ılleti
fi¡lin …ılletini müstelzimdir.
Ve sana bilmek vâcibdir ki √arâret ve bürûdet a«lâ†ın tevellüdlerine
sebeb-i fâ¡ilîdir. Sâir esbâb-ı mâddiyye vü §ûriyye vü tamâmiyyenin vücûdu
ile fi¡li @âhir olur lâkin √arâret-i mu¡tedileden dem tevellüd eder ve √arâret-i
müfri†adan §afrâ tevellüd eder, cidden müfri†a olan √arâretten far†-ı i√tirâ…
sebebiyle sevdâ tevellüd eder ve bürûdetten balπam tevellüd eder, cidden
müfri†a olan bürûdetten far†-ı icmâd sebebiyle yine sevdâ tevellüd eder.
Lâkin senin için vâcibdir ki …uvâ-yı fâ¡ile izâsında ve mu…âbilesinde
…uvâ-yı münfa¡ileye mürâ¡ât eyleyesin. Senin için bu bâbda cezm ve i¡ti…âd
müttefi… ve mütta√id olmak vâcib değildir, zîrâ mizâc bi’≠-≠ât kendiye
şebîh olan a«lâ†ı tevlîd eylediği gibi gâhîce bi’l-ara∂ ∂ıddını dahi tevlîd
eder, zîrâ mizâc-ı bârid-i yâbis ru†ûbet-i πarîbeyi tevlîd eder lâkin tevlîdi
müşâkele †arî…iyle değildir onun için ki yâbisin ra†ba müşâbeheti yoktur ve
tevlîd-i me≠kûr bi’l-¡ara∂dır. Ona binâen ki mizâcı bârid ve yâbis olanların
ha∂mı ∂a¡îf olup nu∂c-ı tâmmı olmamakla ru†ûbet-i πarîbeyi tevlîd eder.
Ru†ûbet-i πarîbesi olan insân cebân olup ez¡ar ya¡nî tüyü az ve na√îfü’l-be-
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den ve rı«vu’l-mefâ§ıl ve melmesi bârid ve nâ¡im ya¡nî melmesi yumuşak
ve damarları dahi yumuşak olur. Bu mizâc-ı bârid-i yâbis olanların ru†ûbet
ve ebdân-ı mev§ûfesine meşâyı«ın ebdânı ve tevlîd eyledikleri ru†ûbet-i
balπamiyyeleri müşâbih olur ona binâen ki meşâyı«ın mizâcı √a…î…atte
bârid ve yâbistir.
Ve sana bilmek vâcibdir ki dem ve a«lâ†-ı sâireden dem mecrâsına cârî olan
ru†ûbetler için ¡urû…ta ha∂m-ı &âli& vardır ve ¡urû…-ı revâ∂ı¡ füvvehâtından ve
ağızlarından a¡∂âya tevezzu¡ ve ta…sîm oldukta her ¡u∂vda o ru†ûbetten kendi
na§îbine ha∂m-ı râbi¡ i§âbet eder.
Fî Beyânı’l-Fu§ûlilletî Fi’l-Hu∂ûmi’l-Erba¡ati: Mi¡dede vâ…i¡ olan
ha∂m-ı evvelin fa∂lı em¡â †arî…inden mündefi¡ olur ya¡nî berâz olup
ma…¡addan «ârice çıkar. Ve kebidde olan ha∂m-ı &ânînin fa∂lının ek&eri
bevlde mündefi¡ olur ve …alîli †ı√âl ve merâre cihetlerinden mündefi¡ olur
ve bâ…î kalan iki ha∂mın fa∂lları ya¡nî ¡urû…ta olan ha∂m-ı &âli& ve a¡∂âda
olan ha∂m-ı râbi¡in fa∂lları i√sâs olunmayan ta√allül ile mündefi¡ olur, buna
ta√allül-i «afî derler, bu«âr olup menâfisten çıkar ve çıktığı görünmez. Ve
yine o iki ha∂m-ı a«îrlerin fa∂lı gâhca ¡ara… ya¡nî ter ve gâhca vesa« ile
mündefi¡ olur. Vesa«ın ba¡∂ısı menâfi≠-i ma√sûseden «âric olur, burundan
ve kulaktan «âric olan vesa« ve mu«â† gibi ve ba¡∂ısı bedende olup «afî
olan menâfisten ve mesâmmâttan «âric olur ve ba¡∂ısını †ab¡ «urâcât ile def¡
eder, evrâm-ı münfecirede ya¡nî deşilmiş veremlerde olan def¡ler gibi ve
gâhca o iki ha∂m-ı a«îrin fa∂lları tüyler ve tırnaklar gibi zevâid-i bedenden
nâbit olan a¡∂â-i zâideler ile def¡ olunur.
Ma¡lûm ola ki a«lâ†ı ra…î… ve la†îf olan kimselere o mi&lli a«lâ†ı istifrâπ
ve fa§d ve ishâl gibi tedbîrler ile i«râc ziyâde ∂a¡f verir ve bedende olan
mesâmmâtın si¡ası ve genişliği ile o kimseler müte™e≠≠î olurlar, ona binâen
ki menâfisi vâsi¡a olan a«lâ†-ı la†îfe a§√âbından ta√allül-i mevâdd ziyâde
olmakla mevâdda tâbi¡ ervâ√ ve ervâ√a tâbi¡ …uvâlar ziyâde ta√allül edip ve
«u§û§an mevâdd-ı ra…î…anın ¡inde’t-ta√allül istı§√âb eylediği ervâ√ ve …uvâ
mevâdd-ı πalî@anın müsta§√ıblarından ezyed olup bu iki vech ile …uvvete
no…§ân terettüb etmekle müte™e≠≠î olur.
Ve yine ma¡lûm ola ki a«lâ†ın mâ-te…addemde beyân olunduğu üzere
esbâb-ı müvellidesi olduğu gibi esbâb-ı mu√arrikesi dahi vardır. ◊arekât ve
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sâir mûcib-i sü«ûnet olan nesneler dem ve §afrâyı ta√rîk ederler ve ba¡∂an
olur ki sevdâyı dahi ta√rîk ve ta…viye eder. De¡a ve sükûn balπamı ve §unûf-ı
sevdâdan bürûdetten √âdi& olanları dahi ta√rîk ve ta…viye eder. Evhâm dahi
bi-nefsihâ a«lâ†ı ta√rîk eder, me&elâ kırmızı nesnelere na@ardan √âdi& olan
evhâm √areket-i deme sebeb olur, binâen ¡aleyh mer¡ûf olan ya¡nî burnu
kanamak mu¡tâdı olan kimseler berî…-ı a√mer olan nesnelere na@ardan men¡
olunur. Ve bu me≠kûrlar bizim a«lâ† √a……ında olan ma…âlemizdir, ammâ
bu ma…âlâtın §avâblarına mu«âlifînden mu«â§ame edenler ile mu…âbele ve
mu¡âra∂a √ukemâya §âir ve râci¡dir, Allâhu ta¡âlâ a¡lem.

et-Ta¡lîmü’l-»âmisü Fa§lun Vâ√idün ve »amsü Cümelin
el-Fa§lu Fî-Mâhiyyeti’l-¡U∂vı ve A…sâmihi
A¡∂â o ecsâmdır ki [9b] a«lâ†-ı ma√mûdenin mizâc-ı evvelinden tevellüd eder, nitekim a«lâ†-ı erba¡a erkânın mizâc-ı evvelinden tekevvün ve
tevellüd eylediği gibi a¡∂â iki …ısma mün…asımdır, biri müfred ve biri
mürekkebdir.
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 eczâsı gibi ve ¡a§ab ya¡nî sinir ve
sinirlerin eczâsı gibi ve her ne …adar 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.
Ve a¡∂â-i mürekkebe o ¡u∂vdur ki o mürekkebin eczâsından hangi cüz™
a«≠ olunsa ismde ve ta¡rîfte külle müşârik olmaya, yed gibi ve vech gibi,
zîrâ vechten me™«û≠ olan cüz™e vech ı†lâ… 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.
Ve a¡∂â-i müteşâbihenin evveli kemiktir. Kemik ziyâde §ulb «al… olundu,
bedenin esâsı ve √arekâtın di¡âmesi ve dayanacağı olduğu √asebiyle.
Kemikten sonra ¡u∂v-ı müteşâbih πu∂rûftur. ∏u∂rûf kemikten yumuşaktır √attâ in¡i†âfı …âbildir, bükülür lâkin kemikten mâ-¡adâ a¡∂â-i sâireden
§alâbetlidir. Mevâ∂i¡-i ma«§û§ada la√m ile ¡a@m arasında πu∂rûfun «al…
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olmasının √ikmeti ve menfa¡ati beyne’§-§alâbeti ve’l-lîn mütevassı†u’l-√âl
olan ¡u∂v beynehümâya tavassu† etmekle ¡u∂v-ı mürekkeb ü ¡âlînin √âl-i
√areketinde leyyin §ulbden muta∂arrır olmamaktır, zîrâ πu∂rûf la√m gibi rı«v
değildir, ¡a@mın §alâbetinden müte™e&&ir olmaz ve kemik gibi §ulb ve katı
değildir, la√ma √arekât √âletlerinde vehn vermez. Pes kemik ile ¡a@m beyninde ba¡∂ı ma√allerde πu∂rûf «al… olundu tâ ki √în-i √arekette «u§û§an ∂arbe
ve ∂aπ†a va…tlerinde kemiğin ∂ararını la√mdan def¡ edip kemikten ne kendi
muta∂arrır ola ve ne la√ma ∂ararı dokuna. Bu mi&lli fâidesi olan πa∂ârîf omuz
başlarında olanlardır, ke≠âlik göğüste olan eyegü kemiklerinden aşağı †arafta
yemneten ve yesreten ve biri birinden munfa§ıl olan kemiklerin başlarıdır ve
…ass tesmiye olunan a∂lâ¡-ı §adrın mülte…âları ta√tında olan «anceredir. Ve
«ancere …a§abe-i riyenin ya¡nî cigerde olan boğurtlağın başıdır. Ve mefâ§ıl
başlarında olan πu∂rûf sebebiyle mefâ§ıl kemiklerinin √üsn-i mücâveretleri √asebiyle biri birini mu√âkke ve ra∂∂ edip ovundurmazlar her ne …adar
ı§†ıkâkları ziyâde olursa da. Ve ecfân mi&llide ya¡nî gözlerin kapaklarında ve
kemiksiz olup πu∂rûfiyyeti olan ve ¡a∂alâtı müştemil olan ma√allerde vâ…i¡
olan πu∂rûflar ¡a∂alâta zamân-ı √areketinde müstened ve dayanacak ma√all
olur ve ¡a∂alede olan veterlere di¡âme ve ¡imâd olurlar.
Bu ma√alle gelince üç nev¡ menfa¡at @ikr olundu. Ammâ πu∂rûf menâfi¡inin dördüncü olan u«râ fâidesi budur ki ba¡∂ı ef ¡âl i…ti∂â eder ki onun âleti
ve ma§darı beyne’§-§alâbeti ve’l-lîn mu¡tedil ve mütevassı† ola, me&elâ §avt
gibi, zîrâ §avtın âleti ¡a@m gibi katı olsa §avt kerîh olur ve la√m gibi yumuşak olsa √urûfu ta…†î¡ edemez ve bi’l-cümle §avt-ı √asen ve kelâm-ı müstebîn ü müsta√sen âlet-i §avt mütevassı†u’l-√âl olmak ile √âdi& olur. Pes
âlet-i §avt olan «ancerenin πu∂rûf olduğuna √üsn-i §avt fâide-i u«râ olup
menfa¡ati müte¡addid olur, ke≠â …arrere’l-¡Allâmetü.
A¡∂â-i müteşâbiheden πu∂rûftan sonra ¡u∂v-ı müteşâbihe ¡a§abdır. ¡A§ab
o cismdir ki menbiti dimâπ veyâ«ûd nu«â¡ olur, beyâ∂ ve yumuşaktır,
mün¡a†ıf olup iki kat olur ve §ulbdur ve katıdır, mun…a†ı¡ olup sühûlet ile
üzülmez. ¡A§ab «al…ının fâidesi ve menfa¡ati a¡∂ânın √iss ve √areket fi¡lleri
a¡§âb ile tamâm olmaktır.
¡A§abdan sonra a¡∂â-i müteşâbihe evtârdır. Evtâr biraz ecsâmdır ki ¡a∂alenin †araflarından ve uçlarından nâbit olup biter ve ¡a§aba benzer ve a¡∂â-i
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müte√arrikeye mülâ…î olur ve zamân-ı mülâ…âtta bir kerre evtâr münce≠ibe
olmakla a¡∂âyı dahi ce≠b eder, ona binâen ki ¡a∂ale müteşennice olup
…ab∂ ve cem¡ olur ve verâsına rücû¡ eder. Ve ¡a∂alenin rücû¡ ve inci≠âbından ve terk-i inci≠âbından ve veterin inci≠âbından bilâ-reyb ¡u∂v dahi
ta…allu§ edip bükülmesi lâzım gelip mün…abı∂ olur. Ve bir kerre dahi evtâr
müster«ıye olup ¡u∂vu ir«â edip gevşetir onun için ki ¡a∂ale †ûlen bas† olup
va∂¡-ı evveline ¡avd ve rücû¡ eder, bilâ-reyb ¡a∂alenin inbisâ†ından evtâr
uzayıp ¡u∂v-ı mün…abı∂ münbası† olup açılır.
Lâkin ¡a∂alenin †ûlen istir«â ve imtidâdı gâhca imtidâd-ı mara∂î olur,
temeddüd mara∂ında √âdi& olan imtidâd gibi ve gâhca imtidâd-ı §ı√√î
olur. O imtidâd-ı §ı√√î dahi ba¡∂ı ¡a∂alâtla müşâhede eylediğimiz üzere iki
…ısmdır: Bir …ısmı imtidâd-ı §ı√√î-i ma†bû¡dur, lisânın √âl-i sükûnunda olan
imtidâd-ı †ûlîsi gibi; bu imtidâd §ı√√î-i †abî¡îdir. Ve …ısm-ı â«eri imtidâd-ı
§ı√√î-i πayr-i ma†bû¡dur, lisânın ba¡∂ı ev∂â¡-ı √arekâtında †ab¡ından ziyâde
mümtedd olup taşra çıkması gibi. Bu imtidâd-ı §ı√√î-i πayr-i ma†bû¡ her
¡a∂alede olmaz. ~â√ib-i ¢ânûn’un bu remzini Şâri√ ¡Allâme bu vech üzere
ta…rîr ve ta√…î… eylemiştir.
İşbu evtâr ek&er-i ¡a∂alâtta bir †araftan ¡a∂aleye nâfi≠ olup ve †araf-ı
â«erden «âric olan ¡a§ab ile ≠ikri evtârdan sonra âtî olan ribâ†ât tesmiye
eylediğimiz nesnelerden mürekkeb olur. Bu ribâ†ât dahi rü™yet ve melmeste
¡a§abânîdir, kemikten nâbit olup ¡a∂al cihetine gelir ve o cânibde ribâ† ve
¡a§ab ma¡an teşa@@î edip pârelenir ve elyâf olur. Ve o lîflerden ¡a∂aleye
…arîb olanları la√m ta√şiye edip fürceleri et ile ma√şüvve olur. ¡A∂aleden
¡u∂v-ı müte√arrike ve maf§al †araflarına müfâra…at eden elyâflar müctemi¡
ve münfetile olup o a¡∂â ve mefâ§ıla veter olur.
Ve bi’l-cümle a¡§âb ve ribâ†âtın intifâşından ¡a∂ale √âdi& olur ve infitâlinden veter √âdi& olur. Hâke≠â’ş-şâri√ü‘l-¡Allâmetü ecmele’r-rivâyete ve
cemmele’l-¡ibârete.29
Bundan sonra ≠ikr ederiz ki ribâ†ât-ı me≠kûre o ecsâmdır ki ¡a§aba
müşâbih olurlar. Ba¡∂ısına mu†la…an ribâ†ât tesmiye olunur ve ba¡∂ı â«erine ism-i ¡a…ib ma«§û§ olur. ¡A∂ale †arafına imtidâdı müteveccih olanlara
29

~â√ib-i ¢ânûn’un bu ma…âmda olan ¡ibâretine ¢arşî †a¡n etmekle Şâri√ ¡Allâme,
¢arşî’yi redd edip ¢ânûn’un ¡ibâretini isti√sân eylemiştir.
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fa…a† ribâ† tesmiye olunur, ¡a…ib ı†lâ… olunmaz. ¡A∂ale †arafına müteveccih
olmayıp mefâ§ıl ¡a@mları beyninde yâ«ûd â«erden iki ¡a@m arasında vâ§ıl
olanlara ve iki şeyi biri birine şedd edip bağlayanlara dahi ribâ† tesmiye
olunur, lâkin ism-i ¡a…ib buna «â§§ kılınır. Ve revâbı†ın iki …ısmı için ma¡an
√iss olmaz ona binâen ki eger √issleri olsa ke&ret-i √areket ve i√tikâkla
müte™e≠≠î olurlar idi, §ıyâneten ¡ani’l-e≠â onlardan √iss ref¡ olundu. Ve
ribâ†âtın menfa¡atleri mâ-te…addemden @âhirdir ya¡nî iki menfa¡ati ki biri
kendiden ¡a∂alenin tekevvünü ve biri iki ¡u∂vu biri birine şedd ve meşdûdu
i√kâmdır, mâ-seba…ta beyân olundu
Bundan sonra a¡∂â-i müteşâbihe şiryânâttır. Şiryânât o ecsâmdır ki …albden nâbite olur, †ûlen mümtedde ve mücevvefe olur, ¡a§abâniyye ve ribâ†iyyü’l-cevherdir. O ecsâm için √arekât-ı münbası†a vü mün…abı∂a olup her
iki √areket beynleri sükûnâtla fa§l olup ayrılırlar. Bu şiryânât …albi tervî√
ve bu«âr-ı du«ânîyi …albden nef∂ edip bi-i≠nihi ta¡âlâ ervâ√ı a¡∂âya tevzî¡
ve ta…sîm için ma«lû…tur.
Şiryânâttan sonra a¡∂â-i müteşâbihe evridedir. Evride şiryânâta benzer lâkin kebidden biter ve sâkinedir, √arekâtı olmaz ve a¡∂âya a«lâ†-ı
πıdâiyyeyi tevzî¡ eder. Bu «u§û§larda evride şiryânâta mu«âliftir.
Ve evrideden sonra a¡∂â-i müteşâbihe aπşiyedir. ∏ışâ o cismdir ki lîf-i
¡a§abânîden nesc-i πayr-i ma√sûsla müntesicedir, örgüsü far… olunmaz ve
&i«anı πâyette incedir ve enli olur, cism-i â«eri örter, pûşîdesi ve setri olur
ve gâhca mu√î† olup cismin @arfı olur. ∏ışânın menâfi¡i bunlardır: Cirm-i
πışâ cism-i â«eri bi-tamâmihi ¡alâ-şeklihi ve hey™etihi mu√âfa@a eder,
ümmü’d-dimâπ tesmiye olunan πışâ cevher-i dimâπı mu√âfa@a eylediği
gibi. Ve πışâ yine mâdde-i intisâcı olan a¡§âb ve ribâ†tan teşa@@î ve teferru…
eden lîfler vesâ†atı ile bir cismi cism-i â«ere ta¡lî… edip asar veyâ«ûd iki
cismi biri birine şedd edip bağlar, külyeleri §ulbdan ya¡nî böbrekleri bel
kemiklerine ta¡lî… edip bağladığı gibi ve πayr-i √assâs olan cism-i â«erin
sa†√-ı √assâs olup kendiye i§âbet eden e≠âyı bi’≠-≠ât ve kendide melfûf olan
cismin e≠âsını bi’l-¡ara∂ √iss eder, riye ve kebid ve †ı√âl ve iki külyeleri setr
eyleyen aπşiyeler gibi, zîrâ bu a¡∂âların cevherinde √iss yoktur; bu a¡∂âlara
mü§âdeme eden [10a] nesneleri ancak üzerlerinde olan su†û√-ı aπşiye √iss
eder. Ve ke≠âlik bu a¡∂âlar cevherinde rî√ veyâ«ûd verem olursa onları dahi
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yine πışâ √iss eder. Ammâ riyâ√ı √issi bi’l-¡ara∂dır, zîrâ riyâ√ bu a¡∂âları
temdîd etmekle bi’l-¡ara∂ πışâ dahi mütemeddid olup riyâ√ı i√sâs eder ve
ammâ evrâmı √issi πışânın mebde™i ve ¡alâ…a olan ma√alli √iss eder onun
için ki veremin &üflü √asebiyle ¡u∂vda √âdi& olan irci√nâniyyet ¡alâ…ayı
temdîd eder.
∏ışâdan sonra a¡∂â-i müteşâbihe la√mdır. La√m o √aşvdır ki bundan
mu…addem ≠ikri mürûr eden a¡∂â-i müteşâbihenin «alel ve ferclerine √aşv
olup a¡∂â-i me≠kûra di¡âme olacak …adar …uvvet √âdi& olur.
Bu mefhûm bir nüs«anın tercümesidir, lâkin ek&er-i nüsa«ta
”و
“ــאء ــ ا ــ ن
ــ ا
 و ــvâ…i¡ olmakla ba¡∂ı müte√a≠lı…înin ¢ânûn’un
“… ” ا نavli mefâ§ılın iki ¡a@mları beyninde √aşv olan ¡a@m-ı simsimânîden ya¡nî simsim gibi lüzûcetli ¡a@mdan i√tirâzdır dediği …avlini Şâri√
¡Allâme ¡ale’t-taf§îl redd eylediği şer√inde me≠kûrdur.
Her bir ¡u∂v için kendi nefsinde bir …uvve-i πarîziyye vardır ki onunla o
¡u∂vun emr-i taπaddîsi tamâm olur ve o emr-i πıdânın inci≠âbı ve inhi∂âmı
tamâm olunca …adar mec≠ûbu imsâk ve πıdâ-i meh∂ûmu ¡u∂va teşbîh ve
il§â… ve fa∂l-ı πıdâyı def¡ eder. Bu ≠ikr olunan …uvvette cümleten a¡∂â müttefi… ve mütte√id olduklarından sonra vech-i â«erden a¡∂â mu«telif olurlar, zîrâ a¡∂ânın kendi nefsinde olan …uvvet-i me≠kûresine mu…ârin yine o
¡u∂vda bir â«er …uvvet olup ¡u∂v-ı â«ere râci¡ olur yâ«ûd …uvvet-i ûlâdan
mâ-¡adâ …uvvet-i &âniye-i me≠kûre olmaz ve iki ta…dîrden her birinde nefsinde olan …uvvet-i πarîziyye-i me≠kûresi ile ma¡an bir â«er …uvvet olur
ki ¡u∂v-ı â«erden kendiye râci¡ …uvveti …abûl eder yâ«ûd bu mi&lli …uvveti
olmaz. Bu i√timâller terkîb olunup iki evvelki i√timâller &ânîde olan iki
i√timâle ∂arb olunsa dört i√timâl olur:
Evvelkisi o ¡u∂vdur ki hem …âbildir ve hem mu¡†îdir.
Ve ikincisi o ¡u∂vdur ki â«ere mu¡†î olur, â«erden …âbil ve â«ı≠ olmaz.
Ve üçüncüsü o ¡u∂vdur ki â«erden …uvvet …abûl eder lâkin kendi â«ere
mu¡†î olmaz.
Ve dördüncüsü o ¡u∂vdur ki …âbil-i …uvvet olmaz, ke≠âlik mu¡†î dahi
olmaz.
Ammâ evvel ya¡nî …âbil ve mu¡†î, onun vücûdunda şekk yoktur, zîrâ
e†ıbbâ ve √ukemâ ittifâ… ve icmâ¡ eylediler ki dimâπ ve kebidden her biri
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…âbil ve mu¡†îdir, …albden …uvvet-i √ayâtı ve √arâret-i πarîziyyeyi ve rû√u
…abûl ve a«≠ ederler. Ammâ dimâπ e†ıbbâ katında mu†la…an mebde™-i √iss
olup a¡∂â-i sâireye …uvve-i √iss ve nefs-i √issin tamâmı dimâπdan ulaşır.
Ve √ukemâdan bir †âife ya¡nî meşşâiyyûn derler ki dimâπ …uvve-i √issiyyeye mebde™ değildir lâkin √issin tamâmına mebde™dir. Ve ke≠âlik kebid
e†ıbbâ katında mu†la…an taπdiyeye ve √ukemâdan †âife-i me≠kûr katında
taπdiye fi¡linin tamâmına mebde™dir ve her √âlde dimâπda ve kebidde …âbil
ve mu¡†îlik mevcûd olur.
Ve ammâ üçüncü …ısm ya¡nî kendi â«ı≠ olup â«ere mu¡†î olmayan
…ısmın vücûdu …ısm-ı evvelden ziyâde müte√a……a…tır, mi&âli la√mdır,
…uvve-i √iss ü √ayâtı …abûl eder lâkin â«ere i¡†âsı yoktur, zîrâ bir …uvvete
mebde™ değildir, √attâ mu¡†î ola.
Ammâ …ısm-ı &ânî ile …ısm-ı râbi¡ yalnız …ısm-ı &ânîde e†ıbbâ ile felâsifenin büyükleri ya¡nî Aris†û i«tilâf eylediler. Aris†û dedi kim …âbil olmayıp
mu¡†î olan …ısmın vücûdu vardır ve o …ısmın mi&âli …albdir, zîrâ …uvânın
a…sâm-ı &elâ&esinin ma√alli ve menşe™i …albdir, dimâπa …uvâ-yı nefsâniyye
ve kebide …uvâ-yı †abî¡iyye ve cümle a¡∂âya …uvâ-yı √ayvâniyye …albden
tevzî¡ ve ta…sîm olunur, …albden ifâ∂a olunur. Bu vechle …alb mu¡†îdir ve
¡u∂v-ı â«erden …uvvet …abûl eylememiştir. Ammâ e†ıbbâ ile evâil-i felâsifeden ba¡∂ılar derler ki mu¡†î olup …âbil olmayan …ısmın vücûdu yoktur
onun için ki bu …uvâ-yı &elâ&eden her biri evvelâ a¡∂â-i re™îselerden her
birine verilmiştir, …albe …uvâ-yı √ayvâniyye müfâ∂adır ve kebide …uvâ-yı
†abî¡iyye ve dimâπa …uvâ-yı nefsâniyye mebde™-i evvelden evvelâ i¡†â olunup …alb …uvâ-yı †abî¡iyyeyi ya¡nî …uvvet-i πâ≠iye ve tevâbi¡leri …uvvetleri
kebidden ve ke≠âlik …uvâ-yı nefsâniyyeyi dimâπdan …abûl edip …âbil ve
mu¡†î olmuştur. Aris†û’nun …avli ta√…î…e …arîb ve e§a√√ ve e†ıbbâ ile evâil-i
felâsife …avlleri evâil-i na@arda a@herdir.
Ve ammâ …ısm-ı râbi¡ ya¡nî â«erden …âbil olmayıp â«ere mu¡†î dahi
olmayan §ûretinde e†ıbbâ birbirleri ile ve √ukemâ dahi birbirleri ile i«tilâf
ederler. Bir †âife derler ki ¡a@mda ve √issi olmayan la√mda bir …uvvet vardır
ki o …uvvet ile nefsini mu√âfa@a eder ve kendiye vârid olan πıdâyı müşâbehetine o …uvvet i√âle eder ve bu …uvvetin menşe™i ve ma√alli ¡a@mın kendisi
olup â«erden …uvvet …abûl etmemekle …âbil olmadı ve â«ere dahi î§âl-i
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…uvvet etmemekle mu¡†î dahi olmadı. Pes ¡a@m ile la√m-ı πayr-i √assâs
…ısm-ı râbi¡e mâ-§ada… oldular. Ve †âife-i â«eri der ki ¡a@mda ve √issi olmayan la√mda ≠ikr eylediğimiz …uvvet-i mevcûde …albden ve kebidden ifâ∂a
olunduktan sonra ≠âtlarında müte…arrir ve müstekin olup …uvvet-i ≠âtiyye
gibi olmuştur, binâen ¡aleyh ¡a@m ve la√m-ı πayr-i √assâs …âbil-i πayr-i
mu¡†î olur.
‰abîbe †abîb olduğu cihetten bu iki me≠hebden hangisi √a……tır diye
tetebbu¡ ve burhân ile tefa««u§ eylemek vâcib değildir, zîrâ fenn-i †ıbbda
tefa««u§ olunması vâcib olan ef¡âle ma∂arratı olan ve ma∂arratı olmayan
nesnelerdir, bu me≠hebden birinin dahi ef¡âle ma∂arratı yoktur. Bu mi&lli
mesâilin †abîbe lâzım olan ¡ilm-i â«erden tesellüm ve …abûldür lâkin vâcib
olur ki Aris†û ile e†ıbbânın i«tilâf eyledikleri mes™ele-i ûlâda †abîb i¡ti…âd
edip diye ki a¡∂â-i sâireye √iss ve √areket …uvvetlerini mu¡†î olan dimâπdır
gerek o …uvvetler mebde™-i evvelden evvelâ dimâπa ifâ∂a olsun ve gerek
evvelâ …albe ifâ∂a olunup ba¡dehu dimâπ …albden istifâ∂a eylesin. Ke≠âlik a¡∂â-i sâireye …uvve-i πâ≠iyeyi mu¡†î kebiddir, kebid verdiği o …uvveti
gerekse …albden istifâ∂a eylesin ve gerekse mebde™-i evvelden ifâ∂a olunsun.
Ve yine †abîbe vâcibdir ki ikinci i«tilâfta i¡ti…âd edip diye ki ¡a@mın kendide ve ke≠âlik √assâs olmayan la√mda olup nefsini √âfı@ ve vârid olan
πıdâyı hâ∂ım olan …uvvet-i me≠kûre kebidden müstefâd değildir lâkin o
ma¡nâca ki ¡a@m katında mevcûd πıdâ var iken kebid beyninde olan sebîl ve
yol münsedd olup tutulsa ¡a@mın nefsinde olan …uvvet-i me≠kûresi ke’l-evvel πıdâ-i mevcûdu ha∂m eder; sebîlin münsedd olması …uvvetin fi¡line
mâni¡ olmaz. Ammâ …uvâ-yı nefsâniyye bunun «ilâfınadır, zîrâ ¡u∂vda
rû√-ı nefsânî mevcûd iken o ¡u∂v ile dimâπ arasında olan †arî… münsedd
olsa o ¡u∂v mu¡a††al olup √iss ve √areketten kalır, mevcûd olan ervâ√ ve
…uvâ ile fi¡le …âdir olmaz.
Ve †abîbe vâcib değildir ki ¡a@m mi&llinin …uvvet-i me≠kûresi ≠ikr olunan ma¡nâ üzere müstefâd olmadığını i¡ti…âd ettikten sonra beynehümâda
olan sebîlin insidâdı ha∂m-ı πıdâya mâni¡ olmamak üzere ¡a@mın …uvvet-i
me≠kûresi kebidden müstefâd olup veyâ«ûd kebidden müstefâd olmadığını
tefa√√u§ ve berâhîn ile i&bât eyleye.
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Bu ta…rîrleri kemâ-yenbaπî it…ân edenlere a¡∂âyı …abûl ve i¡†â cihetlerinden dört …ısma mürûr eden ta…sîmimiz münşeri√ olur ve …ısmet-i u«râ dahi
mu¡teri∂ olur, zîrâ bu ma…âlâttan icmâlen @â√ir olur ki a¡∂ânın ba¡∂ısı re™îse
ve ba¡∂ı â«eri re™îsenin «âdimi ve ba¡∂ı â«eri dahi bilâ-«âdim mer™ûsedir ve
ba¡∂ı dîgeri re™îsede ve mer™ûsede değildir.
A¡∂â-i re™îse o ¡u∂vdur ki …uvâların mebâdî-i ûlâsı olup o ¡u∂v şa«§ın
veyâ«ûd nev¡in be…âsı için mu√tâcun ileyh ola.
Bi-√asebi be…âi’ş-şa«§ olan a¡∂â-i re™îse üç ¡u∂vdur:
¡U∂v-ı evvel …albdir, …alb …uvve-i √ayâtın mebde™idir.
A¡∂â-i re™îsenin ikincisi dimâπdır ve dimâπ …uvâ-yı nefsâniyyenin mebde™idir.
A¡∂â-i re™îsenin üçüncüsü kebiddir, kebid …uvve-i πâ≠iyenin mebde™idir.
Ammâ bi-√asebi be…âi’n-nev¡ olan a¡∂â-i re™îse yine bu ≠ikr eylediğimiz
…alb ve dimâπ ve kebiddir. Ve bunlardan mâ-¡adâ dördüncü a¡∂â-i re™îse
ün&eyeyn ya¡nî «u§yelerdir.
Bu a¡∂â-i re™îseye ı∂†ırâr ve i√tiyâc ancak nev¡in be…âsı içindir. Ve bu
¡u∂vun menfa¡ati hey™et-i ≠ükûriyyeti ve hey™et-i ünû&iyyeti ve ke≠âlik
mizâc-ı ≠ükûriyyet ü ünû&iyyeti itmâm ve ikmâldir. ±ükûriyyet ve ünû&iyyet
envâ¡-ı √ayvânînin ¡avârı∂-ı lâzımesinden olup mefhûm-ı √ayvâniyyetten
«âric olmakla ≠ükûriyyet ve ünû&iyyete terettüb eden itmâm-ı menâfi¡den
¡add olundu. [10b]
Ve ammâ a¡∂â-i re™îseye «ıdmet edenlerin «idmeti iki türlüdür: biri
«idmet-i müheyyi™e ve â«eri «idmet-i mü™eddiyedir. »idmet-i müheyyi™eye
menfa¡at derler ve «idmet-i mü™eddiyeye ¡ale’l-ı†lâ… «idmet derler.
»idmet-i müheyyi™enin fi¡li ¡u∂v-ı re™îsin fi¡linden mu…addemdir ve
«idmet-i mü™eddiyenin fi¡li re™îsin fi¡linden sonradır. ¢albin «idmet-i
müheyyi™e ile «âdimi riye ve «idmet-i mü™eddiye ile «âdimi şiryân damarlarıdır. Ve dimâπın «idmet-i müheyyi™e ile «âdimleri kebid ve sâir mi¡de
mi&lli âlât-ı πıdâ ve ervâ√ı √âfı@ olan âlâtlardır, ammâ «idmet-i mü™eddiye
ile «âdimleri a¡§âbdır. Ve kebidin «idmet-i müheyyi™e ile «âdimi mi¡de
ve mi¡de mi&lli olanlardır ve «idmet-i mü™eddiye ile «âdimi evridedir. Ve
ün&eyânın «idmet-i müheyyi™e ile «âdimi ün&eyân câniblerine tevlîd-i menî
eyleyen a¡∂âlardır ve «idmet-i mü™eddiye ile «âdimi erkeklerde i√lîl ve
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i√lîl ile ün&eyeyn arasında olan ¡urû…tur. Ve dişilerde ün&eyeyne «idmet-i
mü™eddiye ile «âdim, ke≠âlik menînin ra√ime nüfû≠u †arî…i ve menfe≠i olan
¡urû…tur. Ve dişilerde olan ün&eyeynin erkeklerde olandan ziyâde «idmet-i
mü™eddiye ile «âdimi vardır, o «âdim ra√imdir.
Câlînûs der ki ba¡∂ı ¡u∂v için ancak fi¡l olur, menfa¡at olmaz ve ba¡∂ı
â«erin menfa¡ati olur, fi¡li olmaz ve dîger ba¡∂ın hem fi¡li olur ve hem menfa¡ati olur. Yalnız fi¡li olan …albdir ve yalnız menfa¡ati olan riyedir ve hem
fi¡li ve hem menfa¡ati olan kebiddir.
Biz deriz ki vâcib olur ki biz ¡u∂vun fi¡linden murâd eyleyevüz: Bir
şa«§ın √ayâtında veyâ«ûd nev¡in be…âsında med«ali olan o fi¡li ki yalnız o
¡u∂v ile tamâm olur, â«ere mu√tâc olmaz, tevlîd-i rû√ta olan …albin fi¡li gibi
gibi. Dahi vâcibdir ki biz menfa¡at ile murâd eyleyeyüz şa«§ın √ayâtında
veyâ«ûd nev¡in be…âsında dâ«il olmayıp lâkin dâ«il olan fi¡lin tamâmında
med«ali olan nesneleri, riyenin havâyı …albin rû√ta olan fi¡line müheyyâ
kılması gibi. Ammâ kebid ha∂m-ı evvelde fi¡lini icrâ eder ve ba¡dehu
a«lâ†ı ha∂m-ı &âli&e ve ha∂m-ı râbi¡e müheyyâ kılıp hem fi¡li olur ve hem
menfa¡ati olur, zîrâ kebid evvelâ demde eylediği ha∂m ile dem πıdâiyyete
§âli√ olmakla kebidin fi¡li tamâm olduğundan mâ-¡adâ gelecekte olan
ha∂m-ı &âli& ü râbi¡de olan fi¡llere dahi mu¡în olmakla menfa¡ati dahi oldu.
Ve yine baştan i¡âde-i kelâm edip biz deriz ki a¡∂âdan ba¡∂ısı menîden
tekevvün eder, o a¡∂â la√m ve şa√mdan mâ-¡adâ olan eczâ-i müteşâbihedir
ve ba¡∂ısı demden tekevvün eder, şa√m ve la√m gibi, zîrâ eczâ-i müteşâbiheden la√m ve şa√mdan mâ-¡adâlar iki menîden tevellüd eder, biri erkek
menîsi ve biri dişi menîsidir. Lâkin √ukemâdan ba¡∂ı mu√a……ı…înin re™yi
üzere a¡∂ânın √âl-i tekevvünü cübnün √âl-i in¡i…âdı gibidir, zîrâ cübnün
√u§ûlü infe«a ya¡nî peynir mâyesiyle sütün mecmû¡undandır, …uvve-i
¡â…ıdenin mebde™i infe«a ve …uvve-i mün¡a…ıdenin mebde™i süttür. Ve
infe«a ile sütün mecmû¡u peynirden cüz™dür. Ke≠âlik a¡∂ânın tekevvünü
erkek menîsi ile dişi menîsinin mecmû¡undandır. ¢uvve-i ¡â…ıdenin mebde™i erkek menîsi ve …uvve-i mün¡a…ıdenin mebde™i dişi menîsidir. Ve iki
menî ma¡an a¡∂âdan cüz™ olurlar.
Ba¡∂ı mu√a……ı…înin bu ma…âli Câlînûs’un ma…âline …alîlen belki ke&îren mu«âliftir, zîrâ Câlînûs’un me≠hebi iki menînin her biri hem …uvve-i
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¡â…ıde ve hem …uvve-i mün¡a…ıdenin mebde™leridir ve her bir menîde iki
…uvvet mevcûddur ve bilâ-reyb bu …avl her bir …uvvet bir menîye «â§§tır
dedikleri …avle münâfîdir. Lâkin Câlînûs …avli üzere erkek menîsi her ne
…adar …uvve-i ¡â…ıde ve …uvve-i mün¡a…ıdeye mebde™ ise lâkin …uvve-i
¡â…ıdesi şedîde ve …uvve-i mün¡a…ıdesi ∂a¡îfedir demek ke≠âlik dişi menîsi
dahi her ne …adar iki …uvvete ma¡an mebde™ ise lâkin …uvve-i mün¡a…ıdesi
…aviyye ve …uvve-i ¡â…ıdesi ∂a¡îfe demek mümteni¡ değildir. Ammâ bu iki
…avlin ta√…î…i bizim ya¡nî §â√ib-i ¢ânûn’un ¡ulûm-ı a§liyyede olan kütüblerinde me≠kûrdur.
Bundan sonra ≠ikr olunan bunlardır ki ba¡de @uhûri’l-√abel nisvândan √ay∂ ref¡ olup kalkmak ile va…t-i √ay∂da taşra çıkacak kanlar πıdâ
olur o vechle ki o dem-i √ay∂ın ba¡∂ısı cevher-i menîye isti√âle eder
veyâ«ûd cevher-i menîden tekevvün eden eczâ müşâbehetine isti√âle
edip bu me≠kûrlara πıdâ-i münmî olur. Ve o dem-i √ay∂ın ba¡∂ı â«eri bu
me≠kûrlara πıdâ-i münmî olmağa §âli√ olmaz lâkin o a¡∂â-i a§liyyeler arasında olan fürcelerin √aşvı olur ve a¡∂âlar aralarında mevcûd emkineleri
dem-i me≠kûrdan la√m veyâ«ûd şa√m mün¡a…id olup doldurur. Ve dem-i
me≠kûrdan ba¡∂ı â«er dahi πıdâ yâ«ûd √aşv olmağa §alâ√iyyeti olmaz
belki fu∂ûl olmak üzere va∂¡-ı √aml olunca …adar ra√imde mek& edip
ba¡de’l-va∂¡ fa∂l olmak üzere mündefi¡ olup taşra çıkar. Kaçan va∂¡-ı
√aml olup cenîn doğdukta o doğan †ıflın kebidinin tevlîd eylediği dem
ana ra√iminde olan dem yerine durup †ıflın a¡∂â-i a§liyyesi fürcelerinde
√aşv ve a¡∂â-i müteşâbihelerin πıdâ-i münmîsi olur, la√m metîn demden
tevellüd edip onu √arâret ve yübûset ¡a…d ederler. Ammâ şa√m demin
mâiyyetinden ve düsûmetinden √âdi& olur ve onu bürûdet ¡a…d eder ve
√arâret √all eder.
Ve iki menîden ma«lû… olan ¡u∂vların itti§âli ayrılsa bir dahi bitişip
√a…î…aten mutta§ıl olmaz illâ ba¡∂ı ¡u∂v az kerre sinn-i §ıbâda munfa§ıl
olduktan sonra bitişip mutta§ıl olur, me&elâ sinn-i §ıbâda kemik münkesir
olsa …alîlen müncebir olup yine ke’l-evvel bitişir, ammâ sinn-i vu…ûfta
ve mâ-fev…inde olan sinnlerde ve sinn-i §ıbânın ek&er-i √âlinde √a…î…aten
mutta§ıl olmaz lâkin o münkesir olan kemiğin üzerinde düşbü≠ dedikleri πışâ gibi nesne bitip ayrılan kemikleri cem¡ edip mutta§ıl gibi eder.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ve evride damarlarının «urdeleri dahi kemik gibidir, sinn-i §ıbâda
parçalansa az kerre mülte™im olup √a…î…aten mutta§ıl olur. Ammâ evridenin büyükleri mu†la…an şerâyîn a§lâ mutta§ıl olmazlar, onların itti§âli
düşbü≠ ile olur.
Ve iki menîden ma«lû… olan ¡u∂vdan bir cüz™ no…§ân olsa o no…§ân olan
cüz™ün bedeli nâbit olup bitmez, o ma√all bilâ-cüz™ nâ…ı§ kalır. ¡A@m ve
¡a§ab gibi ¡u∂vlardan nâ…ı§ olanın yerine ¡a@m-ı â«er ve ¡a§ab-ı â«er bitmez,
ammâ la√m gibi demden ma«lû… olan ¡u∂v mün…alim ve mun…a†ı¡ olsa o
la√mın bedeli la√m-ı â«er bitip ve yerini doldurup mülte√im olur.
Ve o ¡u∂v ki kendide …uvvet-i menî olan demden ma«lû… ola, mun…alı¡
olup çıksa eger o ¡u∂vun ¡ahd ve zamânı ¡ahd-i menîye …arîb ise o ¡u∂vun
yerine bir mi&li dahi biter, me&elâ §abînin dişi çıktıkta yerine â«er diş biter;
eger ¡ahd-i menîye o ¡u∂vun mâddesinde olan mizâc-ı menevîsi üzere
mizâc-ı â«er geldiyse o ¡u∂v-ı mün…ali¡in ma√alli «âlî kalır ve yerine bir
mi&li dahi gelmez, kebîrin sinninin çıkmaması gibi.
Yine biz deriz ki √assâse ve müte√arrike olan ¡u∂v-ı vâ√idin ba¡∂ı kerre
mebde™-i √iss ve mebde™-i √areketi ¡a§ab-ı vâ√id olur ve ba¡∂ı def¡a da ayrı
olup mebde™-i √issi bir ¡a§ab olur ve mebde™-i √areketi ¡a§ab-ı â«er olur; her
√âlde mebde™-i √iss ü √areket ¡a§abdır, gerek √iss ve gerek √areket …uvâ-yı
nefsâniyyeyi a¡∂âya a¡§âbdan πayri nesne î§âl eylemez.
Ve yine biz deriz ki πışâ içinde melfûf olup dürülen a√şâ ya¡nî mi¡de
ve bağarsık gibi âlât-ı πıdâların üzerinde olan aπşiyelerin bitecek ma√alli
göğüs ve karının iç †arafında olan πışâ-i müsteb†ınların biridir. Ammâ
göğüste olan √icâb-ı mun§ıf ve evride ve şiryânât ve riye gibi ¡u∂vların
aπşiyelerinin menbiti ve bitecek ma√alli ∂ıl¡ların iç †araflarında olan πışâ-i
müsteb†ındır, ammâ cevfte olan a¡∂â ve ¡urû…ların aπşiyeleri menbiti ba†nın
¡a∂alâtının iç †arafında olan §ıfâ…-ı müsteb†ındır.
Ve yine deriz ki a¡∂â-i la√miyyenin cemî¡isi yâ lîfiyye olur, ¡a∂alde olan
la√m gibi yâ«ûd πayr-i lîfiyye olur, kebid gibi. Âlet-i √areke ancak lîf olur,
πayri ¡u∂vlar √arekete âlet olmaz. ◊areket-i irâdiyyenin âleti ¡a∂alde olan lîftir. ◊areket-i †abî¡iyye ra√imin ve damarların √areketi gibidir. Ve †abî¡î ile
irâdiyyeden mürekkeb olan √areket izdirâdda olan √arekettir. İzdirâd, ibtilâ¡
ve yutmak ma¡nâsınadır.
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Lîfler ev∂â¡ı ve hey™ât-ı ma«§û§aları i¡tibârı ile …uvâların birer fi¡line
âletlerdir: Lîf-i †avîl câ≠ibeye âlettir ve lîf-i ¡arî∂ dâfi¡a ve ¡â§ıreye âlettir ve
lîf-i müverreb mâsikeye âlettir.
Ve a¡∂âdan evride ve me&âne mi&âlinde †aba…a-i vâ√ide olanların envâ¡-ı
&elâ&e ya¡nî lîf-i †avîl ve ¡arî∂ ve müverrebleri birbirleriyle müntesic olup
örülmüştür, ammâ a¡∂âdan iki †aba…a olanlarda lîf-i ¡arî∂ †aba…a-i «âriciyyede olur, lîf-i †avîl ve lîf-i müverreb †aba…a-i dâ«iliyyede olurlar. Lâkin
lîf-i †avîlin sa†√-ı bâ†ına meyelânı ek&erdir ve bunun bu minvâl üzere
ma«lû… olduğunun √ikmeti ve ma§la√atı fi¡lleri müte∂âdde olan iki âlet bir
ma√allde [11a] müctemi¡ olmamaktır. Lîf-i †avîlin fi¡li ce≠b ve lîf-i ¡arî∂in
fi¡li def¡dir. Ce≠b ile def¡ ∂ıddlar olmakla âletlerinin bir ma√allde ictimâ¡ı
münâsib değildir belki evlâ olan lîf-i †avîl ile lîf-i müverrebin ictimâ¡ıdır
onun için ki †avîlin fi¡li ce≠b ve müverrebin fi¡li imsâktır, bu fi¡ller biri
birine ∂ıdd değillerdir. Lâkin em¡âda lîf-i ¡arî∂ olmaz, zîrâ em¡ânın …uvvet-i
mâsikeye i√tiyâcı …alîldir30 belki em¡ânın i√tiyâcı yalnız …uvve-i câ≠ibe ve
…uvve-i dâfi¡ayadır.
Ve ecsâmı mu√î† olan a¡∂â-i ¡a§abâniyye derûnunda ma«zûn olan cevâhir mu√â†a i¡tibârıyla iki …ısmdır:
¢ısm-ı evvel ¡u∂v-ı ¡a§abâniyle içinde olup mu√â† olan cevher beyninde
mücâneset ve mümâ&elet olup beynehümâda πarâbet olmayan cismlerdir,
a¡∂âyı mu√î† olan πışâlar gibi.
¢ısm-ı &ânî beynehümâda πarâbet olup mücâneset olmayanlardır, ervâ√ı
mu√î† olan nab∂ damarları gibi ki ona şerâyîn derler ve dahi πıdâyı mu√î†
olan evrideler gibi. ¢ısm-ı &ânînin ba¡∂ısı bir †aba…a olur ve ba¡∂ı â«eri
iki †aba…a olur, şerâyîn iki †aba…adır. Ve iki †aba…a olan a¡∂ânın iki †aba…a
olmasında fevâid vardır:
Fâide-i ûlâ cism-i ¡a§abânî-i me≠kûru teşa……u…tan ve pârelenmekten
√ıf@ ve §ıyânettir. Bu fâide nab∂ damarlarında √â§ıldır, zîrâ cism-i ¡a§abânî
olan nab∂ damarları dâimü’l-√arekettir. Her nesne ki dâimü’l-√areket ola,
30

O …alîlen olan i√tiyâcı dahi em¡âda olan te¡ârîc ka∂â eder. Lâkin Şey«’in bu kelâmından sonra bu fa§lda îrâd eylediği kelâmlarından @âhir olan, em¡âda lîf-i †avîl
ve …uvve-i câ≠ibe olmaktır lâkin kitâb-ı &âli&te ta√rîri üzere mi¡â-i müsta…îmden
mâ-¡adâ em¡ânın ek&erinde lîf-i †avîl olmaz, ke≠â …arrere’ş-Şâri√ü’l-¡Allâme.
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onu mu√kem vi&â… ile bağlamak ve i√tiyâ† edip bağına metânet ve isti√kâm
vermek lâzımdır.
Fâide-i &âniye yine şerâyînde olan ¡u∂v-ı ¡a§abânînin derûnunda ma«zûn
olanlardan ervâ√ı mesâmmât-ı ¡u∂vdan ta√allül eylemekten ve ¡u∂vun pârelenmesi ile dem-i şiryânı ∂ıyâ¡dan vi…âye ve √ıf@dır, zîrâ ervâ√ medâr-ı
√ayât ve dem-i şiryân ervâ√ın merkebidir, şânlarına ve mu√âfa@asına
ihtimâm ve i√tiyâ† lâzımdır. Şerâyîn †aba…a-i vâ√ide olduğu ta…dîr üzere
[menâfi≠in] açık olmasını ve devâm-ı √areket ile nab∂ damarları yarılıp şa……
olmasını teferrüs ve istiş¡âr eylediğimize binâen √aml ederiz ki †abî¡at-ı külliyye ervâ√ı §ıyânette ihtimâm ve i√tiyâ† edip şerâyînin iki †aba…a olmasını
i…ti∂â eyledi.
Fâide-i &âli&e ¡u∂v-ı vâ√idde olan şedîdü’l-√areke …uvve-i câ≠ibe ve
…uvvet-i dâfi¡adan her birinin başka başka ma√alleri olmaktır, mi¡de ve
em¡â-i sâireden her biri ikişer †aba…a olup …uvve-i câ≠ibe †aba…a-i «âriciyyede ve …uvve-i dâfi¡a †aba…a-i dâ«iliyyede olduğu gibi.
Fâide-i râbi¡a vech-i lâyı…a mürâ¡âttır, zîrâ bi-nev¡in mine’l-envâ¡ biri
birine muπâyir iki mizâcdan √âdi& olan iki fi¡lin ma§darı ¡u∂v-ı vâ√id olsa
o ¡u∂v iki †aba…a olmak münâsib ve emr-i §avâbdır. Bunun tav∂î√i budur
ki mi¡de ¡u∂v-ı vâ√iddir ve mi¡deden iki fi¡l §âdır olur, biri √iss ve â«eri
ha∂mdır. ◊iss bâridü’l-mizâc olan ¡u∂v-ı ¡a§abânîden √âdi& olur ve ha∂m
√ârrü’l-mizâc olan ¡u∂v-ı la√mânîden √âdi& olur. Pes mi¡de iki †aba…a olup
dâ«ili ¡a§abânî olup ma§dar-ı √iss oldu ve «ârici la√mânî olup ma§dar-ı
ha∂m oldu. Ve bunun ¡aksi olup dâ«ili la√mânî ve «ârici ¡a§abânî olmadığının vechi budur ki ¡u∂v-ı hâ∂ım meh∂ûm olan πıdâyı mümâss olmak lâzım
ve vâcib değildir ve …uvve-i lâmisenin ma√alli melmûsa mümâss olmadıkça √iss √âdi& olmaz. Eger mi¡denin dâ«ili la√mânî ve «ârici ¡a§abânî olsa
«âricde olan ¡u∂v-ı ¡a§abânî πıdâyı √isse mebde™ olmazdı.
Yine biz deriz ki ba¡∂ı a¡∂ânın mizâcı demin mizâcına …arîb olur, la√m
gibi. Dem la√mı taπdiyede olan isti√âlât için ta§arrufât-ı ke&îreye mu√tâc
olmaz, onun için la√mda tecâvîf ve bu†ûn kılınmadı, zîrâ πıdâ la√mda
mülâ…î olduğu gibi la√ma isti√âle etmekle müddet-i ke&îre mek& için bu†ûn
ve tecâvîf olmak îcâb eylemedi. Ve a¡∂âdan ba¡∂ı â«erin mizâcı deme
ba¡îd olup dem ¡u∂vun müşâkilesine isti√âleden mu…addem isti√âlât-ı
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mütederriceye mu√tâc olup ve isti√âlât-ı mütederricenin zamân-ı √u§ûlü
mütemâdî olup dem πıdâyî olmadıkta i…âmet edecek bir ma√alle mu√tâc
olduğuna binâen bu mi&lli ¡u∂vun ba¡∂ılarında bir tecvîf kılındı, ¡a@m-ı
sâ…ayn ya¡nî incik kemikleri gibi. Ve ba¡∂ı â«erde müte¡addid tecvîfler
kılındı, fekk-i esfel ya¡nî aşağı †arafta olan çene kemiği gibi. Her a¡∂â ki
mu†la…an tecvîfe mu√tâc ola, va…te vefâ edecek πıdâdan ziyâde πıdâdan
mîre cem¡ine ve ifrâzına mu√tâcdır, tedrîcle isti√âlâtı tekmîl edip zamân-ı
âtîde πıdâ olmağa §âli√ olsun için a¡∂â-i re™îseye vârid olan fu∂ûlünü civârında olan a¡∂â-i ∂a¡îfeye def¡ eder, …alb fu∂ûlünü iki ib†e ya¡nî iki koltuğa
ve dimâπ fu∂ûlünü kulak ardına ve kebid fu∂ûlünü uyluklara def¡ eyledikleri gibi.

el-Cümletü’l-Ûlâ Min-Hâ≠e’t-Ta¡lîmi Fi’l-¡İ@âmi ve
Hiye ¿elâ&ûne Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü Minhâ ¢avlün Külliyyün Fi‘l-¡İ@âmi ve’l-Mefâ§ıli
¡İ@âm bir nev¡ ¡u∂vdur ki ta√tında a§nâf-ı ke&îresi vardır, cümle-i
a§nâfından:
~ınf-ı evvel o ¡a@mdır ki onun bedene …ıyâsı esâsın binâya …ıyâsı gibidir,
nitekim binâ esâs üzere kurulduğu gibi beden dahi o ¡i@âm üzere kurulmuştur, fe…âr-ı §ulb mi&lli ve o ¡i@âma «arezât-ı @ahr dahi derler, sefîne evvelâ
na§b olunan «aşebe üzere binâ olunduğu gibi beden-i insân dahi «arezât-ı
me≠kûre üzere binâ olunmuştur.
~ınf-ı &ânî o ¡a@mdır ki onun bedene …ıyâsı micenn ve vi…âyenin ya¡nî
kalkan dedikleri silâ√ın ve vi…âyenin müteva……âya …ıyâsı gibidir, yâfû«
¡a@mı gibi ya¡nî başta olan dimâπı √âvî kâse gibi kemik.
~ınf-ı &âli& o ¡a@mdır ki onun bedene …ıyâsı mü§âdemâtı ve mû≠iyâtı
müteselli√ten dâfi¡ olan silâ√ …ıyâsı gibidir, o ¡a@ma sinsin derler, cem¡i
senâsin gelir, fe…âr-ı @ahre üzere diken gibi nâbit olup mü§âdemâttan ve
katı nesnelerden fı…arâtı √ıf@ eder.
~ınf-ı râbi¡ o ¡a@mdır ki parmaklarda olan mefâ§ıl kemikleri beyninde
olan fürcelere √aşv olur, ona ¡a@m-ı simsimânî derler, simsim gibi yapışık
olduğu için.
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~ınf-ı «âmis o ¡a@mdır ki ¡alâ…aya mu√tâc olan a¡∂âya ta¡allu… eder
¡alâ…ası olur, ¡a@m-ı lâmî gibi, √ancere ¡a∂alesi ile lisân mi&llilerin o ¡a@m
¡alâ…asıdır. ¢alem-i Yûnânî ile yazılan lâm resmine müşâbih olmakla ona
¡a@m-ı lâmî derler.
Ve bi’l-cümle a§nâf-ı ¡i@âm ebdâna di¡âme ve …ıvâm gibidir. Ve o ¡a@m
ki onun menfa¡ati fa…a† bedene di¡âme ve vi…âye olmağa mün√a§ır olup
ta√rîk-i a¡∂âda med«ali olmaya, o ¡a@m mu§met olur ya¡nî tecvîfi olmaz,
deliksizdir lâkin a¡∂âda bulunması ∂arûrî olan mesâmmât ve fürceler
mevcûddur, onların vücûdu mu§met olmasına «alel vermez.
Ve o ¡a@m ki bedenin ona i√tiyâcı di¡âme olmak için olduğu gibi √areket
için dahi mu√tâc ola, mi…dâr-ı tecvîfi ziyâde ve hem tecvîf-i vâ√id olup
tecvîf vasa†ta olur onun için ki tecvîfi minvâl-i mu√arrer üzere olan ¡a@mın
πıdâsı müteferri… 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.
Ve bu ¡a@mın tecvîfini ta¡rîfte ≠ikr olunan ev§âfın her birinde birer fâide
vardır: ±ikr olunan tecvîfin ziyâde ve vâsi¡ olmasının fâidesi o ¡a@m ziyâde
«afîf olmasıdır. Ve tecvîf vâ√id olmasının fâidesi ¡a@mın ziyâde §alâbet üzere
olmasıdır. Ve ¡a@mın §alâbetinin fâidesi √areket-i ¡anîfe ile münkesir olmamasıdır. Ve mu««un fâidesi mâ-te…addemde şer√ ettiğimiz minvâl üzere
¡a@mı taπdiye etmektir. Ve dâimâ mu««-ı me≠kûr ¡a@mı ter†îb etmekle ¡inde’l√areke tecfîf ve yübûset †ârî olup ve cefâf √asebiyle tefettüt ¡ârı∂ olmaktan
¡a@mı mu√âfa@adır. Ve mu««un fâide-i u«râsı dahi budur ki o mu«« ile ¡a@mın
tecvîfi memlû ve ma√şüvv olmakla ¡a@m-ı mu§met gibi metîn ve müsta√kem
olur, ¡a@mın tecvîfi …alîl olur. Ve ¡a@mın tecvîfi …alîl olur eger ve&â…at ve
metânete √âcet ek&er olursa. Ve tecvîf ek&er olur eger «iffete √âcet olursa.
¡İ@âm-ı müşâşiyyede31 √âcet «iffete ek&er olmakla tecâvîf-i ke&îreli «al…
olundu, ¡i@âm-ı mi§fât gibi, zîrâ mi§fâtta32 olan tecâvîf-i isfenciyye πıdâya
ma…arr olduğundan mâ-¡adâ fu∂ûl-i mu«â†ıyye-i medfû¡anın «urûcuna ve
râyi√a ile mükeyyef havânın dimâπa vu§ûlüne sebîl olması ¡a@mın «iffetini
ve tecâvîfinin ke&retini îcâb ve i…ti∂â eyledi. [11b]
31
32

“Müşâşe” yumuşak kemiktir.
“Mi§fât” burun deliklerinin süzgüsüdür.
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Ve ¡i@âmın küllîsi biri birine mücâvir ve mülâ…îdir, aralarında mesâfe-i
ke&îre olmaz. Ba¡∂ılarında mesâfe-i …alîle mevcûde olur lâkin o mesâfe-i
…alîleyi ¡a@ma mül√a… olup mâ-te…addemde me≠kûr menâfi¡ için ma«lû…
olan ¡u∂v-ı πu∂rûfî veyâ«ûd πu∂rûfa şebîh olan a¡∂â-i sâire doldurup mülâ…î
ve mutta§ıl hükmünde olurlar. Ve iki ¡a@m arasında mesâfe …alîle olup
mâ-te…addemde ≠ikr olunan menâfi¡-i πu∂rûfu i…ti∂â eder nesne bulunmasa
o iki ¡a@m biri birinden munfa§ıl olurlar. Mücerred mutta§ıl olsunlar için
πu∂rûfla o mesâfe işπâl ve imtilâya mu√tâc olmaz, la√m ile imtilâ kâfîdir,
fekk-i esfel ya¡nî altta olan çene kemiği bu minvâl üzeredir.
¡İ@âmın biri birine mücâvereti vücûhla olur:
Vech-i evvel: Mücâvir olan iki ¡a@m arasında mevcûd olan maf§al selis
olur.
Vech-i &ânî: Beynehümâda maf§al ¡asir, πayr-i mev&û… olur ya¡nî §u¡ûbetle «areketi …âbil olur.
Vech-i &âli&: Beynehümâda maf§al müve&&a… olur ya¡nî o maf§al mâni¡-i
√areket olacak …adar bağlı olur lâkin vi&â…ı gâhîce derz ile gâhîce merkûz
olmakla ya¡nî e√adühümâ â«ere gömülmekle ve gâhîce biri birine çiriş
mi&lli ru†ûbetler ile yapışmakla olur.
Vech-i evvel ya¡nî maf§alı selis olan o maf§aldır ki iki ¡a@mının biri
sühûlet ile √areket eder ve ¡a@m-ı â«eri √areket eylemez, maf§al-ı rusπ gibi,
zîrâ bilekten aşağı olan ¡a@m sühûletle müte√arrik ve ¡a@m-ı sâ¡id ya¡nî kol
kemiği sâkindir.
Ve vech-i &ânîde ya¡nî beynehümâda olan maf§al ¡asir-i πayr-i mev&û…
olan §ûrette yalnız iki ¡a@mın biri …alîlü’l-mi…dâr ve §u¡ûbetle √areket eder,
ammâ ¡a@m-ı â«er …a†¡â √areket eylemez, rusπ ile muş†33 mâ-beyninde olan
maf§alın √areketi yâ«ûd muş†un ¡i@âmında olan mefâ§ılın √areketi gibi.
Ammâ vech-i &âli&te ya¡nî beynehümâda maf§al müve&&a… olan §ûrette
iki ¡a@mın biri için yalnız √areket mümkin olmaz, ¡i@âm-ı …assın maf§alları gibi. “¢ass” §adrın vasa†ı ve a∂lâ¡ının mülte…âlarına derler. Bu …ısm-ı
&âli&te olup vi&â…ı rekz †arî…i ile olmak iki ¡a@mın birinde ziyâde ve birinde
nu…re olup o ziyâde nu…re içinde dişlerin menâbitinde √arekete münâfî
irtikâzı gibi mürtekiz ve maπrûz olmak ile olur.
33

Muş†un teşrî√i yirmi ikinci fa§lda ≠ikr olunur inşâallâhu ta¡âlâ.
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Ve yine …ısm-ı &âli&te olan vi&â… derz ile olmak iki ¡a@mdan her birinin
minşâr gibi te√ârîri ve esnânı ya¡nî destere gibi biri birinden munfa§ıl dişleri
olup e√adühümânın dişleri â«erin dişleri aralığına girip kenâd olunmakla
olur, nitekim §affârûn §afâyi√-i nu√âsı bu minvâl üzere terkîb ederler. Bu
va§la şân ve derz tesmiye olunur, ¡i@âm-ı …ı√fın maf§alları bu minvâl üzere
müderrezdir.
Ve …ısm-ı &âli&te bi-†arî…i’l-ilzâ… olan maf§aldan †ûlen mülza… olan, sâ¡id
dedikleri kol kemikleri mi&llidir. Ve ¡ar∂an mülza… olan, fı…arât-ı süflânın
maf§alları gibi, zîrâ fı…arât-ı ¡ulyânın mefâ§ılı müve&&e…a değildir.
el-Fa§lu’&-¿ânî Minhu Fî-Teşrî√i’l-¡A@mi’l-¢ı√fı ve Menfa¡atihi
Bi’l-cümle ¡a@m-ı …ı√fın menfa¡ati dimâπa cünne-i sâtire olup âfâttan
dimâπı mu√âfa@adır. Ammâ …abâil-i34 ke&îre ve birden ziyâde ¡a@mdan
terkîb olunmasının menfa¡ati iki cümleye mün…asımdır: Biri ¡a@mın ≠âtına
na@ar ile olan menfa¡at ve biri ¡a@mın mu√tevî olduğu ma√vîye na@ar ile
olan menfa¡attir.
Ammâ cümle-i ûlâ olan menfa¡at iki §ınftır.
~ınf-ı evvel: E√adühümâya i§âbet eden âfet â«ere i§âbet ve sirâyet etmemek menfa¡atidir, zîrâ cümle-i …ı√f ¡a@m-ı vâ√id olsa bir †arafına i§âbet eden
kesr ve ¡ufûnet mi&lli âfetlerin ma∂arratı †araf-ı â«ere i§âbet eylemesi vâcib
ve lâzım olur, ammâ ¡a@m-ı …ı√f müte¡addid olmakla sereyânın vücûbu
mündefi¡ olup gâhîce bi’l-mücâvere sârî ve gâhîce bi’l-muπâyere §a√î√ ve
sâlim olur.
~ınf-ı &ânî: ¡A@m-ı vâ√idde olan bir nev¡ †abî¡attan def¡-i ¡usret menfa¡atidir, zîrâ ≠ikri âtî «u§û§lar i…ti∂â eder ki ¡a@m-ı …ı√fın ba¡∂ı mevâ∂i¡i §ulb
ve ba¡∂ı â«eri leyyin ola ve yine i…ti∂â eder ki ba¡∂ı ma√all müte«al«il ve
ba¡∂ı â«er mütekâ&if ola ve ke≠âlik ba¡∂ı cüz™ ra…î… ve ba¡∂ı â«er πalî@ ola.
¢ı√f ¡a@m-ı vâ√id olsa †abî¡at dahi vâ√ide olmakla bu mi&lli ef¡âl-i müte∂âddenin §udûrunda †abî¡ata ta¡ab ve √ayret gelmesi bi’l-bedâhe &âbit olurdu,
34
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olan “…abâil” …ı√fın cüdrân-ı erba¡asına ı†lâk olunur lâkin bu ma…âmda mu†la…an
baş kemiklerinin parçaları murâddır.
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ammâ ¡a@mın ve ¡a@mda olan †abî¡atın ta¡addüdü ile ma∂arrat-ı me≠kûrenin
indifâ¡ı menfa¡at-i celîle olur.
Ammâ cümle-i &âniye olan menfa¡at …ı√f şü™ûnuna …ıyâs ile mu¡tebere olan menfa¡attir ya¡nî cüdrân-ı …ı√fın dürûzu i¡tibârı ile √â§ıla olan
menfa¡attir, yine o menfa¡at dahi iki …ısmdır:
~ınf-ı evvel: Nefs-i dimâπa …ıyâs ile √â§ıla olan menfa¡attir bu vechle ki
dimâπdan ta√allül edip menâfis-i ¡a@mda nüfû≠u mümkin olmayan eb«ıre-i
πalî@anın «ârice çıkmasına dürûz ve şü™ûn-ı me≠kûre sebîl ve †arî… olup
dimâπ ma∂arrat-ı eb«ıreden na…î ve pâk olur.
Ve dürûz i¡tibârı ile olan menfa¡atin §ınf-ı &ânîsi dimâπda nâbit olan
a¡§âbdan munfa§ıl elyâfın «urûcuna dürûz-ı me≠kûrenin †arî… olmasıdır.
Ve dürûz-ı me≠kûrenin iki menfa¡ati dahi vardır ki hem dimâπa …ıyâs ile
hem iki şey™-i â«ere …ıyâs ile i¡tibâr olunur:
Evvelki menfa¡at dürûz-ı me≠kûre «âricden dimâπa vâ§ıl olan ¡urû… ve
şerâyîne †arî… olmaktır. Ve
İkinci menfa¡at dimâπı √âvî olan √icâb-ı πalî@ şü™ûn-ı me≠kûreye
teşebbü& ve ta¡allu… etmekle dimâπdan &i…ali ve ağırlığı ta«fîf olunmaktır,
zîrâ o ta¡allu… sebebi ile müsta…ill olup dimâπa ma√mûl olmaz.
İki emr ve iki menfa¡at sebebi ile …ı√fın şekl-i †abî¡îsi istidâredir. O
iki emrin birisi dâ«ile …ıyâsladır. Ve o menfa¡at cevher-i dimâπın ma√alli
vâsi¡ olmaktır, zîrâ [iki] cismin mu√î†leri mütesâvî olup biri küriyyü’ş-şekl
ve biri mu∂alla¡ olsa şekl-i kürînin dâ«ilinin mesâ√ası mu∂alla¡ın dâ«ili
mesâ√asından ezyed ve ek&er olur.
Ve istidâreyi mûcib iki emr ve menfa¡atin ikincisi «ârice na@ar ile olur.
O menfa¡at mü§âdemât-ı «âriciyyeden …ı√fın münfa¡il olmamasıdır, zîrâ
şekl-i kürînin infi¡âli eşkâl-i sâirenin infi¡âlinden …alîl olur ≠evâyâsı olmamak √asebiyle.
Ve …ı√fın «il…ati istidâresi †ûlânîdir, zîrâ a¡§âbın menâbiti †ûle mev∂û¡dur, menâbitinde a¡§âb tezâ√um ve te∂âπu† eylemesin için. ‰ûlde ziyâde
olmak …ı√fa şekl-i †abî¡î olur.
Ve …ı√fın iki †arafından nütû™u ve irtifâ¡ı vardır, biri …uddâma ve biri «alfedir, zîrâ bu iki nütû™ ve irtifâ¡ olmasa …uddâm ve «alf †arafları mün√adir olan
a¡§âba ma√all kalmazdı; o a¡§âbın be…âsı için nütû™ şekl-i †abî¡î oldu.
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Ve bu mi&lli şeklde √a…î…î üç dürûz ve iki ¡aded dahi kâzib derzler vardır:
Dürûz-ı &elâ&e-i √a…î…îden:
Derz-i evvel ¡a@m-ı …ı√f ile alın kemikleri aralarında derz-i müşterektir ve …avsiyyü’ş-şekl ya¡nî yay şeklindedir hâkezâ, bu derze iklîlî derler.
Şekl: Derzün müşterekün beyne’l-…ı√fi ve’l-fekki’l-a¡lâ’l-…avsiyyi:

Ve dürûz-ı &elâ&e-i √a…î…iyyenin ikincisi re™sin †ûlünü muna§§ıf derz-i
müsta…îmdir. Yalnız derz-i müsta…îme sehmî derler, lâkin derz-i sehmî bir
†araftan derz-i iklîlîye müntehî olmakla müntehî olduğu cihetten seffûdî35
derler. Bu derzin şekli ¡amûd gibi …ı√fın vasa†ında olur. Bu şekl-i seffûdînin
müşâbeheti şol …avsın şeklidir ki ¡amûd gibi vasa†ında bir müsta…îm «a††
…âim ola, hâkezâ:

Ve derz-i &elâ&e-i √a…î…iyyeden derz-i &âli& «alf-i re™s ile …â¡ide-i re™s
arasında müşterektir, zâviye hey™etinde hey™etinde olup zâviyenin no…†asına sehmînin †arafı mutta§ıl olur; bu derz-i &âli&e derz-i lâmî derler,
…alem-i Yûnânî ile yazılan lâm hey™etinde olduğu için ve hüve ke≠â. [12a]
Bu derz-i lâmî ≠ikri sâbı… iklîlî ve sehmî ile cem¡ olunsa şekli bu minvâl
üzere olur hâke≠â:

35

“Seffûd” tennûr vezni üzere şol √adîdedir ki üzerinde lu√ûmu şeyy ederler.
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Ammâ kâ≠ibe olan iki derzler re™sin †ûlünde olurlar: Biri sehmînin
sağında ve biri solunda olup sehmîye müvâzî ve mu√â≠î olurlar lâkin bu
iki derz-i kâ≠ibler kemiğin ¡um…una dâ«il olmazlar, ancak @âhirinde olurlar, onun için o iki derze derz-i …ışriyân dahi derler, kabukta olan derze
müşâbih olduğu için. Bu iki kâ≠ib derzler derz-i √a…î…î ile cem¡ olunsa
hey™et ve şekli bu minvâl üzere olur:

[kâ≠ib, müşterek, lâmî, …ı√f]
Bu ma…âma gelince ≠ikr olunan eşkâl tâmmü’d-dürûz olan re™sin şekl-i
†abî¡îsidir.
Ammâ re™sin πayr-i †abî¡î olan şekli üçtür:
Evvelkisi re™sin şekl-i †abî¡îsinde mevcûd olan iki nütû™dan …uddâmda
ya¡nî önde olan nütû™ bulunmamaktır. Bu nütû™u nâ…ı§ olan re™sin iklîli ile
müsemmâ olan derzi olmaz.
Şekl-i πayr-i †abî¡înin ikincisi re™sin «alfinde ya¡nî art †arafında olan
nütû™un olmamasıdır. Bu re™ste derz-i lâmî olmaz.
Şekl-i πayr-i †abî¡înin üçüncüsü re™sin …uddâm ve «alfinde olan nütû™ların ikisi dahi olmamaktır. Bu §ûrette re™s †ûlen ve ¡ar∂an mu√î†i mütesâvî
küre-i √a…î…iyye gibi olur.
Ve e†ıbbânın fâ∂ılı Câlînûs der ki bu şeklde dâ«il-i mu√î†te olan eb¡âd
†ûl ve ¡ar∂da berâber oldular ise bu ¡adâlet i…ti∂â eder ki dürûzda dahi ¡adâlet ola. Şekl-i †abî¡îde †ûlde derz-i vâ√id ve ¡ar∂da iki derz var idi. Şekl-i
πayr-i †abî¡înin üçüncü şeklinde ¡adâlet i…ti∂â eder ki †ûlde derz-i vâ√id,
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¡ar∂da dahi derz-i vâ√id ola ve ¡ar∂da olan derz ¡ar∂ın vasa†ında olup kulaktan kulağa …adar ola, nitekim †ûlde olan derz re™sin vasa†ında olduğu gibi.
Ve yine fâ∂ıl-ı mezbûr Câlînûs der ki şekl-i πayr-i †abî¡înin ≠ikr eylediğimiz eşkâl-i &elâ&esinden mâ-¡adâ şekl-i râbi¡i olmak i√timâli yoktur,
zîrâ şekl-i râbi¡ olmak ancak re™sin ¡ar∂ı †ûlünden ziyâde olmakla olur.
Ve bu†ûn-ı dimâπ re™sin †ûlünde olmakla †ûlün no…§ân olması bu†ûnun
te∂âyu…unu veyâ«ûd cevher-i dimâπın …adr-ı kifâyeden no…§ân olmasını
i…ti∂â eder. Ve bu iki emrden her birisi √ayâta münâfîdir ve †ûlün no…§ân
olması mu√temel değildir.
Buna binâen Bu…râ†’ın eşkâl-i re™s dörttür, biri †abî¡î ve üçü πayr-i †abî¡îdir dediğini Câlînûs ta§vîb edip Bu…râ†’ın bu ma…âli emr-i §avâbdır dedi,
fa’rif ≠âlike.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Minhu Fî-Teşrî√i Mâ-Dûne’l-¢ı√fı
Fa§l-ı &ânîde teşrî√ini şer√ ve beyân eylediğimiz ¡a@m-ı …ı√ftan mâ-¡adâ
re™sin dahi beş ¡a@mı vardır, dördüne cüdrân derler, dimâπın dîvârları
me&âbesindedir ve biri …â¡ide ve temel me&âbesindedir. Bu cüdrân-ı erba¡a
bi’l-cümle yâfû«tan ya¡nî kelle kemiğinden a§lebdir onun için ki sa…a†ât-ı
§ademâtın ek&eri cüdrân üzere vâ…i¡ olur.
Ve …ı√f ve yâfû«un ta«al«ulüne ve se«âfetine mesîs-i √âcet ziyâdedir.
İki vechten:
Vech-i evvel dimâπdan ta√al√ül eden eb«ıre …ı√fın menâfisine nüfû≠
etmektir, zîrâ müte«al«il ve sa«îf olan cismin menâfis ve menâfi≠i dahi
sa«îf ve vâsi¡ olur.
Ve vech-i &ânî cevher-i dimâπa &i…ali ve ağırlığı …alîl olmaktır.
Cüdrân-ı erba¡a beyninden ziyâde §alâbetli mu™a««arda ya¡nî ensede
olan ¡a@m-ı cidârdır, zîrâ ense †arafı gözden πâibdir, göz onu mu√âfa@a edemez, mû≠iyât ek&eriyyâ enseye i§âbet eder.
Cüdrân-ı erba¡adan cidâr-ı evvel cebhedir ya¡nî alın kemiğidir. Ve cebhenin √addi ve sınırı fev… †arafından …ı√f ile cebhenin müşterek oldukları
derz-i iklîlîdir; †araf-ı esfelden sınırı o derzdir ki iklîlînin bir †arafından bed™
edip esfel †arafına ≠âhib olur ve kaşlar katında gözlere mürûr edip iklîlînin
†araf-ı â«erine müntehî ve müntemî olur.
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Ammâ sağda ve solda olan iki cidârlar kulak olan kemiklerdir. O iki
kemiklere √acreteyn derler ziyâde §alâbetli olduğundan. Ve bu iki cidârdan
her birinin √addleri ve sınırları fev… †arafından derz-i …ışrî ya¡nî sehmînin
sağında ve solunda olan kâ≠ib derzler ve †araf-ı esfelden o derzdir ki lâmînin †arafından gelip mürûr eder ve iklîlîye müntehî olur. Ve …uddâmından
derz-i lâmî ve esfel †arafından o derzdir ki baş kemiği ile ¡a@m-ı vetedî ya¡nî
…â¡ide beyninde müşterek olup lâmînin iki †araflarında müntehî olur.
Ammâ dimâπın …â¡idesi bir ¡a@mdır ki dimâπın ¡i@âm-ı sâiresini ta√ammül edip götürür, ona vetedî derler. Ve bu vetedî πâyette §alâbetlidir ve
§alâbette iki vech ile ma§la√at ve menfa¡at vardır:
Vech-i evvel §alâbet-i re™sin ¡i@âm-ı sâiresini √amle mu¡în olur.
Vech-i &ânî a§leb olan ¡ufûneti az …abûl eder, …avâ¡id-i dimâπda mevcûd olan fu∂ûlün ta¡affünü ona az sirâyet eder. ¡A@m-ı …â¡ide ta√t-ı fu∂ûlde
olmakla dâimâ mevâdda ma§abb olur, binâen ¡aleyh ta§lîbinden i√tiyâ†
olunmak i…ti∂â eder
Ve yemîn ve yesârda olan §udπların her cânibinde ikişer kemik vardır,
§alâbetlidir, §udπun †ûlünde müverreben mev∂û¡lardır, §udπa mürûr eden
¡a§abı setr edip örterler, ona ezvâc tesmiye olunur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i’l-¡İ@âmi’l-Fekkeyni
Fekk ve §udπdan her birinin ¡aded-i ¡i@âmları fekkin dürûzunu beyân
eylediğimizde @âhir ve mütebeyyin olur. Ve dürûz-ı fekk beyânında biz
deriz ki fekk-i a¡lâyı fev… †arafından ta√dîd eder o derz ki fekk-i a¡lâ ile
cebhe beyninde müşterektir, o derz kaşların altından mürûr edip bir §udπdan bir §udπa vâ§ıl olur ve alt †araftan dişler menâbiti olan ya¡nî diş bittiği
ma√all ta√dîd eder. Ve iki cânibden sınırı o derzdir ki nâ√iye-i ü≠ünden
gelip ¡a@m-ı vetedînin azı dişler verâsında ya¡nî ardında olan ma√alli ile
fekk-i a¡lâ beyninde müşterek olur ve …alîlen insî †arafına meyl ve te&ennî
eder. Ve te&ennîden sonra √âdi& olan derzin †arafı ≠ikri âtî olan fekk-i a¡lâyı
†ûlen ta…sîm eyleyen derzin esfeline müntehî olur. Bu ≠ikr eylediğimiz
dürûz o derzlerdir ki fekke-i a¡lâyı bi-külliyyetihâ ta√dîd eder.
Ve bu √udûdda dâ«il biraz dürûz dahi vardır ki fekk-i a¡lâyı o dürûz ¡i@âm-ı
müteferri…aya ta…sîm edip ¡i@âm-ı ma…sûmeye √udûd ve sınır olurlar:
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O dürûz-ı dâ«iliyyenin evvelkisi …arîben işâret eylediğimiz derzdir ki
fekk-i a¡lâyı †ûlen ta…sîm eder.
Ve ikincisi o derzdir ki iki kaşın arasından bed™ edip iki ön dişler arasının mu√â≠âtına ve karşısına vâ§ıl olup müntehî olur.
Ve üçüncüsü o derzdir ki derz-i &ânînin bed™ eylediği ma√allden ya¡nî
iki kaş arasından bed™ edip meyelân ile mün√adir olarak rubâ¡iyye ile nâb
arasında müntehî olur. “Rubâ¡iyye” iki ön dişlerin sağında ve solunda ve
ke≠âlik “nâb” rubâ¡iyyenin sağında ve solunda olan birer dişlerdir. Bu
derz-i &âli& yalnız sağ †arafa ma«§û§ değildir belki sağ †arafta olduğu gibi
sol †arafta dahi vardır.
Fekkin dâ«ilinde olan işbu ≠ikr olunan dürûz evâsı†-ı &elâ&e ile fekk-i
a¡lânın †arafları olup fekk-i a¡lâ ve ¡a@m-ı vetedî beyninde müşterek derzler
ile kulak müte√addid ve sınırlanmış olur.
Menâbit-i esnân-ı me≠kûre mu√â≠âtı beyninde ya¡nî &eniyye ve
rubâ¡iyye ve nâb dişleri bittikleri ma√all karşılarında mü&elle&ü‘ş-şekl iki
¡a@m olur, lâkin o iki mü&elle&in …â¡ideleri menâbit-i esnâna müntehî olmaz
belki menâbit-i esnândan mu…addem mun«urâna …arîb iki burun deliklerine yakın ma√allerde ve beynehümâyı …â†ı¡ ve ¡ar∂ tarafına ≠âhib bir derz
olup dürûz-ı fekkten evâsı†ta olup ≠ikr olunan üç derz …â†ı¡ ve mu¡teri∂
olan derz-i me≠kûru tecâvüz edip mu…addemâ ≠ikr eylediğimiz müntehâlarına vâ§ıl olur. Binâen ¡aleyh o ¡a@m-ı mü&elle&ler …urbünde iki ¡a@m-ı â«er
√âdi& olur ki o ¡a@m-ı â«eri bi’l-cümle mü&elle&lerin …â¡ideleri ve esnân-ı
me≠kûrenin menâbiti ve fekkin iki †arafta olan derzleri mu√î† olur. Ve o iki
¡a@mı fekkin vus†ânî dürûz-ı &elâ&esinden nüzûl eden derz fa§l edip o ¡a@m-ı
maf§ûllar için derz-i [12b] fâ§ıl katında …âimetân olmak üzere iki zâviye
√âdi& olur ve iki nâb dişleri katında zâviye-i √âdde ve mun«urân katında
zâviye-i münferice √âdi& olur.36
Ve fekk-i a¡lâ dürûzundandır o derz ki müşterek-i a¡lâdan nüzûl edip
nâ√iye-i ¡ayna gelir ve nu…re-i ¡ayna ya¡nî göz çukuruna geldiği gibi
36

İki «a††-ı müsta…îmden e√adühümâ â«erin üzerine ¡amûd gibi vâ…i¡ olup bir zâviye √âdi& olursa ona “…âime” derler, hâke≠â: (┘) İki zâviye √âdi& olur ise ona
“…âimetân” derler, hâke≠â: (┴) Eger o iki «a†tan √âdi& olan zâviye “…âime”den
vâsi¡ olursa ona “münferice” derler, hâke≠â: () Eger …âimeden ∂ayyi… olursa ona
√âdde derler, hâke≠â: () ◊âdde ile münfericenin ictimâ¡ı §ûreti hâke≠â: ()
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nu…reye dâ«il olmazdan mu…addem üç bölük olup evvel bölük beyne’lcebheti ve’l-fekk müşterek olan derz-i ¡âlî altından ve nu…re-i ¡ayn ya¡nî gözün
çukuru üstünden mürûr eder √attâ √âcibeyne ya¡nî kaşlara mutta§ıl olur. Ve
ikinci bölük evvel bölüğün altından ke≠âlik mürûr edip mutta§ıl olur lâkin
nu…re-i ¡ayna dâ«il olmaz. Ve üçüncü bölük nu…re-i ¡ayna dâ«il olup ba¡dehu o dahi ta√t-ı √âcibden mürûr eder ve mutta§ıl olur. Bu dürûzdan olup
ta√t-ı √âcibde olan derze …ıyâs ile esfel olan derz derz-i a¡lânın mümâss
olduğu mev∂i¡den eb¡addır. Lâkin dürûz-ı &elâ&e-i me≠kûreden derz-i
evvelin ifrâz eylediği ¡a@m a¡@amdır ba¡dehu derz-i &ânînin ifrâz eylediği
a¡@amdır ba¡dehu derz-i &âli&in ifrâz eylediği a¡≠amdır.
Beyânu Menâfi¡ü‘l-Enf: Enfin menfa¡atleri üçtür ve üçü dahi @âhir ve
âşikârdır:
Menfa¡at-i ûlâ: Enfin müştemil olduğu tecvîf istinşâ…a mu¡în olur ve
havâ-i ke&îr tecvîfte ma√bûs ve ma√§ûr olmakla ta¡dîl olunup ba¡dehu o
havâ dimâπa nüfû≠ eder, zîrâ havâ-i müstenşa…ın cüllü ya¡nî ek&eri ve
mu¡@amı her ne …adar riyeye nüfû≠ eder ise lâkin §âli√ü‘l-mi…dâr havâdan
bir şa†r ya¡nî bir cüz™ dahi dimâπa §u¡ûd eder. Pes dimâπ ¡u∂v-ı re™îs olmakla
ona nüfû≠ eden cüz™ cüz™-i mu¡tedil olmak lâzım olur. Ve teşemmüm …a§d
olunan instinşâ… için yine enfin zâidetân tesmiye olunan âlet-i şemmin
…urbünde ma√all-i vâ√idde havâ-i §âli√i idrâk-i râyi√a ek&er ve evfa… olsun
için cem¡ eder Bu me≠kûrların cümlesi üç menfa¡attir ki menfa¡at-i vâ√ide
√ükmünde olurlar. Ve menâfi¡-i &elâ&e-i müte…addimeden:
Menfa¡at-i &âniye: Enf ta…†î¡-i √urûfta √ancere mi&lli âletlere mu¡în
olup o âletlerin §avtı √urûfa ta…†î¡ ve ta…sîm edip i«râc ve i@hâr eylemesini
teshîl eder. Ve §avtı √âmil olan havâdan bir mi…dârı enfe nüfû≠ etmekle
ta…†î¡-i √urûf olan ma√allden havânın ta…†î¡e mâni¡ tezâ√umu mündefi¡
olur. Bu menfa¡atler menfa¡at-i vâ√ide içinde iki menfa¡attir. Havâ-i √urûfu
mi…dâr-ı lâyı… üzere kılmakta fi¡l-i enfin na@îri mizmârın ensesinde olan
deliklerden o deliktir ki her dâim açık durur, parmak veyâ«ûd â«er şey™ ile
sedd olunmaz. Enfin
Menfa¡at-i &âli&esi: Fu∂ûl-i mündefi¡a-i mu«â†iyyeye setr olup na@arı
fu∂ûl-i müsta…≠erîye vu…û¡dan §avn ve √imâye eder. Ve enf âlet-i nef«
olmakla nef∂-i fu∂ûle ya¡nî mu«â† mi&lli ru†ûbetleri i«râca mu¡în olur.
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Teşrî√ü ¡İ@âmu’l-Enf: Enfin ¡i@âmının terkîbi o iki ¡a@mdan olur ki
onlardan her birinin şekli şekl-i mü&elle&e müşâbihtir. Fev… †arafları iki
zâviye ile biri birine mülâ…î olurlar ve …â¡ideleri bir zâviye ile biri birine
mümâss ve mutta§ıl olup iki zâviye ile müfterı… olurlar ya¡nî ayrılırlar. Ve
o iki ¡a@mlardan her biri fekkin dürûzundan iki †arafta olan derzlerden her
birine rükûb ederler. O iki ¡a@mın cânib-i sâfillerinde πu∂rûfî ve leyyin iki
cirm vardır ve o iki cirmin ortasında fekkin derz-i vus†ânîsi †ûlü üzere uzanmış bir πu∂rûf vardır ki o πu∂rûfun cüz™-i ¡âlîsi sâfilinden a§lebdir ya¡nî
ziyâde katıdır ve vasa†ta olan πu∂rûf bi’l-cümle †arafta olan iki πu∂rûfî
cirmden katıdır ve §alâbetlidir.
Beyânu Menâfi¡i ∏u∂rûfi’l-Enf: Vus†ânî olan πu∂rûfun menfa¡ati enfi
iki mun«ura tevzî¡ ve ta…sîmdir onun için ki dimâπdan fa∂la nüzûl eyledikte o fa∂lanın ek&eri iki mun«urun birine nâzil olup mun«ur-ı â«er ile
yine istinşâ… mümkin olur ve dimâπı tervî√ eder havâ-i mürevvi√i dimâπa
mü™eddî olan †arî…-i istinşâ… bi’l-külliyye mesdûd olmaz.
Ve iki †arafta olan πu∂rûfların menfa¡ati üç emrdir:
Emr-i evvel e†râf-ı ¡i@âmda olan πu∂rûflar ile müşterek olan menfa¡attir
ki biz o menfa¡ati tekmîl edip beyânından fâriπ olduk.
Ve emr-i &ânî ziyâde istinşâ…a veyâ«ûd nef«e i√tiyâc katında o iki †arafta
olan leyyin πu∂rûflar açılıp ve genişip fi¡l-i me≠kûrunu ziyâde icrâ eder.
Ve emr-i &âli& ¡inde’n-nef« ihtizâz ve ı∂†ırâb ve intifâ∂ ve irti¡âd ile
dimâπdan bu«ârı nef∂ ve i«râcdır.
Enfin ≠ikri mürûr eden şekl-i mü&elle& gibi iki ¡a@mları «il…at ve cibilliyyette da…î… ve «afîflerdir, zîrâ bu ¡a@mların «iffete i√tiyâcı ve&â…ata
i√tiyâcından ek&er ve ziyâdedir «u§û§an ki o ¡a@mlar √iss-i şemmin ma√alli
zâideteyne muvâ§alası olup âfeti …âbil olan ¡a@m-ı mi§fâttan asılmış büreteyn ya¡nî iki küpe me&âbelerinde olup √iss-i şemmin mir§adı üzere va∂¡
olunmuşlardır.
Ammâ fekk-i esfelin ¡i@âmı §ûreti ve menfa¡ati ma¡lûmdur ki o fekk-i
esfel iki ¡a@mdan mürekkebdir; ta√t-ı ≠e…anda ya¡nî çene altında o iki
¡a@mı maf§al-ı müve&&a… cem¡ eylemiştir, bilâ-√areketi’l-â«er e√adühümâ
√areket eylemez. O iki ¡a@mın her birinin üst †araflarından birer nâşize-i
mu¡a……afe nüşûz eder ya¡nî eğri ve mürtefi¡ birer kemik √âdi& olur ve o
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nâşizeler zâideler ile terkîb olunup zâide nâşizeleri mühendem ve mu§la√
olur ve itti§âlinde olan kemikten nâbite olur ve biri biri üzerine vu…û¡ †arî…i
ile zâide nâşizeye ribâ†ât-ı …aviyye ile merbû† olur.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i’l-Esnâni
Ammâ esnân otuz iki sinndir. Ba¡∂ı nâsta nevâci≠ ya¡nî yemîn ve yesârda
fev…ânî ve ta√tânî dipte ve nihâyette olan birer diş min-√ay&ü’l-mecmû¡
dört diş mevcûd olmayıp mecmû¡-ı esnânı yirmi sekiz sinn olur; cümle-i
esnândan ba¡∂dır. ¿enâyâ-yı erba¡a ya¡nî ön dişler ki o dişler dört ¡adeddir,
ikisi üstte ve ikisi altta olup biri birinin civârında ve itti§âlinde olurlar. Ve
yine fev…ânî ve ta√tânî &eniyyenin yemîn ve yesârında birer dâne rubâ¡iyye
denmekle ma¡rûf min-√ay&ü’l-mecmû¡ dört ¡aded dişler nâbit olur.
¿eniyye ve rubâ¡iyyelerin mecmû¡u olan sekiz dişlerin fi¡li ve menfa¡ati
…a†¡dır yani bıçak gibi …a†¡a âlet olur. Ve ke≠âlik fev…ânî ve ta√tânî yemîn ve
yesârda rubâ¡iyye itti§âlinde birer dâne nâb dişleri olur ve o dört diş kesre âlet
olur. Ve yine fev…ânî ve ta√tânî yemîn ve yesârda nâba mutta§ıl dörder diş
olup mecmû¡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. Ve
bi’l-cümle ba¡∂ı eş«â§ta ¡aded-i esnân yirmi sekiz ve ek&er-i nâsta otuz iki olur.
Ve nevâci≠ dişleri ki a∂râsın nihâyetlerinde olur, ek&eriyyâ zamân-ı
nümüvvün vasa†ında nâbitler olur. Ve vasa†tan murâd bülûπla sinn-i
vu…ûfun arasıdır. Sinn-i vu…ûfun ibtidâsı otuz yaş …urbünde olur. Nevâci≠e
ba¡de’l-bülûπ nâbit olduğundan esnân-ı √ulm tesmiye olunur.
Esnân için başları ince ve mu√added kökler vardır; dişleri √âmil olan
iki fekkin kemiklerinde olan &u…belere √iddeti √asebiyle mürtekiz olup
saplanır. Ve her bir &u…benin kenârında birer zâide-i müstedîre nâbit olup
üzerinde ¡a@amiyyet olmakla sinni müştemil olup bağlar ve şedd eder ve o
ma…âmda revâbı†-ı sâire-i …aviyye dahi olur.
A∂râstan mâ-¡adâ dişlerin u§ûllerinde birer baş olur, ammâ fekk-i esfelde
merkûz ve maπrûz olan olan a∂râsın ru™ûsu ikiden e…all olmaz ve ek&eriyyâ
üç re™si olur «u§û§an nevâci≠de bu ≠ikr olunan √ükm sâir a∂râstan ek&erdir.
Ammâ fekk-i a¡lâda merkûz olan a∂râsın ru™ûsu üçten eksik olmaz, ek&eriyyâ dörder ru™ûsu olur «u§û§an o a∂râs nevâciz ola.
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A∂râsın ru™ûsu esnân-ı sâirenin ru™ûsundan ziyâde olduğu büyüklüğü ve
ağırlığı ve ¡amel-i şâ……ası √asebiyledir. Ve fekk-i a¡lâda merkûz olan a∂râsın ru™ûsunun ziyâdeliği a∂râs-ı ¡ulvîler menkûsen mu¡alla… olup &i…ali ve
ağırlığı √asebiyle ru™ûsları cihetlerinin «ilâfına meyli olduğu içindir. Ammâ
süflânın &i…ali merkez ve u§ûl cânibine olmakla ziyâde isti√kâma mu√tâc
olmaz.
¡İ@âm-ı sâireden bir ¡a@mda √iss bulunmaz, ancak dişlerde olur. Câlînûs
esnânda √issin vücûduna ≠âhib oldu belki tecribe dahi esnânda √issin vücûduna şehâdet eder. ◊ârr ile bâridi temyîz eylesin için esnân dimâπdan bir
…uvvet ile i¡âne olundu Allâhu ta¡âlâ a¡lemü.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Menfa¡ati’§-~ulbi
Biz deriz ki §ulbün «al… olunmasında dört fâide vardır:
Fâide-i ûlâ: [13a] ~ulb ya¡nî sırtta boncuk gibi dizili olan kemikler nu«â¡a
meslek olur. Nu«â¡ın şer√inde nu«â¡ın fâidelerini inşâallâhu ta¡âlâ beyân
eylediğimizde âşikâr olur ki √ayvân ¡ayş ve be…âda nu«â¡a mu√tâc olur
ve bilâ-şübhe nu«â¡ dahi mesleke mu√tâc olur ve bundan be…â-i √ayvânda
§ulbün fâidesi ve menfa¡ati olduğu @âhir olur lâkin bu ma…âmda nu«â¡ın
ba¡∂ı menâfi¡ini ¡alâ-†arî…i’l-icmâl ve’l-i«ti§âr beyân ederiz tâ ki min-πayri
teva……uf ma√all-i mezbûr mün√all ola.
Seb¡a-i ezvâcdan mâ-¡adâ bi’l-cümle a¡§âb nu«â¡dan nâbitler olur.
Nu«â¡ ma«lû… olmasa cemî¡an a¡§âb dimâπdan nâbitler olup dimâπ bi’lcümle a¡§âba menbit olmak i…ti∂â eder, o dahi başın büyük olup bedene
ta√ammülünde meşa……at-i ¡a@îme i§âbet eder. Ve bundan mâ-¡adâ bi’lcümle a¡§âb dimâπdan nâbit olsa e…â§î-i ebdâna ya¡nî bedenin el ve ayak
gibi uzak ¡u∂vlarına √iss ve √areket ulaştıran ¡a§abların imtidâd-ı †ûlü ve
bu¡d-ı mesâfesi olmağı i…ti∂â etmekle a¡§âba telefi mûcib olan in…ı†â¡ ve
âfât-ı sâire i§âbeti «avf olduğundan mâ-¡adâ a¡§âb-ı &a…îleyi mebde™lerine
ce≠b katında a¡§âb-ı †avîleye vehn ve ∂a¡f gelmek mu√a……a… olmak √asebiyle Cenâb-ı Mu§avvir-i ebdân in¡âm ve i√sân buyurup dimâπdan biz cüz™ü
ya¡nî nu«â¡ı ı§dâr ve i«râc edip esfel-i bedene ulaştırdı, su gözünden i«râc
olunan cedvel ve su yolu gibi. Ve o nu«â¡ın sağından ve solundan a¡§âb-ı
√iss ü √areketi i«râc edip müvâzâta ve mü§â…abeye ri¡âyet ederek cemî¡an
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a¡∂âya a¡§âb-ı me≠kûre √iss ve √areketi î§âl eylediler ya¡nî her ¡a§ab kendi
karşısında ve mesâfe cihetinden kendiye …arîb olan ¡u∂va î§âl-i menfa¡at
eyledi. “Müvâzât” mu√â≠ât ve “mü§â…abe” “mu†âvele” ma¡nâsınadır.
Bundan sonra «alîfe-i dimâπ olan nu«â¡a §ulbü meslek-i √arîz kıldı ya¡nî
§ulbü ona …al¡a mi&âlinde mekân-ı √ırz kıldı.
Menâfi¡-i §ulbden ikincisi: ~ulb, önünde olan a¡∂â-i şerîfeye cünne
mi&âlinde olur, binâen ¡aleyh §ulbün üzerinde şevk ve senâsin «al… olundu.
Ve menfa¡at-i &âli&e: Cemî¡an ¡i@âm-ı bedene §ulb esâs ve mebnâdır,
nitekim sefîne binâ eden neccâr evvelâ «aşebe-i esâsı √â∂ırlayıp &âniyen
a«şâb-ı sâireden irtikâz olunacakları ve rab† olunacakları «aşebe-i esâsa
rab† ve rekz eder; onun için a§lâb sâir kemiklerden metîn ve müsta√kem
oldu.
~ulbün dördüncü fâidesi: ~ulb ile beden-i insânın …ıvâmı ve …uvvet-i
mâsikesi ziyâde olup â«er nesneden i¡ânet olmaksız …âim bi-nefsihi olur ve
murâd eylediği cihâta √areket eder. Bu ma¡nâ için §ulb «arezât ve fı…arât-ı
man@ûme olup ¡a@m-ı vâ√id olmadı ve mi…dâr-ı ¡adedi dahi ziyâde ke&îr
olmadı. Ve fı…arâtı beyninde olan mefâ§ıl …ıvâma bâ¡i&-i vehn ü ∂a¡f olmasın için selis kılınmadı ve in¡i†âfa mâni¡ olmasın için o mefâ§ıl müve&&a…
dahi kılınmadı. Teşrî√-i mefâ§ılda selis ve müve&&a…ın ma¡nâları …arîben
mürûr eyledi.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Teşrî√i’l-Fı…arâti
Biz deriz ki fı…ra o ¡a@mdır ki vasa†ında bir &u…be olur ve o &u…bede nu«â¡
nüfû≠ eder. Ve o ¡a@mın ba¡∂ılarında dörder zâideler olur, biri yemînde ve
biri yesârda ve ikisi &u…benin iki câniblerinde olur. O zevâidden fev…e
şâ«ı§a ve mürtefi¡a olanlara “şâ«ı§atun ilâ fev…” tesmiye olunur ve o zevâidden esfele şâ«ı§a ve mâile olanlara “şâ«ı§atun ilâ esfel” tesmiye olunur ve
müntekise dahi tesmiye olunur. Ve ba¡∂ı fı…ralarda zevâid altı olur, dördü
bir cânibde ve ikisi bir cânibde olur ve ba¡∂ı â«erlerde sekiz zevâid olur.
Bu zevâidlerin menfa¡ati zevâidin nu…relere tedâ«ulü ile beyne‘l-fıkarât itti§âl munta@am olmaktır o vechle ki e√adühümâda nu…re ve â«erde
lu…ame gibi re™s olup zevâid nu…reye tedâ«ul etmekle beynehümâda maf§al
√âdi& ve √â§ıl ola. Ve yine fı…arât için biraz zevâid vardır ki onlardan bu ≠ikr
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olan menfa¡at ma…§ûd değildir belki onların menfa¡ati vi…âye ve cünne olup
fı…arâta müteveccih olan mü§âdemât ve mü§âkekâta mu…âvemet etmektir.
Ve menfa¡at-i u«râ o zevâidin üzerinde ribâ†ât vurulup müntesic olmaktır.
Bu √âl üzere olan zevâid enli ve §alâbetli ¡a@mlerdir ve fı…arâtın uzunluğuna va∂¡ olunmuşlardır. O zevâid kemiklerinden «alfte ya¡nî art †arafta
olana şevk ve senâsin tesmiye olunur ve yemîn ve yesârda olana ecni√a
tesmiye olunur.
Bu nev¡ zevâidin ancak vi…âyesi ve cünne olması ¡a§ab ve ¡urû… ve
¡a∂alâttan bedenin †ûlüne va∂¡ olunup zevâidden ed«al ve iç †arafta olanlara
ma«§û§tur.
Ve a∂lâ¡ı vely eden ecni√alara ma«§û§ menfa¡at-i u«râ vardır, o menfa¡at
budur ki o ecni√ada nu…reler ma«lû…tur ki a∂lâ¡ın ru™ûs-ı mu√addebeleri o
nu…relere dâ«il olup mütehendimen fîhâ mürtebi† olurlar. O cenâ√ların her
birinde ikişer nu…re olur ve her bir ∂ıl¡ında mu√addeb iki zâide olup bervech-i mu√arrer merbû† ve sargılar ile mütehendim ve mu§la√ olurlar. Ve
ba¡∂ı ecni√a için iki re™s olup iki cenâ√tan mürekkeb olan cenâ√-ı mu∂â¡afa
müşâbih olurlar. Bu cenâ√-ı mu∂â¡af «arezât-ı ¡unu…ta olur. Ve bu cenâ√-ı
mu∂â¡afın menfa¡ati zamân-ı âtîde ≠ikr olunur.
Fı…arât için vasa†ta olan tecâvîf &u…belerinden mâ-¡adâ πayrı &u…beler
vardır ki o &u…belerden a¡§âb-ı nu«â¡iyye taşra çıkar ve taşradan ¡urû… içeri
girer. Bu vechle med«al ve ma«rec olan &u…beler gâhîce bi-tamâmihâ
fı…ra-i vâ√idede olur ve gâhîce iki fı…ranın mülte…âsında ve ma√all-i müştereklerinde olur. Ve ba¡∂ı kerre o &u…be hem fev…te ve hem esfelde olur
ve ba¡∂ı kerre cânib-i vâ√idde olur ve gâh olur ki dâire-i tâmme hey™etinde
olan &u…benin nı§fı bir fı…rada ve nı§f-ı â«eri fı…ra-i u«râda olur ve gâh olur
ki &u…be dâiresinin ek&eri bir fı…rada ve e…alli fı…ra-i u«râda olur.
Ve bu ¡urû… ve a¡§âba med«al ve ma«rec olan &u…beler yemîn ve yesârda
olup «alfte ya¡nî fı…raların ardında olmadığının sebebi budur ki «alf †arafında
¡urû… ve a¡§âba cünne ve vi…âye olur ecni√a yoktur ve ense †arafı ise mü§âdemâta
ma√all olur. Ve eger o &u…beler …uddâma ve ön †arafa olsa o a¡∂ânın a¡…âbı ve
revâbı†ı metîn ve müsta√kem olmaz idi ve kendiler dahi evhen ve a∂¡af olurlar
idi onun için ki bedenin &i…ali fı…raların ön †arafına meyl eder ve √areket-i
irâdiyye va…tinde dahi …uddâma bedenin meyli ziyâde olur.
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Bu me≠kûrlar revâbı† ve a¡…âbın se«âfetine ve a¡§âb ¡urû…un in∂ıπâ†ına
bâdî ve bâ¡i& olur; vi…âye için olan zevâid-i me≠kûreyi a¡§âb ve ribâ†ât
i√â†a ile temlîs ve teslîs ve «uşûnetini izâle etmekle zevâidin ma∂arrat-ı
§alâbetinden la√m mi&lli a¡∂â-i leyyine ma§ûn ve ma√fû@ olur.
Zevâid-i maf§aliyyenin √âl ve şânı dahi vi…âye için olan zevâid gibidir,
zîrâ zevâid-i maf§aliyye vi&â…-ı şedîd ile biri birine merbû† olup min-külli’lcihât a¡…âb ve ribâ†la bağlanırlar lâkin zevâid-i maf§aliyyenin …uddâmda
olan ¡a…ibleri «alfte ve ensede olanlardan metîn ve §alâbetlidir. Ve «alfte
olan ¡a…ibler ziyâde selâsetli ve leyyindir onun için ki …uddâm cânibine
in√inâ ve in&inâya √âcet «alfe in¡i†âfa √âcetinden ek&erdir. ¢uddâmın
a¡…âb ve revâbı†ı metîn olmasa ke&ret-i in√inâ vü in&inâ ile ribâ†âta vehn
gelip ulamazlar idi, çünkü «alf cânibinde olan erbi†a selis oldu, selâset
√asebiyle iki ¡a@m beyninde √âdi& olan fe∂â-i …alîl ru†ûbet-i lezice ile işπâl
olunup dolduruldu ve fı…arât-ı §ulb bir cihetten ya¡nî …uddâm †arafından
ifrâ†la bağlanıp istî&â… olunma…la ¡i@âm-ı fı…arât &ebât ve sükûn için ma«lû…
olan ¡a@m-ı vâ√id gibi oldu ve min-ciheti’l-«alf selâseti olduğu cihetten
√areket için ma«lû… olan ¡i@âm-ı ke&îr gibi oldu.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Menfa¡ati’l-¡Unu…ı ve Teşrî√i ¡İ@âmihi
¡Unu… riyenin …a§abesi ve nefesin mecrâsı için ma«lû…tur. ¢a§abe ≠ikri
âtî menfa¡atler için ma«lû…tur. Fı…arât-ı ¡unu…iyye ve bi’l-cümle fı…arât-ı
¡âliye, ta√tında olan fı…arât-ı sâfile ma√mûl olduğundan nâşî e¡âlîde olan
fı…arâtın √acmleri esfelde olanlardan a§πardır onun için ki eşyâ-ı ma√mûle
√âmillerinden a§πar ve e«aff olmak gerektir eger √areketin ni@âm-ı √ükmî
üzere olması …a§d olunur ise. Ve fe…âr-ı ¡unu…un &u…beleri ¡unu…un
&u…beleri fe…ârı &u…belerinden vâsi¡ ve geniştir onun için ki mâdde-i a¡§âb
«arezât-ı ¡unu…ta bi-külliyyetihâ mevcûdedir, a¡§âba isti√âle edip e†râf-ı
ebdâna dağılmamıştır. Pes «arezât-ı ¡unu… &a…bında olan mevâdd ke&retine
ve πıl@atine binâen mecrâsı tevsî¡ kılınmakla i«tinâ… ve in∂ıπâ†tan mu√âfa@a olundu. Bunun na@îri o ırmaktır ki e†râfında olan arklar [13b] ile suyu
tevzî¡ ve ta…sîm olunup o ırmağın evâil-i mecrâsı evâ«irinden geniş olur.
◊arezât-ı ¡unu… §aπîr iken &u…beleri geniş kılınmak vehn ve ∂a¡fı îcâb
etmekle o §aπîre «arezâtların √acmi ziyâde §alâbetli ve metânetli kılın-
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makla √acmin §ıπarına terettüb eden no…§ân §alâbetin tezâyüdü ile cebr ve
tekmîl olundu.
Ve yine «arezât-ı ¡unu… §aπîreler olmakla vi…âyesi olan senâsinleri dahi
§aπîr «al… olundu onun için ki §aπîre olan «arezelerin ma√mûlleri olan
senâsin kebîr olsa o senâsine i§âbet eden mü§âdeme ve âfât sebebiyle o
§aπîre «arezâtlar inkisâra teheyyü™ ederler lâkin sinsineleri §aπîre olmakla
o sinsine-i §aπîre-i me≠kûreler üzerinde olan ecni√aları kibâr «al… olup o
ecni√alar iki başlı ve mu∂â¡af gibi kılındı.
Ve ¡unu…un √arekâta i√tiyâcı sükûna i√tiyâcından ek&er ve ezyed
olmakla «arezâtının mefâ§ılı selis kılındı, zîrâ ¡unu…un zamân-ı √areketinde
¡unu…un ¡i@âm-ı ke&îresinin irti¡âd ve ihtizâzı mâ-ta√tında olan mefâ§ıl
¡i@âmının ihtizâzını îcâb etmekle ta√tında olan «arezât-ı §ulbiyyeden
ma∂arrat-ı ihtizâzı def¡, mefâ§ıl-ı ¡unu… müve&&a… olup sâkine olmasına
bâ¡i& ve bâdî olmaz.
Ve mefâ§ıl-ı ¡unu…un selis olmasından fevt olan ve&â…atten ziyâde
ve&â…at ve metânet cihet-i u«râdan mefâ§ıl-ı me≠kûreye ¡âid ve râci¡
olmakla o mefâ§ılın isti√kâmına no…§ân gelmez, zîrâ mâ-te…addemde
beyân olunduğu üzere mefâ§ıl-ı me≠kûreyi mu√î† olup üzerinden cereyân
eden ¡a§ab ve ¡a∂al ve ¡urû… mefâ§ıl-ı ¡unu…u kemâ-yenbaπî şedd ve
rab† etmekle mücerred vi&â… olmak için ma«lû… olan a¡…âb ve ribâ†âtın
selis olmasıyla mefâ§ıla vehn gelmez. Ve ber-vech-i mu√arrer mefâ§ıl-ı
¡unu…ta …adr-i kifâye ve&â…at bulunmakla fı…arât-ı ¡unu…ıyyenin fev… ve
ta√ta şâ«ı§a olan zevâid-i maf§aliyyesi ziyâde ¡arî∂a vü ¡a@îme olmadı.
Fı…arât-ı ≠ahrın zevâid-i me≠kûresi ¡arî∂ olduğu gibi belki o fı…arât-ı
¡unu…ıyyenin …avâ¡idleri a†vel ve ribâ†ları ziyâde selâsetlidir.
Ve a¡§âba ma«rec olan &u…beleri müşterek kılındı ya¡nî iki fı…ranın arasında kılındı onun için ki fı…arât-ı ¡unu…ıyye §aπîre ve ra…î…a ve o fı…arâtta
olan nu«â¡ın mecrâsı vâsi¡ olmakla a¡§âbın &u…besi yalnız bir «arezede
olmağa cirmi müte√ammil olmaz. Lâkin bu √ükmden ba¡∂ısını isti&nâ ve
beyân edip √âlâ deriz ki ¡unu…un «arezeleri yedi ¡adeddir, zîrâ ¡unu…a nisbet
ile mi…dâr-ı a¡dâd-ı «arezâttan yedi «areze mi…dâr-ı mu¡tedildir. »arezât-ı
seb¡a-i me≠kûre ¡adedde mu¡tedil olduğu gibi †ûlde dahi mu¡tedildir. O yedi
«arezelerden «areze-i ûlâdan mâ-¡adâ bâ…î altı «arezelerden her bir «are-
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zede mâ-te…addemde me≠kûr olan min-√ay&ü‘l-mecmû¡ on birer zevâid
mevcûdedir; bir sinsine ve iki cenâ√ ve sekiz ¡aded mu§†ala√ olan zevâid ki
dördü şâ«ı§a ilâ fev… ve dördü şâ«ı§a ilâ esfeldir ve her bir cenâ√ iki şu¡be
§â√ibidir. Ve ma«rec-i ¡a§ab olan &u…be dâirelerinin tamâmen bir nı§fı bir
«arezede nı§f-ı â«eri itti§âlinde olan «areze-i u«râda olup müştereke olur
lâkin «areze-i ûlâ ve «areze-i &âniye için biraz «avâ§§ vardır ki mâ-¡adâ
«arezelerde o «avâ§§ mevcûde değildir.
Ve sana evvelâ bilmek vâcibdir ki re™sin sağa ve sola √areketi re™s ile «areze-i ûlâ beyninde olan maf§al ile mülte™ime ve √â§ıla olur. Ve re™sin ön ve
art †araflarına √areketi re™sle fı…ra-i &âniye beyninde olan maf§al ile mülte™im
ve mevcûd olur. Pes bize vâcib olur ki evvelâ fı…ra-i ûlâyı beyân eyleyevüz:
Biz deriz ki fı…ra-i ûlânın iki †araflarında mevcûd olan şâ«ı§a ilâ fev…
denmekle ma¡rûf iki zâidelerden her birinin iki †araflarında birer nu…re
olup o iki nu…reye ¡i@âm-ı re™sten iki zâide dâ«il olup kaçan ki zâidenin biri
nu…resinden mürtefi¡ olup zâide-i u«râ nu…resine πâire ola ya¡nî †abî¡îsinden ziyâde içeri gire, re™s o πâire †arafına meyl eder. Me&elâ sağ †arafta
olan zâide mürtefi¡a olup solu πâire olsa re™s sola meyl eyler ve eger solu
mürtefi¡a olup sağ †arafı πâire olsa re™s sağ †arafa meyl eder. Binâen ¡aleyh
¡unu… mefâ§ılından maf§al-ı &ânî fı…ra-i ûlâda ≠ikr olunan nu…reler
civârında olmak mümkin olmamakla maf§al-ı &ânî için başka bir fı…ra «al…
olunup fı…ra-i &âniye kılındı.
Ve bu fı…ra-i &âniyenin bâ†ını …uddâmında uzun ve §alâbetli bir zâide
nâbite olup tecâvüz eder ve fı…ra-i ûlânın &u…besinden nâfi≠ olup nu«â¡ın
önüne varır ve bu fı…ra-i ûlâ &u…besi nu«â¡la o zâide beyninde müşterek
olur. Ve &u…benin «alf †arafından …uddâma gelince …adar ¡um…unun imtidâdı yemînden yesâra olan imtidâddan ek&er olur onun için ki o &u…bede
iki nâfi≠ vardır, biri nu«â¡ ve biri o zâidedir. Ve o iki nâfi≠den e√adühümâ
â«erin üzerinde olmakla lâ-cerem &u…benin esfelden a¡lâya gelince …adar
olan imtidâd-ı ¡um…îsi ezyed olmak lâzım gelir. ¿u…benin yemînden yesâra
olan bu¡du bunun «ilâfı üzeredir, zîrâ ≠ikri mürûr eden iki nâfi≠ biri biri
üstünde olmakla &u…be ¡ar∂ı ziyâde olmaktan müstaπnî olur. Mürûr eden
iki nâfi≠in nu«â¡-ı ¡arî∂i olmakla nu«â¡ın ¡ar∂ını i√â†a edecek &u…bede ¡ar∂
olmak kifâyet eder.
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Ve fı…ra-i &âniyenin nâ√iyesinden nâbite olup ber vech-i mu√arrer
fı…ra-i ûlâ &u…besine du«ûl eden zâide-i me≠kûreye sinn tesmiye olunur. Ve
o sinn nu«â¡la sinni biri birinden fa§l ve temyîz ve ifrâz için «al… ve inbât
olunan …aviyye ribâ†lar ile bağlanmakla ¡inde’l-√areketi’l-¡unu…ıyye sinnin
kesr ve ∂aπ†ından nu«â¡ mu√âfa@a olunur.
Ba¡de hâ≠e’l-beyân ≠ikr ederiz ki fı…ra-i &âniyede nâbit ve fı…ra-i ûlâ
&u…besine nüfû≠ eden sinn-i me≠kûr fı…ra-i ûlâ &u…besinden †ulû¡ ve «urûc
edip ¡a@m-ı re™ste bir nu…reye πav§ ve du«ûl eder. Ve sinnin üzerinde o
&u…be müstedîre olur37 ve re™sin …uddâm ve «alf câniblerine √areketi bu sinn
ile olur. Ve bu sinnin …uddâm †arafına olduğunda menfa¡at iki vech ile olur:
Vech-i evvel sinn …uddâm †arafında ziyâde ma√fû@ olur. Ve vech-i &ânî
«arezelerin ince †arafları nu…relere girip ve nu…relerden taşra çıkmamalarına sinnin cihet-i …uddâmda olması bâ¡i& ve bâdî olur.
Ve fı…ra-i ûlâya ma«§û§ olan umûrdandır ki fı…ra-i ûlâda sinsine olmaz
onun için ki sinsine &i…ali √asebiyle fı…ra-i ûlâ-yı mev§ûfeye vehn verir
ve vehni olan fı…ranın zâidesi fı…raya müteveccih olan kesr ve âfâtı dâfi¡a
olamaz belki …âbile ve câlibe olur. Ve ma√≠ûr-ı u«râ dahi budur ki fı…ra-i
ûlânın √avâlîsinde olan a¡§âb-ı ke&îreyi ve ¡a∂ali kesr ve şed« eder ve bunları ta…viye eder. Fı…ra-i ûlâ âfâttan ba¡îd olan vi…âyelerde ve ma√fa@alarda
ma§ûn ve medfûn olmakla fı…ra-i ûlânın sinsineden istiπnâsı ve bu ma¡nâlar
√asebiyle fı…ra-i ûlâ sinsineden ta«liye kılındığı gibi ecni√adan dahi ta¡riye kılındı ve «u§û§an ki o ma√allden a¡§âb ve ¡a∂alât mebde™lerine …arîb
olmakla va∂¡-ı ∂ayyi… ile biri biri yanına va∂¡ olunup ecni√aya ma…arr ve
ma√all kalmamıştır.
Ve yine fı…ra-i ûlânın «â§§alarındandır ki o fı…ra-i ûlâda nâbit olan a¡§âb iki
cânibden çıkmaz belki o fı…ranın cânib-i a¡lâsını vely edip «alfe mâil ma√allden
olan iki &u…belerden «urûc eder onun için ki eger re™sin iki zâidelerini ilti…âm
eden mev∂i¡den ve o iki nu…relerden o iki ¡a§ab «urûc eyleseler re™sin √areket-i
¡anîfesinde o ¡a§ablar ta∂arrur-ı şedîd ile muta∂arrır olurlar.
Ke≠âlik fı…ra-i &âniyenin nu…relerine giren fı…ra-i ûlâ zâideleri
mülte…amdan «urûc eyleseler yine o ¡a§ablar ¡inde √areketi’r-re™s ta∂arrur-ı
37

Ya¡nî sinn müstedîre olmakla sinni i√â†a edecek …adar &u…be dahi müstedîre olur,
mağara gibi sâ√ası vâsi¡a ve fezâ-i a¡@am olmaz.
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şedîd ile muta∂arrır olurlar, zîrâ fı…ra-i ûlâ ile &âniye beyninde olan maf§al
selis olmakla …uddâm ve «alfe re™sin √areketi o maf§al ile ¡anîf olur.
Ke≠âlik o ¡a§abların ma«reci fı…ra-i ûlânın …uddâmında veyâ«ûd «alfinde
olmağa §alâ√iyyet olmaz, «arezât-ı sâire …uddâm ve «alfinde a¡§âba ma«rec
olmağa §âli√a &u…be olmadığı gibi. Ve bunun vechi o ma√allden mürûr
eyledi.
Ke≠âlik fı…ra-i ûlâ ¡a§ablarının &u…beleri iki câniblerinden ve yanlarından olmaz, zîrâ &u…beye nüfû≠ eden sinn √asebiyle iki cânibde ¡a@m-ı ra…î…
olur. Pes o ¡a§abların &u…belerine maf§al-ı re™se …urb-ı yesîri olup «alfe mâil
ve «alf ile cânib aralarından πayrı ma√all §âli√ olmaz. Dahi vâcib olur ki o
&u…beler §aπîre ola, ke≠âlik ¡a§ablar dahi §aπîreler ola.
Ammâ «areze-i &âniyede mümkin değildir ki «areze-i &âniye ¡a§ablarının &u…beleri fı…ra-i ûlâda olan &u…beler gibi fev…te ve a¡lâda ola, zîrâ
fı…ra-i ûlâda &u…be olan ma√allden olsa «avf olunur ki başı aşağı eğdiğinde
veyâ«ûd ardına arkırı [14a] ta√rîkinde ¡a§ablar münşedi«a ve münkesire
olup mütera∂∂ı∂a olalar. Ve bu fı…ra-i &âniyenin &u…beleri ≠ikr olunan
ma√≠ûr için …uddâm ve «alften olmak dahi mümkin olmaz ve cânibeynden dahi olmaz. Eger cânibeynden olsa fı…ra-i &âniye fı…ra-i ûlâ ile şerîkler
olurlardı ve o &u…be-i müşterekeden nâbit olan fı…ra-i &âniyenin ¡a§abları
bi’∂-∂arûret ra…î…ler olup fı…ra-i ûlânın ¡a§abları …u§ûrunu telâfî ve tedârük edemezler idi ve bu iki fı…ranın a¡§âbı müctemi¡a ve ∂a¡îfe olurlar idi.
Evvelen ≠ikr eylediğimiz &u…be şirketinin ¡ö≠r ve ma√≠ûru &u…beler iki
câniblerde olduğu ta…dîr üzere beyân olunan ¡ö≠rden ve ma√≠ûrdan ≠âhir
ve âşikâr olur.
Pes vâcib oldu ki fı…ra-i &âniyenin ¡a§abları &u…beleri fı…ra-i &âniye sinsinesinden ola o vechle ki iki cânibden fı…ra-i ûlâ &u…beleri mu√â≠îsinde
olup ûlânın cirmi beynehümâda müşterek olmağa i√timâli ola.
~â√ib-i ¢ânûn’un Allâhu a¡lem murâdı fı…ra-i ûlâ &u…beleriyle fı…ra-i
&âniye sinsinesinde olan &u…beler mu√â≠âtı kâmile olup ûlâda olan &u…belerin devreleri sinsinede olan &u…beler devrelerine mütesâviye olmakla beynlerinde olan cüz™-i fâ§ıl ref ¡ olunsa &u…beler müşterekler olmağa ta√ammülü
ola. Ve bu ta…rîr kitâb-«âne-i hümâyûndan i«râc olunan nüs«anın tercümesidir ve o nüs«anın ¡ibâreti budur:
א ا
ا א
ان כ ن ا
”
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“ــא
ــאذي ــ ا و ــ و ــ ا ــ م ا و ــ ا ــאرכ
 ــİntehâ. Ve bu ta…rîr-i meşrû√ üzere “  ” ــcümlesi “  ” כــ ن ا ــüzerine ma¡†ûf olur ve
“
” ilâ âhirihi ibtidâ-i kelâm olmak câiz değildir, zîrâ mâ-te…addemde
fı…ra-i ûlâ &u…belerinde bi’l-fi¡l iştirâki vücûhla ib†âl eyledi ve “ ” ــ
cümlesini ibtidâ-i kelâma √aml ona mu«âlif olur.
Ve ¢ânûn’un basma nüs«alarında “ــא
”و ــ ــ ــ ا و ــ ا ــאرכ
vâ…i¡ olmuştur. Mu¡temed olan nüs«a-i ûlâdır.
Ve ≠ikri te…addüm edip fı…ra-i &âniyeden nâbite olan sinni fı…ra-i ûlâ
ile …avî ribâ†lar şedd edip bağlar ve re™s ile fı…ra-i ûlâ arasında olan maf§al,
ke≠âlik re™s ve fı…ra-i ûlâ mecmû¡uyla fı…ra-i &âniye arasında olan maf§al,
işbu iki maf§al mâ-ta√tında olan mefâ§ıl-ı sâirenin cümlesinden selistir,
zîrâ bu iki maf§alın √areketine √âcet ziyâdedir.
Ke≠âlik bu iki maf§alın √areketleri mübâlaπa ve @âhir olmağa √âcet
ek&erdir. Ve kaçan re™s e√ad-ı maf§aleyn ile √areket eylese maf§al-ı â«er
√areket eylemez belki maf§al-ı â«erin ¡a@mları kendi maf§alına mülâzemet
edip müteva√√id gibi olur √attâ re™s fı…ra-i &âniye maf§alı ile …uddâma ve
«alfe √areket eylese re™s fı…ra-i ûlâ ile ¡a@m-ı vâ√id gibi olur. Ve ammâ
min-πayri te™rîb sağ ve sol †araflarına re™s √areket eylese re™s ile fı…ra-i ûlâ
maf§alı √areket eder, ûlâ ile &âniye beyninde olan maf§al √areket eylemeyip
¡a@mları maf§al-ı vâ√id gibi olur. Bu me≠kûrlar fe…âr-ı ¡unu… ve «avâ§§ı
bâbında bizde √â∂ır ve müheyyâ olan mesâildir.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Teşrî√i Fe…âri’§-~adri ve Menâfi¡ihâ
Göğsün fı…arâtı o fı…ralardır ki göğüste olan eyegü kemikleri o fı…arâta
mutta§ıl olup …alb ve riye gibi âlât-ı teneffüsleri mu√tevî ve mu√î† olur. O
fı…arâtu’§-§adr on iki fı…radır; on birinin senâsin ve ecni√ası olur, ammâ
birinin sâir fı…arât-ı §adrda olan iki cenâ√ın biri dahi olmaz.
Ve fe…âr-ı §adrın senâsini mütesâviyetü’l-mi…dâr değildir onun için ki
eşref-i a¡∂âyı vely eden fı…ranın sinsinesi a¡@am ve a…vâ olmak lâzımdır. Ve
«arezât-ı §adrın ecni√aları ecni√a-i sâireden ziyâde §alâbetlidir, zîrâ a∂lâ¡ o
ecni√alara mutta§ıl olurlar.
Fı…arât-ı §adrdan ¡âlîde olan yedi fı…raların sinsineleri kibâr ve ecni√aları ziyâde πalî@dir, kalbi mu√âfa@a ve vi…âyede mübâlaπa için.
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Ve bu seb¡a-i ¡âliyenin cüsûm ve irtifâ¡ı bu me≠kûrlar ile ya¡nî senâsin-i
kibâr ile √â§ıl olmakla maf§allarında olan zevâyid …a§îre ve ¡arî∂a oldu. Ve
¡âşirenin mâ-fev…i ya¡nî dokuzdan bire varınca …adar -ve ba¡∂ı nüs«alarda
“¡aşerenin mâ-dûnu” vâ…i¡ olmuştur ve yine murâd ma¡nâ-yı evveldir; siyâ…
ve üslûba ¡ârif ve âşinâ olanlar Şey«-i Re™îs’in ≠ikri âtî kelâmlarından bu
ma¡nâyı fehm eder- pes vâ√idden ¡âşireye varınca …adar mefâ§ılda olan
zevâidden şâ«ı§ ilâ fev… olan zâidelerde nu…re-i ilti…âm ve şâ«ı§ ilâ esfel olan
zâidelerden √adebât-ı mürtefi¡a şu«û§ edip o cüz™-i mürtefi¡ √i≠âsında olan
nu…rede mütehendim ve mu§la√ olur. Ve bu fı…raların sinsineleri esfel cânibine münce≠ibe olup o senâsinin √adebeleri esfelde ve ta…¡îri a¡lâda olur,
ammâ fı…arât-ı §adrdan fı…ra-i ¡âşirenin sinsinesi munta§ıbe ve mu…abbibedir.
Bu laf@ların iki ma¡nâya i√timâli vardır, ma¡nâ-yı evveli “inti§âb” istivâ
ma¡nâsına olmakla demek olur ki fı…ra-i ¡âşirenin sinsinesi müsa††a√a olur
lâkin o sa†√ın üzerinde sa†√-ı mâdde vâ…i¡ olan √abâb gibi …ıbâb-ı §aπîreler
vardır. Ve ma¡nâ-yı &ânîsi demektir ki sinsine-i me≠kûre …ubbe mi&âlinde
mürtefi¡adır lâkin siyâ…a münâsib olan ma¡nâ-yı evveldir.
Ve bu fı…ra-i ¡âşirenin iki zâidesi için ya¡nî şâ«ı§a ilâ fev… ve şâ«ı§a ilâ
esfel ismleriyle müsemmâ iki zâidelerde nu…re olur, lu…ame olmaz belki
esfelde olan zâidenin nu…resi fı…ra-i tâsi¡anın zâidesi ve ¡âşirenin a¡lâda
olan zâidesinin nu…resi √âdî ¡aşerin zâidesi lu…ameleri ile mütehendime ve
mu§la√a olurlar. Fe-ammâ bu nu…re-i ¡âşirenin mâ-ta√tı onların lu…ameleri
fevkte ve nu…releri esfelde olur ve sinsineleri fev… †arafına te√addüb eder.
Bu me≠kûrların menâfi¡ini inşâallâhu ta¡âlâ ba¡de hâ≠â ≠ikr ederiz.
Ve on ikinci fı…ranın ecni√ası yoktur onun için ki a∂lâ¡-ı §adrın
fı…arâtının ecni√aya i√tiyâcı mâ-te…addemden ≠ikr olunduğu üzere iki
vechle olurdu, biri ecni√anın nu…releri ru™ûs-ı a∂lâ¡ı ilti…âm eylesin için ve
â«er vechi vi…âye olsun için mu√tâc olurdu. Fı…arât-ı §adriyyenin on ikinci
fı…rasına on ikinci ∂ıl¡ın i√tiyâcı yoktur, zîrâ ≠ikri âtî beyândan @âhir olur ki
fe…âr-ı a∂lâ¡ın on ikinci fı…rası ¡a@îm olup zevâidi ve nu…releri sâir fı…arât
zevâidinden ve nu…relerinden ezyed olmakla vech-i evvelden için ecni√aya
mu√tâc olmaz. Ke≠âlik fı…ra-i &âniyete ¡aşer ¡arî∂ olmakla fı…ranın ¡ar∂ı
cenâ√ ma…âmına …âim ve vi…âye ma¡nâsı fı…ranın ¡ar∂ı ile √â§ıl olup cenâ√tan muπnî olmakla vech-i &ânî ile dahi cenâ√a mu√tâc olmaz.
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Fı…ra-i &âniyete ¡aşerin ¡a@îm ve ¡arî∂ olmasının beyânı budur ki bu
&âniyete ¡aşer fı…rasının mâ-ta√tında olan beş ¡aded …a†an fı…raları ziyâde
¡a@ma ve ziyâde ve&â…ata mu√tâcdır onun için ki fa∂l-ı ¡a@m ve fa∂l-ı ve&â…at sebebiyle fev…inde olup ma√mûl olduğu fı…arât-ı ¡âliyeleri …alîl ¡add
edip ta√ammülü se«âfete mü™eddî olmaz. Ve bu sebeb ile fı…arât-ı …a†aniyye mefâ§ılında olan lu…am ve nu…ar min-ciheti’l-¡aded ek&er ve zevâid-i
mefâ§ılı ezyed olmağa mu√tâc oldu. Ve bu fı…arât-ı §adriyyeden &âniyete
¡aşer fı…arât-ı …a†aniyye civârında olmakla onlara müşâbih kılınıp fı…arât-ı
…a†aniyye gibi &âniyete ¡aşere dahi ¡a@îm ve müfa««am ve ¡arî∂ ve ke&îrü’z-zevâid ve ke&îrü’n-nu…ar ve’l-lu…am kılınıp ecni√anın iki menfa¡ati
nefs-i fı…radan √â§ıl olup ecni√a πınâsından muπnî oldu.
Ve bu fı…ra-i &âniyete ¡aşereye §adrı iki tecvîfe ta…sîm eden √icâb-ı
mun§ıfın †arafı müntehî ve mutta§ıl olur, ammâ «arezât-ı §adriyyenin
&âniyete ¡aşer mâ-fev…inde olan «arezeler ya¡nî on birden vâ√ide varınca
…adar «arezeler §ıπarları √asebiyle bu istî&â… ya¡nî ke&ret-i zevâid ile mu√kem bağlanmaktan müstaπnî oldular belki o üzerlerinde nâbit olan senâsin ve ecni√a o «arezâtı şâπıller olurlar, çünkü «arezât-ı §adriyye «arezât-ı
¡unu…ıyyeden a¡@am oldu.
A¡§âb &u…belerinden dâire hey™etinde olan her bir &u…benin «arezât-ı
¡unu…ıyyede tamâmen nı§fı bir fı…rada ve nı§f-ı â«eri fi…ra-i â«erde olduğu
gibi fı…arât-ı §adriyyede ancılayın olmaz belki dâirenin nı§fından ek&eri
fı…ra-i ¡âliyede ve e…alli sâfilede olur.
Ve beyne’l-fı…arât ke&ret ve …ıllet tedrîcle tefâvüt eyler. Me&elâ «arezât-ı
§adriyyeden ûlâ ile &âniye beyninde far… yesîr olup beynlerinde olan &u…be
dâiresinin nı§fında mi…dâr-ı yesîr ziyâdesi ¡âliyede ve mi…dâr-ı yesîr nâ…ı§a
olan sâfilede olur. Ve &âniye ile &âli&e beyninde olan dâirenin dahi nı§f-ı
zâidi &âniyede ve nı§f-ı nâ…ı§ı &âli&ede olur lâkin &âniyede olan nı§f-ı zâidin ziyâdesi ûlâda olan nı§f-ı zâidin ziyâdesinden mi…dâr-ı …alîl ziyâdedir,
no…§ân †arafları dahi bu minvâl üzeredir. [14b] Bu minvâl üzere mefâ§ıl-ı
fı…arât-ı §adriyyenin ¡âliyesinde tedrîcle ziyâde tezâyüd ve sâfilesinde
tenâ…u§ tedrîcle ziyâde olarak ¡âşireye müntehî olur. Fı…ra-ı ¡âşirede ¡a§ablar &u…besinde iştirâk πâyet …alîl olur. »arezât-ı §adriyyeden on birinci ve
on ikinci «arezelerde ve «arezât-ı …a†aniyyede ¡a§ab &u…beleri müsta…illeten
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«areze-i vâ√idede yemneten ve yesreten olurlar onun için ki o «arezelerin
¡i@amı ve ¡ar∂ı &u…be-i me≠kûreleri muta∂ammın ve müte√ammil olurlar
Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Teşrî√i Fı…arâti’l-¢a†ani
¢a†anın fı…arâtı beş ¡adeddir ve o beşten her birinin sinsinesi ve ¡irâ∂-ı
cenâ√ları olur. Ve zevâid-i maf§aliyyeden sâfileleri müsta¡ri∂a ya¡nî enli
olmakla «arezâtı âfâttan vi…âye eden ecni√aya müşâbih olur.
Ve bu beş ¡aded …a†an «arezeleri ≠ikri âtî ¡aciz ile ma¡an §ulbün küllîsine …â¡ide gibidir. Ve bu …a†an di¡âme olup ¡âne kemiğini √âmil olur ve
ayağa mû§ıl-i √iss ü √areket olan ¡a§abların menbiti ve bitecek ma√alli olur.
“¡Âne” …a∂îbin katında menbit-i şa¡rdır. “¢a†an” mâ-beyne’l-verikeyne
derler Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A@mi’l-¡Acizi
¡Acizin ¡a@mları üç ¡adeddir. Ve bu fı…arât-ı ¡acizin mefâ§ılı tehendüm
ve ve&â…at cihetinden mefâ§ıl-ı sâireden eşeddir, ke≠âlik ¡ar∂ı sâirlerinden
ziyâdedir. Ve ¡a§ab &u…beleri, bu fı…raların cânib-i √a…î…îlerinde değildir
belki zevâl-i ke&îr ile câniblerden zâiller olup …uddâm ve «alfe du«ûl ederler38 onun için ki eger ¡a§ab &u…beleri √a…î…î iki câniblerde olsalar maf§al-ı
verik onlara müzâ√ame ve mü∂âπa†a ederler. Ve ¡acizin ¡i@âmı …a†an
fı…arâtı ¡i@âmına müşâbihtir.
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Teşrî√i’l-¡U§¡u§i
¡U§¡u§ πu∂rûfiyye ya¡nî πu∂rûfa müşâbih üç ¡aded fı…arâttan te™lîf ve
terkîb olunmuştur. ¡U§¡u§un zevâidi olmaz. Ve ¡u§¡u§un ¡a§abları fı…arât-ı
¡unu…ıyye ¡a§abları gibi müşterek &u…belerden nâbitler olurlar, zîrâ fı…arât-ı
¡u§¡u§ ziyâde §aπîrlerdir, &u…be-i müsta…illeye ta√ammülü yoktur.

38

Şey«’in bu kelâmının iki ma¡nâya i√timâli vardır, zîrâ her fı…rada &u…benin biri …
uddâma ve â«eri «alfe du«ûl demek olur veyâ«ûd üç fı…ranın ba¡∂ısında iki &u…
be ma¡an …uddâma ve â«erinde «alfe du«ûl eder demek olur, Allâhu a¡lem.
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el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Kelâmun Ke’l-»âtimeti
Fî-Menfa¡ati’§-~ulbi
Bundan a…dem biz ¡i@âm-ı §ulbde kelâm-ı mu¡tedil söyledik ya¡nî îcâz
ve i†nâbdan «âlî kelâm îrâd eyledik, el-√âletü hâ≠ihi ¡i@âm-ı §ulb a√vâlini bi’l-cümle câmi¡ olan a…vâli îrâd edip deriz: ~ulbün cümlesi şey™-i
vâ√id gibidir ve ef∂al-i eşkâl olan istidâre şekline ma«§û§tur. Ve şekl-i
istidârenin eşkâl-i sâire üzere fa∂lı onun içindir ki âfât-ı mü§âdemâtı
…abûlde şekl-i istidâre eşkâl-i sâireden eb¡addır ya¡nî zâviyesi olmamak √asebiyle. Pes §ulbün ¡i@âmı ¡a@m-ı vâ√id gibi olsun için «arezât-ı
§ulb üzere olan sinsineler ru™ûsları ta¡a……uf ederler ya¡nî başlarında
eğrisi olur. Ve sinsine-i ¡âliyenin ta¡a……ufu esfele ve sinsine-i sâfilenin
ta¡a……ufu ¡ulv cânibine olup tehendüm etmekle ¡a@m-ı vâ√id gibi olurlar
ve maf§alları müve&&a… olurlar. Lâkin sinsine-i ¡âşirede ta¡…îf olmaz belki
¡âşirenin re™si müctemi¡ olup bir †arafa meyl eylemez onun için ki ¡âşirede ta¡…îf olup itti§âlinde olan sinsine ta¡…îfi ile tehendüm ve teve&&u…
eylemek ma†lûb değildir. Ve sinsine-i ¡âşire senâsin-i §ulbiyyenin vasa†ı
ve ortasıdır lâkin ¡aded cihetinden orta değildir, zîrâ ¡âşirenin ta√tında
olan senâsin fev…inde olan senâsinden ezyeddir belki ¡âşirenin fev…inde
olan sinsinelerin bi’l-cümle †ûl ve imtidâdı ta√tında olan sinsineler †ûl
ve imtidâdına müsâvî olup sinsine-i ¡âşire beynehümâda vâsı†a olur. Ve
bu vâsı†ada lu…ame ve nu…re olmaz onun için ki §ulb sağ ve sol câniblerine in&inâ ve in√inâ √areketlerine ba¡∂an mu√tâc olur. Ve bu √areket-i
in&inâ vü in√inâda vâsı†a olan sinsine ma√allinden zâile olup cihet-i
√areketin «ilâfına ve ∂ıddı olan cihete meyl eder ve vâsı†anın fev…i ve
ta√tı cihet-i √arekete meyl eder. Ve bu ta…dîr üzere §ulbün iki †arafı ilti…
âya meyl eder. Vâsı†a olan sinsinenin ta√tında olan senâsin ve vâsı†anın
fev…inde olan senâsin bi’l-cümle √areket-i in&inâ vü in√inâ cihetlerine
müttecih ve müteveccih olurlar lâkin senâsin-i fev…âniyye nâzileten
ve ta√tâniyye §â¡ideten olmakla ve fev…âniyyenin inci≠âbı ve te√addübü ¡ulve olmakla müttecih ve müteveccih olurlar. Bu √âletler vücûdunda vâsı†ada lu…ame ve nu…re olduğu ta…dîr üzere sühûlet muta§avver
olmaz.
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el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i’l-A∂lâ¡i
~adrda olan a∂lâ¡ ve eyegüler teneffüs âlâtını yani √icâb-ı mun§ıf ve
riye gibi olan âlâtı ve âlât-ı πıdâdan kebid gibi ¡âliye olanları mu√âfa@a için
ma«lû…tur. Ve a∂lâ¡ ¡a@m-ı vâ√id gibi olmayıp müte¡addide olması onun
içindir ki eger ¡a@m-ı vâ√id olsa &a…îl olurdu ve mev∂i¡-i vâ√idine i§âbet
eden âfet mevâ∂i¡-i sâiresine dahi sirâyet edip ¡umûmen mevâ∂i¡i me™ûf
olurdu. Ve yine a∂lâ¡-ı me≠kûre ¡a@m-ı vâ√id olduğu ta…dîr üzere âlât-ı
teneffüs √areket-i †abî¡iyyeden ziyâde √arekete mu√tâc oldukta veyâ«ûd
âlât-ı πıdâ imtilâ ile müntefi«a oldukta §adrın tecvîfini tevsî¡ edip geniştirmekte §u¡ûbet olmakla ¡inde’l-√âce sühûlet ile §adrı tevsî¡ edip ve inbisâ†-ı
zâid ile havâ-i ke&îr münce≠ib oldukta ve âlât-ı πıdâ dahi müntefi«a oldukta
âlât-ı teneffüse müzâ√im olmasın için a∂lâ¡-ı §adr müte¡addide kılındı. Ve
yine a∂lâ¡-ı me≠kûrenin her iki ∂ıl¡ları arasına ¡a∂al-i §adr ve ¡a∂ale mutta§ıl
olan ecsâm-ı sâire ta«allül ve o a¡∂â-i müte«allil ce≠b-i havâya mu¡în olup
ve ¡a@m-ı vâ√idde bu menfa¡at dahi mevcûde olmamakla a∂lâ¡ müte¡addide
kılındı.
Ve a∂lâ¡-i §adr a¡∂â-i şerîfeden riyeyi ve a¡∂â-i re™îseden …albi ve …albe
mutta§ıl olan ecsâm-ı sâireyi mu√teviyye olup ve ma√viyye olan riye ve
…alb ve mutta§ılâtının mu√âfa@asında i√tiyâ† ehemm ve elzem olmakla
a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡âliye ya¡nî yukarı †arafta olan yedi eyegü kemikleri tecvîf-i
§adrı bi-tamâmihi müştemile ve …ass katında yemîn ve yesâr †arafından
gelen ∂ıl¡lardan her biri mu√â≠îsi ile §adrın ortasından mülâ…î olup …albi
min-cemî¡i’l-cihât i√â†a ederler onun için ki bu a¡∂âlara ¡ârı∂a olan âfâtın
te™&îri a¡@amdır. Ve bu i√â†adan o a¡∂â-i şerîfe vü re™îseye ta∂yî… ve in∂ıπâ†
terettüb eylemez.
Ammâ bu a∂lâ¡-ı seb¡a-i mülte…ıyenin ta√tında olup âlât-ı πıdâyı ya¡nî
mi¡de ve me§ârîn gibi âlâtı vely ve ta¡…îb eden ∂ıl¡lar «alfe mev∂û¡a olan
mu√rize ve micenne mi&âlinde «al… olunup √âsse-i ba§arın √ıf@ ve √irâset
eylemediği ma√alle terkîb olundu. Ve o a∂lâ¡ın yemîni ve yesârı ile …uddâm
cânibinde olan a∂lâ¡-ı ¡âliye gibi mütelâ…îler olmayıp munfa§ıl ve mun…a†ı¡
oldular lâkin o a∂lâ¡-ı munfa§ılalardan her iki ∂ıl¡ beyninde olan mesâfe-i
in…ı†â¡ ¡ale’s-seviyye değildir belki tedrîcle o mesâfe-i infi§âl mütenâ…ı§
olup seb¡a-i ¡âliye-i mütelâ…ıye itti§âlinde olan munfa§ıl iki ∂ıl¡ın mesâfe-i
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infi§âli mâ-ta√tında olandan e…all olur. Ve bu munfa§ıla olan a∂lâ¡ın hey™et-i
mev§ûfe-i me≠kûre üzere olması onun içindir ki o a∂lâ¡ bu √âlet ile a¡∂â-i
πıdâdan kebid ve †ı√âl mi&lli ¡u∂vlara vi…âye olur ve o √âlette mi¡denin
ma√alli tevessu¡ edip genişir √attâ mi¡de πıdâ ile mümteli™e yâ«ûd müntefi«a olsa ma√all-i infi§âlde ¡a@m-ı müzâ√im olmamakla mi¡dede te∂âπu† ve
tezâ√um olmaz. Ve seb¡a-i ¡âliye gibi «amse-i sâfile dahi mutta§ıle olunsa
mi¡de mün∂aπı†a olur. Ve «amse-i sâfile mevcûde olmayıp o ma√all bi’lkülliyye bârize olsa kebid ve †ı√âl bilâ-vi…âye kalırlar idi. Bu iki fâideyi
cem¡ eylesin için a∂lâ¡-ı me≠kûre …a§îreten ve πayri tâmmetin «al… olundu.
Evvelen ≠ikr olunan a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡âliyeye a∂lâ¡-ı §adr tesmiye olunur.
Ve bu seb¡a-i ¡âliye fi’l-√a…î…a on dört ∂ıl¡dır, yedisi cânib-i yemînde ve
yedisi cânib-i yesârda olur. ¢ass katında müctemi¡a olup yemîn ve yesârda
olan ∂ıl¡lardan her biri mu…âbili ile ∂ıl¡-ı vâ√id √ükmünde olmakla seb¡a-i
a∂lâ¡ ı†lâ… olunur. Ve yemîn ve yesârda olan iki vasa†îler ki a∂lâ¡-ı seb¡a
i¡tibârı ile ∂ıl¡-ı vâ√id râbi¡ olur, fev…te olan üç ∂ıl¡dan ve ta√tta olan üç
∂ıl¡dan a†vel ve ekberdir ve e†râf-ı vus†âdan a…§ardır. Ve a∂lâ¡ın bu hey™eti
ile riye ve √icâb mi&lli ¡u∂vları §adrın cemî¡ cihâttan iştimâli a√va††ır onun
için ki a∂lâ¡-ı §adr i√dîdâbını mu√âfa@a ederek evvelâ süfle meyl eder39 ve
&âniyen mürâci¡ gibi olup cihet-i fev…e kerr eder ya¡nî fev… cânibine ednâ
meyl ile meyl ve ≠ikri âtî va§f ile …assa mutta§ıl olup √attâ §adrın a¡∂â-i
me≠kûreyi [15a] iştimâli mekân cihetinden vâsi¡ olur. Ve bu a∂lâ¡-ı me≠kûreden her birinde olan iki zâideler fı…arât-ı §adriyye üzere olup ecni√ada
mevcûde ve πâire nu…relere ya¡nî ¡amî… ve derin nu…relere dâ«il olmakla
maf§al-ı mu∂â¡af √âdi& olur. Ve a∂lâ¡-ı seb¡a-i ¡ulyâ ¡a@m-ı …ass ile dahi bu
…ıyâs üzere terkîb olunurlar. Ve a∂lâ¡-ı seb¡a-i me≠kûrenin esfelinde olan
bâ…î beş ∂ıl¡-ı …a§îrler ¡i@âm-ı «ılf ve a∂lâ¡-ı zûrdur ya¡nî yalancı eyegüdür;
o ¡i@âmın uçları πa∂ârîfe mutta§ıldır. Ve o πa∂ârîf ¡i@âm-ı «ılf-ı me≠kûr
ru™ûsuna emân olup mü§âdemât vu…û¡unda ru™ûs-ı ¡i@âm münkesire olmaz
ve §alâbeti ile a¡∂â-yı leyyineye √icâb-ı √âcize telâ…î katında nikâye ve cer√
39

Bu ma…âmda nüs«a-i sul†âniyyede “ا ــא
ـ ا
 ” ـ اوvâ…i¡ olmuştur ve basma nüs«alarda “ــ ا ــ ا ا ــא
 ” ــ اوvâ…i¡ olmuştur. Bu ta…rîr-i meşrû√u
it…ân eden ¡ârife «afî değildir ki iki nüs«anın me™âli vâ√iddir, zîrâ kerr ve mürâca¡at √adebe-i &âniye i…ti∂â eder, Allâhu ¡alem.
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eylemez belki o a¡∂âlara beyne’§-§alâbeti ve’l-lîn mütevassı† olan cirm
vesâ†atıyla mülâ…î olur Allâhu a¡lem.
Ve bu a∂lâ¡-ı me≠kûreden her birinde olan iki zâideler fı…arât-ı §adriyye
üzere olup ecni√ada mevcûde ve πâire nu…reler ya¡nî ¡amî… ve derin olan
nu…relere dâ«il olmakla maf§al-ı mu∂â¡af √âdi& olur. Ve a∂lâ¡-ı seb¡a-i
¡ulyâ ¡a@m-ı …ass ile dahi bu …ıyâs üzere terkîb olunurlar. Ve a∂lâ¡-ı seb¡a-i
me≠kûrenin esfelinde olan bâ…î beş ∂ıl¡-ı …a§îrler ¡i@âm-ı «ılf ve a∂lâ¡-ı
zûrdur ya¡nî yalancı eyegüdür.
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Teşrî√i’l-¢assi
¢ass ¡i@âm-ı seb¡adan mü™elleftir ya¡nî yedi ¡aded kemikten terkîb olunup
†ûlânî §adrın vasa†ında «arezât-ı @ahr gibi man@ûmeten va∂¡ olunmuştur.
Ve …ass ¡i@âm-ı müte¡addideden mürekkeb ve mü™ellef olup ¡a@m-ı vâ√id
olması mâ-te…addemde ≠ikr ve beyân olunan «arezât-ı §ulbün müte¡addid
olmasının menâfi¡ ve fevâidi mi&lli menfa¡atler ve fâideler için ve mâ-¡adâ
fâide-i u«râ içindir. O fâide-i u«râ budur: ~adrda olan âlât-ı teneffüs
münbası†a oldukta …ass ¡i@âm-ı müte¡addid olmakla tevessu¡ edip âlât-ı
teneffüsün inbisâ†ı ziyâde olur. Eger …ass ¡a@m-ı vâ√id olsa bu müsâ¡ade
…asstan mümkin olmaz. Ve her ne …adar …assın mefâ§ılı müve&&e…a ise de
müsâ¡ade-i inbisâ†ın sühûleti için ¡i@âm-ı …ass heşşe ve «afîfe «al… olunup
…assın √areket-i «afîyyesine i¡âneti olan πa∂ârîf ile o …assın ¡i@âmı biri
birine va§l olundu.
Ve …assın ¡i@âmı …assa mutta§ıl olan a∂lâ¡ gibi yedi ¡adeddir. Ve …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 tesmiye olunur, √ancere
müşâbeheti için. “◊ancere” sikkîn ma¡nâsınadır. Ve o √ancerî ¡a@m fem-i
mi¡deye vi…âye olur ve a¡∂â-i leyyine ile ¡a@m beynine tavassu† edip §ulbün
leyyine itti§âlini ta√sîn eder. ∏u∂rûfun bu menfa¡ati kirâren mürûr eyledi.
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Teşrî√i’t-Ter…uveti
Ter…uve …assın ¡âlî †arafının iki câniblerinden her bir cânibe va∂¡ olunan
bir ¡a@mdır ki o ¡a@mın ta…a¡¡ur ve te√addübü √asebiyle na√rda ya¡nî §adrın
a¡lâsında «âlî bir fürce √âdi&e olup o fürce-i «âliyede dimâπa §â¡ide olan
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¡urû… ve dimâπdan nâzile olan ¡a§ab nüfû≠ eder ba¡dehu o ter…uve cânib-i
va√şîye meyl edip ketif ile ter…uve mürtebi†ler olurlar ve ¡a∂ud ile ter…uve
ve ketifin mecmû¡u dahi mürtebi† olurlar.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i’l-Ketifi
Ketifin «al… olunmasında iki menfa¡at vardır:
Menfa¡at-i ûlâ yed ve ¡a∂ud ketife ta¡lî… olunup iki yed ve iki ¡a∂uddan her birinin â«eri cânibine √areketleri selis olur. Ketif olmasa yed ve
¡a∂ud §adra mülte§ı… olup √areket-i me≠kûrenin selâseti bi-külliyyetihâ
mef…ûde ve mün¡adime veyâ«ûd mü∂âya…a üzere olur. Binâen ¡aleyh iki
cânibden ketif a∂lâ¡-ı §adrdan berî ve mütebâ¡id ve munfa§ıl «al… olunup
cihât-ı √arekât tevsî¡ olundu.
Menfa¡at-i &âniye ketif §adrda ma√§ûre olan a¡∂âya vi…âye-i √arîze ve
√âfı@a olur, senâsin ve ecni√a fe…ârda vi…âye olduğu gibi, zîrâ §adra müteveccih mü§âdemâta mu…âvim ve sâir âfâtın ma∂arratını dâfi¡, senâsin ve
ecni√ayı √âvî ketifin fı…arâtı olmayıp ve mü§âdemât ve ma∂arrâta şu¡ûru
olan meşâ¡ir ve √avâssı dahi olmamakla ketif «al… olunup fı…arât-ı vâ…ıye
ma…âmına i…âme olundu.
Ketif †araf-ı va√şîde müstedı…… ve πalî@ olur ya¡nî «ârice nâ@ır olan
†arafının biraz ma√alli da…î… ve biraz ma√alli πalî@ olup †araf-ı va√şîde bir
nu…re-i πayr-i πâire √âdi&e olur ya¡nî o √âdi&e olan nu…re derin olmaz ve
¡a∂udun †araf-ı müdevveri o nu…re-i πâireye dâ«il olur.
Ve nu…re-i ketif üzere iki zâide vardır:
Zâide-i ûlâ fev…e ve «alfe olur, o zâideye a«rem derler ve min…âr-ı πurâb
dahi tesmiye olunur. Ketifin ter…uveye rab†ı bu zâide ile olur, ¡a∂udu fev…
cânibine in«ılâ¡dan bu zâide men¡ eder.
Nu…re-i ketifin zâide-i &âniyesi dâ«ilden olup ve esfele sâlik ve müteveccih olur ve bu zâide dahi re™s-i ¡a∂udu in«ılâ¡dan men¡ eder. Ketif cânib-i
va√şîye va∂¡ olunan nu…re †arafından bidâye edip tedrîcle müsta¡ri∂a olarak
cânib-i insîye sülûk eder onun için ki müştemilâtını vi…âyesi isti¡râ∂ sebebiyle ziyâde olup artar.
Ve ketifin @ahrında mü&elle&ü‘ş-şekl bir zâide vardır ki o mü&elle&in
…â¡idesi cânib-i va√şîde ve zâviyesi cânib-i insîde olur, zîrâ ¡aks üzere
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olup …â¡ide-i mü&elle&e insî †arafından olsa cildi işâle ya¡nî deriyi yukarı
kaldırıp mü§âdemâtın vu…û¡unda mûcib-i elem olur. Bu mü&elle&ü‘ş-şekl
zâide fı…arât üzerinde olan sinsine gibi vi…âye için ma«lû…tur, bu zâideye
¡aynu’l-ketif tesmiye olunur. Ve ketifin nihâyet-i isti¡râ∂ına müstedîrü’†-†araf bir πu∂rûf mutta§ıl olur, o πu∂rûfun menfa¡ati πa∂ârîf-i sâirede me≠kûr
olan menfa¡attir ya¡nî §ulb ve leyyin arasında lîn ve §alâbette mu¡tedil olan
¡u∂vun ta√allülü ve tavassu†u menfa¡atidir.
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fî-Teşrî√i’l-¡A∂udi
¡A∂ud kolun ketiften dirseğe varınca olan ma√allidir. ¡A@m-ı ¡a∂ud
müteveccih olan âfâtı …abûlden eb¡ad olsun için müstedîr «al… olundu. Ve
¡a∂udun †araf-ı a¡lâsı mu√addeb olmakla nu…re-i ketif-i me≠kûreye dâ«il
olup bir maf§al-ı rı«vı πayr-i ve&î… √âdi& olur. Ve bu maf§alın cidden ve&î…
olmadığından çok kerre ¡a∂uda «al¡ ¡ârı∂ olur.
Ve maf§al-ı ¡a∂udun re«âvetinin menfa¡ti iki emrdir, biri √âcet ve biri
emândır.
◊âcetin beyânı budur ki ¡a∂udun cihât-ı sitte a√yânen √areketine i√tiyâc
mu√a……a…tır. Cihât-ı me≠kûreye √areketin selâseti maf§al-ı ¡a∂udun rı«v
olup cidden ve&î… olmamasına mu√tâcdır.
Ve emânın beyânı budur ki ¡a∂ud her ne …adar cihât-ı şettâya √arekette
ziyâde temkîn ve tev&î…e mu√tâc ise lâkin sâ¡id ve keff gibi ke&îrü’l-√areket olmayıp ¡a∂udun sükûnu ¡a∂udun √areketinden ezyed ve evfer olmak
√asebiyle ¡a@m-ı ¡a∂udun ma√allinden in«ılâ¡ı ve ¡a∂udun erbi†asının ke&ret-i √areket ile inhitâkı «avf olunmayıp ¡a∂udun a√yânen vâ…i¡ olan cihât-ı
şettâya √areket-i †abî¡iyyesi me™mûnü’l-πâile olmakla maf§alı tev&î… olunmayıp rı«v oldu.
¡A∂uda rab† «u§û§unda dört ribâ† ∂âmine ve kâfile olur: Ribâ†-ı evvel
enlidir ve πışâîdir, sâir mefâ§ılda olan ribâ†-ı müsta¡ri∂ gibi maf§alı mu√î†
olur. Ve ribâ†-ı &ânî ve ribâ†-ı &âli& işbu iki ribâ† ketifin a«rem ve min…âr-ı
πurâb tesmiye olunan zâidesinden nüzûl ederler, o iki nâzil olan ribâ†ın
birinin †arafı müsta¡ri∂ olup ¡a∂udun †arafını müştemil ve mu√tevî olur.
Ve o ikiden ribâ†-ı â«er a¡@am ve a§lebdir, o ribâ†-ı â«er erbi†a-i erba¡adan
dördüncü ribâ† ile ma¡an kendiler için mu¡add ve müheyyâ kılınmış √uzzdan

Tahbîzü’l-Mathûn

ya¡nî †ûlânî la√mdan @arf ve πılâf içinde yine ketifin min…âr-ı πurâb tesmiye
olunan zâidesi †arafından nâzil olur. Ve o iki ribâ†ın şekli, olduğu …adar
¡ar∂a mâildir «u§û§an ¡a∂udu mümâss oldukları ma√allde o ribâ†ın ¡ar∂ı
ziyâde olur. Ve o iki ribâ†ın √âl ve şânı budur ki ¡a∂udu istib†ân ve i√tivâ
edip bâ†ın-ı ¡a∂ud üzere men∂ûde ve mev∂û¡a olan ¡a∂ale mutta§ıl olurlar.
¡A∂udun cânib-i insîsi mu…a¡¡ar ve cânib-i va√şîsi mu√addebdir onun
için ki ¡a∂udun †araf-ı insîsinde biri biri üzere va∂¡ olunan ¡a∂al ve ¡a§ab
ve ¡urû… ta…¡îr-i me≠kûrda tekennün ve tesettür ederler. Ve o ta…¡îr sebebiyle insâna cevdet-i te™ebbu† √â§ıl olur ya¡nî bir nesnede vech-i lâyı… üzere
koltuğuna alır. Ke≠âlik o ta…¡îr ile iki yedden her birinin â«eri cânibine
ta…¡îr √asebiyle i…bâli cevdet üzere olur.
Ammâ ¡a∂udun †araf-ı esfeli üzere iki zâide terkîb olunup biri birine
o zâideler mütelâ§ı… kılındı. O iki zâideden bâ†ını vely eden a†vel ve
eda……tır, o zâidenin hîç bir ¡u∂v ile maf§alı yoktur belki o zâide ¡a§ab ve
¡urû…a mücerred vi…âye için ma«lû…tur. Ve o iki zâideden @âhiri vely ve
ta¡…îb eden zâidenin bir lu…amesi ile maf§al-ı mirfa… tamâm olur o va§f
üzere ki biz onu …arîben inşâallâhu ta¡âlâ ≠ikr ederiz.
Ve ≠ikri mürûr eden o iki zâidenin beyninde lâ-ma√âle bir √uzz40 bulunur ki o √uzzun iki †arafında iki nu…re olur.
Bu ma…âmda nüs«alar mu«telifedir. Nüs«a-i sul†âniyyede
”و ــא
“ــאن
ـ ا ـ
 א ـ ـ و ـvâ…i¡ olmuştur. [15b] ¢âmûs’ta mu√arrer olan
“ ”un ma¡ânîsinden bu ma…âmda “ ”u ziyâde ma¡nâsına √aml edip “iki
zâideler arasında zâide-i u«râ” vardır demeği irâde veyâ«ûd “la√m-ı †ûlânî”
ma¡nâsını irâde eylemek a@herdir. Basma nüs«alarda و
א
”و א
“ــאن
ــ ذ ــכ ا ــ
 ا ــ ض ــ ا ــ و ــvâ…i¡ olmuştur. Bu ¡ibârete göre
ma¡nâ “beynehümâda mefrû∂ ve mu…adder bir şey™ vardır” demek olup iki
¡ibâretin √â§ılı ve me™âli mütte√id olur.
Pes √uzzun iki †arafında olan iki nu…renin biri fev…ten …uddâma ve
biri ta√ttan «alfe olur. O iki nu…renin fev…ânîsi insî †arafında olup müstevî ve melâsetli olur ve üzerinde √âcizi olmaz. Ammâ nu…re-i va√şiyye
insiyyeden büyük ve geniş olup o nu…re-i va√şiyyeden nu…re-i insiyyeyi
40

“◊uzz” √â-i mühmele ve zâ-i mu¡ceme vü müşeddede iledir, la√m-ı †avîl ma¡nâsına oldukta √â ma∂mûm, mâ-¡adâ ma¡nâda meftû√ olur.
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vely eden †araf melâsetli olmaz ve √ufresi müstedîre olmaz belki cidâr-ı
müsta…îm gibi olur √attâ o nu…re-i va√şiyyeye sâ¡idden dâ«il olan zâide
cânib-i va√şîye √areket edip o cidâr-ı müsta…îme vâ§ıl olsa zâide va…f edip
sâkine olur. Zamân-ı âtîde bu nu…reler[e] i√tiyâcın vechini biz îrâd eyleriz
inşâallâhu ta¡âlâ. İbu…râ† bu iki nu…relere ¡inebeteyn tesmiye eder.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i’s-Sâ¡idi
Sâ¡id dirsek ile bilek arasıdır. Sâ¡id †ûlen biri biri ile mütelâ§ı… olan iki
¡a@mdan mürekkebdir, o iki ¡a@ma zendeyn tesmiye olunur. O iki ¡a@mdan
fev…ânî 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¡…îb eden ¡a@ma zend-i esfel tesmiye olunur. Bu zend-i esfel zend-i a¡lâyı
√âmil olmakla zend-i a¡lâdan aπla@ olur.
Zend-i a¡lânın menfa¡ati budur ki sâ¡idde √areket-i iltivâ ve √areket-i
inbi†â√41 zend-i a¡lâ ile √âdi& olur. Ve zend-i esfelin menfa¡ati budur ki
√areket-i in…ıbâ∂ ve √areket-i inbisâ† zend-i esfel ile √â§ıl olur.
Bu iki zendden her birinin vasa†ı ter…î… olundu onun için ki ¡a∂alât-ı
πalî@a o iki zendden her birinin vasa†larını mu†îfe ve √âffe olmakla ¡a∂alâtın
taπlî@i zendlerin vasa†larını πıla@dan iπnâ eyledi. Ammâ zendlerin †arafları
la√mdan ve ¡a∂alât-ı me≠kûreden ¡ârî ve «âlî olduğundan mâ-¡adâ ribâ†ât-ı
ke&îreye menbit olup ve ribâ†ât-ı ke&îre menâbitinde πıl@at lâ-ma√âle
ehemm ve elzem olmakla e†râf-ı zend taπlî@ olundu. Ve iki zend e†râfından
ribâ†ın ziyâde inbâtı onun içindir ki bu iki zend e†râfına √arekât-ı mefâ§ıl
katında mü§âdemât ve mü§âkekâtın vu…û¡u ve teveccühü ziyâde olmakla
e†râf-ı zendeyn mi¡ra∂-ı inkisârda olurlar.
Zend-i a¡lâ mu¡vecc olur, ke-ennehu o zend-i a¡lâ cihet-i insîden a«≠ ve
bidâye eder ve va√şî cânibine mülteviyen in√irâf-ı yesîr ile mün√arif olur.
Zend-i a¡lâda bu va∂¡ üzere i¡vicâcın menfa¡ati bu[dur ki bu] i¡vicâc sebebi
ile zend-i a¡lânın √areket-i iltivâya isti¡dâdı hasen ve ma†bû¡ olur. Ve zend-i
esfel müsta…îm ve πayr-i mu¡veccdir onun için ki isti…âmet √areket-i in…ıbâ∂
ve √areket-i inbisâ†a ziyâde §âli√ ve muvâfı… olur Allâhu ta¡âlâ a¡lem.
41

“İltivâ” in&inâ ma¡nâsına ya¡nî bükülmek ve “inbi†â√” yüz üstüne il…â ma¡nâsınadır.
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el-Fa§lu’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i’l-Mirfa…i
“Mirfa…” dirsek ma¡nâsınadır. Ve mirfa… bir maf§aldır ki zend-i a¡lâ
ve zend-i esfel maf§alları ile ¡a∂udun terekkübünden ve ictimâ¡ından √â§ıl
olur. ¡İ@âm-ı me≠kûrenin terekkübü bu vechle olur:
Zend-i a¡lânın †arafında bir nu…re vardır ki o nu…re ¡a∂udun cânib-i va√şîsinden gelen bir lu…ame ile tehendüm eder ve o nu…rede lu…ame ¡a∂ud-ı
me≠kûra mürtebi†a olur. Ve √areket-i mün†abi«a vü mülteviye o lu…amenin
nu…re-i me≠kûrede deverânı ile √âdi&e olur.
Ammâ zend-i esfel için dahi iki zâide vardır, o zâidelerin arasında
…alem-i Yûnânîyle mektûb olan sîn resminde bir √azz vardır, o resm budur:
Ve bu √azz mu√addebdir. Ve bu √azz-ı mu√addebin ta…¡îrinde
olan sa†√ bir √azz-ı â«er ile tehendüm eder, o √azz-ı â«er ¡a∂udun
†araf-ı mu…a¡¡arı olur lâkin bu mu…a¡¡arın …a¡rının şekli dâire √adebesine
müşâbih olur.
Zend-i esfelin iki zâidesi arasında olan √azz ile mu…a¡¡ar ¡a∂ud üzere olan
√azz tehendümünden maf§al-ı mirfa… ya¡nî dirsek mülte™im ve √âdi& olur.
Kaçan zend-i esfelin iki zâidesi arasında olan √azz √azz-ı â«er üzerinde «alf
ve ta√ta √areket eylese yed münbası†a olur. Ve kaçan lu…amelerini √âbise
olan ≠ikri sâbı… √azz ya¡nî cidâr o √azz-ı müte√arrike mu¡teri∂ olsa √azz-ı
müte√arriki √areketten √abs etmekle yed ziyâde münbası†a olamayıp ¡a∂ud
ve sâ¡id isti…âmeti üzere kalır. Kaçan ≠ikr olunan iki √azzın biri â«er √azz
üzere …uddâm ve fev…e √areket eylese yed mün…abı∂a olur √attâ …uddâm ve
insî cânibinden sâ¡id ¡a∂uda mümâss olur.
Ve iki zendlerin esfelden iki †arafları müctemi¡ler olup şey™-i vâ√id gibi
olurlar. Ve o iki zendde geniş bir nu…re-i müşterek √âdi& olur ki o nu…re-i
vâsi¡anın ek&eri zend-i esfelde olur. Ve zendlerin inti…ârdan fa∂la olup mürtefi¡ olan mev∂i¡leri mu√addeben bâ…î kalır ve mümelles olur onun için ki
nu…re-i me≠kûreden zendin fa∂la olan mev∂i¡i ecsâm-ı â«er ile mestûr ve
mümelles olmakla menâl-i âfâttan ziyâde ba¡îd olur.
Ve zend-i esfelden «alf-i nu…rede olduğu mi…dâr †ûle bir zâide nâbite
olur. O zâidenin menfa¡atinde inşâallâhu ta¡âlâ …arîben biz tekellüm
ederiz.
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el-Fa§lu’l-◊âdî ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i’r-Rusπı
Rusπ bilek ma¡nâsınadır. Rusπ ¡i@âm-ı ke&îreden mü™ellef kılındı onun
için ki o ¡i@âm-ı ke&îreden bir ¡a@ma âfet [i§âbet] eylese â«er ¡a@mlere o âfet
sirâyet eylemez.
Ve bi’l-cümle rusπun yedi ¡a@mı ve bir zâidesi vardır. Ammâ yedi
¡i@âm-ı a§liyye iki §affta olur:
~affın birisinde üç ¡a@m olup sâ¡idi vely ve ta¡…îb eder. Ve bu §affın
¡a@mı §aff-ı &ânîden no…§ân olduğunun vechi budur ki bu §aff sâ¡idi ya¡nî kol
kemiğini vely ve ta¡…îb eder. Ve sâ¡idi vely ve ta¡…îb eden ¡a@m lâ-ma√âle
da…î… olur.
Ve §aff-ı &ânînin ¡i@âmı dört ¡adeddir. Ve bu ¡i@âm muş†u ve e§âbi¡i vely
ve ta¡…îb etmekle ziyâde enli ve ¡arî∂ olurlar.
~aff-ı evvelin üç ¡a@mı müderrec olur, sâ¡ide mutta§ıl olan †arafı ziyâde
ra…î… ve ince olur ve tehendüm ve itti§âli ziyâde şedîd olur; tedrîc ile ¡ar∂ı
ziyâde olarak ve tehendüm ve itti§âline no…§ân terettüb ederek §aff-ı &ânî
¡i@âmına müntehî oldukta ¡ar∂ı πâyette ziyâde ve tehendüm ve itti§âli e…all
olur.
Ammâ zâide-i vâ√ide ki ¡i@âm-ı rusπun sekizinci ¡a@mıdır, o zâide iki
§affın birinde dahi …âime ve dâ«ile değildir belki o zâide keffi vely ve
ta¡…îb eden ¡a§abı vi…âye için ma«lû…tur.
Ve ≠ikr olunan iki §afftan üç ¡a@mı mu√tevî olan §aff-ı evvel &ülâ&înin
üç ¡a@mının ictimâ¡ından bir †araf √âdi& olup ≠ikri sâbı… iki zend beyninde
müştereke olan nu…reye o †araf dâ«il olur ve onlardan in…ıbâ∂ ve inbisâ†
maf§alı √âdi& olur. Ve zend-i esfelde ≠ikr olunan zâide dahi ¡i@âm-ı rusπdan
bir nu…reye dâ«il olup onlardan dahi iltivâ ve inbi†â√ maf§alı √âdi& olur.
el-Fa§lu’&-¿ânî ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i Muş†i’l-Keffi
Muş†un ¡i@âmı rusπ gibi ke&îre ve müte¡addide olur onun için ki onlardan
birine i§âbet eden âfet bâ…îlerine sârî olmaz. Ve ke&ret-i ¡i@âmı sebebiyle
müstedîr olan bir √acm ya¡nî değirmi bir cism …ab∂ olundukta su misilli
seyyâlâtı keff ile ∂ab† olunmak murâd olundukta keffi ta…¡îr ve çukurlandırmak mümkin olur.
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Ve muş†un maf§alları ¡a@mı biri birine vi&â…-ı …avî ile meşdûd ve merbû†tur onun için ki vi&â…ı …avî olmadığı ta…dîr üzere muş†un ¡i@âmı dağınık
ve perîşân olmakla keffi ta…¡îr edip bir nesne ∂ab† ve √abs mümkin olmaz.
Ve ¡i@âm-ı muş†un vi&â…ının şiddeti o rütbeye bâliπdir ki muş†un üzerinde
olan cild keş† ve sel« olunsa o ¡i@âm-ı ke&îre …uvvet-i vi&â… √asebiyle ¡a@m-ı
vâ√id gibi görünüp mefâ§ılı πayr-i ma√sûs olup na@ardan πâibe olurlar. Ve
muş†un mefâ§ılının şiddeti o rütbe-i me≠kûreye bâliπa olmuş iken yine her
kaçan keffi ta…¡îr …a§d olunsa √areket-i in…ıbâ∂iyyeye mu†âvi¡ olup ¡i§yân
eylemez.
Evvel fa§ldan bu ma…âma gelince …adar mütercem olan ¡ibâret nüs«a-i
sul†âniyyede muş† fa§lında ta√rîr olunmuştur ve basma nüs«alarda fa§l-ı
müte…addimde rusπun mebâ√i&i olmak üzere ta√rîr olunmuştur. ~avâb olan
nüs«a-i sul†âniyyedir, ednâ fehm ve idrâki olanlara @âhirdir ki bu mesâil
mesâil-i rusπ değildir, basma nüs«alarda «atâ-i ma√∂dır.
Ve muş†un ¡i@âmı dört ¡adeddir, ibhâmdan mâ-¡adâ dört [16a] parmağa mutta§ıl olur. Rusπa mutta§ıl oldukları ma√allden muş†un dört
¡a@mleri biri birine müte…ârib olurlar onun için ki rusπun ¡a@mleri mülte§ı…
ve mutta§ıl gibidir. ¡A@m-ı mutta§ıla müntehî ve mutta§ıl olan ¡i@âm-ı
müteferri…a mutta§ıl √ükmünde olup müte…ârib olmak √asendir. Muş†un o
¡i@âm-ı müte…âribesi e§âbi¡ cihetine sülûkunda mütederricen ve …alîlen biri
birinden uzaklaşıp müteferrice ve mütebâyine olurlar ve bâ†ınlarında ta…¡îr
√âdi& olur.
Mâ-te…addem ≠ikr olunan menfa¡at için ya¡nî cism-i müdevveri iştimâli
√asen olup seyyâlâtı ∂ab† mümkin olsun için rusπ ile muş†un iltiyâmında
rusπun ¡i@âmında olan nu…relere muş†un lu…ameleri dâ«il olup libâs-ı
πa∂ârîf ile mülebbes bir maf§al √âdi& olur.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i’l-E§âbi¡i
E§âbi¡ biraz âlâttır ki …ab∂-ı eşyâya mu¡în olur. E§âbi¡ ¡a@mdan «âlî
olan la√m-ı mücerredden «al… olunmadı, zîrâ her ne …adar bilâ-¡a@m olan
la√mda √arekât-ı mu«telife mümkin ise, dûd ve semekin ya¡nî kurtların ve
balıkların bilâ-¡a@m iken cihât-ı mu«telifeye √areketleri gibi. Lâkin bilâ¡a@m la√m-ı mücerredden §âdır olan ef¡âl-i mekzûzîn ve mürte¡işînin fi¡lleri
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gibi müte¡assire olur olmasın için e§âbi¡ la√m ile ¡i@âmdan terkîb olundu.
“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.
Ve ibhâmdan mâ-¡adâ parmaklar üçer kemiğe mün√a§ıre olup ziyâde
veyâ«ûd no…§ân olmadı, zîrâ her parmağın kemikleri üçten ziyâde olsa
o ¡a@mların √arekâtının ¡adedi ziyâde olur ve bilâ-şekk √arekâtın ¡adedi
ziyâde olmak parmaklar ile ∂ab†a mu√tâc eşyâyı ∂ab†ın vehni ve ∂a¡fı
müstelzim olur. Bu ma√≠ûru def¡ için ¡i@âm-ı e§âbi¡ üçerden ziyâde kılınmadı ve üçten ziyâde kılınıp ¡adedi ke&îr olan ribâ†ât-ı …aviyye ile rab†
olunmakta menfa¡at zâide olmakla üçten ziyâde olması ma§la√at görülmedi. Ke≠âlik i§ba¡ın ¡a@mları üçten no…§ân olsa ve&â…at ziyâde olup
√arekâtı …adr-i kifâyeden no…§ân olurdu, zîrâ e§âbi¡de √addi mütecâviz
ve&â…ata i√tiyâcdan √arekât-ı mu«telife ile ta§arrufât-ı mütefennine vü
mütenevvi¡aya √âcet ziyâde olur.
E§âbi¡ biraz ¡a@mlardan mürekkebdir ki o ¡a@mların …â¡ideleri ziyâde
¡arî∂ ve enli olur ve ru™ûsları eda…… olup tedrîcle süflânî †arafına te¡â@um
eder √attâ i§ba¡ın ziyâde eda……ı enâmil ve parmak uçları olur ve aπla@ı
…avâ¡idi olur. Ve bu va∂¡ ile √âmilin ma√mûle nisbeti √asen olur.
Parmakların ¡a@mleri müstedîr olur, şekl-i istidâre âfetten vi…âye olmak
√asebiyledir. Ve ¡a@m-ı e§âbi¡ §alâbetli ve tecvîfsiz ve mu««suz ya¡nî iliksiz kılındı, √arekât ve &ebâtta ve …ab∂ ve cerrde ziyâde …avî olsun için.
Ve o ¡i@âm-ı e§âbi¡in bâ†ını mu…a¡¡ar ve @âhiri mu√addeb kılındı, …ab∂
eylediği eşyâyı ve delk ve πamz eylediği ecsâmı delk ve πamzı cevdet
üzere olsun için. Ve e§âbi¡in biri birine müteveccih ve mu√â≠î olduğu
cihetinde ta…¡îr ve ta√dîbden berî olmayıp bi’l-cümle o cihet müsteviye
oldu ¡inde’l-ilti…â itti§âlleri √asen olup e§âbi¡ ile ¡a@m-ı vâ√idin menfa¡ati
i√râz ve istîfâ olunmağa i√tiyâc katında ¡a@m-ı vâ√id gibi olsunlar için.
Lâkin ibhâm ve «ın§ırın «ârice olan cenbelerde √adebe olur onun için ki
parmaklarda va…t-i in∂ımâmda hey™et-i istidâre √â§ıla olup o vechle âfâttan ma§ûn olurlar.
Ve e§âbi¡in bâ†ını la√îm kılındı ya¡nî bâ†ınları etli kılındı, …ab∂ katında
ma…bû∂âtın mülâ…î olan †arafı ta√tında bâ†ın-ı e§âbi¡ te†a™mun edip ya¡nî
çukurlanıp o ma…bû∂âta di¡âme mi&lli olsunlar için parmakların «âric †araf-
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ları ke&îrü’l-la√m olmadı, e§âbi¡ la√m-ı me≠kûr sebebiyle &a…îl olmayıp ve
parmaklar cem¡ katında silâ√-ı mûci¡ olsun için. Ve enâmilin ya¡nî parmak
uçlarının la√mı ziyâde kılındı, bir şey™ ile ilti…â katında mülâ…î olduğu nesnelere ceyyiden tehendüm etmekle mülâ§ı… gibi olsun için.
Ve maf§al-ı vus†â ya¡nî orta parmak maf§alı cümleden a†vel ve uzun
kılındı. Ba¡dehu bın§ır ya¡nî orta parmak ile kiçi parmak arasında olan parmak uzun kılındı. Ba¡dehu sebbâbe ba¡dehu «ın§ır uzun kılındı onun için
ki bu va∂¡ √asebiyle parmaklar …ab∂ olunup yumulsa cümlesi berâber olup
beynlerinde fürce olmaz. Bu menfa¡atten mâ-¡adâ müstedîr olan bir nesneyi
…ab∂ da bu va∂¡ √asebiyle e§âbi¡ ve râ√a ya¡nî el ayası ta¡bîr olunan ma√all
cemî¡an ta…a¡¡ur edip çukurlanır.
İbhâm ya¡nî baş parmak bâ…î dört parmakların mecmû¡una ¡idl olur ya¡nî
e§âbi¡-i erba¡anın cümlesine yalnız baş parmak tay olur. Eger ibhâm olduğu
ma√allin πayrı ma√allden olsa ibhâmın menfa¡ati bâ†ıl olur. Bunun beyânı
budur ki eger ibhâm bâ†ın-ı râ√aya ya¡nî el ayası ta¡bîr olunan ma√alle va∂¡
olunsa râ√ada olan menâfi¡in ek&eri mün¡adim olur. Eger ibhâm «ın§ır ya¡nî
kiçi parmak cânibine va∂¡ olunsa iki yed ile bir nesne …ab∂ olunsa iki yedin
biri birine teveccüh ve i…bâli olmaz. Eger ibhâm «alfe va∂¡ olunsa ibhâm
«ın§ır cânibine va∂¡ olunduğundan ziyâde iki yed biri birinden ba¡îd olur.
Ve eger ibhâm muş†a merbû† olsa ibhâm ile e§âbi¡-i sâire beyninde bu¡d katı
∂ayyı… olur, me&elâ vus†â ile ibhâm arasında vâ…i¡ sebbâbe i§ba¡ın muş†una
ta¡lî… olunsa i§ba¡-ı sebbâbe ile ibhâmın aralığı πâyet az olmakla menâfi¡-i âtiye fevt olur, sâir muş†lar dahi bu …ıyâs üzeredir, kaçan ibhâmdan
mâ-¡adâ dört i§ba¡ ile bir şey™ bir cihetten a«≠ ve iştimâl olunsa. Ve ibhâm
dahi cihet-i u«râdan mu…âveme ve mu…âbele eyledikte şey™-i ¡a@îmi keffin
iştimâli mümkin olur. Keffin müştemil olup avuçladığı şey™e bir vechten
ibhâm §ımâm ve sidâd gibi olup «ın§ır ve bın§ır †araf-ı ta√tta πı†â ve örtü
me&âbesinde olur.
E§âbi¡in sülâmeyâtı ya¡nî maf§alları ¡i@âmında olan √urûf ya¡nî ¡a@m
†arafları ve nu…reler mütedâ«iller olup aralarına ru†ûbet-i lezice ta«allül eder ve mefâ§ılı üzere erbi†a-i …aviyye müştemil olup aπşiye-i πu∂rûfiyye ile ¡a@mları mütelâ…î olur. Ve mefâ§ılında olan fürceleri ¡i@âm-ı §ıπâr
simsimâniyle ma√şuvve olur.
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el-Fa§lu’r-Râbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Menfa¡ati’@-ªufuri
Tırnaklar dört ¡aded menfa¡at için «al… olundu:
Menfa¡at-i ûlâ: Tırnak enmeleye ya¡nî parmak uçlarına sened olup
enmile ile bir şey™ bağlanıp şedd olundukta tırnaklara istinâd sebebiyle
enmileye vehn ve ∂a¡f ¡ârı∂ olmaz.
Menfa¡at-i &âniye: Eşyâ-ı §aπîre tırnak ile a«≠ olunup ilti…â† olunur.
Menfa¡at-i &âli&e: Tırnak ile †în ve evsâ«-ı sâire √akk olunup eşyâ-ı
mülevve&e ta†hîr ve ten…ıye olunur.
Menfa¡at-i râbi¡a: ◊âcet katında tırnaklar silâ√ olur.
Evvelâ ≠ikr eylediğimiz &elâ&e insâna evlâ ve a√râ olur ve menfa¡at-i
a«îre √ayvânât-ı sâireye elya…tır.
Ve tırnaklar ¡a@m-ı leyyinden «al… olunup müstedîr kılındı onun için ki
o tırnaklar kendiye ı§†ıkâk ve ı§†ıdâm eden cismin ta√tında te†a™mun edip
çukurlanır ve o te†a™mun ile inkisârdan necât bulur.
Ve tırnakların neşv ü nemâsı dâim kılındı, zîrâ tırnaklara ke&ret-i isti¡mâl
√asebiyle aşınmak ve kırılmak ¡ârı∂ olur. Eger nemâsı dâim olmasa mürûr-ı
ev…ât ile cirmi ve menfa¡ati bâ…î kalmaz Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’l-»âmisü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡İ@âmi’l-¡Âneti
±ikri te…addüm edip «arezât-ı …a†an ta√tında «arezât-ı ¡aciz katında iki
¡a@m vardır, o iki ¡a@mın birisi ¡acizin sağ †arafında ve biri dahi ¡acizin sol
†arafında olur. O iki ¡a@m vasa†ta biri birine mülâ…î olup beynehümâda
√âdi& olan maf§al müve&&a… olur. Pes o iki kemik bi’l-cümle ¡i@âm-ı
fev…âniyyeye esâs gibidir ve ¡i@âm-ı süflâniyyeyi √âmil ve nâ…ıl gibidir.
O iki ¡a@mdan her biri dörder cüz™lere mün…asıme olur. O eczâ-i erba¡adan
va√şî cânibine vely ve ta¡…îb eden cüz™e √ar…afe tesmiye olunur ve ¡a@m-ı
«â§ıre dahi derler. Ve …uddâmı vely ve ta¡…îb eden cüz™e ¡a@m-ı ¡âne tesmiye
olunur. Ve «alfı vely ve ta¡…îb eden cüz™e ¡a@m-ı verik tesmiye olunur. İnsî
†arafından esfeli vely eden ¡a@ma √u……u’l-fa«i≠ tesmiye olunur onun için
ki o ¡a@mda bir ta…¡îr olur ki ona fa«i≠in re™s-i mu√addebi dâ«il olur. Ve
¡a@m-ı âne üzere me&âne ve ra√im ve erlerde olan menî kabı ve ma…¡ade ve
sürm ya¡nî ma«rec-i &üfl ki mi¡â-i müsta…îmin †araf-ı sâfilidir, işbu a¡∂â-i
şerîfeler va∂¡ olunmuştur.
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el-Fa§lu’s-Sâdisü ve’l-¡Işrûne [16b] Kelâmun Mücmelün
Fî-Teşrî√i’r-Ricli
Menfa¡at-i ricl beyânında kelâm-ı icmâl budur ki riclin iki şey™de menfa¡ati vardır: Menfa¡at-i ûlâ …ıyâmda …ıvâm ve &ebâttır. Menfa¡at-i &âniye
mesâfe-i müsteviye ve mesâfe-i §â¡ide vü nâzilede ya¡nî düz yerde ve
yokuşta ve inişte bir ma√allden ma√all-i â«ere inti…âldir. Menfa¡at-i ûlâ
…adem ile √â§ıla olur ve menfa¡at-i &âniye fa«i≠ ve sâ… ile √â§ıla olur.
Kaçan …ademe âfet i§âbet eylese …ıvâm ve &ebât ¡usret üzere olur,
inti…âlde ¡usret olmaz lâkin inti…âlin müteva……ıf olduğu …adem-i vâ√id
üzere …adem-i u«râ na…l edince …adar &ebâtta dahi ¡usret olur ve kaçan âfet
fa«i≠ ve sâ… ¡a∂allerine i§âbet eylese …adem üzere &ebât sühûlet ile olup
inti…âlde ¡usret olur.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A@mi’l-Fa«i≠i
¡İ@âm-i riclin evveli fa«i≠dir. Ve fa«i≠ bedende olan ¡a@mların
cümlesinden a¡@am ve ekberdir; fev…inde olan ¡i@âmı √âmil ve ta√tında olan
¡i@âmı nâ…ıl olmak √asebiyle. Ve fa«i≠ ¡a@minin †araf-ı ¡âlîsi …ubbeli olup
¡a@m-ı verik √u……una dâ«il olur ve tehendüm eder. Ve ≠ikr olunan fa«i≠
cânib-i va√şîye mu√addeb ve insî ve «alf †arafına mu…a§§a¡42 ve mu…a¡¡ardır
onun için ki eger isti…âmet üzere ve √u……un müvâzâtı üzere fa«i≠in ¡a@mı
va∂¡ olunsa fa«i≠i o minvâl üzere olan kimselere bir nev¡ fecec ¡ârı∂ olur,
nitekim «il…at ve cibilliyyette fa«i≠i müsta…îm ve √u……a müvâzî olanlara
fecec ¡ârı∂ olduğu gibi. “Fecec”, iki fa«i≠ va∂¡-ı †abî¡îsinden ziyâde biri
birinden müfâra…at edip ziyâde açılmaktır.
Ve fa«i≠in √u…… müvâzâtı üzere va∂¡ olunmasının ma√≠ûr-ı â«eri dahi
budur ki o §ûrette fa«i≠in ta…¡îri √asebiyle fa«i≠in vi…âyesinde ve √imâyesinde olan ¡a∂al-i kibâr ve ¡a§ab ve ¡urû…a fa«i≠ vi…âye olamayıp a¡∂â-i
me≠kûre mi¡ra∂ı âfette olurlar idi ve cümle-i me≠kûrenin ictimâ¡ından şey™-i
müsta…îm √âdi& olmayıp hey™et-i cülûs √asen olmaz idi. Bunun tav∂î√i budur
ki «âric-i fa«i≠e ma¡a-mâ-¡aleyhâ na@ar olunsa müsta…îm görünür onun için
ki ¡a@mının ta…¡îri ve te¡ârîci ¡a∂alât-ı kibâr ve a¡§âb ve ¡urû… ve √aşvleri
olan la√m mi&lli nesneler ile dolup fa«i≠ şey™-i müsta…îm gibi olur. Eger
42

“¢a§¡a” çanak ma¡nâsınadır.
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fa«i≠ ≠âtında müsta…îm olsa a¡∂â-i me≠kûreler ile isti…âmeti zâile olmak
i…ti∂â eder ve lâ-cerem hey™et-i cülûs √asen olmaz. Ve fecec-i me≠kûrun
zevâli cânib-i va√şîye mücerred fa«i≠in te√addübüyle zâil olmaz belki cânib-i
va√şîye te√addüb eyledikten sonra cânib-i insîye redd olunmakla olur. Eger
redd olunmasa bir nev¡-i â«er fecec dahi ¡ârı∂ olur ve yine insî cihetine
…ıvâma ve cihet-i insîden meyle vâsı†a bulunmayıp i¡tidâl √â§ıl olmaz.
Bu ma…âmda bi-¡aynihi ¢ânûn’un ¡ibâreti budur: ــ ام وا ــ
”و ــ כــ
“ــ ل
 ا ــא و ــא ا ــ ــİntehâ. ‰ab¡ ile olan nüs«alarda “  ”وا ــbedeline “  ”و ــvâ…i¡ olmuştur. Nüs«a-i sul†âniyyede “  ”وا ــvâ…i¡ olmuştur,
ma¡nâ-yı §a√î√ dahi bundadır.
Ve fa«i≠ ¡a@mının cânib-i esfelinde iki zâide vardır, o zâideler ile maf§al-ı
rükbe √âdi& olur, biz evvelâ sâ…ta ve ba¡dehu maf§alda tekellüm ederiz.
el-Fa§lu’&-¿âminü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A@mi’s-Sâ…i
Ayakta sâ… elde olan sâ¡id menzilindedir; dirsekten bileğe varınca …adar
sâ¡id ı†lâ… olunduğu gibi, dizden topuğa varınca sâ… ı†lâ… olunur. Ve ¡a@m-ı
sâ… sâ¡id gibi iki ¡a@mdan mürekkebdir. O iki ¡a@mın birisi a†vel ve ekber
olup cânib-i insîde olur, ona …a§abe-i kübrâ tesmiye olunur ve ikincisi a…§ar
ve a§πardır, fa«i≠e mülâ…î ve mutta§ıl olmaz belki …ı§arı sebebiyle fa«i≠e
…arîb oldukta müntehî olur ve onun için …a§abe-i §uπrâ tesmiye olunur.
Lâkin cânib-i esfelde …a§abe-i kübrânın müntehî olduğu ma√alle …a§abe-i
§uπrâ dahi varıp ma¡an müntehî olurlar.
Fa«i≠in cânib-i va√şîye te√addübü olduğu gibi ke≠âlik sâ… dahi †araf-ı
a¡lâda va√şî †arafına te√addüb eder ve cânib-i esfelde insî †arafına te√addüb
eder. Ve bu iki te√addüb ile …ıvâm √asen olup mu¡tedil olur. Ve √a…î…atte
sâ… olan …a§abe-i kübrâdır ve …a§abe-i §uπrâ cümle-i tevâbi¡indendir.
Ve fa«i≠[de]n sâ… a§πar «al… olundu onun için ki mu†la…an riclde iki
menfa¡at vardır: Biri bir ma√allden ma√all-i â«ere inti…âldir. Ve menfa¡at-i
&âniye …ıvâm ve &ebât ve fev…inde olan a¡∂âyı i√timâldir. Pes sâ…ta πara∂-ı
a§lî √areket ve inti…âl olup ve âlet-i inti…âl «afîf olmak elya… ve evfa…
olmakla sâ…a §ıπar ve kiberden …adr-i mu¡tedil i¡†â olunup fa«i≠ gibi ziyâde
¡a@îm olmadı, zîrâ sâ… i¡tidâlden ziyâde ¡a@îm olsa dâ™-i fîl ve devâlî âfeti
ile me™ûf olan sâ…lar gibi ¡usret-i √areket ¡ârı∂ olur ve …adr-i mu¡tedilden
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sâ… ziyâde §aπîr olsa sâ…a ∂a¡f ve ¡usr-i √areket ve a¡∂â-i fev…ânîleri i√timâlden ¡acz √âdi& olur, bi-√asebi’l-«il…at ra…î… olan sâ…lara ¡ârı∂ olduğu gibi.
Ammâ a¡∂â-i sâirenin ek&er-i &i…ali fa«i≠ üzere olup sâ…a nisbet ile fa«i≠in
√arekette med«ali …alîl olmakla fa«i≠ sâ…tan a¡@am ve ekber oldu. Ve ma¡ahâ≠â sâ…ın …a§abe-i kübrâsına …a§abe-i §uπrâ di¡âme kılınmakla a¡∂â-i
fev…ânîleri i√timâlde sâ… fa«i≠e mümâ&il oldu.
¢a§abe-i §uπrâ için biraz menfa¡atler dahi vardır, o menfa¡atler bunlardır:
İki …a§abe arasında olan ¡a§ab ve ¡urû…u setr eder ve …a§abe-i kübrâya
maf§al-ı …ademde müşârik olup maf§al-ı inbisâ† u in&inâ onunla müte™ekkid
ve müte…avvî olur Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i Maf§ali’r-Rükbeti
Maf§al-ı rükbe fa«i≠in cânibinde olan ≠ikrleri sâbı… iki zâidelerin sâ…ta
olan iki nu…relere du«ûlünden √âdi& olur. O zâideler evvelâ ikişer ribâ† ile
müve&&a…lardır. O ribâ†ların biri mülteff olup zâideye sarılmıştır ve ribâ†-ı
â«er nu…renin …a¡rında ve nihâyetinde zâideyi şâddır ve bağlayıcıdır ve
&âniyen iki …avî ribâ† ile dahi o zâideler müve&&a…lardır. Ve o zâidelerin
mu…addemleri bir ¡a@ma tehendüm eder ki o ¡a@ma re§afe tesmiye olunur
ve ¡aynu’r-rükbe dahi derler. Ve o ¡a@m olduğu mi…dâr istidâreye mâildir.
Ve re§afenin menfa¡ati budur ki cü&üvv katında ya¡nî diz üzere oturduğu
va…tte ve celse-i ta¡allu…ta rükbede olup mu√âfa@ası ve vi…âyesi ehemm
olan a¡∂âyı inhitâktan ve in«ılâ¡dan mu√âfa@a eder ve √areket sebebiyle
na…l-i beden eden maf§ala o re§afe di¡âme olur.
Ve re§afenin va∂¡ı …uddâma oldu onun için ki ¡unf-ı in¡i†âf √asebiyle rükbeye ¡ârı∂ olan ∂arr cânib-i …uddâma ¡ârı∂ olur, zîrâ rükbenin in¡i†âfı olmaz
ve iki câniblere dahi her ne …adar mün¡a†ife olursa …uddâma olan in¡i†âf gibi
ke&îr olmaz, pes vi…âye için mev∂û¡a olan re§afe …uddâma mev∂û¡ olmak
lâyı… ve cedîr oldu.
el-Fa§lu’&-¿elâ&ûne Fî-Teşrî√i’l-¢ademi
¢adem &ebâta âlet olsun için «al… olundu. Ve …ademin şekli mu†âvil ve
uzun kılındı. Ve …ademin †ûlü …ademe i¡timâd katında inti§âba mu¡în olsun
içindir.

193

194

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve …ademin cânib-i insîsinde bir ma√alli vardır ki ar∂a i§âbet eylemez, o
mev∂i¡e a«ma§ derler ve menfa¡ati o a«ma§ sebebiyle …adem inti§âba meyl
eder «u§û§an ricl müşeyyile ya¡nî mürtefi¡a cihetinin «ilâfına meşyde meyl-i
inti§âba √âcet ziyâde olur. Ve o meşy deverân eden kimselerin meşyidir ki
«u†uvâtında ricl-i müşeyyilesini ya¡nî kaldırdığı ayağını doğru getirmeyip
…adem-i u«râ …uddâmına ta√rîk eder, lâ-ma√âle …adem-i u«râ-yı me≠kûreye istinâda ve i¡timâda √âcet ek&er ve a«ma§ın menfa¡ati ezyed ve evfer
olur ve bununla i¡tidâl-i …ıvâm √â§ıl olur. ¢adem-i u«râya ziyâde i¡timâd
onun içindir ki o i¡timâd sebebiyle ricl-i müşeyyilede ta§arruf …alîl ¡add
olunup cihet-i u«râya §arf ve na…li âsân olur.
Ve a«ma§-ı …ademin â«er menfa¡ati dahi budur ki nütû™lü ve irtifâ¡lı nesneleri min-πayri îlâm va†y müte™ettî ve √â§ıl olur ve derîce ve nerdübân
basamaklarını …ademin iştimâli √asen olur.
Ve menâfi¡-i müte¡addide için …adem ¡i@âm-ı ke&îreden mü™ellef oldu, o
menfa¡atler bunlardır:
Evvelâ iştimâle i√tiyâc katında bastığı ma√alli iştimâl √asen ve ceyyid
ile müştemile olur, zîrâ keffin ma…bû∂unu imsâki gibi …adem dahi mev†û™un
¡aleyhini imsâk eder. Ve ke&ret-i ¡i@âm √asebiyle zamân-ı √arekette …adem
bir şekle teşekkül eyledikten sonra şekl-i â«ere teşekkül etmekle iştimâl
√â§ıl olur. ¢adem ¡a@m-ı vâ√id olsa tebeddül-i eşkâl ve cevdet-i [17a]
iştimâlden bir nesne bulunmaz.
Ve menfa¡at-i &âniye ke&îrü’l-¡i@âm olan a¡∂â-i sâire ile müşterek menfa¡atlerdir ki ≠ikri mirâren mürûr eyledi ya¡nî bir cüz™ i§âbet eden âfet cüz™-i
sâireye ¡adem-i sirâyetidir.
¢ademin ¡i@âmı yirmi altıdır, on dördü sülâmeyât-ı e§âbi¡ ¡i@âmlarıdır.
Ve bâ…î on iki ¡a@mın biri ka¡bdır; ka¡b ve sâ… ile maf§al kâmil olur. Ve biri
dahi ¡a@m-ı ¡a…ibdir, …ıyâm ve &ebâtın ¡umdesi ve ek&eri ¡a…ib ile √â§ıl olur.
Ve biri dahi ¡a@m-ı zevra…îdir;bu ¡a@m ile a«ma§ √â§ıl olur. Ve dört ¡a@m
dahi rusπ için olan ¡a@mdır, bu dört ¡i@âm-ı rusπ muş†-ı …ademe mutta§ıl
olur. Ve bir ¡a≠m dahi nerdî43 dedikleri müseddes gibi olur, …ademden va√şî
43

“Nerdî” nerde mensûb demektir. Nerd, tavla dedikleri lu¡bdur. Bu ¡a@ma o lu¡bun
âleti †ar√larına müşâbih olmakla nerdî tesmiye olundu. Ve nerd, «urma @arflarından bir nev¡ @arfa dahi derler.

Tahbîzü’l-Mathûn

cânibine va∂¡ olunmuştur, …ademden †araf-ı va√şînin ar∂ üzere &ebâtı o
¡a@m ile olur. Ve beş ¡a@m dahi ¡i@âm-ı muş†tur.
Ammâ ka¡b-ı insânî min-ciheti’t-tek¡îb ya¡nî min-ciheti’l-maf§al sâir
√ayvânâtın ku¡ûbundan eşeddir. ¢ademin √arekete nâfi¡ ¡i@âmının ke-enne
ka¡b eşrefidir, nitekim ¡a…ib &ebâta nâfi¡ ¡i@âm-ı riclin eşrefi olduğu gibi.
Ka¡b ≠ikri sâbı… olup sâ…ta olan iki …a§abenin ya¡nî …a§abe-i kübrâ ve
…a§abe-i §uπrânın nütû™ ve irtifâ¡ı olan †arafları arasına mev∂û¡dur. O iki
…a§abe cemî¡ cevânibden ka¡bı mu√î†tir ya¡nî a¡lâsından ve …afâsından ve
cânib-i insîden ve cânib-i va√şîden mu√tevîlerdir. Ve o iki …a§abelerin
†arafları ka¡bda olan nu…relere bi-†arî…i’r-rekz dâ«il olur ya¡nî nu…relere o
†araflar saplanırlar. Ka¡b sâ… ile ¡a…ib beyninde vâsı†a olup beynehümâda
itti§âl-i ka¡b vâsı†asıyla √asen olur ve beynehümâda olan maf§al müve&&a…
olup ı∂†ırâbdan me™mûn olur. Fi’l-√a…î…a ka¡b vasa†a va∂¡ olunmuştur lâkin
a«ma§ √aseniyle cânib-i va√şîye mün√arif ve mâil @ann olunur.
±ikri mürûr eden ¡a@m-ı zevra…î irtibâ†-ı maf§al ile ka¡ba …uddâmdan
mürtebi† olur ya¡nî maf§alın ¡a@mı biri birine metânet ile mürtebi† olduğu
gibi ¡a@m-ı zevra…î ön †arafından ka¡ba metânet ve isti√kâm üzere mürtebi†
olur. Ve bu ¡a@m-ı zevra…î ¡a…ibe «alften ve …uddâmdan rusπun üç ¡a@mı ile
ve cânib-i va√şîden ¡a@m-ı nerdî ile mutta§ıl olur. Ve bu ¡a@m-ı zevra…îde
sen mu«ayyirsin, murâd edersen zevra…î ¡a@mını müsta…illen …ademden bir
cüz™ ¡add eylersin ve murâd edersen ¡i@âm-ı rusπun râbi¡i kılarsın. ¢ademin
¡i@âmı yirmi altıdır dediğimiz, zevra…î ¡i@âm rusπdan olduğuna mebnîdir.
Ammâ ¡akıb ka¡bın altında olur, §ulb ve müstedîrdir, âfât ve mü§âkekâtta mu…âvemet için «alf cânibinde olur. Ve ¡a…ibin esfeli mümellestir,
istivâ-i ve†â™ √asen olup va…t-i …ıyâmda …adem mev∂i¡i ve müste…arrı üzere
mun†abı… olsun için ya¡nî a√sen-i vech üzere ayağı düz bassın için. Ve
¡a…ibin mi…dârı ¡i@ama ve büyüklüğe kılındı, bedeni √amli ve yüklenmeği
…alîl ¡add eylesin için. Ve ¡a…ib isti†âleye mâil ve mü&elles kılındı, mütederricen azar azar da…î… ve ince olarak a«ma§ın cânib-i va√şîsine müntehî olur
ve a«ma§ katında mu∂ma√ill olur ve o sebebden a«ma§ için cânib-i «alften
vasa†a gelince …adar mütederricen ta…¡îr √â§ıl olur.
Ammâ …ademin rusπu keffin rusπuna vücûhla mu«âliftir. ¢ademin
rusπunun ¡i@âmı bir §afftır, keffin ¡i@âm-ı rusπları iki §aff olur. Ve rusπ-ı
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…ademin ¡i@âmı rusπ-ı keffin ¡i@âmı ¡adedinden e…alldir. Rusπ-ı …ademin
¡i@âmı ¡a@m-ı vâ√id olmayıp veyâ«ûd rusπ-ı keff gibi ke&îrü’l-¡aded olmayıp beynehümâda mütevassı† olmasının menfa¡ati budur ki …ademde menfa¡at &ebâttır ve keffte menfa¡at √areket ve iştimâldir. Ve bu √areket ve
iştimâl menfa¡atleri her ne mi…dâr …ademde dahi mevcûd ise bu menfa¡atlerin √u§ûlünde keffe i√tiyâc …ademe i√tiyâcdan ek&erdir. Pes rusπ-ı …adem
rusπ-ı keff gibi ke&îrü’l-¡a@m olsa …ademin &ebâtı mu«tell olur ve ma√all-i
…ıyâmı …ademin iştimâli infirâc-ı müfri† ve istir«â √asebiyle ∂a¡îf olup ke≠âlik istimsâki dahi ∂a¡îf olur. Ve rusπ-ı …adem ¡a@m-ı vâ√id olsa «al«alenin
in¡idâmı √asebiyle …ademden ma†lûb olan inbisâ†-ı mülâyim ü mu¡tedil fevt
olur. Bu ta…rîrlerden ma¡lûm oldu ki istimsâke ¡adedi ke&îr ve mi…dârı §aπîr
olan ¡a@mlar evfa… olur ve isti…lâle ya¡nî ma√mûlünü …alîl ¡add edip bilâta¡ab √âmil olmağa ¡adedi e…all ve mi…dârı ¡a@îm olmak evfa…tır.
Ammâ muş†-ı …adem e§âbi¡-i …adem √asebiyle beş ¡adeddir. E§âbi¡-i
…ademden her bir i§ba¡ birer muş†a mutta§ıl olurlar. Ve …ademin beş ¡aded
muş†u bi’l-cümle §aff-ı vâ√idde ve müna∂∂ade olur, zîrâ muş†-ı me≠kûrların ve&â…ata i√tiyâcı …ab∂a i√tiyâcından ek&erdir. Ve §aff-ı vâ√idde
müna∂∂ade olmak ve&â…ata evfa…tır. Muş†-ı keff bunun «ilâfı üzere olur,
zîrâ muş†-ı keffte …ab∂a i√tiyâc ve&â…ata i√tiyâcdan ek&erdir. İbhâmdan
mâ-¡adâ her bir i§ba¡ üçer sülâmeyâttan ya¡nî üçer maf§aldan mürekkebdir.
Cümle-i ûlâ ibtidâsından işbu intihâya gelince …adar biz ¡i@âm √a……ında
…adr-i kifâye tekellüm eyledik, bedende olup ≠ikr eylediğimiz ¡i@âmı sen
ta¡dâd eylesen ¡i@âm-ı simsimâniyât ve ¡a@m-ı …alb ve o ¡a@m-ı lâmî ki o
¡a@m-ı lâmî Yûnân lâmına müşâbih olur, işbu ¡i@âmdan mâ-¡adâsı iki yüz
kırk sekiz ¡a@ma bâliπ olur.

el-Cümletü’&-¿âniyetü Mine’t-Ta¡lîmi’l-»âmisi Fi’l-¡A∂ali
ve Hiye Tis¡atün ve ¡Işrûne Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü Minhâ Kelâmun Külliyyün Fi’l-¡A∂ali ve’l-¡A§abi
ve’l-Veteri ve’r-Ribâ†i
Biz deriz ki a¡∂âda olan √areket-i irâdiyyenin tamâmı ¡a§ab vâsı†asıyla
dimâπdan gelen …uvvet ile olup ve …a§d-ı evvel ile müte√arrike olan a¡∂ânın
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u§ûlü ¡i@âm-ı §ulbe olup nâ…ıl-ı …uvvet-i me≠kûre olan a¡§âb-ı leyyineye o
¡i@âm-ı §ulbün itti§âli √asen olmamakla »âlı…-ı ezelî tela††uf edip ¡a…ib ve
ribâ† ismleriyle müsemmâ olup ¡a§aba müşâbih olan ecrâmı ¡i@âmdan inbât
eyleyip bitirdi ve o ecrâmı a¡§âb ile cem¡ ve teşbîk eyleyip √attâ bi’l-cümle
şey™-i vâ√id gibi oldular. Lâkin bu ¡a…ib ve ribâ† ve ¡a§abdan mürekkeb olan
cirmin √acmi †ûl ve πıl@atte o √adde ve o …adre bâliπ olmaz ki a¡∂â-i ba¡îde
ve a¡∂â-i ke&îfeyi ta√rîk eyleye, zîrâ o a¡∂â menbitlerinde πâyet da…î… olur,
†ûl ve πıl@atte tezâyüde mâddesinin ta√ammülü olmaz; menbitinde dahi
πıl@ati dimâπın ve nu«â¡ın mi…dârınca olup şey™-i …alîl olur. Ve terkîb-i
me≠kûreden dahi ta√rîk-i a¡∂âya §âli√a olacak …adar †ûl ve πıla@ √â§ıl
olmaz. Ve o ¡a§ab teferru… ve teşa¡¡ub edip bi’l-cümle a¡∂âya tevzî¡ ve
ta…sîm olundukta her bir ¡u∂va i§âbet eden sehm πâyette da…î… olmakla
ta√rîk-i a¡∂â-i ke&îfe ona i√âle olunsa fesâd-ı ¡a@îme mü™eddî olur.
Pes Mübdi¡-i √akîm ve Mut…ın-ı küllü şey™ ve hüve bi-külli şey™in ¡alîm
tekerrüm ve tefa∂∂ul edip ribâ† ve ¡a§abdan mürekkeb olan cirmi “ke’l-¡ihni’l-menfûş” nefş edip o mürekkebden elyâf-ı ke&îre îbdâ¡ ve îcâd edip her iki
lîf aralarını ayırıp beynehümâda fürceler ve fe∂âlar kıldı ve o fürceleri la√m-ı
metîn ile doldurdu ve üzerini bir πışâ ile setr eyledi ve vasa†ına cevher-i
¡a§abdan bir mi√ver44 va∂¡ eyledi. Ve minvâl-i meşrû√ üzere mürekkeb-i
evvel taπlî@ ve ta†vîl olunmakla ta√rîk-i a¡∂â-i ke&îfeye müsta¡idd oldu. İşbu
≠ikr olunan ¡a§ab ve ¡a…ib ve ¡a…ibin lîfleri ve fürcelerinde olan la√m-ı √aşv
ve πışâ-i mücellil bu cümleden mürekkeb ¡u∂v-ı ¡a∂ale ile tesmiye olunur.
Ve her kaçan ¡a∂ale ta…allu§ edip mün…abı∂a olsa veteri ce≠b eder ve
ce≠b-i veter ile ¡u∂v mün…abı∂ olur, zîrâ veter ribâ†-ı ¡a§abdan mürekkeb olup
¡a∂alede √âdi& olur ve ¡a∂aleden nüfû≠ edip ¡u∂va mutta§ıl olur. Lâ-ma√âle
¡a∂ale mün…abı∂ olmakla veter mebde™ine münce≠ib olup ¡u∂v müteşennic ve
mün…abı∂ olur. Ve kaçan ¡a∂ale münbası†a olsa veter istir«â edip ¡u∂v açılır
ve tebâ¡ud eder.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Vechi
Ma¡lûmdur ki ¡a∂alât-ı vechin ¡adedi vechte olan a¡∂â-i müte√arrikelerin mi…dârı üzere olur. Vechte olan a¡∂â-i müte√arrike bunlardır: cebhe
44

Merkezden mu√î†e vâ§ıl olan «a††a mi√ver derler.
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ya¡nî alın, mu…letân ya¡nî †aba…âttan mürekkeb gözün bundu…a mi&âlinde
olan √ade…ası, iki cefn-i ¡âlîler ya¡nî fev…ânî göz kapakları ve «addler ya¡nî
yanaklar, lâkin «addin √areketi dudaklara şirket ile olur, şefetân ya¡nî iki
dudaklar bunların √areketleri şirket ile olduğu gibi va√dehümâ dahi olur,
ernebeteyn ya¡nî burnun iki †arafında tecvîfi üzerinde olan πu∂rûf ve fekk-i
esfeldir. Ve bi’l-cümle vechte olan a¡∂â-i müte√arrike on bir ¡adeddir.
Ammâ cebhenin √areketi, cebhe cildesinin ta√tında münbası†a kılınmış
da…î…a [17b] ve müsta¡ri∂a ve πışâiyye bir ¡a∂alenin √areketi ile √â§ıla olur.
Ve o ¡a∂ale ta√t-ı cildede cilde ile mu«teli† ve mümtezic olur √attâ o ¡a∂ale
…ıvâm-ı cildeden cüz™ gibi olup keş† ve sel«le biri birinden tefrî… etmek
mümteni¡ olur. Bu ¡a∂ale ta√rîk eylediği ¡u∂va bilâ-veter mülâ…î olur, zîrâ
bu ¡a∂alenin ta√rîk eylediği ¡u∂v cilde-i cebhedir ve cilde-i cebhe mi&lli
¡arî∂ ve «afîf olan ¡u∂vları veter ile ta√rîk √asen olmaz. Ve bu ¡a∂alenin
√areketi ile √âcibân ya¡nî iki kaşlar mürtefi¡ler olup yukarı kalkarlar. Ve bu
¡a∂ale istir«âsı √asebiyle taπmî∂-i ¡ayna mu¡în olur.
Nüs«a-i sul†âniyyede ¡a∂alât-ı vech ve ¡a∂ale-i cebhe fa§l-ı vâ√idde ≠ikr
olunup cümle-i &âniye fu§ûlü yirmi dokuz fa§l kılındı; †ab¡ ile olan nüs«alarda cebhe ile vech-i ¡a∂aleleri başka başka fa§l kılınıp cümle-i &âniye
fu§ûlü otuz ¡aded ¡add olundu.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Mu…leti
Mu…leyi ta√rîk eden ¡a∂ale altı ¡aded olur, biri fev…ânî ve biri ta√tânî ve
ikisi dahi iki mâ…ta ya¡nî göz pınarlarında olur. Bu dört ¡aded ¡a∂alelerden
her biri mu…leyi kendi cânibine ta√rîk eder. Ve iki ¡a∂ale dahi verâb üzere
va∂¡ olunmuştur; o müverreb iki ¡a∂ale mu…leyi istidâre üzere ta√rîk eyler.
Mu…lenin verâsında bir ¡a∂ale dahi vardır ki ¡a§abe-i mücevvefeye di¡âme
gibi olur, o ¡a§abe-i mücevvefenin şânı bundan sonra ≠ikr olunur. Ve di¡âme
olmasının †arî… ve menfa¡ati budur ki o ¡a∂ale mev∂i¡-i iklîlden ¡a§abe-i
mücevvefeye ve ¡a§abe-i mücevvefe içinde ma√viyye olan ru†ûbet-i züccâciyyeye ve celîdiyyenin bir mi…dârına teşebbü& edip ∂ab†ını …alîl ¡add eder
ve istir«âdan ve cu√û@dan men¡ eder ve ¡inde’t-ta√dî… ya¡nî ≠ikr olunan iklîl
katında mu√kem ∂ab† eder. “İklîl” göz bebeği e†râfında olan siyâh dâiredir.
Bu ¡a∂alenin aπşiye-i ribâ†iyyesine bir nev¡ teşa¡¡ub ve teferru… ¡ârı∂ olur
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ki o teşa¡¡ub ¡a∂alede şekke mü™eddî olur, binâen ¡aleyh ehl-i teşrî√ o ¡a∂alede i«tilâf eylediler, ba¡∂ıları ≠âhib oldular ki o ¡a∂ale ¡a∂ale-i vâ√idedir,
ba¡∂ıları iki ¡a∂aledir dediler ve ba¡∂ıları dahi üç ¡aded ¡a∂aledir dediler. Ve
¡alâ-külli …avl o ¡a∂alenin re™si vâ√id ve mütte√id olur Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Cefni
Cefn-i esfel ya¡nî gözün alt kapağı √arekete mu√tâc değildir, zîrâ göz
kapaklarının menfa¡ati cefn-i a¡lânın √areketi ile tamâm olur ve taπmî∂ ve
ta√dî… cefn-i a¡lâ ile √â§ıl olup cefn-i esfelin √areketinden müstaπnî olur, zîrâ
Allâhu ta¡âlâ √a∂retlerinin ¡inâyeti mümkin oldukça ta…lîl-i âlâta ma§rûftur
onun için ki tek&îr-i âlâtta tekâ&ür-i âfât olduğu ma¡lûmdur. İki cefnin biri
müte√arrik ve biri sâkin olmak ta√§îl-i menfa¡at-i ma†lûbede kifâyet ederken
ikisini dahi ta√rîk etmek ¡inâyet-i ◊a……’ın teveccühünün cihet-i «ilâfıdır.
Emr ber-¡aks olup cefn-i esfel müte√arrik ve cefn-i a¡lâ sâkin kılınmadı onun
için ki ~âni¡-i ma§nû¡ât ve Mut…ın-ı umûr u √âlâtın mu¡tâd ¡inâyeti bu minvâl
üzere cârî ve ma§rûftur ki ef¡âli mebâdîsine ta…rîb edip ve esbâbı a¡del-i †arîk
ve a…vem-i minhâc üzere πâyâtına tevcîh eder.
Ve cefnin mu√arriki olan ¡a§ab cefn-i a¡lâda iken menbitine …arîb olup
in¡i†âf ve in…ılâbı olmaz. Ve o ¡a§abenin ta√rîki a¡del-i †arîk ve evfa…-ı minhâc
üzere olur. Ammâ o ¡a§abe-i müte√arrike cefn-i esfeli ta√rîk eylese esfele
nüzûlü in¡i†âf ve in…ılâbla olur, lâ-ma√âle tahrîki dahi πayr-i mu¡tedil olur.
Cefn-i a¡lâda ≠ikri mürûr eden menfa¡at ta√dî… ve menfa¡at-i taπmî∂i
i√râzda iki √arekete mu√tâc olur: ◊areket-i ûlâ √areket-i irtifâ¡dır, bu √areket fet√-i †arf katında olur. Ve √areket-i &âniye √areket-i in√idârdır, bu
√areket taπmî∂-i ¡ayn katında olur. Ve bu taπmî∂-i ¡ayn cefn-i a¡lâyı esfele
câ≠ib bir ¡a∂aleye mu√tâc olmakla lâbüdd ve lâzım olur ki ¡a§abe-i mu√arrike mün√arifen o ¡a∂aleye gelip mürtefi¡an fev… cânibine vâ§ıl ola. Bu
ta…dîr üzere ya¡nî cefn-i a¡lânın √areketi ¡a∂al ile olduğu ta√a……u… eylediği
ta…dîr üzere «âlî olmaz ki o ¡a∂ale-i mu√arrike yâ vâ√ide olur veyâ«ûd o
¡a∂ale müte¡addide olur. O ¡a∂ale vâ√ide olmak câiz değildir, zîrâ ¡a∂ale
vâ√ide olsa «âlî olmaz ki o ¡a∂ale-i vâ√ide cefn-i a¡lânın yâ †arafına mutta§ıle olur veyâ«ûd o ¡a∂ale cefn-i a¡lânın vasa†ına mutta§ıle olur. ¡A∂ale
vasa†a mutta§ıle olmak münâsib olmaz onun için ki vasa†ta olan ¡a∂ale
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vasa†a-i §â¡ide-i √ade…aya πı†â ya¡nî perde olup setr eder. Ve ¡a∂ale cefnin †arafına mutta§ıl olmak dahi lâyı… olmaz, zîrâ o §ûrette ¡a∂ale-i vâ√ide
cefnin ancak bir †arafına mutta§ıle olup cefnin in†ıbâ…ı i¡tidâl üzere olmaz.
Ke≠âlik o ¡a∂al tevrîben mutta§ıl olup †arafeyni ta√rîk eylese bu §ûrette
dahi taπmî∂-i ¡aynda yine i¡tidâl olmaz onun için ki ¡a∂alede nâbit olan
veter hangi †arafta olur ise o †arafta ¡aynı taπmî∂ ziyâde olup vetere mutta§ıl
olmayan †arafın taπmî∂i …alîl olup in†ıbâ… müstevî olmaz belki la…vesi olan
kimsenin in†ıbâ…ı gibi mun†abı… olur.
Pes cefni esfele câ≠ibe olan ¡a∂ale bu ma√≠ûrlar için ¡a∂ale-i vâ√ide
olmayıp müte¡addide olmak &âbit oldu. Ve o ¡a∂ale-i câ≠ibe ikidir: Biri
mû…-ı insî cihetinde nâbit olur ve biri mû…-ı va√şî cihetinde nâbit olur. Ve
o iki ¡a∂ale ce≠b-i müteşâbih ile cefn-i a¡lâyı esfele ce≠b edip cefnin in†ıbâ…ı
√asen olur. Bu ≠ikr olunan iki ¡a∂allerin fi¡li ¡aynı taπmî∂dir.
Ammâ fâti√-i ¡ayn olan ¡a∂ale fet√-i ¡ayna kâfiye bir ¡a∂aledir, cefnin
vasa†ına gelip veterinin †arafı cefnin †arafı üzere münbası† olur. Kaçan o
¡a∂ale müteşennice olsa cefni fet√ eder, binâen ¡aleyh ¡a∂ale-i fâti√a vâ√ide
oldu. O ¡a∂ale-i vâ√ide isti…âmet üzere iki πışâ arasında nüzûl edip müsta¡rı∂a olur ve menbit-i ehdâbın ta√tında münbası†a ve münferişe olan πu∂rûfa
şebîh cirme mutta§ıl olur. ∏ışâeynden murâd cefnin @âhirinde ta√t-ı cildede
münferişe ve @ıhâre me&âbesinde olan πışâ ile cefnin bi†ânesi olan πışâdır
ki ≠ikr olunan ¡a∂al o iki πışânın arasında √aşv menzilesindedir.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-»addi
»add için iki nev¡ √areket olur, bir √areketinde fekk-i esfelin √areketine
tâbi¡ olur ve √areket-i u«râda «addin √areketi şefeh √areketine şirket ile
olur. Bu iki √areket beyninde far… budur ki √areket-i ûlâda ¡a∂al-i mu√arrik
fekk-i esfele ma«§û§tur, o ¡a∂al fekk-i esfeli bi’≠-≠ât ta√rîk eder ve bi’l-vâsı†a «addi dahi ta√rîk eder. Ve √areket-i &âniyede ¡a∂al-i mu√arrik şefeh ile
«add beyninde müşterek olup «add ile şefeyi o ¡a∂ale ma¡an bi’≠-≠ât ta√rîk
eder. Bu ¡a∂ale-i müştereke iki †arafta olan vecnelerin45 her birinde birer
¡a∂aledir, o ¡a∂ale ¡a∂ale-i vecne denmekle ma¡rûftur.
45

“Vecne” √ufre-i §udπdur. O √ufreden mürûr eden ¡a§abı √ıf@ için πâyet ra…î… ve
leyyin iki ¡a@m ile o √ufre mestûr olur ve o ¡a@mlere zevc derler.
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Ve o iki †arafta olan ¡a∂aleden her biri dört cüz™den mürekkebdir onun
için ki o ¡a∂aleye lîf dört mev∂i¡den gelir:
Lîf-i evvelin menşe™i ter…uvettir, iki şefenin esfelleri †arî…inden ¡a∂al ve
vecneye mutta§ıl olur, ağzı ce≠b-i müverreb ile esfele ce≠b eder.
Ve lîf-i &ânînin menşe™i iki †araftan …ass ve ter…uvettir. Ve bu lîfler müstemirren verâb üzere olup yemîn †arafından nâşî olan lîf şimâlden nâşî olan
lîf ile te…â†u¡ edip nüfû≠ ederler. Ter…uvet ve …assın yemîninden nâşî olan
lîf şefenin sol †arafının esfeline mutta§ıl olur. Ve ter…uvet …assın yesârından
nâşî olan lîf-i sâbı…ın ¡aksi üzere olur ya¡nî şefenin †araf-ı eymeni esfeline
mutta§ıl olur. Kaçan o lîfler teşennüc ve ta…allu§ eyleseler femi ta∂yî… edip
…uddâm cânibine getirirler ve ibrâz ve i@hâr ederler, nitekim fem-i «arî†a
silk ile rab† olunsa fem-i «arî†ayı o rab† …uddâm cânibine ibrâz eyler.
Lîf-i &âli&in menşe™i ketifte olup ≠ikri mürûr eden a«rem ve min…âr-ı
πurâb tesmiye olunan zâidede olur. Ve bu lîf ≠ikr olunan lîfin mev∂i¡-i itti§âli
olan ma√allin fev…ine mutta§ıl olup şefeyi iki cânibe imâle-i müteşâbihe ile
imâle eder.
Mu§annif bu ma…âmda ¡a∂al ≠ikr edip menşe™i ter…uvet ve …ass olan lîfi
murâd eyledi, lîf ¡a∂alin cüz™ü olmak √asebiyle. Ve “fev…e mutta§ıl” demek
ile şefenin yemîn ve yesârdan †araf-ı esfel fev…ini murâd eyledi.
Lîf-i râbi¡in menşe™i fı…arât-ı ¡unu…ta olan sinsinelerdir; nâbit olduğu
ma√allden mürûr edip kulakların √i≠âsında «addin eczâsına mutta§ıl olup
«addi √areket-i @âhire ile ta√rîk eder, şefeh dahi ona tâbi¡ olur. Ve ba¡∂ı
nâsta o lîf maπrez-i ü≠üne cidden …arîb olup ü≠üne mutta§ıl olur ve ü≠ünü
[18a] ta√rîk eder.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’ş-Şefeti
Ammâ ¡a∂alât-ı şefeh ≠ikri mürûr eden «add ile şefeh beyninde müşterek ¡a∂aldir. Ve bu ¡a∂al-i müşterekten mâ-¡adâ şefeye ma«§û§ dört ¡a∂al
dahi vardır ki o ¡a∂allerden zevc-i vâ√id ya¡nî iki şefeye semt-i vecnenin
fev…inden gelip †araf-ı şefenin …urbüne mutta§ıl olur. Ve iki ¡a∂al dahi esfelden
gelip bu dört ¡a∂al bi’l-isti…lâl ta√rîk-i şefeye kifâyet ederler. Kaçan bu dört
¡a∂allerden birisi yalnız √areket eylese şefeyi o ¡a∂ale kendi cânibine ta√rîk
eder; o dört ¡a∂allerden iki ¡a∂al √areket eylese şefeh iki câniblere münbası†a
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olup cihât-ı erba¡aya şefenin √areketi tamâm olur, zîrâ şefeh cihât-ı erba¡a √areketinden mâ-¡adâ cihet-i u«râya √areket eylemez. Ve cihât-ı erba¡a-i me≠kûreye olan √areketlere ≠ikr olunan ¡a∂alât kifâyet eder. Ve bu dört ¡a∂al ile ¡a∂al-i
müşterekin e†râfı cirm-i şefeye mu«âli† ve mümtezic olur o vechle ki √iss-i
¡a∂ali cirm-i şefeden temyîze …âdir olmaz, zîrâ şefeh ¡u∂v-ı leyyin ve la√îm ve
¡a@msızdır; ¡a∂alât-ı me≠kûre dahi leyyin olmakla imtizâc-ı küllî √â§ıl olur.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Mun«uri
Ammâ ernebenin iki †arafına …aviyye ve §aπîre iki ¡a∂ale mutta§ıl olur
onun için ki o ¡a∂ale kebîre olsa «add ve şefenin ¡a∂allerini ∂aπ† ve ta∂yî…
eder. »add ve şefenin √areketlerine i√tiyâc ernebe-i enfin √areketlerine
i√tiyâcdan ek&er iken «add ve şefenin √areketleri bilâ-vech mu«telle ve
müşevveşe olur. Ve √areket-i «add ü şefeye √âcet ek&er olduğu √areketlerinin ke&ret-i a¡dâdı ve ke&ret-i tekrârı ve devâmı √asebiyle olur. Ve ernebe-i
enfin …aviyyü’l-¡a∂ale olduğu onun içindir ki §ıπar √asebiyle terettüb eden
no…§ân-ı √areket …uvvetin ziyâde olması ile telâ…î ve tedârük olur.
Ve ernebe-i enfin ¡a∂alesinin mevridi vecne nâ√iyesinden olur, evvelâ
lîf vecneye mu«âli† olur. Ve o ¡a∂ale vecne nâ√iyesinden olduğunun vechi
budur ki ernebenin √areketi vecne †arafına olur, felâ-ma√âle ¡a∂ale dahi o
semtte ve o †arafta olmak elya… ve a√râ olur, fa¡lem ≠âlik.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Fekki’l-Esfeli
◊areket fekk-i esfele ma«§û§ olduğunun menfa¡atleri budur ki fekk-i
esfel fekk-i a¡lâdan e«aff olur ve e«affı ta√rîk lâ-ma√âle ek&efi ta√rîkten
eshel ve eyser olur.
Ve fekk-i a¡lâ a¡∂â-i şerîfeyi müştemil olmakla fekk-i a¡lânın √areketi
sebebiyle a¡∂â-i şerîfe muta∂arrır olur, ammâ fekk-i esfel a¡∂â-i şerîfeyi
müştemil olmayıp √areketinin mu¡teddün bih ∂arar-ı beyyini olmamakla
√areket fekk-i esfele «â§§ kılındı.
◊areketin fekk-i esfele i«ti§â§ının menfa¡at-i &elâ&esi budur ki eger
fekk-i a¡lâ √areket-i sehl ile ta√rîk olunsa fekk-i a¡lânın mefâ§ılı ve bi‘lcümle re™sin mefâ§ılı selis olup o mefâ§ılı tev&î… ve temtînde terk-i i√tiyâ†
olmak i…ti∂â eder. Terk-i i√tiyâ†-ı me≠kûrun ∂ararı beyyin ve @âhirdir.
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Ve fekk-i esfelin √areketi üç türlü olur, ziyâdeye √âcet yoktur: O √areket-i &elâ&enin ûlâsı fet√-i fem ki ona √areket-i faπr dahi derler. Ve √areket-i &âniyesi √areket-i in†ıbâ…tır. Ve √areket-i &âli&esi √areket-i ma∂π ve
√areket-i sa√…tır. ◊areket-i fâπıre ya¡nî √areket-i fâti√a fekk-i esfeli tesfîl
edip aşağı inzâl eder. Ve √areket-i mun†abı…a fekki terfî¡ ve teşyîl eder. Ve
√areket-i mâ∂ıπa vü sâ√ı…a fekki idâre edip iki cânibe imâle eder.
Ve @âhirdir ki √areket-i in†ıbâ… ¡ulvden nâzile bir ¡a∂al ile olmak vâcibdir ki o ¡a∂ale fev…e teşennüc eyleye. Ve √areket-i fâπıre ∂ıdd üzere olur.
Ve √areket-i sâ√ı…a tevrîb üzere olur.
Pes √areket-i in†ıbâ… için iki ¡a∂ale «al… olundu ki o iki ¡a∂ale ¡a∂aleteyi’§-§udπ denmekle ma¡rûftur. Ve o iki ¡a∂aleye mülte…ateyn dahi derler. Ve o iki ¡a∂ale insânda §aπîr olur, zîrâ sâir √ayvân fekkine nisbet ile
müte√arrik olan fekk-i esfel insânda §aπîr olmakla mu√arriki olan ¡a∂ale
dahi §aπîr olur.
Ke≠âlik fekk-i esfel müşâşî ve «afîfü’l-vezndir. Ve bu iki ¡a∂aleler sebebiyyeti ile fekkten §âdır olan √areket-i in†ıbâ… √arekât-ı sâireden e«aff olur.
Ve bu vechler dahi o iki ¡a∂alenin §ıπarına mü™eddî ve mûcib olur. Ve bu
iki ¡a∂ale ile olan √areket-i in†ıbâ…iyye a§nâfı beyninde a§nâf-ı erba¡a a¡nef
ve …uvvetlidir. O a§nâfın biri nehş46 katında ve â«eri …a†¡ katında ve dîgeri
kedm47 katında ve â«er dîgeri …al¡ katında olan √areketlerdir.
Ve bu iki ¡a∂aleler leyyin ve yumuşak olur onun için ki o iki ¡a∂alenin
mebde™i dimâπdır ve dimâπ bir cirmdir ki πâyette leyyin olur ve mebde™-i
¡a∂al ¡a∂allere …arîb olmakla §alâbet-i ¡ârı∂iyyesi dahi olmaz, zîrâ dimâπla bu
¡a∂aller beyninde ya¡nî bu lîfler vecnede ¡a∂aleye nüfû≠ ve du«ûl eyledikte
dimâπla o lîflerin arasında ancak ¡a@m-ı vâ√id √âil kalıp itti§âle …arîb olur
√attâ …urbiyyeti bu mertebeye bâliπa olup o iki ¡a∂aleye i§âbet eden âfâta
dimâπın şirketi ve o ¡a∂aleye ¡ârı∂a olan evcâ¡ sebebiyle dimâπ me™ûf olup
sersâm ve sâir es…âm-ı mu¡∂ıle ¡ârı∂a olmak «avf olunmakla Cenâb-ı ◊a……
o ¡a∂aleyi menşe™ ve menba¡ı katında ya¡nî vecnede defn edip üzerini zevc
ta¡bîr olunan iki ¡aded ¡a@m ile mu√kem sedd eyledi. Bu †arîkle ki o iki
¡a∂aleyi bir kinnde ya¡nî bir vi¡â¡ ve bir ma√fa@a-i sâirede tenfî≠ eyledi ki o
46
47

“Nehş” bir nesneyi azı dişi ile ¡a∂∂ edip ısırmaktır.
“Kedm” ednâ fem ile ya¡nî ön dişleri ile ¡a∂∂ etmektir.
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kinn ezece48 müşâbih olur ya¡nî ince ve uzun olur. Ve o kinni vecnede olup
zevc tesmiye olunan iki ¡a@m-ı me≠kûrlar ile ¡a∂ale-i me≠kûrların menfe≠-i
me&…ûb u †avîli te¡ârîcinden terekküb edip o kinni ¡a∂aletân-ı me≠kûretânı
bi’l-cümle i√â†a eyleyerek bir mi…dâr mesâfe …a†¡ edince …adar iki ¡a∂allere
mülâbis ve mülâzım eyledi onun için ki o kinnin içinde ¡a∂aller ma√fû@
olup ve te¡ârîc &u…bede tedrîcle teπallu@ ederek sülûk edip teπallu@un tamâmından sonra o kinnden «urûc eyleye.
Ve bu iki ¡a∂alden birer veter-i ¡a@îm nâbit olup fekk-i esfelin √âffesi ve
çevresini müştemil olur. Kaçan o veter teşennüc eylese fekk-i esfeli ref¡ ve
işâle eyler.
Ve bu iki ¡a∂ale-i in†ıbâ…a iki â«er ¡a∂ale mu¡în olur ki o mu¡în olan ¡a∂aleler dâ«il-i feme sâlikler olup fekk-i esfelden bir fe∂âya mün√adir olurlar,
zîrâ &a…îl olan fekk-i esfeli i§¡âd ve terfî¡de ¡a∂ale-i in†ıbâ… bi-re™sihâ kifâyet eylemeyip mu¡îne eşedd-i i√tiyâcı olmakla tedbîr olunup ≠ikr olunan
iki ¡a∂ale-i u«râlar ile isti@hâr olundu. Ve bu iki ¡a∂alenin veteri ¡a∂alin
vasa†ından nâbit olur, ve&â…at ziyâde olmak menfa¡ati için.
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≠ünde olan zevâid-i ibriyyedir ya¡nî iğne
ucu gibi küçük zâidelerdir. O lîfler «alf-i ü≠ünden mün√adirler olup yalnız
bir ¡a∂ale i√dâr ve itti«â≠ ederler; o ¡a∂aleye ¡a∂ale-i mükerrere tesmiye
olunur. Ve o ¡a∂ale ziyâde ve&â…at için bir veter inbât ve i«râc edip merreten u«râ müntefiş olur ve o tenâfüşten √â§ıla olan elyâfın fürceleri la√m
ile ma√şuvve olup doldurulmakla bir â«er ¡a∂ale dahi √âdi& olur onun için
ki ¡a∂al-i evvelin veteri fekke mülâ…î olunca mümtedd olsa mi¡ra∂-ı âfâtta
olur. ¡A∂alin ta¡addüdü ve teceddüdü ile veter dahi tecdîd olunup …uvvet-i
cedîde √asebiyle âfâtı …abûl eylemez. Ve bu ¡a∂ale-i &âniye fekkin ≠e…anına
ya¡nî çeneye mün¡a†ıf olduğu ma√alle varıp mülâ…î olur. Ve kaçan ¡a∂ale
ta…allu§ eylese le√âyı ya¡nî sakal bittiği ma√alli «alfe ce≠b edip lâ-ma√âle
le√â teseffül eder lâkin ¡a∂ale-i fâti√a-i mükerrere in†ıbâ…ın iki ¡a∂alesi
gibi fi¡lini icrâda i¡ânet eder, â«er ¡a∂ale mu√tâc olmaz onun için ki fekkin
48

“Ezec” harekât ile, ebniyeden bir nev¡ binâdır. Bu†ûn-ı &elâ&e-i dimâπdan ba†n-ı
evsa†ın sa…fına ezec derler, o binâya müşâbeheti için; †avîl olur bir mi…dâr ma√alli, bâ†ını kürevî olur.
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&i…ali süflü †âlib olup o &i…al ¡a∂ale-i mükerrereye mu¡în olur ve â«er mu¡îne
mu√tâc olmaz.
Ammâ ¡a∂ale-i ma∂π ya¡nî fekki idâre edip iki cânibe imâle eden ¡a∂ale-i sâ√ı…anın mecmû¡u iki ¡a∂aledir ki yemîn ve yesârdan her birinde
birer ¡a∂ale-i mü&ellese olurlar. O ¡a∂ale-i mü&ellese zevâyâsından re™s
i¡tibâr olunan zâviye vecnede ya¡nî √ufre-i §udπda olup o zâviyeden iki
sâ… mümtedd olur, e√adühümâ fekk-i esfele mün√adir olur ve sâ…-ı
â«er ¡a@m-ı zevce §u¡ûd ve irtifâ¡ edip o iki sâ… aralarında bir …â¡ide-i
müsta…îme vâ§ıla olur. O zevâyâ-ı &elâ&eden her biri kendiyi vely ve
ta¡…îb eden cüz™lere teşebbü& eder onun için ki bu teşebbü& √asebiyle o ¡a∂alenin cihât-ı mu«telifede teşennücü olup √arekâtı müsteviye olmaya belki
o ¡a∂alenin mütefennin müyûlü olup [18b] o müyûl üzere √areketten ma∂π
ve sa√… √â§ıl ve mülte™im ola.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’r-Re™si
Re™sin iki nev¡ √areketi vardır: Bir nev¡i √areket-i «â§§adır ve bir
nev¡i √areket-i müşterekedir ki o √arekette «arezât-ı ¡unu…tan beş «areze
ile müşterek olup o √areket-i şirkiyye √asebiyle meyl-i re™s ve meyl-i
¡unu…tan munta@ame re™se bir nev¡ √areket √â§ıl olur. Ve bu √areket-i «â§§a
ve √areket-i şirkiyyeden her biri yâ mütenekkise veyâ«ûd «alfe mün¡a†ıfe
veyâ«ûd sağ cânibe mâile veyâ«ûd sol cânibe mâile olur. Ve ba¡∂an yemîn
ve yesâra olan √areketten hey™et-i istidâre üzere √areketü’l-in…ılâb ve’liltifât tevellüd eder.
Ammâ bi’l-intikâs «â§§aten re™si ta√rîk eden ¡a∂aleler iki ¡aded ¡a∂aldir. Elyâfı iki nâ√iyeden gelip re™se teşebbü& ederler. O nâ√iyelerin biri
«alf-i ü≠ündür, ondan gelen lîf fev… i¡tibâr olunur. Ve nâ√iye-i u«râ ¡i@âm-ı
…asstır, onun lîfi ta√t i¡tibâr olunur. Ve o fev… ve ta√t lîfler mutta§ıllar gibi
olarak irti…â ederler. Ba¡∂an @ann olunur ki o ¡a∂ale vâ√idedir ve ba¡∂an
iki ¡a∂aledir ve ba¡∂an üç ¡a∂aledir @ann olunur. O iki ¡a∂aleden birinin
†arafı teşa¡¡ub edip iki re™s gibi olur. Ve o iki ¡a∂aleden biri √areket eylese
re™s-i beden o müte√arrik olan ¡a∂al cânibine mâilen tenekküs eder. Ve o iki
¡a∂ale ma¡an ta√arrük eylese re™s-i beden …uddâm †arafına mu¡tedilen ya¡nî
bilâ-meyl ilâ †arafin tenekküs eder.
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Ammâ re™s ve ra…abeyi ma¡an bi’l-intikâs …uddâma ta√rîk eden ¡a∂ale
bir çift ¡a∂aledir, o ¡a∂aleler merînin ta√tına va∂¡ olunmuştur ya¡nî boğazda
olan †a¡âm ve şarâb mecrâsının altına konulmuştur. Ve o iki ¡a∂aller ta√t-ı
merîden «urûc edip «arezât-ı ¡unu…tan fı…ra-i ûlâ ve fı…ra-i &âniye nâ√iyesine gelirler ve o nâ√iyede bu iki ¡a∂aller ile mülte√im olurlar. Kaçan o
¡a∂ale-i mülte√imelerin eczâsından merî cânibini vely eden cüz™ü √areket
eylese re™s yalnız mütenekkis olur ve iki fı…ra ile mülte√im olan cüz™ü √areket eylese ra…abe neks eder.
Ammâ yalnız re™si «alfe ve ense cânibine …alb ve ¡a†f eden ¡a∂ale dört
zevcdir ve o ezvâc …arîben ≠ikri mürûr eden ezvâcın ta√tında medsûs ve
medfûndur.
Ve bu ezvâc-ı erba¡anın menbiti ve menşe™i maf§alın fev… †arafıdır.
Maf§aldan murâd re™sle ¡unu…un terekkübünden √â§ıl olan maf§aldır. O
erba¡a-i ezvâcdan kimisi senâsine gelir ve bu senâsine gelen ¡a∂alin menbiti
vasa†-ı «alften eb¡addır ya¡nî maf§alın …uddâm ve «alfi beyninde vasa† olana
ma√allden «alfe ziyâde ba¡îddir. Ve o ezvâcdan ba¡∂ısı dahi ecni√aya gelir
ya¡nî «arezât-ı ¡unu…ta olan cenâ√lara gelir ve bu zevcin menbiti maf§alın vasa†ına mâildir. Ve cenâ√a gelen ezvâcın bir zevci fe…âr-ı ¡unu…tan
fı…ra-i ûlânın iki cenâ√ına gelir, fı…ra-i &âniyenin sinsinesine gelen zevcin
fev… †arafından sâlik olup cenâ√ân-ı me≠kûrâna mutta§ıl olur. Ve bir â«er
zevcinin dahi lîfi fı…ra-i ûlâ cenâ√ından fı…ra-i &âniye sinsinesine gelir ve
bunun «â§§a-i fi¡li re™s-i mün…alibeyi o ¡a∂al te™rîbi √asebiyle i…âme edip
re™s √âlet-i †abî¡îsinde olur. Ve bu cümleden zevc-i râbi¡ fev…ten ibtidâ eder,
zevc-i &âli&in ta√tında verâb üzere va√şî cânibine nâfi≠ olur ve fı…ra-i ûlânın
cenâ√ına mülâzım olur. Pes iki evvelki zevc re™si «alf cânibine …alb edip o
re™s-i ma…lûbun yemîn ve yesârdan bir †arafa meyli olmaz ve ba¡∂an meyli
olursa dahi o meyl cidden yesîr olur. Ve zevc-i &âli& meylin evedini ya¡nî
i¡vicâcını i…âme eder. Ve zevc-i râbi¡ re™si «alf cânibine te™rîb-i @âhir ile
…alb eder. Zevc-i &âli& ve zevc-i râbi¡den her hangisi va√dehu meyl eylese o
meyli cânibine re™si dahi meyl ettirir ve &âli& ile râbi¡ ma¡an teşennüc eyleseler re™si «alfe min-πayri meylin mün…alib eder.
Ammâ re™s ve ¡unu…u cemî¡an …alb eyleyen ¡a∂al dört zevc olup üçü
πâire ve biri onları mücellil ve sâtir olur. O zevc-i mücellilden her bir ferd

Tahbîzü’l-Mathûn

mü&elle&ü‘ş-şekl olup …â¡idesi dimâπın mu™a««arının ¡a@mı olur ve …â¡ideden mâ-¡adâ eczâsı ra…abeye nüzûl eder.
Ve ammâ şekl-i mü&elle&te olan ¡a∂alenin ta√tında münbasi† olan ezvâc-ı
&elâ&eden bir zevc fı…arâtın iki cânibine mün√adir olur ve bir â«er zevc
ma√allinden meyle bed™ ve a«≠ edip ecni√aya varınca …adar meyl eder.
Nüs«a-i sul†âniyyede “ ــ
 ”و ــ آ ــ ا ا ــ اvâ…i¡ olmuştur; †ab¡ ile olan
nüs«alarda “ـ ـ ا
 ”و ـ ا ـ اvâ…i¡ olmuştur, me™âlleri birdir. ¿elâ&e-i
ezvâc-ı münbasi†adan bir zevc dahi fe…ârın iki †arafları ile e†râf-ı ecni√a
araları vasa†ına vâ§ıl olup beynehümâya tavassu† eder.
Ammâ o ¡a∂al ki re™si iki cânibe imâle eder, o ¡a∂al iki zevcdir. Ve o
zevcler maf§al-ı re™se mülâzım olurlar. Ve o iki zevcden zevc-i vâ√idin
mev∂i¡i …uddâm olur ve bu zevc re™s ile fı…ra-i &âniye beyninde zevc-i vâ§ıl
olur. Bu zevc-i vâ§ılın bir ferdi cânib-i yemînde ve bir ferdi cânib-i yesârda
vâ§ıllar olurlar. Ve ammâ re™si mümîle olan iki zevcin ikincisinin mev∂i¡i
«alf olur ve fı…ra-i ûlâ ile re™si o zevc-i &ânî cem¡ eder. Ve bu zevc-i &ânînin
bir ferdi †araf-ı yemînde ve ferd-i â«eri şimâlde olur. Ve bu iki zevcin dört
ferdinden hangisi teşennüc eylese re™s ma¡a-te™rîb o cihete meyl eyler. Ve
o dört ferdden cihet-i vâ√idede olan her iki ferdin hangisi ma¡an teşennüc
eylese o iki müteşennic ¡a∂ale †arafına re™s min-πayri te™rîbin meyl eder.
¢uddâmiyyetân ya¡nî †araf-ı …uddâmda olan iki ¡a∂aller ta√arrük eyleseler
tenkîs-i re™se mu¡în olur ve «alfte olan iki ¡a∂ale √areket eylese re™si cânib-i
«alfe …alb ve ¡a†f ederler. Ve o dört ferd bi’l-cümle dördü ma¡an √areket
etse re™s müsteviyen munta§ıb olur ya¡nî †abî¡îsi üzere doğru ve …âim olur.
Ve bu dört ¡a∂al sâir ¡a∂alelerden a§πar ve a…§ardır lâkin §ıπar sebebiyle
fevt olan menfa¡ati mev∂i¡inin cevdeti ve ¡a∂ale-i u«rânın ta√tında in«ırâzı
ve in√ıfâ@ı sebebiyle tedârük ve telâfî olunup ¡a∂alât-ı kebîrenin nâil olduğu
…uvvete ¡a∂alât-ı §ıπâr dahi nâil olur.
Ve maf§al-ı re™s iki emre mu√tâcdır ki o iki emr biri birine ∂ıdd ve mübâyin olan iki ma¡nâya mu√tâc olur. O iki emrin biri ve&â…at ve emr-i â«er
√arekâtın ke&ret-i ¡adedidir. Ve&â…at maf§alın ziyâde bağlanıp ve √arekâtta
…ıllet-i mu†âva¡ata mu√tâc ve müte¡alli… olur. Ve √arekâtın ke&ret-i ¡adedi
maf§alın selis olup ir«â √asebiyle √arekâta mu†âva¡ata mu√tâc ve müte¡alli…
olur. Ve bu iki ma¡nâlar müte∂âddeyn olmakla vi&â…ı ir«âda tecvîd ve temtîn
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olunup erbi†a ve elyâfın tek&îri terk olunmakla hem ke&ret-i a¡dâd ve hem
ve&â…at emrlerinin i√tiyâcları …a@â olundu. Ve bu vechle iki ∂ıdd ve mübâyinlerin cem¡i √ayyiz-i imkânda oldu, zîrâ î&â…-ı maf§alın no…§ânı cevdet-i
ir«â ile istitâme ve istikmâl olundu. Fe-tebârekallâhu a√senü’l-«âlı…în.
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Teşrî√i’l-◊ancereti
◊ancere bir ¡u∂v-ı πu∂rûfîdir, §avta âlet olmak için «al… olunmuştur. Ve
√ancere üç ¡aded πu∂rûftan mürekkebdir:
Evvelkisi cess ile ve √iss ile ma¡lûm olan πu∂rûftur ya¡nî yed ile mess
olunur ve göz ile görülür; boğazın önünde ve çenenin altında olur, ona
dera…î ve türsî derler onu için ki bu πu∂rûfun bâ†ını mu…a¡¡ar ve @âhiri
mu√addeb olur.
Dera…a dedikleri kalkan dahi bu minvâl üzeredir, ammâ türs e¡ammdır,
onun için §â√ib-i ¢ânûn “  ” ـ ا ر ـ و ـ ا ـdedi. Ve i√timâli vardır ki
“
ا
”den murâdı kalkanın göbeği ola, zîrâ türsün eteğinde ta√dîb ve
ta…¡îr olmaz, ammâ dera…a …ayd-ı me≠kûra mu√tâc değildir, zîrâ ¢âmûs’ta
“dera…a”yı “√acefe” ve “√acefe”yi ــ
ــ و
ــ د ــ
 ا ــ وس ــdiye
tefsîr eder ve bu i√timâl-i &ânîyi te™yîd eder. Ve “ ” ــ ا ــte olan “tâ™”
va√det ve müsevvire-i cüz™iyyenin mu¡arref bi’l-lâm olduğu o …â¡ideye
…ıyâsen ki onunla
 اכ כ رile
 اכ כ اarasını far… ederler.
◊ancerenin πu∂rûf-ı &ânîsi bir πu∂rûftur ki dera…aynın «alfinde olur,
¡unu…u vely ve ta¡…îb eder ve ¡unu…a merbû† olur; bu πu∂rûf “lâ-isme leh”
denmekle ma¡rûf olur.
Ve √ancerenin πu∂rûf-ı &âli&i ≠ikr olunan iki πu∂rûf üzere mekbûb ve
mül…âdır, lâ-isme leh denmekle ma¡rûf πu∂rûfa mutta§ıl olur ve dera…îye
min-πayri itti§âlin mülâ…î olur. Lâ-isme leh [ile] üçüncü πu∂rûf aralarında
maf§al-ı mu∂â¡af olur, dera…îde iki nu…re olup lâ-isme lehte olan iki zâide o
iki nu…rede tehendüm edip revâbı† ile merbû† olmakla. Ve o maf§alın adına
mikebbî derler, ke≠âlik †arcehâlî dahi tesmiye olunur. “‰arcehâlî” nüs«a-i
sul†âniyyede “lâm” ile vâ…i¡ olmuştur, †ab¡ ile olan nüs«alarda “râ” ile
yazılmıştır, ikisi dahi lüπattir. “‰arcehâle” ve “†arcehâre” fincân ma¡nâsına olduğu ¢âmûs’ta mu§arra√tır. Dera…înin lâ-isme lehe in∂ımâmı ve
her birinin [19a] â«erden tebâ¡udu ile √ancereye tevessu¡ ve te∂ayyu… √âdi&
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olur. Ve †arcehâlînin dera…î üzere ikbâb ve lüzûmu ile ve tecâfî ve tebâ¡udu
ile √ancerenin infitâ√ ve inπılâ…ı √âdi& olur.
Ve √ancere katında bir ¡a@m-ı mü&elle& olur ki ona ¡a@m-ı lâmî derler,
o ¡a@mın Yûnânî «a††la yazılan lâma müşâbeheti olduğu için. Bu lâm-ı
Yûnânînin resmi bu minvâl üzeredir: >
Ve bu ¡a@m «al… olunmağın menfa¡ati bu ¡a@m müteşebbe& ve müstened
olur ve bu ¡a@mda √ancere ¡a∂alini müvellid olan lîf nâbit ve nâşî olur, zîrâ
√ancere bir ¡a∂ale mu√tâc olur ki o ¡a∂ale dera…î πu∂rûfunu lâ-isme leh
πu∂rûfuna ∂amm eyleye ve bir ¡a∂al-i â«ere dahi mu√tâc olur ki o ¡a∂al-i
â«er †arcehâlî πu∂rûfunu bâ…î iki πu∂rûfa ∂amm ve i†bâ… eyleye ve dîger bir
â«er fa∂la dahi mu√tâc olur ki o ¡a∂al †arcehâlî πu∂rûfunu iki bâ…î πu∂rûflardan teb¡îd eyleyip √ancereyi fet√ eyleye. ◊ancereyi fet√ eden ¡a∂alâttan
bir zevc ¡a@m-ı lâmîden nâşî ve nâbit olup dera…înin mu…addemine gelir
ve dera…î üzerine mülte√im olduğu √âlde münbası† olur. Kaçan o ¡a∂ale-i
münbası†a teşennüc ve ta…allu§ eylese †arcehâlî πu∂rûfunu …uddâma ve
fev…e ibrâz edip √ancere müttesi¡ olup genişir.
¡A∂alât-ı fâti√adan bir zevc dahi vardır ki √ul…ûmu esfele ce≠b eder.
E†ıbbâ o zevci ¡a∂alât-ı √ul…ûmdan ta¡dâd ederler lâkin biz o √ancere ile
√ul…ûm beyninde müşterek olmasını re™y ederiz, binâen ¡aleyh ikisinin
fa§lında dahi ≠ikr ederiz. Ve bu zevcin menşe™i bâ†ın-ı …asstan olup
dera…îye müteveccih olur. Ve √ayvânâttan çoğunda bu zevc zevc-i â«eri
müsta§√ıb olur.
Ve √ancereyi fâti√a ¡a∂alâttan iki zevc dahi vardır ki o iki zevcin bir zevcinin iki ferd ¡a∂alleri «alf cânibinden †arcehâlîye gelir ve †arcehâlî ile mülte√im olur. Kaçan o zevc teşennüc eylese †arcehâlîyi ref¡ edip «alf cânibine
ce≠b eder †arcehâlî dera…înin mü∂âmmesinden teberrî edip √ancere tevessu¡
eder ve √ancereyi fâti√a olan iki zevcden zevc-i â«er †arcehâlînin e†râfına
gelir. Kaçan o zevc-i â«er teşennüc eylese †arcehâlîyi dera…îden fa§l edip
ayırır ve †arcehâlînin ¡ar∂ını medd edip geniştirir ve bu vechle √ancerenin
inbisâ†ına mu¡în olur.
Ammâ √ancereyi ta∂yî… eden ¡a∂alât-ı fâti√a gibi ezvâc müte¡addide
olur. Cümleden biri o zevc-i vâ√iddir ki ¡a@m-ı lâmî nâ√iyesinden gelir
ve dera…îye mutta§ıl olur sonra müsta¡ri∂ olup lâ-isme leh üzerine mülteff

209

210

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

olup sarılır √attâ lâ-isme lehin verâsında o zevcin iki ferdlerinin †arafları
mütte√id olur. Kaçan bu zevc teşennüc eylese √ancereyi ta∂yî… eder. Ve
√ancereyi mu∂ayyı…a olan ¡a∂alâttan dört ¡a∂al dahi vardır ki o dört ¡aded
¡a∂al iki ¡aded ¡a∂al-i mu∂â¡af @ann olunur. O ¡a∂aller dera…î ile lâ-isme leh
arasında vâ§ıl olur. Kaçan o ¡a∂aller teşennüc eyleseler √ancerenin esfelini
ta∂yî… eder. Ve @ann olunur ki o dört ¡a∂aleden bir zevc bâ†ında olur, zevc-i
â«er @âhirde olur.
Ammâ ¡a∂alât-ı √ancereden √ancereyi i†bâ… eden ¡a∂aller o ¡a∂ale-i
mu†ba…anın a√sen-i ev∂â¡ı √ancerenin dâ«ilinde «al… olunmaktır tâ ki
o ¡a∂ale-i mu†ba…a ta…allu§ eylese †arcehâlîyi esfele ce≠b edip ve √ancereyi kapayıp i†bâ… ve iπlâ… eyleye. Fi’l-vâ…i¡ «il…ati dahi ≠ikri mürûr eden
a√sen-i ev∂â¡a muvâfı… ve mu†âbı… oldu. Ve o zevc-i mu†ba… dera…înin
a§lından neş™et eyleyip †arcehâlînin iki †arafına dâ«ilden §u¡ûd eyler, yemneten ve yesreten lâ-isme leh ismi ile müsemmâ πu∂rûfa vâ§ıl olur. Kaçan
ta…allu§ ve teşennüc eylese maf§alı şedd eyleyip √ancereyi i†bâ… eyler ve
o i†bâ… √a§r-ı nefeste §adr ve √icâb ¡a∂alâtına mu…âvim olur. Ve bu zevc-i
mu†ba… §aπîr «al… olundu, dâ«il-i √ancereyi ta∂yî… eylemesin için. Ve bu
zevc …avî «al… olundu, bu zevc şiddet ile √a§r-ı nefes edip √ancereyi i†bâ…ta
tekellüf eyledikte §ıπarın fâit olduğu mi…dârı …uvvetinin ziyâde olması ile
telâfî ve tedârük eylesin için. Ve bu iki ¡a∂alin meslekleri isti…âmet üzeredir
ve §â¡id olurlar, …alîlen in√irâfları olur, dera…î ile lâ-isme leh beynini va§l
ederler. Ve ba¡∂an iki ¡a∂ale dahi bulunur ki o ¡a∂aleler †arcehâlî ta√tına
mev∂û¡lar olup ≠ikri mürûr eden zevc-i mu†ba… ¡a∂alelerine mu¡în olur.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-◊ul…ûmi
Bi’l-cümle √ul…ûmun ¡a∂alesi iki zevc olup √ul…ûmu esfele ce≠b ederler.
O zevcin birisi √ancere fa§lında ≠ikr edip beyne’l-√ancereti ve’l-√ul…ûm
müşterektir ve …asstan nâbit olur diye işâret eylediğimiz zevcdir. Ve zevc-i
&ânî ke≠âlik …asstan nâbit olup irti…â eyler, evvelâ ¡a@m-ı lâmîye ve &âniyen √ul…ûma mutta§ıl olup √ul…ûmu esfele ce≠b eder. Ammâ √al…a ma«§û§
olan ¡a∂ale nuπnuπatândır. Ve nuπnuπatân iki ¡a∂aledir ki √al… katında
va∂¡ olunmuştur, o ¡a∂aleler izdirâda ya¡nî †a¡âmı ibtilâ¡a mu¡în olurlar,
fa¡lem ≠âlik.
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el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Lâmî
Ammâ ¡a@m-ı lâmînin ¡a∂alleri iki …ısm üzere olur, bir …ısmı ¡a@m-ı
lâmîye ma«§û§ olan ¡a∂allerdir ve …ısm-ı â«eri ¡a@m-ı lâmî ile ¡u∂v-ı â«er
beyninde müşterek olan ¡a∂allerdir.
Ammâ ¡a@m-ı lâmîye ma«§û§ ¡a∂aller üç ¡aded zevctir: O üç zevcden
zevc-i evvel iki cânibde olan le√âdan gelip ¡a@m-ı lâmî üzerinde olan «a††-ı
müsta…îme mutta§ıl olur ve bu zevc ¡a@m-ı lâmîyi le√âya ce≠b ve ta√dîb
eder.
Bu ma…âmda iki nüs«a vardır: Nüs«a-i sul†âniyyede “  ” ــve †ab¡ ile
olan nüs«alarda “  ” ــvâ…i¡ olmuştur; ikisinin me™âlini ma¡nâ-yı vâ√ide
ircâ¡ sehldir.
Ve üç ¡aded zevc-i me≠kûrdan zevc-i &ânî ta√t-ı ≠e…andan neş™et eder ve
ta√t-ı lisâna mürûr edip ¡a@m-ı lâmînin †araf-ı a¡lâsına varır. Bu zevc dahi
¡a@m-ı lâmîyi le√ânın iki cânibine ce≠b eder.
Ve zevc-i &âli&in menşe™i ü≠ün katında olan zevâid-i sehmiyyedir.
¡A@m-ı lâmî fev…inde olan «a††-ı müsta…îmin †araf-ı esfeline mutta§ıl olur.
Ammâ ¡u∂v-ı â«er şirketi ile olan ¡a@m-ı lâmînin ¡a∂allerinin ba¡∂ıları
mu…addemâ ≠ikr olundu ve ba¡∂ıların dahi gelecek zamânda biz ≠ikr eyleriz.
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Lisâni
Lisânı mu√arrik olan ¡a∂alât dokuzdur: İkisi ¡arî∂ olurlar, zevâid-i sehmiyye †arafından gelip lisânın iki †arafına mutta§ıl olurlar. Ve iki ¡a∂al
dahi †ûlânî olurlar, o iki †avîl ¡a∂alin menşe™i ¡a@m-ı lâmînin e¡âlîsi olur
ve vasa†-ı lisâna mutta§ıl olur. Ve iki ¡a∂al dahi lisânı verâb üzere ta√rîk
eyler. Onların menşe™i ¡a@m-ı lâmî a∂lâ¡ının mün«afi∂ olan ∂ıl¡ıdır. Bu
iki ¡a∂ale ¡a∂al-i mu†avvel ile ¡a∂al-i mu¡arra∂ aralarında ¡a@m-ı lâmîde
nâfi≠ olur. Ve iki ¡a∂al dahi lisânı bâ†ı√a olup …alb eder. Ve bu iki ¡a∂alin
mev∂i¡i bunun itti§âlinde ≠ikr eylediğimiz ¡a∂allerin ta√tıdır. Bu ¡a∂allerin elyâfı ¡a∂ale-i sâbı…ın ta√tında ¡ar∂an münbası† olur ve ¡a@m-ı fekkin
cümlesine mutta§ıl olur.
Ve ¡a∂al-i lisânın cümlesinden bir tek ¡a∂ale dahi ≠ikr ederiz ki o ¡a∂ale
lisân ile ¡a@m-ı lâmî arasında vâ§ıl olur, e√adühümâyı â«ere ce≠b eder. Ba¡îd
olmaz ki lisânı †ûlen bârize ve «ârice ta√rîk eyleyen ¡a∂ale bu ¡a∂ale-i mün-
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feride ola. Minvâl-i mu√arrer üzere bu ¡a∂ale lisânı ta√rîk eyler onun için ki
bu ¡a∂alenin imtidâd √asebiyle kendi nefsinde †ûlen √areketi vardır, nitekim
teşennüc ve ta…allu§ √asebiyle kendi nefsinde √areketi olduğu gibi. ‰ab¡ ile
olan nüs«alarda “ta…allu§” bedeline “te…â§ur” vâ…i¡ olmuştur, me™âl vâ√id
olur, zîrâ ta…allu§ ve teşennücden te…â§ur √âdi& olur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-¡Unu…i ve’r-Ra…abeti
Yalnız ra…abeyi ta√rîk eyleyen ¡a∂ale iki zevcdir; bir zevc yemînde ve
bir zevc yesârda olurlar. O iki zevcin hangisinin ferdi va√dehu teşennüc
eylese ra…abe verâb üzere o cihete münce≠ibe olur. Ve o iki zevcden her
hangi zevcin iki ferdi ma¡an teşennüc eylese bilâ-tevrîb isti…âmet üzere
ra…abe o cihete münce≠ibe olur. Eger fi¡l-i teşennüc dört ferdden ma¡an
√âdi& olursa ra…abe munta§ıb olup bir †arafa meyl eylemez.
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’§-~adri
~adrı mu√arrik olan ¡a∂alâtın ba¡∂ısı §adrı fa…a† bas† eder, §adrı …ab∂da
o ¡a∂alenin med«ali olmaz. A¡∂â-i teneffüs ile a¡∂â-i πıdâ beyninde √âil ve
√âciz olan √icâb ¡a∂alât-ı me≠kûreden olur ya¡nî §adrı bas† eder, …ab∂ eylemez. ◊icâb-ı √âcizi sana …arîben inşâallâhu ta¡âlâ va§f eyleriz.
Bilâ-…ab∂ §adrı bas† eden bir zevc-i ¡a∂al dahi ta√t-ı ter…uvette mev∂û¡dur, o zevcin menşe™i re™s-i ketife mümtedd olan √azzdır, inşâallâhu ta¡âlâ
o zevci dahi biz va§f [19b] eyleriz. Ve bu zevc a∂lâ¡-ı §adrdan ∂ıl¡-ı evvele
yemneten ve yesreten mutta§ıl olur.
Ve bilâ-…ab∂ bâsı†-ı §adr olan ¡a∂allerden bir zevc dahi vardır ki o zevcin
her bir ferdi mu∂â¡af olup ikişer cüz™ü olur. Onun a¡lâsı ra…abeye mutta§ıl
olup ra…abeyi ta√rîk eyler ve esfeli §adrı ta√rîk eyler. Ve o esfele bir ¡a∂ale-i u«râ mutta§ıl olur ki biz o ¡a∂aleyi dahi ≠ikr eyleriz, o ¡a∂ale ∂ıl¡-ı «âmis
ve ∂ıl¡-ı sâdise mutta§ıl olan ¡a∂aldir.
~adrı bilâ-…ab∂ bâsı† olan ¡a∂allerden bir zevc dahi vardır ki o zevc
ketiften mev∂i¡-i mu…a¡¡arda medsûs ve medfûn olur. Ve o zevce zevc-i
â«er mutta§ıl olur ki o zevc-i â«er fe…ârdan ketife nâzil olur. Ve o iki zevc
zevc-i vâ√id gibi olup a∂lâ¡-ı «ılfe mutta§ıl olur. Ve o zevc-i medfûna bir
zevc-i &âli& dahi mutta§ıl olur ki o zevc-i &âli&in menşe™i fe…âr-ı ¡unu…un
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fı…ra-i sâbi¡ası ve fe…âr-ı §adrın fı…ra-i ûlâ ve fı…ra-i &âniyesi olur. Ve bu
zevc-i a∂lâ¡ …assa mutta§ıl olur. Ve bi’l-cümle bu ma…âma gelince ≠ikr olunan ¡a∂alât-ı §adrı bilâ-…ab∂ bas† eyleyen ¡a∂alâttır.
Ammâ §adrı …âbı∂ olan ¡a∂alâttan ba¡∂ıları §adrı bi’l-¡ara∂ …ab∂ eder, o
¡a∂al √icâb-ı √âcizdir, zîrâ √icâb-ı √âciz √areketi va…tinde §adrın inbisâ†ına
mu¡în olmakla zamân-ı sükûnunda i¡ânetin in¡idâmı bi’l-¡ara∂ …ab∂a mu¡în
olur.
Ve ¡a∂alât-ı …âbı∂adan ba¡∂ıları §adrı bi’≠-≠ât …ab∂ eyler. O ¡a∂alât ezvâcındandır o zevc ki ¡ulyâda olan a∂lâ¡ın ta√tında memdûd olur ve onun fi¡li
a∂lâ¡ı şedd ve cem¡ eder. Ve …âbı∂ olan ezvâcdan biri dahi o zevcdir ki
menşe™i ≠ikr olunan a∂lâ¡ın e†râfında olur, ¡a@m-ı √ancerî ile ter…uvet beyninde …assa mülâ…î olur ve ¡a∂alât-ı ba†ndan ¡a∂al-i müsta…îme dahi mülâ…î
olur. Ve iki zevc-i â«er dahi bu zevce mülâ…î olur. Bu ≠ikr olunan ¡a∂alât
bilâ-bas† …âbı∂ olan ¡a∂allerdir.
Ammâ hem …ab∂ hem bas† eyleyenler a∂lâ¡-ı §adrdan her iki ∂ıl¡lar
arasında olan ¡a∂alâttır. Lâkin te™emmülde ve tefekkürde isti…§â olunsa
@âhir ve âşikâr olur ki ¡a∂alât-ı me≠kûreden ¡a∂al-i vâ√id hem …âbı∂ ve hem
bâsı† olmaz belki …âbı∂ bâsı†ın πayrı olur. Ve bunun beyânı bu vechledir ki
a∂lâ¡-ı §adrdan her iki ∂ıl¡ arasında bi’l-√a…î…a dört ¡a∂al vardır her ne …adar
bâdî-i re™yde ¡a∂al-i vâ√id @ann olunur ise, zîrâ o vâ√id @ann olunan ¡a∂al
lîf-i müverrebden müntesice olup ba¡∂ısı müsteb†ın ve ba¡∂ısı mücellil olur
ya¡nî o nescin ba¡∂ı eczâsı a∂lâ¡ın ba†nında ve ba¡∂ısı üzerinde cüll ve &iyâb
menzilinde olur. Mücellil dahi iki …ısm olur, bir …ısmı a∂lâ¡dan πu∂rûfî
olan †arafı vely ve ta¡…îb eyler ve bir …ısmı …avî olan †araf-ı â«eri vely ve
ta¡…îb eyler. Müsteb†ın her √âlde mücellile va∂¡da muπâyir ve mu«âlif olur;
müsteb†ın ve mücellilden her birinin †araf-ı πu∂rûfîde olanları her √âlde
bi-√asebi’l-va∂¡ †araf-ı …avîde olanlara muπâyir ve mu«âlif olur.
Kaçan beyne’l-a∂lâ¡ mevcûd olan ¡a∂alâtın elyâfı hey™etleri dört ¡aded
oldular ise √arî ve lâyı… olur ki ¡a∂aller dahi dört ¡aded ola. Ve fev…te olanlar §adrı bâsı† olup ve ta√ta mev∂û¡ olanlar …âbı∂ olalar. Bu ta…dîr üzere
ya¡nî her iki ∂ıl¡lar beyninde olan ¡a∂aller dört ¡aded ¡a∂al i¡tibâr olunduğu
ta…dîr üzere §adrın ¡a∂alâtı seksen sekiz ¡a∂aleye bâliπ olur. Ve ¡a∂alât-ı
§adra mu¡în olur o iki ¡a∂aller ki ter…uvetten re™s-i ketife gelip §adrdan ∂ıl¡-ı
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evvele mutta§ıl olur ve ∂ıl¡-ı evveli fev…e teşyîl ve terfî¡ eyleyip inbisât-ı
§adra mu¡în olur Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’l-¡A∂udi
¡A∂udun ¡a∂alleri maf§al-ı ketifi ta√rîk eyleyen ¡a∂alâttır. O ¡a∂alâttan
ba¡∂dır üç ¡aded ¡a∂aller ki o ¡a∂aller §adrdan gelip ¡a∂udu esfele ce≠b ederler. Dahi ¡a∂alât-ı ¡a∂uddan ba¡∂dır o ¡a∂ale ki ta√t-ı &edyden neş™et edip
¡a∂udun mu…addemine zî…-ı nu…re mu…addemi katında mutta§ıl olur ya¡nî
¡a∂uddan nu…re-i ketifin mu√î† olduğu ma√allin mu…addemine mutta§ıl
olur. ¢âmûs’ta “ ــא أ ــאط א ــ ــ
 ”ز ــ ا ــdiye ta§rî√ olunmuştur. Ve
bu ¡a∂al ma¡a-istinzâl ¡a∂udu §adra ta…rîb eder. Ve ¡a∂udun istinzâli ketifin
dahi istinzâlini müstetbi¡ olur.
Ve ¡a∂udun bir ¡a∂ali dahi vardır ki onun menşe™i a¡lâ-yı …asstır, re™s-i
¡a∂udun insîsini i†bâ… ve taπ†ıye eder ya¡nî örter. Ve bu ¡a∂al ¡a∂udu istirfâ¡-ı
yesîr ile §adra mu…arreb olur.
Ve ¡a∂alât-ı ¡a∂uddan bir ¡a∂al dahi vardır ki o ¡a∂al mu∂â¡af olur ve
¡a@îmdir, onun menşe™i …assın mecmû¡udur, mu…addem-i ¡a∂udun esfeline
mutta§ıl olur. O ¡a∂al-i mu∂â¡af fev…ânî ve ta√tânî olan iki cüz™lerinden
cüz™-i fev…ânî ile fi¡lini icrâ ederse ¡a∂udu şâyileten ve mürtefi¡aten §adra
i…bâl ettirir. Eger yalnızca ta√tânî ile ¡amel eylerse ¡a∂udu «âfi∂aten ve sâfileten §adra i…bâl ettirir.
¡A∂alât-ı §adrdan iki ¡a∂al dahi vardır ki o iki ¡a∂al nâ√iye-i «â§ıreden
ya¡nî böğürden gelir ve …asstan gelen ¡a∂ale-i §â¡ide-i ¡a@îmenin itti§âlinden ed«al itti§âl ile ¡a∂uda mutta§ıl olur. Ve bu iki ¡a∂alenin birisi ¡a@îmedir, «â§ıre katından ve ∂ulû¡-ı «alften gelir, ¡a∂udu bi’l-isti…âmet ∂ulû¡-ı
«alfe ce≠b eder. İkincisi da…î…adır, cild-i «â§ıreden gelir; ¡a@m-ı «â§ırenin
o ¡a∂aleyi inbâtta med«ali olmaz. Ve bu ikinci ¡a∂ale vasa†-ı ¡a∂uda ¡a∂al-i
evvelden emyel olur ve nâ√iye-i &edyden gelip ¡a∂uda mutta§ıl olan ¡a∂alin
veterine πâireten mutta§ıl olur. Bu da…î… ¡a∂alenin müsta…illen fi¡li olmaz
belki bu ¡a∂alin ûlâsı olan ¡a∂al-i ¡a@îmin fi¡line mu¡în olup ta…viye eder
lâkin bu &âniye-i da…î…a ûlâ-yı ¡a@îmeden «alfe emyel olur.
Ve ¡a∂alât-ı ¡a∂uddan beş ¡aded ¡a∂al dahi vardır ki o ¡a∂allerin menşe™i
¡a@m-ı ketiftendir. Ve ¡a∂alât-ı «ams-i me≠kûreden bir ¡a∂ale vardır ki men-
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şe™i ¡a@m-ı ketiften olup ketif için olan √âciz ile ∂ıl¡-ı a¡lâ arasını işπâl edip
doldurur ve nâfi≠ olur ve re™s-i ¡a∂udun va√şî cânibinde olan cüz™-i a¡lâya
…alîlen insî cânibine mâil olarak vâ§ıl olur. Ve o ¡a∂al insî cânibine meyl ile
re™s-i ¡a∂uddan ba¡îd olur.
Ve ¡a∂alât-ı «amse-i me≠kûreden iki ¡a∂ale dahi vardır ki o ¡a∂alelerin
menşe™i ketifin ∂ıl¡-ı a¡lâsıdır. O iki ¡a∂alenin birisi ¡a@îmedir, lîfini o ¡a∂ale-i √âcizden eczâ-i süfliyyeye irsâl eyleyip √âciz ile ∂ıl¡-ı esfel arasını işπâl
edip doldurur ve re™s-i ¡a∂udun cidden va√şî olan cânibine mutta§ıl olur ve
cânib-i va√şîye mâil olarak re™sten ba¡îd olur.
Bu ta…rîri i√â†a edip cümle-i ûlâda mürûr eden teşrî√-i ¡i@âmı müsta√∂ır
olanlara «afî değildir ki §â√ib-i ¢ânûn’un bu ma…âmda √âcizden murâdı
ketifin üzerinde olup ¡aynu’l-ketif ta¡bîr olunan zâidedir, zîrâ o zâidenin
vi…âye olup ve vi…âye √âciz tesmiye olunduğu ma√all-i mezbûrda mürûr
etmiş idi. Ve ∂ıl¡-ı ketiften murâd ¡a@m-ı ketifin cânibleridir, zîrâ ketif
hey™et-i mü&elle&ede olmakla cevânib-i &elâ&esine ∂ıl¡ ta¡bîr olunur.
Ve ≠ikr olunan iki ¡a∂alenin &âniyesi ¡a∂ale-i ûlâsına mutta§ıl olur
√attâ &âniye-i me≠kûre ûlâdan cüz™ me&âbesinde olur ve o &âniye ûlânın
menfe≠inde nâfi≠ olup ûlânın işlediği fi¡li işler lâkin bu ¡a∂ale-i &âniye
ancak ketifin a¡lâsına ta¡allu…-ı ke&îr ile ta¡allu… eder; @âhir-i ¡a∂uda itti§âli
tevrîben olur ve ¡a∂udu va√şî cânibine imâle eder.
Ve ¡a∂alât-ı «amse-i me≠kûreden dördüncü ¡a∂al ¡a@m-ı ketiften mev∂i¡-i
mu…a¡¡arı işπâl edip doldurur. Ve o ¡a∂al-i râbi¡in veteri re™s-i ¡a∂udun insî
cânibinde olan eczâ-i dâ«ileye mutta§ıl olur. Ve o ¡a∂ale-i &âniyenin fi¡li
¡a∂udu «alf cânibine idâre olur.
Ve ¡a∂alât-ı «amse-i me≠kûreden beşinci ¡a∂ale ketifin ∂ıl¡-ı esfelinin
†araf-ı esfelinden neş™et eyler. Ve o ¡a∂alenin veteri «â§ıreden §u¡ûd eden
iki ¡a∂allerden ¡a@îm olan ¡a∂alin mutta§ıl olduğu ma√allin fev…ine mutta§ıl
olur. Ve o ¡a∂alin fi¡li re™s-i ¡a∂udu fev… cânibine ce≠b olur.
Ve ¡a∂udun bir â«er ¡a∂alesi dahi vardır ki iki re™si olur ve iki fi¡l işler
ve fi¡l-i müşterek dahi işler; esfel-i ter…uvet ve esfel-i ¡unu…tan gelir, re™s-i
¡a∂udu ilti…âm eyler ve §adrdan §â¡id olan ¡a∂ale-i ¡a@îmenin veteri mutta§ıl
olduğu ma√alle mu…ârebe edip yaklaşır. Ve ba¡∂ılar derler ki o iki re™sin
biri dâ«ilden olur ve ma¡a-tevrîbin …alîlin dâ«ile meyl eyler ve re™s-i â«er
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«âricden olup @ahr-ı ketifin esfeli üzere olur ve tevrîb-i yesîr ile «ârice meyl
eyler. Kaçan o ¡a∂ale iki cüz™ ile fi¡lini işlese ¡a∂udu [20a] ¡ale’l-isti…âmet
ref¡ ve işâle eyler. Ve nâstan ba¡∂ılar ≠ikr olunan ¡a∂alât üzere iki ¡a∂al dahi
ziyâde ederler. Ve o iki ¡a∂alenin biri §aπîre olup &edyden gelir ve ¡a∂ale-i
u«râ maf§al-ı ketifte medfûn olur ve a√yânen ¡a∂al-i mirfa… ona şirket eder.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’s-Sâ¡idi
Sâ¡idi mu√arrik olan ¡a∂aller dört …ısmdır: Bir …ısmı sâ¡idi …ab∂ eder ve
…ısm-ı &ânîsi sâ¡idi bas† eder ve bu ¡a∂aller ¡a∂ud üzere olurlar. Ve …ısm-ı
&âli&i sâ¡idi kebb eder ve râbi¡i ba†√ eder.
¡A∂udu bâsı† olan ¡a∂al zevc-i vâ√iddir ki iki ferdinin biri sâ¡idi dâ«ile
meyl ile bas† eder, zîrâ o ferdin menşe™i mu…addem-i ¡a∂udun esfeli ile ketifin ∂ıl¡-ı esfelidir, mirfa…ın eczâ-i dâ«iliyyesi olduğu ma√allden mirfa…a
dâ«il olur.
Ve o zevc-i bâsı†ın ferd-i â«eri sâ¡idi «ârice meyl ile bas† eder, zîrâ ferd-i
â«er ¡a∂udun …afâsından ve ensesinden gelir, mirfa…tan eczâ-i «âriciyyeye
mutta§ıl olur. Ve bu iki ferd ¡a∂aleler fi¡llerinde ictimâ¡ eyleseler sâ¡idi
lâ-ma√âle isti…âmet üzere bas† ederler.
Ke≠âlik sâ¡idi …âbı∂a olan ¡a∂aller dahi zevc-i vâ√id olup o zevc-i vâ√idin bir ferdi ferd-i â«erden a¡@amdır. Ve ferd-i ¡a@am sâ¡idi dâ«ile meyl
ile …ab∂ eyler onun için ki o ferd-i a¡@amın menşe™i ketifin zî…-ı49 esfeli
ile min…âr-ı πurâbdan50 olur ve her bir menşe™e bir re™s-i ma«§û§ olur.
Ve o ferd bâ†ın-ı ¡a∂uda meyl eyleyip onun ¡a§abânî veteri zend-i a¡lânın
mu…addemine mutta§ıl olur.
Ve o zevc-i …âbı∂ın ferd-i &ânîsi sâ¡idi «ârice meyl ile …ab∂ eyler, zîrâ
onun menşe™i ¡a∂udun @âhir-i «alfi olur. Bu ferd-i &ânî bir ¡a∂aledir ki onun
iki re™si olur, ikisi dahi la√mî olur. O iki re™sin birisi ¡a∂udun verâsında ve
ensesinde olur ve re™s-i â«eri ¡a∂udun …uddâmında ve önünde olur. Ve o
¡a∂ale memerrinde …alîlen meyl eyleyerek mürûr eder tâ ki zend-i esfelin
49
50

“Zî…” re™s-i ¡a∂uddan nu…re-i ketifin i√â†a eylediği ma√alldir.
“Min…âr-ı πurâb” ¡i@âm-ı ketifin teşrî√inde ≠ikr olunmuştur. ‰ab¡ ile olan nüs«alarda “mine’z-zendi’l-esfeli mine’l-ketifi ve’l-min…âri” vâ…i¡ olan ¡ibârât “zî…-ı
zend”den ta√rîftir.
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mu…addemine «alâ§ı ve itti§âli olur. Ve o ferd-i &ânînin …ab∂ eyleyerek
«ârice meyl eyleyen re™si zend-i esfelin esfeline ve dâ«ile meyl eyleyen
re™si zend-i esfelin a¡lâsına vâ§ıl olur ve bu va∂¡ ile ce≠b mu√kem olur.
Ve zevc-i me≠kûrdan iki ¡a∂ale fi¡lleri üzere cem¡ olsalar isti…âmet üzere
lâ-ma√âle sâ¡idi …ab∂ ederler.
Ve evvelen ≠ikr olunan iki ¡a∂ale-i bâsı†aların bâ†ınında bir ¡a∂ale-i u«râ
olur ki o ¡a∂ale-i u«râ ¡a∂udun ¡a@mını mu√î† olur. Eşbeh-i vücûh budur ki o
¡a∂ale-i müsteb†ına ¡a∂ale-i …âbı∂adan a«îren ≠ikr olunan ¡a∂alenin cüz™ü olur.
Ammâ sâ¡idi bâ†ı√a olan ¡a∂aleler o dahi bir zevcdir ki iki ferdinin biri
†araf-ı «âricden iki zend arasına mev∂û¡dur, zend-i a¡lâya bilâ-veter mülâ…î
olur. O zevcin â«er ferdi menşe™inde ra…î… müte†âvil olur, re™s-i ¡a∂udun
@âhirini vely ve ta¡…îb eden cüz™-i a¡lâsından neş™et eyler. Ve o ¡a∂alin cüllü
ve ek&eri sâ¡idde mürûr edip nüfû≠ eyler √attâ maf§al-ı rusπa te…ârüb edip
yaklaşır ve zend-i a¡lâ †arafının cüz™-i bâ†ınına gelir ve o cüz™e veter-i πışâî
ile mutta§ıl olur.
Ammâ sâ¡idi mükibbe olan ¡a∂aleler bir zevcdir ki «âricden mev∂û¡ olup
o zevcin bir ferdi re™s-i ¡a∂udun insî †arafı a¡lâsından ibtidâ eyler ve zend-i
a¡lâya maf§al-ı rusπun …urbünde mutta§ıl olur. Ve ferd-i â«eri ferd-i evvel-i
me≠kûrdan a…§ardır ve lîfi isti¡râ∂a mâildir ve †arafının ¡a§abâniyyeti eşeddir,
zend-i esfelin nefsinden ibtidâ eder, maf§al-ı rusπ katında a¡lâya mutta§ıl olur.
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’r-Rusπı
Maf§al-ı rusπu mu√arrike olan ¡a∂alâtın ba¡∂ısı …âbı∂a51 ve ba¡∂ısı bâsı†a
ve ba¡∂ısı mükibbe ve ba¡∂ısı …afâ üzere bâ†ı√a olur.
Bâsı†a olan ¡a∂allerin ba¡∂ı efrâdı ¡a∂ale-i u«râya eşedd-i itti§âlle mutta§ıl olup o iki ¡a∂ale ¡a∂ale-i vâ√id gibi olur lâkin ¡a∂ale-i ûlânın menşe™i
zend-i esfelin vasa†ından olup o ¡a∂alenin veteri ibhâma vâ§ıl olur ve o
veter √asebiyle ibhâm sebbâbeden mütebâ¡id ve uzak olur. Ammâ o ¡a∂ale-i
ûlâya mutta§ıle olan ¡a∂ale-i u«rânın menşe™i zend-i a¡lâdır ve o ¡a∂ale-i
u«rânın veteri ¡i@âm-ı rusπdan ¡a@m-ı evvele mutta§ıl olur. “¡A@m-ı evvel”51

Bu ta¡bîrden @âhir olur ki Şey«’in “ba†√”tan murâdı enseye bükmek ve “kebb” ön
†arafına bükmektir her ne …adar lüπatte “ba†√a” ile il…â ¡alâ-vechin tefsîr olunup
mütte√idü’l-ma¡nâ olmaları @âhir olursa.
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den murâd ibhâm √i≠âsında olan ¡a@m-ı rusπdur. Bu iki ¡a∂aller ma¡an √areket eyleseler rusπu …alîlen kebb edip bas† ederler. ¡A∂ale-i &âniye va√dehâ
√areket eylese rusπu ba†√ eder; ¡a∂ale-i ûlâ va√dehâ √areket eylese ibhâmla
sebbâbe arasını teb¡îd eder.
Ve bâsı†adan bir ¡a∂ale dahi zend-i a¡lânın cânib-i va√şîsine mül…ât ve
mev∂û¡adır. Onun menşe™i re™s-i ¡a∂udun esâfilidir. O ¡a∂al iki re™sli bir veter
irsâl eyler ve o veter vus†â ve sebbâbe i§ba¡larının …uddâmında olan muş†un
vasa†ına mutta§ıl olur. Ve o ¡a∂alin veterinin re™si rusπ katında zend-i a¡lâya
ittikâ edip dayanır ve rusπı ma¡a-kebbin bas† eder.
Ammâ maf§al-ı rusπu …âbı∂ olan ¡a∂aller bir zevcdir ki sâ¡idin cânib-i
va√şîsi üzere olur. O zevcin iki ferdinin esfelde olan ferdi ¡a∂udun iki re™sinin dâ«ilinde olan re™sinden ibtidâ eder ve «ın§ır …uddâmında olan muş†a
müntehî olur. Ve o zevcden a¡lâda olan ferd-i â«er ferd-i esfelin ibtidâ eylediği mev∂i¡in fev…inden ibtidâ eyler ve ferd-i esfelin müntehâsında ma¡an
müntehî olur. Ve bu zevc-i …âbızın iki ferdiyle bir ¡a∂ale dahi olur ki o
¡a∂ale ¡a∂udun süfliyyesinden ibtidâ eyler ve o iki ferdin arasında mütevassı† olur. Ve o ¡a∂ale-i mütevassı†anın iki †arafları olup o †araflar te…â†u¡-ı
§alîbî ile te…â†u¡ ederler sonra beyne’s-sebbâbeti ve’l-vus†â bir mev∂i¡e
mutta§ıl olurlar. O iki †araflar ma¡an √areket eyleseler rusπu …ab∂ ederler.
±ikri mürûr eden ¡a∂alât-ı …avâbı∂ u bevâsı†tan her iki ¡a∂ale ki verâb
üzere biri birine mu…âbil ola, o mu…âbilân ma¡an √areket eyleseler rusπu
kebb ve ba†√ ile ta√rîk ederler, o §ûrette ¡a∂alât-ı bâsı†a vü …âbı∂a mükibbe
ve bâ†ı√a olurlar ve belki …uddâm-ı «ın§ırda muş†a mutta§ıl olan ¡a∂ale
va√dehu √areket eylese keffi …alb eder ve ≠ikri âtî olan ¡a∂ale-i ibhâm ona
i¡ânet eylerse bâ†ı√aten …alb-i keff tamâm olur. Ve o ¡a∂al ki …uddâm-ı
ibhâmda rusπa mutta§ıl olur, o ¡a∂al va√dehu √areket eylese rusπu …alîlen
kebb eder. Eger o ¡a∂ale-i ibhâmiyye ile ¡a∂ale-i «ın§ıriyye ma¡an √areket
eyleseler rusπu kebb-i tâmm ile kebb ederler, fa¡lem ≠âlik.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’l-E§âbi¡i
E§âbi¡i mu√arrike olan ¡a∂alâtın ba¡∂ıları keffte ve ba¡∂ıları sâ¡idde olur,
zîrâ bi’l-cümle ¡a∂alât keffte olsalar keff &a…îl olur, ¡a∂alâtta la√miyyetin
ke&reti olmak √asebiyle. Çünkü ¡a∂alât-ı e§âbi¡den rusπıyye olanlar
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e§âbi¡den ba¡îd oldu, lâ-ma√âle o ¡a∂alâtın e§âbi¡e vâ§ıl olan evtârı †avîle
olmağı îcâb eyledi, ke≠âlik o evtâr-ı †avîle cemî¡-i cevânibden gelen aπşiye
ile muπaşşât olmasını mu…te∂î oldu. O ¡a∂alât-ı e§âbi¡ müstedîre ve …aviyye
ve müsta¡ri@e «al… olundu lâkin o evtâr muvâfa…at edip müvâfât edip
mu√arrik olduğu ¡u∂va ve i§ba¡a vâ§ıl oldukta müsta¡ri∂ olur, evtârın e§âbi¡i
iştimâli ceyyid olsun için.
Ve bi’l-cümle e§âbi¡i bâsı†a olan ¡a∂aller sâ¡id üzere mev∂û¡lardır, ke≠âlik e§âbi¡i esfele ta√rîk eyleyen ¡a∂alât dahi sâ¡id üzere olur. Ve ¡a∂alât-ı
bâsı†adan bir ¡a∂ale sâ¡idin @âhir-i vasa†ına mev∂û¡adır ve o ¡a∂al ¡a∂udun
re™s-i esfelinden müşrif ve mu…bil bir cüz™den nâbit olur ve mâ-¡ada’l-ibhâm
e§âbi¡-i erba¡aya veterler irsâl eyler. Ve o veterler e§âbi¡-i erba¡a-i me≠kûreleri bas† ederler.
Ammâ e§âbi¡i esfele mâile eyleyen ¡a∂alelerden üç ¡aded ¡a∂ale vardır
ki evsa†-ı sâ¡idde olan ¡a∂ale-i me≠kûre cânibinde o üç ¡a∂aller biri birine
mutta§ıl olurlar. Ve bir ¡a∂al dahi re™s-i ¡a∂udun cânib-i va√şîsinde iki zâideleri arasında olan cüz™-i evsa†tan nâbit olur, «ın§ır ve bın§ıra iki ¡aded
veter irsâl eyler.
¡A∂alât-ı müte∂â¡ife cümlesinden olan iki ¡a∂ale ki ≠ikr olunan üç ¡aded
¡a∂allerin ikisidir, o ikinin menşe™leri ¡a∂udun iki zâideleri esfelinden olur
ve dâ«ile sâlik olur dahi zend-i esfelin √âffesinden ve kenârından olur ve
vus†â ve sebbâbeye iki veter irsâl eyler.
Ve o üç ¡aded ¡a∂allerin üçüncüsünün menşe™i zend-i a¡lânın a¡lâsında
olur, ibhâma veter irsâl eyler. Ve bu üçüncü ¡a∂al katında bir ¡a∂al dahi vardır ki o ¡a∂al rusπu ta√rîk edip fa§l-ı sâbı…ta ≠ikri mürûr eyleyen iki ¡a∂alin
biridir ve menşe™i zend-i esfelin mev∂i¡-i vasa†ındandır. Ve bu ¡a∂alin veteri
ibhâmı sebbâbeden teb¡îd eyler.
Ammâ e§âbi¡i …âbı∂ olan [20b] ¡a∂alât, o ¡a∂alâtın ba¡∂ısı sâ¡id üzere olur
ve ba¡∂ı ¡a∂alleri dahi keffin ba†ınında olur. Sâ¡id üzere olan ¡a∂alât-ı …âbı∂a
üç ¡aded ¡a∂allerdir ki ba¡∂ısı ba¡∂ı üzere men∂ûde olup bi’l-cümle vasa†-ı
sâ¡ide mev∂û¡adır. Ve o üç ¡a∂alin eşrefi esfel olandır, o eşref ¡a@m-ı zende
mutta§ılen ta√tta medfûndur onun için ki o ¡a∂alin fi¡li eşreftir, lâ-ma√âle
fi¡li eşref olan ¡a∂al ziyâde mu√zer bir mekânda ma√fû@ olmak vâcibdir.
O ¡a∂alin ibtidâsı re™s-i ¡a∂udun cânib-i va√şîsinin vasa†ıdır, dâ«ile sülûk
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eder ba¡dehu nüfû≠ edip veteri müsta¡ri∂ olur √attâ beş vetere mün…asım
olur. O beş …ısmın her birisi bir i§ba¡ın bâ†ınına gelir. Ammâ dört i§ba¡a
gelen veterler o i§ba¡larda olan maf§al-ı evveli ve maf§al-ı &âli&i …ab∂ eder.
Ammâ maf§al-ı evveli …ab∂ı onun içindir ki o veter maf§al-ı evvel üzere
mülteffe olan revâbı†-ı müte¡addide ile merbû† olur. Ammâ maf§al-ı &âli&i
o veterin …ab∂ı o veterin re™si maf§al-ı &âli&te müntehî ve mutta§ıl olduğu
içindir. Ve o beş veterin ibhâmda nâfi≠ olan beşinci veteri ibhâmın maf§al-ı
&ânîsi ve maf§al-ı &âli&ini …ab∂ eder, zîrâ o veter-i «âmis ancak bu iki ¡a∂ale
mutta§ıl olur.
Bu ¡abd-i fa…îr-i mütercim der ki Şey«’in bu kelâmından müstefâd olur
ki keffte olan ibhâm …ademde olan ibhâma muπâyir olur, zîrâ e§âbi¡-i
…adem ¡i@âmının teşrî√i evâ«irinde ta§rî√ eyledi ki …ademde olan ibhâmın
iki maf§alı olur, bâ…î e§âbi¡-i …adem üç maf§allı olur diye. Ve bu ma…âmda
olan kelâmı i…ti∂â eder ki keffte olan ibhâmın maf§alı üç ¡adeddir, zîrâ
maf§al-ı &ânî vü &âli&e veter-i «âmis mutta§ıl olur demek i…ti∂â eder ki
keffte olan ibhâmın maf§al-ı evveli olup sâir e§âbi¡ maf§alları gibi keffte
olan ibhâmın dahi maf§alı üç ola.
Yed ile …ademde olan ibhâmların mefâ§ılı min-ciheti’l-¡aded mu«telif
olmasının vechi budur ki yedde dört muş† olur. İbhâmdan mâ-¡adâ dört
i§ba¡ birer muş†a ta¡lî… olunur ve ibhâm muş†a müte¡alli… değildir. Pes
rusπ ile ibhâmın maf§al-ı &ânî&i beyninde olan ¡a@m dahi ¡i@âm-ı ibhâmdan
¡add olunmakla yedde olan ibhâm dahi üç maf§al olmak i…ti∂â eder. Ammâ
muş†-ı …adem beş ¡adeddir ve e§âbi¡-i …ademin her birisi birer muş†a mutta§ıl olup lâ-ma√âle ibhâm-ı …adem iki maf§al olur.
Fe'lnerci¡ ile’t-tercemeti: E§âbi¡i …âbı∂ olup sâ¡id üzerinde men∂ûde
olan üç ¡aded ¡a∂allerin ikinci ¡a∂ali esfel ve eşref olan ¡a∂alin fev…inde
olur ve o, eşref ve esfelden §aπîr olur Ve bu ¡a∂al ¡a∂udun iki re™sinden
dâ«ilde olan re™sten ibtidâ eder ve …alîlen zend-i esfele mutta§ıl olur ve
va√şî ile insî cânibleri aralarında müşterek bir √add üzere o ¡a∂al müstemirr olur. Ve o √add-i müşterek zend-i a¡lânın sa†√-ı fev…ânîsidir. Kaçan o
¡a∂al ibhâm cânibine ya¡nî baş parmak nâ√iyesine gelse dâ«il †arafına meyl
eyler ve e§âbi¡-i erba¡a maf§allarından her i§ba¡ın ortada olan maf§allarına
veterler irsâl eyleyip …ab∂ eyler. Ve o veterlerden ibhâma bir veter mut-
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ta§ıl olmaz lâkin mev∂i¡-i â«erden ibhâma bir şu¡besi mutta§ıl olur. Ve ≠ikr
olunan üç ¡aded ¡a∂ale-i men∂ûdelerin ûlâsı ve eşrefinin ≠ikr olunan re™s-i
¡a∂udun cânib-i va√şîsi vasa†ından ibtidâ eyledikten sonra menşe™i zend-i
esfel ve zend-i a¡lânın re™sleridir. Ve ¡a∂ale-i &âniye vü §aπîrenin menşe™i
zend-i esfelin re™sinden baş parmak in…ıbâ∂da bir ¡a∂aleye ma…§ûrdur. Bâ…î
dört parmakların in…ıbâ∂ı iki ¡a∂ale ile olur onun için ki e§âbi¡-i erba¡anın
eşref-i ef¡âli in…ıbâ∂dır ve ibhâmın eşref-i ef¡âli inbisâ†tır ve sebbâbeden
tebâ¡uddur.
Ammâ sâ¡id üzere olan üç ¡a∂ale-i men∂ûdenin üçüncü ¡a∂alesi …ab∂
için değildir lâkin o üçüncü ¡a∂al veterini bâ†ın-ı keffe tenfî≠ eder ve bâ†ın-ı
keff üzere o veter müsta¡ri∂aten münbası† ve münferiş olur onun için ki
bâ†ın-ı keffe o müsta¡ri∂ √iss ifâde eder ve bâ†ın-ı keffi üzerinde tüy bitmekten men¡ eder ve ba†n-ı keffe di¡âme olup keff ile mu¡âlece katında
ba†n-ı keffi ta…viye eder. Bu ma…âma gelince ≠ikr olunan ¡a∂alât rusπ üzere
olan ¡a∂alâttır.
Ammâ keffin kendi nefsinde olan ¡a∂alât on sekiz ¡a∂aldir, iki §affta
biri biri üzerinde men∂ûde ve munta@amedir. ~aff-ı esfeli dâ«ilde olur ve
§aff-ı &ânîsi «âricde olur √attâ cildeye gelir. ~aff-ı esfelde olan ¡a∂allerin
¡adedi yedidir ve o yedinin beşi e§âbi¡e ve fev…e meyl eder. Ve o yediden
ibhâmın ya¡nî baş parmağın ¡a∂ali rusπun evvelinden nâbit olur. Ve yedi
¡aded ¡a∂alât-ı me≠kûrenin altıncısı kısadır ve enlidir ve lîfi müverrebdir ve
re™si muş†-ı keffe ve vus†âya ya¡nî orta parmağa mu√â≠î olduğu ma√allden
müte¡alli…tir ve o ¡a∂alenin veteri ibhâma müte¡alli…tir, ibhâmı esfele meyl
ettirir. Ve esfelde olan yedi ¡a∂alenin yedincisi «ın§ırın ya¡nî kiçi parmağın
katında olur, «ın§ırı vely eden ¡a@m-ı muş†tan ibtidâ eder. Bu ≠ikr olunan
¡a∂alâttan birisi …ab∂ için değildir belki o yedi ¡a∂allerin beşi işâle ve terfî¡
eder ve ikisi «af∂ eder ya¡nî parmakları esfele ce≠b eder. Ammâ §aff-ı a¡lâda
olan ¡a∂aller ki râ√ada ya¡nî vasa†-ı keffin üzerinde olan ¡a∂aller ta√tında
münferiş olup döşenmiştir.
Ve bu §aff-ı a¡lâda mefrûş olan ¡a∂alleri yalnız Câlînûs ta¡rîf edip bildirmiştir ve o ¡a∂alât on bir ¡a∂aldir. On bir ¡a∂alin sekizinden her iki ¡a∂al
mâ-¡ada’l-ibhâm dört ¡aded parmaklarda olan mefâ§ıldan maf§al-ı evvele
mutta§ıl olur ve biri â«erinin fev…inde olur ve ≠ikr olunan dört i§ba¡lardan
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mutta§ıl oldukları maf§al-ı evveli …ab∂ ederler. Ammâ o sekizden her iki
¡a∂alin biri a¡lâda ve biri esfelde olur. Ve esfelde olanlar maf§al-ı evvel-i
me≠kûrları √a†† ve «af∂ ile …ab∂ ederler ya¡nî esfel cânibine ce≠b ederek
…ab∂ ederler.
Ammâ a¡lâda olanların maf§al-ı me≠kûrları …ab∂ı …alîlen ref¡ ve teşyîl ile olur. A¡lâ ve esfel √arekette ictimâ¡ ederler ise bilâ-ref¡ velâ-«af∂
isti…âmet üzere …ab∂ ederler.
Ve on bir ¡a∂alin &emâniye-i me≠kûresinden mâ-¡adâ bâ…î üç ¡a∂al
ibhâma «â§§ olur. O üç ¡a∂alin biri ibhâmın maf§al-ı evvelini …ab∂ eyler ve
ikisi maf§al-ı &ânîyi …ab∂ eyler.
Mu§annifin “  ”وا ــאن א ـ כ ــא ـkavli ile murâdı &emâniye-i me≠kûrdan e§âbi¡-i erba¡anın maf§al-ı evvellerini …âbı∂ olan iki ¡a∂allerin biri
esfelde olup ma¡a-√a††in ve «af∂in …ab∂ eder ve biri a¡lâda olup ma¡a-yesîrin ref¡ ve teşyîl-i …ab∂ eder ve iki ¡a∂al ma¡an fi¡llerini icrâ ederse
bi’l-isti…âmet …ab∂ eder diye ≠ikr eylediği taf§îldir.
Ve bundan sonra musannifin “
… ” ا اavlinde îcâz-ı mu«ill
vardır, @âhir budur ki beş parmak arasına ≠ikr olunan ¡a∂alâttan mâ-¡adâ
beş ¡aded ¡a∂ale-i u«râ tavassu† eder demeği murâd eyledi.
İbhâm ile «ın§ırdan mâ-¡adâ parmakların birer ¡a∂ale-i «âfı∂ası olur;
ibhâm ile «ın§ırın ¡a∂ale-i «âfı∂aları ikişer olur; her bir i§ba¡ın dörder
…avâbı∂ı olur ve her bir i§ba¡ı cânib-i fev…e birer ¡a∂ale imâle eder, fa¡lem ≠âlik.
el-Fa§lu’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’§-~ulbi
¡A∂alât-ı §ulb iki …ısmdır: Birinci …ısmı §ulbü «alf ve ense cânibine
mü&ennî olup büker; ikinci …ısmı §ulbü cânib-i …uddâma mün√anî eder
ya¡nî ön †arafa eğer ve büker ve √arekât-ı sâire bundan √âdi& olur. Ve «alf
cânibine §ulbü &âniye ve bükücü ¡a∂alât «â§§aten ¡a∂al-i §ulb tesmiye olunur. Ve o ¡a∂al-i §ulb iki ¡aded ¡a∂aledir ki her birisi üçer ¡a∂aleden mü™ellef
ve mürekkeb idiği √ads olunur, zîrâ her bir fı…rada o iki ¡a∂ale-i &âniyeden
her birine birer ¡a∂ale gelir, yirmi üç fı…radan birer lîf-i müverreb gelmek
√asebiyle, lâkin fı…ra-i ûlâdan gelen lîf müverreb olmaz.
Ve bu ¡a∂ale-i §ulb i¡tidâl üzere temeddüd eyledikte §ulbü na§b ve
i…âme eyler. Ve eger o ¡a∂ale ifrâ† üzere temeddüd eder ise §ulbü ense †ara-
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fına büker ve te&niye eder. Ve o ¡a∂alin §ulbden cânib-i vâ√idde olan †arafı
ta√arrük eyler ise §ulbü √areket cânibine imâle eder.
Ammâ ¡a∂al-i √âniye ya¡nî §ulbü …uddâm cânibine imâle edip mün√anî
kılıcı ¡a∂ale bir zevcdir, fev… cânibine mev∂û¡ olmuştur. Ve o ¡a∂ale-i √âniyenin mebde™i ve menşe™i bir â«er ¡a∂aldir ki o â«er ¡a∂al re™s ve ¡unu…u
ma¡an ta√rîk edip merînin iki cenbesine nüfû≠ eder. Ve †araf-ı esfeli fe…âr-ı
§adriyyenin ¡ulyâda olan fı…ralardan ba¡∂ı nâsta beş fı…raya ve ek&er-i nâsta
dört fı…raya mutta§ıl olur. Ve †araf-ı a¡lâsı re™s ve ra…abeye gelir.
Ve ¡a∂al-i √âniyenin ta√tında bir zevc-i ¡a∂al dahi vardır ki o zevce
metîneyn tesmiye olunur. Ve o zevc fı…arât-ı §adriyyeden fı…ra-i ¡âşire ve
fı…ra-i √âdiyete ¡aşereden ibtidâ eder, esfele mün√adir olur ve √âfı∂an §ulbü
mün√anî kılar. Bu ma…âmda olan “√âfı∂an” √â-i mühmele ve fâ ve ∂âd-ı
mu¡ceme ile mu√arrerdir. Mu§annif bununla in√inâ-i «â§§ murâd eder. Bu
≠ikr olunan ¡a∂al her ne …adar a¡lâda ve esfelde olan fı…arâtı ta√rîk eyler ise
vasa†ta olan fı…arâtı ta√rîke dahi kifâyet eyler. Fı…arâtın vasa†ı √areket-i
in√inâ ve √areket-i in&inâda iki †arafa tâbi¡ olurlar, lâ-ma√âle bi’≠-≠ât iki
†arafı [21a] ta√rîk eyleyen ¡a∂aller bi’l-vâsı†a vasa†ı dahi ta√rîk eyler.
el-Fa§lu’l-◊âdî ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Ba†ni
Ba†nın sekiz ¡aded ¡a∂alleri vardır. O ¡a∂allerin üç türlü menfa¡atleri vardır, bi’l-cümle sekiz ¡aded ¡a∂alât o menâfi¡-i &elâ&ta müştereklerdir:
Menfa¡at-i ûlâ: O ¡a∂alât mi¡dede ve bağarsıklarda olan &üfl ve berâzı
ve me&ânede olan bevli ve ra√imde olan cenîni ¡a§r edip i«râc eylemekte
me¡ûnetleri ve ¡i¡ânetleri olur.
Menfa¡at-i &âniye: ◊icâb-ı √âcize o ¡a∂alât-ı &emâniye di¡âme ve müstened olup in…ıbâ∂-ı ba†n katında vâ…i¡ olan intifâ«ın ma∂arratını √icâbdan
def¡ eder.
Menfa¡at-i &âli&e: ¡A∂alât-ı me≠kûre müdfi™e olmakla ya¡nî bürûdetin
sevret ve şiddetini kâsire olup ta¡dîl etmekle bâride olan mi¡de ve em¡âyı
ta¡dîl ve tes«în eyler.
±ikri mürûr eden ¡a∂allerden bir çift ¡a∂al ¡ale’l-isti…âme sülûk eyler,
nihâyet-i …assta olup «ançerî tesmiye olunan πu∂rûftan ibtidâ eyleyip lîfi
¡a@m-ı ¡âneye mutta§ıl olur ve ¡âne √avâlîsinde olan ma√all üzere olan lîfler
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münbası† olur. Ve bu zevc-i ¡a∂alin cevheri ve ¡un§uru başından nihâyetine
varınca …adar la√mî olur.
Ve ba†nın ¡a∂alât-ı &emâniyesinden bir çift ¡a∂aller dahi vardır ki a√şâyı
bi-külliyyetihâ mu√tevî olan πışâ ile zevc-i evvel-i †ûlânî arasında olur,
πışâ-i me≠kûrun ¡ar∂ı üzere sâlik olup mev∂i¡inde o zevc-i &ânî vü müsta¡ri∂, zevc-i evvel-i †ûlânî vü müsta…îm ile ¡alâ-zevâyâ …âimetin te…â†u¡
ederler.
Mev∂i¡lerinden te…â†u¡ ederler dediğinden mu§annifin murâdı Allâhu
a¡lem zevc-i evvel-i †ûlânî fev…ten sâlik olup ve zevc-i &ânî ¡ar∂ı cihet-i
ta√ttan mürûr edip iki zevcin biri zevc-i â«eri mümâss olduğu mev∂i¡de
§ûret-i te…â†u¡ √â§ıl olur, √a…î…at-i te…â†u¡ olmaz demektir.
Ba†nın ¡a∂alât-ı &emâniyesinden üçüncü zevc [zevc-i] müverrebdir. O
zevcden ferd-i vâ√id sağ †arafta olan «â§ıre kemiğinden ibtidâ edip verâb
üzere §u¡ûd eder ve «ançerîye müntehî olur. Ve o zevcin iki ferdinin †araf-ı
¡âlîleri «ançerî katında biri birine mülâ…î olur.
Ve ¡a∂alât-ı &emâniye-i me≠kûreden zevc-i râbi¡ dahi zevc-i müverrebdir, o zevcin dahi ferd-i vâ√idi sağ cânibde olan şürsûftan ibtidâ eder.
Şürsûf, a∂lâ¡-ı «ılfın başına derler. Ve o ferd verâb üzere nüzûl edip ¡âne
kemiğine müntehî olur ve ferd-i â«eri sol cânibde olan şürsûftan ibtidâ
edip o dahi verâb üzere nüzûl eder ve ¡âne kemiğine mutta§ıl ve müntehî
olup o iki ferdin †araf-ı esfelleri ¡âne kemiğinde biri birine mutta§ıl ve
mülâ…î olurlar.
Ve zevc-i &âli&in sağda olan ferdi zevc-i râbi¡in solda olan ferdiyle
te…â†u¡-ı salîbî ile te…â†u¡ ederler. Ke≠âlik zevc-i &âli&in solda olan ferdi
ile zevc-i râbi¡in sağda olan ferdi te…â†u¡-ı §alîbî ile te…â†u¡ ederler. Ve bu
zevc-i &âli& ile zevc-i râbi¡ ma¡an zevc-i &âli&-i müsta¡ri∂in la√miyyeti üzere
mev∂û¡a olurlar. Ve o &âli& ve râbi¡ zevclerin kendileri dahi la√mî olurlar √attâ la√miyyetten √âdi& evtârları müsta¡ri∂ler olmakla πışâ gibi olup o
evtârlar zevc-i evvel-i müsta…îme mümâss olurlar. Pes zevc-i &âli& ü râbi¡
zevc-i evvel-i †ûlânî fev…inde ve zevc-i evvel-i †ûlânî zevc-i &ânî-i müsta¡ri∂in üzerinde olurlar, Allâhu ta¡lâ a¡lem:
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[Sağ:
«ançerî
zâviye-i …âime
zevc-i ¡a∂al-i ¡arî∂
πışâ-i √âvî
nihâyet-i …ass
zevc-i ¡a∂al-i müsta…îm
zâviye-i …âime
elyâf-ı münbası†a
¡a@m-ı ¡âne
Sol:
«ançerî
¡a∂alât-ı müverrebe-i yüsrâ
¡a∂ale-i müverrebe-i yümnâ
¡a∂alât-ı müverrebe-i yümnâ
¡a∂ale-i müverrebe-i yüsrâ
¡a@m-ı «â§ıra
¡a@m-ı «â§ıra
¡âne]

225

226

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

el-Fa§lu’&-¿ânî ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Ün&eyeyni
Ricâlin «u§yelerinin ¡a∂alâtı dört ¡aded ¡a∂aldir, zîrâ her bir «u§yenin
birer çift ¡a∂ali olur ve o ¡a∂aller «u§yeleri teşyîl ve terfî¡ edip ∂ab† ederler ve istir«â-i fâ√işten men¡ ederler. Ammâ nisânın «u§yeleri mütedelliye
olmayıp @âhirde süfl cânibine sarkması olmamakla «u§yeleri ∂ab† ve √ıf@da
nisvânın iki ¡aded ¡a∂alleri olup ziyâde olmadı.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Me&âneti
Ma¡lûm ola ki fem-i me&ânede ya¡nî sidik kabının ağzında bir ¡a∂ale
vardır ki o ¡a∂ale me&âneyi mu√î† olup kaplar ve fem-i me&âne üzere o
¡a∂alenin lîfi müsta¡ri∂a ve enli olur.
Ve o ¡a∂alenin menfa¡ati budur ki bevli √abs eder, i«râcını murâd edinceye …adar. Kaçan bevli i«râc ve irâ…a murâd olunsa o ¡a∂ale müster«iye
olup gevşer ve …uvve-i …âbı∂ası zâile olur ve ≠ikri mürûr eden ¡a∂alât ba†n-ı
me&âneyi ∂aπ† edip sıkıştırır ve bevli …uvvet-i dâfi¡a me¡ûneti ile münzerı…
olup «ârice remy olunur ve akar.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-¢a∂îbi Eyi’≠-±ekeri
±ekeri mu√rik olan ¡a∂aller iki çift ¡a∂aldir. O iki çiftin zevc-i vâ√idinin
iki ferdi ≠ekerin iki cânibinde mümtedd olup †ûlen sâlik olurlar. Kaçan
o ¡a∂aller iki cânibde temeddüd eyleseler o ¡a∂aller mecrâyı geniştirir ve
menfe≠ müsta…îm olup doğrulur ve menî sühûlet ile cereyân edip akar. Ve
o iki çiftin ikinci çifti ¡âne kemiğinden biter, verâb üzere a§l-ı ≠ekere ya¡nî
≠ekerin köküne mutta§ıl olur. Kaçan bu ikinci çiftin temeddüdü i¡tidâl üzere
olursa âlet müsta…îm olup doğrulur. Eger o zevcin temeddüdü ifrâ† üzere
olup müştedd olursa o ¡a∂aller âleti «alf cânibine ve enseye meyl ettirir. Ve
o iki ¡a∂alin birisi temeddüd edip â«er ¡a∂al temeddüd eylemezse âleti o
¡a∂al-i mütemeddid kendi cihetine imâle eder.
el-Fa§lu’l-»âmisü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’l-Ma…¡adeti
Ma…¡adenin dört ¡a∂ali olur: Birisi fem-i ma…¡adeye mülâzım olur ve
ma…¡adenin la√mına o ¡a∂al şiddet-i mu«âla†a ile mu«âli† olur, şefenin
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¡a∂ali şefeye i«tilâ†ı gibi. O ¡a∂al √al…a-i dübürde dâ«il †arafında olan şerc
nâm ¡a§abı şedd ve …ab∂ eder ve ¡a∂al-i me≠kûrun ¡a§rı ile şerc üzerinde
bâ…î kalan berâzı nef∂ edip silker ve ta†hîr eder.
Ve dört ¡a∂ale-i ma…¡adeden bir ¡a∂al dahi evvelen ≠ikr olunan ¡a∂alin
re™s-i insâna nisbet ile i¡tibâr olunan fev…inde olur ve ¡a∂al-i evvelden ed«al
olur ya¡nî ¡um… †arafına ziyâde girer ve @ann olunur ki o ¡a∂ale iki †araflı
olur. Ve o ¡a∂alin bi’l-√a…î…a †arafı …a∂îbin a§lına dâ«il olur.
Ve o dört ¡a∂alât-ı ma…¡adeden bâ…î bir çift ¡a∂al-i müverreb olup ≠ikri
mürûr eden iki ¡a∂allerin fev…inde olur. O zevcin menfa¡ati ma…¡adeyi işâle
edip fev…e terfî¡ eder ve o zevcin istir«âsı ile «urûc-ı ma…¡ade ¡ârı∂ olur.
el-Fa§lu’s-Sâdisü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali ◊areketi’l-Fa«i≠i
Fa«i≠in ¡a∂alâtının a¡@amı fa«i≠i bas† eden ¡a∂aldir ba¡dehu a¡@am-ı ¡a∂al
…ab∂ eden ¡a∂aldir. Fa«i≠in eşref-i ef¡âli bas† ve …ab∂ √areketleridir. Ve
bas†, …ab∂dan dahi ef∂aldir onun için ki …ıyâm bas† ile √â§ıl olur. ¡A∂al-i
…ab∂dan sonra a¡@am ve eşref ¡a∂al-i müba¡¡idedir ba¡dehu ¡a∂al-i mu…arribedir ba¡dehu ¡a∂al-i müdebbiredir.
Fa«i≠i bâsı† olan ¡a∂alâttan ba¡∂dır o ¡a∂ale ki bedende olan ¡a∂alâtın
cümlesinden a¡@am ve ekberdir, o ¡a∂al ¡a@m-ı ¡âneyi ve ¡a@m-ı veriki teclîl
edip setr eder ve ¡a@m-ı fa«i≠in küllîsine dâ«ilden ve «alften mülteff olup
sarılır √attâ rükbeye ve dize müntehî olup ulaşır. Ve o ¡a∂alin elyâfının
mu«telif mebde™leri ve menşe™leri olur, o ¡a∂alin onun için ef¡âli mu«telife
olup türlü türlü işleri olur:
O ¡a∂alin ba¡∂ı lîfinin menşe™i ¡a@m-ı ¡ânenin esfelinden olup fa«i≠i insî
cânibine meyl ederek bas† eder. Ve lîf-i â«eri lîf-i evvelden yesîren erfa¡
olup fa«i≠i fa…a† fev…e teşyîl ve terfî¡ eder. Ve bir lîf-i â«eri dahi ke&îren
lîf-i sâbı…lardan erfa¡ ve a¡lâ olup fa«i≠i insî cânibine imâle ederek fev…e
teşyîl eder. Ve bir lîfi dahi ¡a@m-ı verikten olur ve bu lîf fa«i≠i bas†-ı §âli√
ile ¡ale’l-isti…âme bas† eder.
Ve fa«i≠i bâsı†a olan ¡a∂alâttan bir ¡a∂ale dahi maf§al-ı veriki bi-külliyyetihi cânib-i «alften mücellil ve sâtir olur. Ve o ¡a∂alenin üç re™si ve
iki †arafı olur. [21b] Ve bu üç re™sin menşe™i «â§ıre ve verik ve ¡u§¡u§ olur.
Re™sin ikisi la√mî ve birisi πışâî olur. Ve ammâ o ¡a∂alin iki †arafları re™s-i
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fa«i≠in cüz™-i mu™a««arına mutta§ıl olurlar. Ve o ¡a∂ale †araf-ı vâ√id ile ce≠b
eder ise fa«i≠i kendi cânibine imâle eyleyerek bas† eder. Ve iki †araf ile
ma¡an ce≠b eder ise fa«i≠i ¡ale’l-isti…âme bas† eder.
Ve ¡a∂ale-i bâsı†adan bir â«er ¡a∂al vardır ki o â«er ¡a∂alin mebde™i ve
menşe™i ¡a@m-ı «â§ırenin cemî¡an @âhiri olur ve zâide-i kübrânın a¡lâsına
mutta§ıl olur.
Bu ma…âmda ¢ânûn’un ¡ibâreti mu«telifedir: Nüs«a-i sultâniyyede
“ ـ
و ــא ـ ا
ـ
 ”و ـ א ـ ا ائـ ة ا כ ـ ى ا ـvâ…i¡ olmuştur. Ve “ ـ
ـ “ ” ـ وخ
”اun ma¡nâ-yı a§lîsin tefsîrdir ya¡nî fi’l-a§l “†urû«“ şey™-i a¡@
amın mümâ&iline ve na@îrine ı†lâ… olunur. ¢âmûs’ta ــ ــ ــ ض כ ــ
ا
ـ ج ا ــאة و ـ
 ـdiye ≠ikr olunmuştur. Ehl-i teşrî√ na…l edip fa«i≠ üzere
zâide-i kübrâya ı†lâ… eylediler. Ve siyâ…-ı ¡ibâretten @âhir budur ki o zâide-i
kübrâ ve …arîben ≠ikri âtî olan zâide-i §uπrâ ≠ikri mürûr eden zâideler
değildir belki o zâideler fa«i≠de olurlar. Ma√alleri bi-¡aynihâ ehl-i teşrî√in
kelâmında mübeyyin ve müte¡ayyin değildir. Ve †ab¡ ile olan nüs«alarda
“ ـ
و ــא ـ ا
 ” ـvâ…i¡ olmuştur. Bu nüs«alara göre ma¡nâ-yı §a√î√
ü vâ∂ı√ yoktur. ªâhir olan budur ki “ba†n” kelimesi “na@îr”den ta√rîf
olunmuştur.
O ¡a∂ale-i me≠kûre zâide-i me≠kûre a¡lâsına itti§âlinden sonra …alîlen
…uddâm cânibine meyl ile mümtedd olup fa«i≠i insî cânibine meyl ile bas†
eder.
Ve bu ¡a∂aleye mümâ&il bir ¡a∂al-i â«er dahi vardır ki o ¡a∂ale evvelâ
zâide-i §uπrânın esfeline mutta§ıl olur ba¡dehu mün√adir olup ¡a∂ale-i
müte…addime gibi fa«i≠i insî cânibine meyl ile bas† eder lâkin bu ¡a∂alin
fa«i≠i insî cânibine imâlesi ke&îr ve bas†ı …alîl olur. Ve bu ¡a∂alenin menşe™i
¡a@m-ı «â§ırenin esfelinin @âhiri olur.
Ve fa«i≠i bâsı† olan ¡a∂allerdendir o ¡a∂ale ki verikin esfelinden nâbit
olur ve «alfe mâil olur, fa«i≠i «alf cânibine …alîlen ve cânib-i insîye §âli√an
imâle eyleyerek bas† eder.
Ammâ fa«i≠i …âbı∂ olan ¡a∂alât, o ¡a∂alâttan bir ¡a∂al vardır ki o ¡a∂al
insî cânibine fa«i≠in yesîren meyli ile fa«i≠i …ab∂ eyler, o ¡a∂ale bir ¡a∂ale-i
müsta…îmedir ki iki menşe™den mün√adir olur, e√adühümâdan mün√adir
olan â«ir metne mutta§ıl olur ya¡nî fı…arât-ı @ahrın â«irine mutta§ıl olur. Ve
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mün√adir-i â«irin menşe™i «â§ıre ¡a@mından olup insî olan zâide-i §uπrâya
mutta§ıl olur.
Ve fa«i≠i …âbı∂a olan ¡a∂alâttan bir ¡a∂ale dahi ¡a@m-ı ¡âneden gelir, zâide-i §uπrânın esfeline mutta§ıl olur.
Ve bir ¡a∂ale dahi vardır ki ¡a@m-ı ¡âneden neş™et eden ¡a∂alenin cânibinde verâb üzere mümtedde olur, ke-enne o ¡a∂ale-i kübrâdan cüz™ gibi
olur.
Ve fa«i≠i …âbı∂a olan ¡a∂alâttan dördüncü ¡a∂ale ¡a@m-ı «â§ıreden munta§ıb ve …âime olan şey™den nâbite olup o dahi sâ…ı ce≠b edip fa«i≠i …ab∂
eder.
Ammâ fa«i≠i dâ«ile imâle eden ¡a∂alât, o ¡a∂alâtın ba¡∂ısı fa«i≠i …âbı∂ ve
bâsı† olan ¡a∂allerin beyânı bâbında beyân olundu.
Ve fa«i≠i dâ«il cânibine ta√rîf edip meyl ettiren ¡a∂allerden bir ¡a∂al
dahi vardır ki ¡a@m-ı âneden biter ve cidden †avîl olup uzar √attâ rükbeye
ve dize ulaşır.
Ammâ fa«i≠i «âric cânibine meyl ettiren ¡a∂aller iki ¡aded ¡a∂aledir ki o
iki ¡a∂alenin birisi ¡a@m-ı ¡arî∂den gelir.
Ve ammâ fa«i≠i idâre eden ¡a∂alât iki ¡a∂aledir, birinin ma«reci ¡a@m-ı
¡ânenin va√şî cânibidir ve ¡a∂ale-i u«rânın ma«reci ¡ânenin insî cânibidir.
Bu iki ¡a∂ale verâb üzere sâlik olup zâide-i kübrâ mu™a««arı …urbünde
mev∂i¡-i πâirede ya¡nî derinde e√adühümâ â«er ile mütelâ…î ve mütelâ√im
olurlar. O iki ¡a∂alenin hangisi va√dehu fa«i≠i ce≠b eylese …alîl bas† ile
fa«i≠i kendi cihetine büküp leyy eyler, fa¡lem ≠âlik.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali’s-Sâ…ı ve‘r-Rükbeti
Maf§al-ı rükbeyi mu√arrik olan ¡a∂alden üç ¡aded ¡a∂al …uddâm-ı fa«i@e
mev∂û¡adır. Bu üç ¡aded ¡a∂aller nefs-i fa«i≠ üzere mev∂û¡a olan ¡a∂allerin
cümlesinden a¡@am ve ekberdir. Ve bu üç ¡aded ¡a∂allerin fi¡li bas†tır.
Bu üç ¡a∂alden birisi ¡a∂al-i mu∂â¡af gibidir, iki re™si olur, e√adühümâ
zâide-i kübrâdan ibtidâ eder ve â«eri fa«i≠in mu…addeminden ibtidâ eder.
Ve bu ¡a∂al için iki †araf olur ve e√adühümâ la√mî olup re§afeye ya¡nî
¡aynu’r-rükbe ¡a@mına …able en-ye§îra veteren mutta§ıl olur ve †araf-ı â«eri
πışâîdir, fa«i≠in iki †arafından cânib-i insîye mutta§ıl olur.
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Ve o üç ¡a∂alden bâ…î iki ¡a∂alden biri o ¡a∂aledir ki onu biz …avâbı∂-ı
fa«i≠ olan ¡a∂alâttan ≠ikr eyledik ve o ¡a∂al «â§ıre ¡a@mında olan √âcizden
nâbittir diye ≠ikr eylediğimiz ¡a∂aldir. Ve o bâ…î iki ¡a∂alin ikinci ¡a∂alin
mebde™i fa«i≠de olan zâide-i va√şiyeden olur. Ve bu iki ¡a∂ale biri birine
mütte√id ve mutta§ıl olurlar. Ve bu iki ¡a∂aleden bir veter √âdi& olur ve o
veter-i √âdi& müsta¡ri∂ ve enli olup re§afeyi mu√î† olur ve re§afeyi ta√tında
olanlara î&â…-ı mu√kem ile î&â… edip bağlar ba¡dehu o ¡a∂ale sâ…ın evveline
mutta§ıl olup rükbeyi bas† eyler, sâ…ı medd edip uzattığı √asebiyle.
Ve bas† için bir ¡a∂ale dahi vardır ki menşe™i ¡ânenin iki ¡a@mının
mülte…âsı olur, fa«i≠in cânib-i insîsine mürûr eyleyerek ¡ale’l-verâb mün√adir olur ba¡dehu sâ…ın a¡lâsından cüz™-i muπarra… ile mülte√im olur. Ya¡nî
ru†ûbetli bir cüz™de mülte√im olur ki o cüz™ muπarra… denmekle ma¡rûftur.
¢âmûs’ta “ ـ כ ـ أرض ـ א ـ ا ـ ي وا ــאروق ـ ا כ ـ ن ا ـ ق כאن ـ و
אر ا ر
 ”زاوdiye ta√rîr olunduğu bu ma¡nâya şâhiddir. Ve o ¡a∂ale sâ…ı
cânib-i insîye imâle ederek bas† eder.
Ba¡∂ı kütüb-i teşrî√te yazılmıştır ki ≠ikr olunan ¡a∂aleye mu…âbil cânib-i
va√şîde bir ¡a∂ale dahi vardır ki o ¡a∂alenin mebde™i ¡a@m-ı verikten olur,
fa«i≠in cânib-i va√şîsinde verâb üzere sâlik olur √attâ mev∂i¡-i muπarra…a
gelir ve bu ¡a∂alenin teverrübü ¡a∂ale-i müverribe-i sâireden eşedd ve ek&er
olur. Ve bu ¡a∂ale cânib-i va√şîye imâle ile bas† eder. Kaçan mu…âbiller
olan ¡a∂aller ma¡an bas† eyleseler bas†-ı müsta…îm √â§ıl olur.
Ammâ sâ…ı …âbı∂ olan ¡a∂alât onlardan ba¡∂dır, o ¡a∂ale-i ∂ayyi…a-i †avîledir ki «â§ıre ve ¡âne ¡a@mlarından neş™et eder, sâ…ı dâ«ile bas† eyleyen
¡a∂alin menşe™ine ve vasa†-ı «â§ırede olan √âcize …arîb olur ba¡dehu verâb
üzere rükbenin iki †arafına nüfû≠ eyler ve rükbeden mev∂i¡-i muπarra…ta
olan nütû™a ve yumru ma√alle müntehî olup o yumru ma√alle yetişir ve
mülte§ı… olur. Ve bu ¡a∂al sâ…ı fev…e ce≠b eyler, …ademi nâ√iye-i ürbiyyeye
ya¡nî kasıklara meyl ettirerek.
Ve sâ…ın üç ¡aded ¡a∂alleri dahi vardır ki biri insî ve biri va√şî ve biri
dahi beynehümâda mütevassı† olur. İnsiyye ile vus†â sâ…ı va√şî cânibine
imâle eyleyerek …ab∂ eyler. Ve ¡a∂ale-i va√şiyye sâ…ı insî cânibine imâle
eyleyerek …ab∂ eyler. İnsiyyenin menşe™i ¡a@m-ı verikin …â¡idesinden olur
ba¡dehu müteverribeten «alf-i fa«i≠e mürûr eyler √attâ sâ…tan cânib-i insîde
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mev∂i¡-i muπarra…a mutta§ıl ve mülte§ı… olur. Ve o ¡a∂alin levni «u∂rete
mâil olur.
Ve o üç ¡a∂alden bâ…î iki ¡a∂alin menşe™i yine ¡a@m-ı verikin …â¡idesinden olur lâkin bu iki ¡a∂aller cüz™-i muπarra…a cânib-i va√şîden itti§âle
meylleri olur.
Maf§al-ı rükbede bir ¡a∂ale dahi vardır ki ma¡†ıf-ı rükbede ya¡nî dizin
büküm yerinde medfûne gibi olur, o ¡a∂al …arîben ≠ikr olunan ¡a∂ale-i vus†ânın fi¡lini işler ve @ann olunur ki ≠ikri mürûr eden ¡a∂ale-i bâsı†a-i mu∂â¡afanın √âcizden nâşî ve nâbit cüz™ü ba¡∂an rükbeyi bi’l-¡ar∂ …ab∂ eyler. Ve
o mu∂â¡af ¡a∂alin itti§âlinden bir veter münba¡i& olur, √u……-ı veriki ∂ab† ve
√ıf@ eyler ve √u……-ı veriki itti§âlinde olan ma√alle rab† ve va§l eyler.
el-Fa§lu’&-¿âminü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali Maf§ali’l-¢ademi
Maf§al-ı …ademi mu√arrik olan ¡a∂alât iki …ısmdır. ¢ısm-ı evvel …ademi
müşeyyil olup ref¡ eder ve …ısm-ı &ânî …ademi «af∂ edip süfle indirir.
Ammâ …ademi müşeyyile olan …ısm-ı evvelden ba¡∂dır o ¡a∂ale-i ¡a@îme
ki sâ…ta olan …a§abe-i insiyye …uddâmında mev∂û¡a olur, o ¡a∂alenin mebde™i …a§abe-i insiyye re™sinin cüz™-i va√şîsi olur. Kaçan o ¡a∂ale mebde™
ve menşe™inden bârize ve @âhire olsa sâ… üzere meyl edip ibhâm cihetine
mürûr eyler, ibhâmın a§lına …arîb olacak ma√alle mutta§ıl olur ve …ademi
cihet-i fev…e ref¡ ve teşyîl eyler.
Ve …ademi müşeyyil olan …ısm-ı evvelden bir ¡a∂al-i â«er dahi vardır ki
o ¡a∂al-i â«er va√şiyyenin [22a] re™sinde biter ve nâbit olur. Ve o ¡a∂aleden
dahi bir veter nâbit olup «ın§ırın ve kiçi parmağın a§lına …arîb olan ma√alle
mutta§ıl olup …ademi cihet-i fev…e ref¡ ve teşyîl eyler «u§û§an ki bu ¡a∂ale-i
&âniyeye ¡a∂ale-i ûlâ mu†âba…at ve muvâfa…at eyleye. Ve bu ¡a∂ale-i &âniye
istivâ ve isti…âmet üzere olur, ¡a∂ale-i ûlâ gibi mâile olmaz.
Ve …ademi mu√arrik olan ¡a∂allerin iki …ısmından …ademi «af∂ eden
…ısm-ı &ânî, o …ısmdan bir çift ¡a∂al vardır ki onun menşe™i fa«i≠in başından
olur ve sonra o iki ¡a∂aller mün√adirler olup sâ…ın mu™a««arı bâ†ınına la√m
oldukları √âlde meyl ederler. Ve o iki ¡a∂alden bir veter nâbit olur ki evtâr-ı
sâireden o veter-i nâbit a¡@am ve ekber olur. Ve o veter-i a¡@am veter-i ¡a…ib
denmekle ma¡rûftur, ¡a…ibe mutta§ıl olur ve ¡a…ibi cihet-i «alften va√şî câni-
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bine müverreben ce≠b eder, onun için bu veter …ademin ar∂ üzere &ebâtına
bâ¡i& ve bâdî olur.
¢ısm-ı &ânîden bu zevc-i evvele mu¡în olur bir ¡a∂ale-i vâ√ide-i u«râ ki
o ¡a∂ale-i vâ√ide-i mu¡îne re™s-i va√şîden neş™et eder ve levni bâ≠incânî olur
ve o ¡a∂ale bilâ-irsâl-i veter bi-nefsihi mün√adir olur ve la√miyyet üzere
¡a…ibin mu™a««arından zevc-i evvelin mutta§ıl olduğu ma√allin fev…ine
mutta§ıl ve mülte§ı… olur. Ve bu iki ¡a∂allere veyâ«ûd o ¡a∂allerin veter-i
me≠kûruna her kaçan âfet i§âbet eylese …adem zemin ve kötürüm olur.
Ve …ademde bir ¡a∂al dahi vardır ki o ¡a∂aleden iki veter teşa¡¡ub eder
ya¡nî iki veter √âdi& olur, o iki veterin birisi …ademi …ab∂ eder ve ikinci
veter ibhâmı bas† eder. Ve onun beyânı budur ki o ¡a∂alenin menşe™i …a§abe-i insiyyenin re™sinden va√şiyyeye insiyyenin mülâ…î olduğu ma√allden
olur ve insiyye ile va√şiyye arasında mün√adire olur ve iki vetere müteşa¡¡ib olur. O iki veterin birisi ibhâmın …uddâmında esfelden rusπa mutta§ıl
olur ve bu veter ile …ademin in«ıfâ∂ı √âdi& olur. Ve veter-i â«er ¡a∂ale-i
me≠kûrenin bir cüz™ünden veter-i evvelin menşe™i mücâvirinden √âdi& olur
ve o veter ibhâmdan ka¡b-ı evvele veter irsâl edip insî †arafına tevrîb ile
ibhâmı bas† eder.
Fa«i≠in re™s-i va√şîsinden bir ¡a∂al dahi neş™et eyler ki o ¡a∂al ≠ikr olunan iki ¡a…ib ¡a∂allerine mutta§ıl olur. Kaçan bâ†ın-ı sâ…ın câddesine ve
vasa†ına bâliπ olsa o ¡a∂al ¡a…ib ¡a∂allerinden munfa§ıl olup bir veter inbât
eder ki o veter esfel-i …ademin ba†nında olur ve ta√t-ı …ademin külliyyetinde münferiş döşenir. O ¡a∂ale-i münferişe menfa¡atte ve infirâşta ≠ikri
mürûr eyleyen ¡a∂ale …ıyâs üzeredir ki o ¡a∂ale bâ†ın-ı râ√a üzere münferişe
ve münbası†a olmuştu.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i ¡A∂ali E§âbi¡i’r-Ricli
E§âbi¡-i ricli mu√arrik olan ¡a∂alâttan e§âbi¡-i ricli …âbı∂ olan ¡a∂alât
ke&îrdir. O …avâbı∂-ı ke&îreden bir ¡a∂ale vardır ki menşe™i …a§abe-i va√şiyye re™sinden olur, va√şiyye üzere mümtedd olarak o ¡a∂ale mün√adire
olur ve bir veter irsâl eyler ki o mürsel olan veter iki …ısma mün…asım olur.
Evvel …ısmın biri vus†â parmağı …ab∂ eder ve …ısm-ı â«eri bın§ırı ya¡nî kiçi
parmağın yanında olan parmağı …ab∂ eyler.
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Ve …avâbı∂-ı e§âbi¡den bir ¡a∂al-i â«er dahi vardır ki o â«er ¡a∂al ¡a∂al-i
evvelden a§πar olur. Ve bu a§πarın menşe™i «alf-i sâ… olur. Bu ¡a∂al dahi bir
veter irsâl edip o veter-i mürsel iki vetere mün…asım olur. Ve o iki …ısm «ın§ır
ve sebbâbeyi …ab∂ ederler sonra bu iki veterin her birinden birer şu¡be √âdi&
olup her bir şu¡be şu¡be-i u«râya mutta§ıl olmakla iki veter veter-i vâ√id olduğundan sonra cihet-i ibhâma o veter-i vâ√id mümtedd olup ibhâmı …ab∂ eyler.
Ve …avâbı∂-ı e§âbi¡den üçüncü bir ¡a∂al dahi vardır ki biz o ¡a∂ali ≠ikr
etmiştik, o ¡a∂al …a§abe-i insiyyenin †araf-ı va√şîsinden neş™et eyler ve iki
…a§abe beyninde mün√adir olur. O ¡a∂aleden bir cüz™ irsâl olunup …ademi
o cüz™ …ab∂ eder. Ve cüz™-i â«er dahi irsâl olunup ibhâmdan ka¡b-ı evveli
ya¡nî maf§al-ı evveli bas† eder. ±ikrleri mürûr eden ¡a∂alât-ı mu√arriketü’le§âbi¡ o ¡a∂allerdir ki sâ…ın «alfine mev∂û¡adır.
Ammâ o ¡a∂aller ki riclin keffine ya¡nî riclin †arafına ve …ademe mev∂û¡
olan ¡a∂aller o ¡a∂allerden ba¡∂dır. On ¡aded …adar ¡a∂aller ki onu ehl-i
teşrî√ fevt eyleyip ≠ikr eylememiştir ve o ¡a∂alleri evvelen ta¡rîf edip bildiren Câlînûs’tur, o on ¡a∂al e§âbi¡-i «amse mutta§ıl olur ve her bir e§âbi¡e
yemneten ve yesreten iki ¡a∂al mutta§ıl olur, …ab∂a mâile √areket ile e§âbi¡i
ta√rîk eyler lâkin her i§ba¡da yemneten ve yesreten olan iki ¡a∂ale ma¡an
ta√rîk ederler ise √areket isti…âmet üzere olur. Eger e√adühümâ fa…a† ta√rîk
eder ise √areket cihet-i ¡a∂ale-i mu√arrike cânibine meyl ile olur.
Keff-i ricl üzere olan ¡a∂alâttan ba¡∂dır dört ¡a∂aller ki rusπ-ı …adem
üzere olurlar, mâ-¡ada’l-ibhâm dört i§ba¡a o ¡a∂allerden bir ¡a∂al-i ma«§û§
olur. Ve başka iki ¡a∂al dahi ma«§û§an ibhâm ve «ın§ır için olur. Ve
bi’l-cümle bu ¡a∂aller e§âbi¡-i ricli …ab∂ ederler. Ve bu ¡a∂aller cidden
mütemâziclerdir √attâ bu ¡a∂alâttan ba¡∂ı ¡a∂ale âfet i§âbet eylese bâ…
îlerinin ef¡âl-i ma«§û§asına dahi ∂a¡f ve no…§ân terettüb eyler ve ke≠âlik
âfet i§âbet eyleyen ¡a∂alenin fi¡l-i «â§§ına ¡a∂ale-i u«rânın niyâbetine dahi
no…§ân terettüb eder, onun için e§âbi¡-i …ademin ba¡∂ısının √areketi ¡asîr ve
ba¡∂ısının √areketi yesîr olmaz, bi’l-cümle √arekette müstevî olurlar.
¡A∂alât-ı e§âbi¡den beş ¡a∂al dahi vardır ki fev…-i …ademe mev∂û¡adır,
…ademi cânib-i va√şîye imâle o ¡a∂alât-ı «amsin şânındandır.
Ve beş ¡a∂ale dahi vardır ki ta√t-ı …ademe mev∂û¡a olurlar, o beş ¡a∂alden
her biri †arafında ve cihetinde olan i§ba¡ın şı……-ı insîsine vâ§ıl olup cânib-i
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insîye imâle ile ta√rîk eyler. Ve bu beş ¡a∂aller ile …arîben ≠ikr eylediğimiz
ibhâm ve «ın§ırın ¡a∂alleri …ıyâsı râ√a-i keffin yedi ¡a∂alleri …ıyâsı üzeredir.
¡Aşere-i ûlânın dahi …ıyâsı keffin ¡aşeresi …ıyâsı üzeredir.
Cümle-i &âniyede bi’l-cümle ≠ikr olunan ¡a∂alât-ı beden beş yüz yirmi
dokuz ¡a∂aledir.

el-Cümletü’&-¿âli&etü Mine’t-Ta¡lîmi’l-»âmisi
Fi’l-¡A§abi ve Hiye Sittetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Minhâ Kelâmun Külliyyün Fi’l-¡A§abi »â§§in
A¡§âbın menfa¡ati iki …ısmdır: …ısm-ı evvel bi‘≠-≠ât olan menfa¡attir ve
…ısm-ı &ânî bi’l-¡ara∂ olan menfa¡attir. Bi’≠-≠ât olan menfa¡at odur ki dimâπ
a¡∂â-i sâireye √iss ve √areket ifâde eyledikte a¡§âb beynehümâya tavassu†
edip a¡∂â-i mezbûreye √iss ve √areketi ifâdeye âlet olur. Ve bi’l-¡ara∂ olan
menfa¡at bunlardır: A¡§âb la√ma mu«âla†a edip la√mı teşdîd eder ve pekiştirir ve bedeni ta…viye eder ve kebid ve †ı√âl ve riye gibi √issi olmayan
a¡∂âlara âfet i§âbet eylese âfet-i me≠kûreyi ifâde edip bildirir.
¡Adîmetü’l-√iss olan a¡∂âlar üzerinde ¡a§abî bir lifâfe ve bir πışâsı vardır
ve o a¡∂âya âfet i§âbet eyledikte a¡∂â-i me™ûfe o âfeti bi’≠-≠ât fehm eylemez lâkin a¡∂âya âfet-i me≠kûresini üzerinde olan ¡a§abî πışâsı ve lifâfesi
bildirir ve tefhîm eder. Ve o ¡adîmetü’l-√iss olan ¡u∂va verem i§âbet eylese
yâ«ûd rî√ √asebiyle o ¡u∂v mütemeddid olsa veremin &i…ali ve rî√in temdîd
ve tefrî…i o ¡u∂vdan üzerinde olan ¡a§abî πışâya ulaşır ve te™e≠≠î eder ve
πışâdan dahi πışânın mebde™ine ve a§lına ulaşır ve &i…al-i veremden ya¡nî
veremin ağırlığından πışâya inci≠âb ve çekinmek ¡ârı∂ olur ve rî√ten dahi
temezzu… ve parçalanmak ¡ârı∂ olup o πışâ inci≠âb ve temezzu… ifâde edip
bildirir.
Ve ma¡lûm olduğu vech üzere a¡§âbın mebde™i dimâπ olur ve müntehâsı
cild olur, zîrâ cilde biraz ra…î… lîfler karışır ve mu«âli† olur ve o lîflerin
aralarında cildin mücâviri olan ¡u∂vların ¡a§abları nüfû≠ edip münbit olur.
Ve dimâπ a¡§âba iki vech üzere mebde™ ve menşe™ olur, zîrâ ba¡∂ı a¡§âb
nefs-i dimâπdan nâbit olur ve a¡§âbdan ba¡∂ı â«er dimâπdan seyelân eden
nu«â¡dan nâbit olur. Ve dimâπdan nâbit ve münba¡i& olan a¡§âbdab √iss ve
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√areketi ancak başta ve yüzde olan a¡∂âlar ve a√şâ-i bâ†ıne istifâde ederler.
Ve a¡∂â-i sâire √iss ve √areketi nu«â¡dan nâbit olan a¡§âbdan istifâde ve
istifâ∂a ederler. Ve Câlînûs mu√a……a…an o ¡inâyet-i ¡a@îme üzere delâlet
eyledi ki o ¡inâyet dimâπdan a√şâya nâzil olan a¡§âba ma«§û§ olur, zîrâ
~âni¡-i √akîm o a¡§âbın vi…âyesinde sâir a¡§âbda eylemediği i√tiyâ†ı ona
lâyı… görüp o ¡a§ab-ı nâzil dimâπdan ve mebdeden ba¡îd oldukta o ¡a§ab
rifâde ve ¡ı§âbe ile sarılıp fa∂l-ı tev&î… ile vi…âye olunmasını îcâb eyledi.
Ve …ıvâmda πu∂rûf ile ¡a§ab arasında mütevassı† ve cirm-i ¡a§abda √âdi&
olup [22b] ¡a§aba iltivâ eden cisme müşâkil bir πışâ ile o ¡a§abı taπşiye
ve taπ†ıye eyledi. Ve bu taπ†ıye ve taπşiyeyi üç mev∂i¡de eyledi: Evvelâ
√ancere katında ve &âniyen a∂lâ¡-ı §adr u§ûlü katında ve &âli&en §adrı tecâvüz eylediği mev…i¡de eyledi.
Bu mev…i¡lerde olan a¡§âbdan mâ-¡adâ sâir a¡§âb-ı dimâπiyyenin içinden
menfa¡ati a¡∂âya ifâde-i √iss olanları menba¡ından ¡u∂v-ı ma…§ûda ¡ale’listi…âme infâ≠ ve irsâl eyledi, eger a…reb-i †arî…ten isti…âmet üzere islâk ve
infâ≠ mümkin ise, zîrâ bu §ûrette mebde™den müstefâd olan fey∂in te™&îri
a…vâ ve emten olur. Ke≠âlik a¡§âb-ı √iss o zamân ¡ale’l-isti…âme infâ≠ olunur ki ondan a¡§âb-ı √areket gibi ta§allüb …a§d olunmaya. Eger ta§allüb
…a§d olunur ise isti…âmet ile infâ≠ câiz olmaz, zîrâ ta§lîb-i a¡§âb teb¡îd-i
†arî…e ve te¡ârîce mu√tâc olur onun için ki a¡§âb menba¡ından evvel-i @
uhûrunda πâyet elyen ve er†ab olup mesâfe-i ba¡îdeyi …a¡† edip ve te¡ârîc-i
ke&îre-i ¡asîreden mürûr eyleyerek va…t-i †avîl ve zamân-ı ke&îrde tedrîc ile
ta§allüb eder ve pekişir. Ve †arî…-i a…rebde bilâ-te¡ârîc isti…âmet üzere infâ≠
ve islâkta ta§lîb-i a¡§âb muta§avver olmaz. Kaçan a¡§âb ve √issin ta§lîbini
mu…te∂î olur ma§la√at bulunmaya, menfa¡at-i a§liyyesi olan ifâde-i √isste
telyîn eşedd ve a…vâ olmakla bilâ-te¡ârîc †arî…-i a…rebde isti…âmet üzere
infâ≠ elya… ve a√râ olur. Ve a¡§âb-ı √areket bunun «ilâfı üzere olur, zîrâ
√arekete §alâbet evfa… ve enseb olur, lâ-ma√âle te¡ârîc ile teb¡îd-i †arî… edip
tedrîcle ta√§îl-i §alâbete mess √âcet-i ezyed olur.
Ve a¡§âb-ı √issin telyîne ve a¡§âb-ı √areketin ta§lîbine a¡§âb-ı √iss ve
a¡§âb-ı √areketi münbit olan cevher-i dimâπ imdâd ve i¡ânet eder o vechle
ki a¡§âb-ı √iss cevher-i dimâπın mu…addeminde nâbit olur. Mu…addem-i
dimâπ elyen ve er†ab olmakla onda tekevvün edip nâbit olan a¡§âb-ı √iss
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dahi elyen olur. Ammâ a¡§âb-ı √areket mu™a««ar-ı dimâπda nâbit olur;
mu™a««ar-ı dimâπ mu…addime nisbet ile e&«an ve aπla@ olmakla ¡a§ab-ı
√areket aπla@ ve §alâbetli olur.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Teşrî√i’l-¡A§abi’d-Dimâπiyyi ve Mesâlikihi
Nefs-i dimâπdan yedi çift ¡a§ab nâbit olur ki seb¡a-i ezvâc derler:
Zevc-i evvelin mebde™i dimâπın bu†ûn-ı &elâ&esinden iki ba†n-ı
mu…addemlerin ya¡nî ba†n-ı evvel ve ba†n-ı &ânînin πavrından olup âlet-i
şemm olan &edydeki √alemelere müşâbih iki zâideleri tecâvüzlerinde
@âhir olur. Ve bu zevc §aπîr ve mücevvef olur. Ve bir ferdi sağ †arafta
nâbit olup sol †arafa sâlik olur ve ferd-i u«râ solda nâbit olup sağ †arafa
sâlik olur. Ve o zevcin iki ferdi te…â†u¡-ı §alîbî ile te…â†u¡ edip mün¡a†ıf
olurlar52 √attâ sağ †arafta nâbit olan √ade…a-i yümnâya ya¡nî sağ gözün
√ade…asının ma√alline ve sol †arafta nâbit olan ¡a§abe yine sol gözün
√ade…asına nâfi≠ olur, hâke≠â:
~ûretü …avli Câlînûs:

[¡a§abe-i yümnâ-yı mün¡a†ıfe
¡a§abe-i yüsrâ-yı mün¡a†ıfe
¡ayn-ı yüsrâ
¡ayn-ı yümnâ]
52

Bu iki ¡a§abenin te…â†u¡ları gerek nâfi≠ olsun gerek mün¡a†ıf olsun te…â†u¡-ı §alîbî tesmiye olunur; ¢ânûn’un ¡ibâretinden mu§arra√ gibidir. Teftâzânî’nin nâfi≠e te…â†u¡-ı §alîbî ve mün¡a†ıfe telâ…î tesmiyesi buna mu«âliftir √attâ ◊âşiye-i
»ayâlî’de Ba√ru’l-Efkâr §â√ibi beynehümâyı far… edip mün¡a†ıfeye mütelâ…ıyân
tesmiye eylediği için Sa¡düddîn‘e da«l ve teşnî¡ eder.
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O iki ¡a§abe-i mücevvefenin füvvehâtı ve ağızları müttesi¡ olup genişir
√attâ zücâciyye tesmiye olunan ru†ûbeti müştemil ve mu√tevî olur. Bu ≠ikr
olunan §ûret-i in¡i†âf Câlînûs …avlidir.
Ammâ Câlînûs’un πayrıları ≠ikr eylediler ki o iki ¡a§abe te…â†u¡-ı §alîbî
ile te…â†u¡ eyledikten sonra min-πayri in¡i†âfin √ade…alara dâ«il olurlar
ya¡nî yümnâda nâbit olan ¡a§abe ¡ayn-ı yüsrâya ve yüsrâda nâbit olan ¡a§abe
¡ayn-ı yümnâya nâfi≠ olurlar, hâke≠â:
~ûretün ¡alâ-…avli πayri Câlînûs:

[eymen-i ¡a§ab-ı nâfi≠
eyser-i ¡a§ab-ı nâfi≠
¡ayn-ı yümnâ
¡ayn-ı yüsrâ]
Ve bu iki ¡a§abenin te…â†u¡ları için üç ¡aded menfa¡at ≠ikr olundu:
Menfa¡at-i ûlâ budur ki iki √ade…adan birine âfet i§âbet eylese o te…â¡†u¡
√asebiyle me™ûfe olan √ade…aya sâile olan rû√-ı bâ§ıra √ade…a-i §a√î√aya
sâil olup √ade…a-i §a√î√anın eb§ârı …uvvet bulur, onun için iki gözü dahi
§a√î√ olan kimse √ade…anın birini taπmî∂ eyleyip yumsa açık olan ¡aynın
eb§ârı ziyâde olur, zîrâ yumuk olan gözün rû√u ve nûru mev∂i¡-i te…â†u¡dan
açık olan ¡ayna seyelân etmekle ¡ayn-ı meftû√anın nûru ve eb§ârı ziyâde
olur. Ke≠âlik iki gözü §a√î√a olan kimse ¡ayn-ı vâ√ide ile la√@ eylese ya¡nî
bir gözünün mu™a««arı ile na@ar edip ¡ayn-ı u«râda la√@ olmasa la√@ eylediği şey™in eb§ârı ziyâde §âf olur.
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Bu ¡abd-i fa…îr-i mütercimin «â†ır-ı fâtirine sünû√ eden vech budur ki
la√@da câ≠ibe-i ∂a¡îfe-i zâide olmakla la√@ı olmayan ¡aynın ervâ√ından la†îf
olanları ce≠b edip ¡ayn-ı lâ√ı@anın §afveti ziyâde olur. Ve Şey«’in “şezr” üzere
i«tiyâr eylediğinin sebebi budur ki “şezr” “la√≠”dan ∂a¡îf olur, ¡ayn-i şâzirenin mec≠ûbu olan ziyâde rû√ ile √â§ıl olan tefâvüt-i §afvet far… olunmaz.
Ve bu te…â†u¡ √asebiyle dahi iki ¡aynın birisi taπmî∂ olunup yumulsa
¡ayn-ı u«râda olan &u…be-i ¡inebiyye tevessu¡ edip genişir onun için ki
¡ayn-ı muπamma∂anın rû√u ¡ayn-ı meftû√aya şiddet ile mev∂i¡-i te…â†u¡dan
seyelân edip mündefi¡ olup tezâ√um ve tekâ&ürden &u…be tevessu¡ eder.
Ve te…â†u¡un menfa¡at-i &âniyesi budur ki te…â†u¡ sebebiyle mev∂i¡-i
te…â†u¡da iki ¡a§abe beyninde müşterek bir √add √âdi& olur ve iki gözün
ru†ûbet-i celîdiyyelerinde mürtesim olan mer™înin şeba√ları o √add-i müşterekte itti√âd edip şeba√-ı vâ√id olur ve o √add-i müşterekte şeba√-ı mer™î
vâ√id olmakla şey™-i vâ√id vâ√id olmak üzere idrâk olunur. O √add-i müşterek bulunmasa şey™-i vâ√id iki şey™ olmak üzere idrâk olunur, onun için iki
√ade…anın birisi ma√all-i †abî¡îsinden fev… ve ta√t câniblerinden birine zâil
olup √avel ¡ârı∂ olsa ¡a§abeye ¡ârı∂ olan inkisâr √asebiyle √add-i müşterekin
iştirâki zâil olmakla o √aveli olan kimse bir nesneyi iki olmak üzere idrâk
ederler.
Ve te…â†u¡un menfa¡at-i &âli&esi budur ki te…â†u¡ √asebiyle müte…â†ı¡ olan
o iki ¡a§abeden her biri â«ere di¡âme gibi olup e√adühümâ â«ere müstenid
olmakla ke-enne mev∂i¡-i te…â†u¡da nâbit olmuş gibi …uvvetleri teceddüd
edip tâzelenir ve ef¡âlleri dahi …aviyye ve mu√keme olur.
Seb¡a-i ezvâc-ı dimâπiyyeden zevc-i &ânî o zevcdir ki onun menşe™i
zevc-i evvelin menşe™i ve mebde™inin «alfi ve ensesi olur ve menşe™inden
va√şî cânibine meyl eder ve mu…le-i ¡aynı müştemil ve mu√tevî olan nu…re-i
¡aynın &u…besinden «urûc edip mu…lenin ¡a∂allerinde mün…asım olur. Ve
bu zevc-i &ânî cidden πalî@ olur onun için ki bu zevc-i &ânî a¡§âb-ı √arekettendir ve mebde™ine …arîb olmakla πâyette yumuşak ve leyyin olur. Ve
a¡§âb-ı leyyinenin ta√rîki ∂a¡îf olmakla o zevc-i &ânî πalî@ ya¡nî koyu ve
sa«în kılınıp lînete terettüb eyleyen no…§ân-ı √areket πıl@at ile telâfî ve
tedârük olundu. Ve bu zevc-i &ânînin a¡§âb-ı sâireden mu¡în ve @ahîri olmamakla πıl@at-i me≠kûreye mesîs-i √âcet ziyâde oldu, zîrâ bu zevc-i &ânîden
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sonra nâbit olan zevc-i &âli& ¡u∂v-ı ¡a@îm olan fekk-i esfeli ta√rîk etmekle
zevc-i &âniye imtidâd ve i¡ânete …udreti ve …uvveti vefâ eylemez belki kendisi fi¡lini itmâmda â«erin i¡ânetine mu√tâc olur.
Ammâ zevc-i &âli&, o zevc-i &âli&in menşe™i dimâπın mu…addemi ile
mu™a««arı arasında olan √add-i müşterekten ve vasa†tan …â¡ide-i ¡a@m-ı
dimâπ cihetinden olur. Ve bu zevc-i &âli& ba¡dehu nâbit olan zevc-i râbi¡ ile
…alîlen mu«âli† olup yine müfârı… olur ve ayrılır. Ve o zevc-i &âli& ba¡de’lmüfâra…a dört şu¡be olur:
Şu¡be-i ûlâ ¡ır…-ı sübâtî tesmiye olunan damarın dimâπa girip dâ«il
olduğu &u…beden ve med«alden «âric olur ve ¡a@m-ı dimâπdan o şu¡be-i
ûlâ taşra çıkar ve o med«ali cümle-i râbi¡a fu§ûlünde beyân eyleriz. Ve o
şu¡be-i ûlâ ra…abeden sâlik olur √attâ √icâbı tecâvüz eyler ve √icâb-ı √âcizin
mu√tevî olduğu a√şâda ve âlât-ı πıdâda tevezzu¡ ve teferru… eder.
Ve şu¡be-i &âniye ¡a@m-ı §udπda olan bir &u…beden çıkar ve munfa§ıl
oldukta zevc-i «âmisten munfa§ıl olan bir ¡a§abe o şu¡be-i &âniyeye mutta§ıl
olur. Ve onların ba¡de’l-itti§âl işledikleri ef¡âli ve √âli ve şânları ma√all-i
âtîde inşâallâhu ta¡âlâ ≠ikr olunur.
Zevc-i &âli&in dört şu¡besinden şu¡be-i &âli&e zevc-i &ânînin ma«reci olan
&u…beden †ulû¡ eder ya¡nî mu…le-i ¡ayn nu…resinde olan &u…beden «urûc
eder, zîrâ bu şu¡be-i &âli&e ef∂al-i a¡§âb olan zevc-i evvelin &u…besinden ve
ma«recinden «urûc eylese o zevc-i şerîfi ∂aπ† ve ta∂yî… eder ve tecvîfini
sedd ve ∂amm edip [23a] rû√-ı bâ§ıranın nüfû≠u ve sülûku mu√âl olup rü™yet bâ†ıla ve mu¡a††ale olur.
Ve şu¡be-i &âli&e-i me≠kûrenin ma…§adı ve ma«dûmu …uddâm-ı vechte
olan a¡∂âlar olmakla lâ-ma√âle zevc-i &âli&in şu¡be-i &âli&esi zevc-i &ânînin
ma«recinden «urûc eylemek müte¡ayyin olur. Ve bu şu¡be-i &âli&e ma«rec-i
me≠kûrdan çıkıp munfa§ıl oldukta o şu¡be-i &âli&e üç …ısma mün…asım olur:
¢ısm-ı evvel mâ… cânibine meyl eder ya¡nî mâ…-ı va√şî nâ√iyesine
teveccüh edip iki §udπa ve iki fekke ya¡nî çenelere ve kaş ve alın ve göz
kapakları ¡a∂allerine ta«allu§ edip ulaşır.
Ve …ısm-ı &ânî mâ… ve le√â@ katında ma«lû… olan &u…beden nâfi≠ olup
enfin bâ†ınına ulaşır ve enfin müsteb†ını olan ya¡nî burnun içinde olan
†aba…ada müteferri… ve münteşir olur.
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Ve …ısm-ı &âli& ki iki evvelki …ısmlar gibi §aπîr olmaz belki kebîr olur. O
…ısm-i &âli& ¡a@m-ı vecnede ya¡nî §udπda müheyyâ olan tecvîf-i berba«îde53
nâfi≠ olur ve iki fer¡e müteferri¡ olur:
Fer¡-i evveli sülûka başlayıp femin tecvîfi dâ«iline du«ûl edip dişlere
tevezzu¡ ve teferru… eder. Azı dişlerinin sehmine i§âbet eden ¡a§ablar ve
sâir dişlerin ¡a§abları bâ†ında ve πavrda olurlar ve bi’l-cümle ba§ardan πâib
ve «afî olurlar. Ve o fer¡-i evvelden bir sehm dahi li&e-i ¡ulyâda ya¡nî üst
dişlerin etlerinde tevezzu¡ eder.
Ve …ısm-ı kebîrin ikinci fer¡i o ma…âmda @âhir olan a¡∂âya münbe&& olur
ya¡nî cilde-i vecnede ve †araf-ı enf ve şefe-i ¡ulyâya mün…asım olur. Ve
bu ≠ikr olan a…sâm bi’l-cümle zevc-i &âli&in dört şu¡besinden şu¡be-i &âli&e
…ısmlarıdır.
Ammâ şu¡be-i râbi¡anın a¡lâda olan &u…bede nüfû≠u √âlinde ta«allu§
edip lisâna vâ§ıl olur ve lisânın †aba…a-i @âhiresinde teferru… edip √iss-i
≠ev…i ifâde ve ifâ∂a eder. Ve lisândan fa∂la olan eczâları †aba…a-i süflâda
olan esnânın ¡umûruna ya¡nî her iki diş arasında olan la√miyyete ve li&e-i
süflâya ve şefe-i süflâya teferru… ve tevezzu¡ eder. Bu ≠ikr olunan a¡§âbdan
lisâna ma«§û§ olan ¡a§ab, ¡ayna ma«§û§ olan ¡a§abdan ince olur ve ¡aynın
¡a§abı lisân ¡a§abından yumuşak ve leyyin olur ve lisân ¡a§abının di……ati
¡a§ab-ı ¡aynın lînetine mu¡âdil olur ve ¡a§ab-ı ¡aynın πıl@ati ¡a§ab-ı ¡aynın
§alâbetine mu¡âdil olur.
Ammâ seb¡a-i ezvâc-ı dimâπiyyeden zevc-i râbi¡, o zevc-i râbi¡in menşe™i zevc-i &âli&in «alfinden olup …â¡ide-i dimâπa emyel olur ve …arîben ≠ikr
olunduğu üzere zevc-i &âli&e …alîlen mu«âli† olup sonra müfârı… olur ve
√aneke ta«allu§ edip ona ifâde-i √iss eyler. Bu zevc-i râbi¡ gerçi §aπîr olur
lâkin zevc-i &âli&ten §alâbetli ve müsta√kem olur, zîrâ √anekin §ıfâkı ya¡nî
πışâsı lisânın §ıfâ…ından a§leb olur.
Seb¡a-i ezvâc-ı dimâπiyyeden zevc-i «âmis, o zevcin her bir ferdi iki
şı…… olup ¡a§ab-ı mu∂â¡af hey™eti üzere olurlar belki ek&er-i ehl-i teşrî√
katında zevc-i «âmisin her ferdi bir zevc olur. Ve zevc-i «âmisin menbiti
53

Ta√t-ı ar∂da olan mecrâ-yı mâdır. ¡Örfen vecne ta¡bîr olan «ufre-i §udπda bir
menfe≠dir ki ¡a@m-ı √acerîde olan cevbeye nâfi≠ olur, o menfe≠den ¡a§ab-ı sem¡
nüfû≠ eder.
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ve menşe™i dimâπın iki †arafları olur. Ve zevc-i «âmiste olan iki zevcden
her bir zevcin …ısm-ı evveli §ımâ«-ı ü≠ünde olan πışâ-i müsteb†ını ¡amd
ve …a§d eder. O …ısm-ı evvellerin küllîsi o πışâda müteferri… olurlar.
◊a…î…atte bu …ısm-ı evvelin menbiti ve menşe™i dimâπın cüz™-i mu™a««arı
olur ve √iss …uvveti bu ¡a§abda olur. Ve o iki zevcden her birinin …ısm-ı
&ânîsi …ısm-ı evvelden a§πar olur, ¡a@m-ı √acerîde me&…ûb olan &u…beden
«urûc eder. Ve ¡a@m-ı √acerîye a§amm ve a¡mâ tesmiye olunur, o ¡a@mda
olan meslekin ve †arî…in iltivâ ve ta¡vîci ya¡nî dolaşığı ve eğriliği ek&er
ve eşedd olmak √asebiyle. Ve bu meslekin ta¡vîc ve iltivâsı onun içindir
ki o ta¡vîc √asebiyle mesâfe ziyâde olur ve o &u…beye sâlik olan ¡a§abın
â«iri mebde™-i ¡a§abdan ba¡îd olup «ârice «urûcundan evvel o ¡a§ab-ı sâlike
§alâbet √âdi& olur. Kaçan kim o …ısm-ı &ânî &u…be-i me≠kûreden taşra
çıka, zevc-i &âli&in ¡a§abına mu«teli† olup o ¡a§ab-ı ma«lû†un ek&eri nâ√iye-i «adde ve ¡a∂ale-i ¡arî∂aya §âir ve râci¡ olur ve bâ…îleri §udπ ¡a∂allerine
§âir olur.
¢uvvet-i ≠âi…a zevc-i râbi¡den ma«lû… olup …uvvet-i sâmi¡a zevc-i
«âmisten olduğunun √ikmeti ve ma§la√atı budur ki âlet-i sem¡ mekşûf olup
mestûr ve mesdûd olmamağa mu√tâc olur, zîrâ âlet-i sem¡ havâya sebîl ve
meslek olur ve meslek-i havâ mekşûf olur ve mekşûf olan ¡a§abda §alâbet
olmak vâcib olur ve §alâbet mebde™inden ¡a§abın bu¡du ile √âdi& olur. Ammâ
âlet-i ≠ev… bunun «ilâfı üzere olur, zîrâ âlet-i ≠ev… mu√rez ve ma√fû@ olur
ve mûcib-i §alâbet olur, onda bir mu…te∂î mevcûd değildir ve mebde™ine
…urbiyyetten ¡a§ab-ı ≠ev…e ∂arar terettüb eylemez. Binâen ¡aleyh âlet-i ≠ev…
zevc-i râbi¡de ve âlet-i sem¡ menbiti mu™a««ar-ı dimâπ olan zevc-i «âmiste
kılındı.
¡Aynın ¡a∂alinde ¡a§ab-ı vâ√id ile iktifâ olunup §udπun ¡a∂alinin ¡a§abları
ke&îr ve müte¡addid olduğunun √ikmeti ve ma§la√atı budur ki ¡aynın
&u…besi fa∂l-ı si¡aya ve ziyâde geniş olmağa mu√tâc olur onun için ki o
&u…bede nüfû≠ eden ¡a§ab rû√-ı bâ§ıranın menfe≠i olup mücevvef olmakla o
¡a§ab ziyâde πalî@ olur. ¡A§ab-ı ¡ayn müte¡addid olsa lâ-ma√âle &u…be dahi
müte¡addid olmağı îcâb eder, ¡aynı ∂ab† ve √ıf@ için; tena……ur edip kâse
gibi çukurlanan ¡a@mın &u…be-i müte¡addideye ta√ammülü olmaz. ¡A§ab-ı
§udπ bunun «ilâfı üzere olur, zîrâ ¡a§ab-ı §udπ √areket için ma«lû… olmakla
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πıl@ati îcâb eder ve onda tecvîf olmaz belki a¡§âb-ı √arekete lâzım olan
§alâbet ve isti√kâm olur; §alâbet da…î… ve ince olan cirmlerde dahi mevcûd olmak mümkin olur. Pes ¡a§ab-ı §udπun menfe≠i vâsi¡ olmasa veyâ«ûd
müte¡addid olsa ¡a§aba bir ∂arar terettüb eylemez ¡a§abın √acmi da…î…
olmak mümkin olduğu için belki da…î… olmayıp πalî@ olsa o zamân ∂arar
terettüb eder, ¡a§ab-ı √arekete πıl@at mülâyim olmamak √asebiyle. Ve
bundan mâ-¡dâ ¡a§ab-ı §udπun ma«reci olan &u…be ¡a@m-ı √acerîde ya¡nî
kulak deliği olan πâyet §alâbetli ¡a@mda olur. Onda §udπ ¡a§ablarının başka
&u…beleri olsa ¡a@m-ı √acerîye …a†¡â vehn ve ∂a¡f †ârî olmaz.
A¡§âb-ı dimâπiyye seb¡a-i ezvâcının zevc-i sâdisi mu™a««ar-ı dimâπdan zevc-i «âmis itti§âlinde olan ma√allden nâbit olur, aπşiye ve erbi†a ile
zevc-i «âmise merbû† olup ke-enne o iki zevc zevc-i vâ√id gibi olur ba¡dehu müfârı… olup zevc-i sâdis «âmisten ayrılır. Ve o zevc-i sâdis ≠ikri
mürûr eden derz-i lâmînin müntehâsı &u…belerinden «urûc eder lâkin
o zevc-i sâdis &u…be-i me≠kûreden «urûc etmezden mu…addem üç cüz™e
mün…asım olup iki cüz™ü ma¡an o &u…beden «urûc edip o dahi iki …ısm olur. Bir
…ısmı √al… ve a§l-ı lisân ¡a∂alleri †arî…ine sâlik olup zevc-i sâbi¡i ta…viye
eder ve ta√rîkine mu¡în olur. Ve …ısm-ı â«eri mün√adir olup ¡a∂al-i ketife
ve …urbünde olan ¡a∂allere mutta§ıl olur ve ek&erî ketif üzere olan ¡a∂ale-i
¡arî∂aya müteferri… ve mütevezzi¡ olur. Ve bu …ısm §âli√ü‘l-mi…dâr olup
ma…§adına vâ§ıl oluncaya …adar mu¡alla…an nâfi≠ olur.
Ammâ zevc-i sâdisin üç cüz™ünün cüz™-i &âli&i, o cüz™-i &âli& a…sâm-ı
&elâ&enin a¡@amı ve ekberi olur ve o …ısm-ı &âli& ¡ır…-ı sübâtî tesmiye olunan
damarın ma§¡adından a√şâya mün√adir olur ya¡nî o damarın esfelden a¡lâya
çıkan yolunda …ısm-ı &âli& aşağı nüzûl edip âlât-ı πıdâya mutta§ıl olur ve o
…ısm-ı &âli& ¡ır…-ı sübâtîye meşdûd ve merbû† olur. Ve …ısm-ı &âli& √ancereye mu√â≠î oldukta ondan bir şu¡be müteferri¡ olup o şu¡be √ancere ¡a∂allerinden bir ¡a∂ale gelir ki o ¡a∂alin ru™ûsu fev… cânibine olup ve √ancere ile
πu∂rûfunu o ¡a∂ale terfî¡ ve teşyîl eyler.
Ve …ısm-ı &âli&in şu¡be-i me≠kûreden bâ…îsi √ancereyi tecâvüz eyledikte
ondan bir şu¡be dahi §u¡ûd eder ve o şu¡be-i §â¡ide ¡a∂ale-i mütenekkiseye
gelir ki o ¡a∂alin re™si esfele olur ve √ancereden †arcehâlî πu∂rûfunu fet√ ve
i†bâ… bu ¡a§aba mu√tâc olur onun için ki †arcehâlîyi fet√ ve i†bâ… esfele ce≠b
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ile √â§ıl olur ve esfele ce≠b bu ¡a§ab ile olur. Ve şu¡be-i a¡lâdan nâzil olup
√ancereyi tecâvüz eyledikten sonra yine √ancereye §u¡ûd eylediği için ona
¡a§ab-ı râci¡ tesmiye olunur, zîrâ “rücû¡” çıktığı ma√alle yine ¡avdet etmeye
derler.
Ve †arcehâlîyi fet√ ve i†bâ… a¡§âb-ı dimâπiyyeden ¡a§ab-ı râci¡ ile olduğunun vechi budur ki eger †arcehâlîyi fet√ ve i†bâ… eden ¡a§ab a¡§âb-ı
nu«â¡iyyeden kılınsa a¡§âb-ı nu«â¡iyye bi’l-cümle †arcehâlînin «ilâfı
semtinde olmakla lâ-ma√âle tevrîben §u¡ûd etmekle beynehümâda itti§âl
mümkin olur. Ve tevrîben vâ§ıl olan ¡a§abda …uvvet-i câ≠ibe no…§ân olduğuna binâen [23b] †arcehâlînin infitâ√ ve in†ibâ…ı ∂a¡îf olur.
Ve a¡§âb-ı dimâπiyye beyninden o ¡a§ab zevc-i sâdisten kılındı onun için
ki zevc-i sâdisin fev…inde olan zevcler ziyâde leyyine olur ve ba¡∂ısı dahi
lînete emyel olup …uvve-i mu√arrikeleri ∂a¡îf olur «u§û§an ki o ¡a§ab re™ste
ve vechte olan a¡∂âlara tevezzu¡ ve teferru… etmekle ezvâc-ı me≠kûreden
†arcehâlîye ifrâzı mümkin olan sehm πâyette §aπîr olup fi¡l-i me≠kûr ∂a¡îf
olur ve zevc-i sâdisin ta√tında olan ¡a§ab-ı sâbi¡in †arcehâlîye nüzûlü zevc-i
sâdisin nüzûlü gibi isti…âmet üzere olmaz belki tevrîb ile olup câ≠ibesi ∂a¡îf
olur. Ve o ¡a§ab-ı râci¡ zevc-i sâdisin yesârından münşa¡ib olup üzerinden
mürûr eden şiryân-ı ¡a@îme mülteff olup kovanın ipi kuyu üzerinde olan
bekreye ya¡nî çıkrığa sarıldığı gibi sarılıp bi‘l-isti…âme müstenid olmakla
ta…viyet eder ve ce≠bi ziyâde olur, onun için o ¡a§ab-ı râci¡ ≠âtü’l-yemîn
şu¡besinden kılınmadı, zîrâ o şiryân-ı ¡a@îm yemîn cânibine varmazdan
mu…addem münşa¡ib olmakla ¡i@amı zâil olur ve o şiryân teverrüb edip
koltuk cânibine meyl etmekle ≠âtü’l-yemîn olan ¡a§abın bi’l-isti…âme ona
mülteff olmakla müte…avvî olması mümkin olmaz belki …a∂â-i mâ-fât için
erbi†a-i ke&îre ile şedd ve tev&î… olunmağa mu√tâc olur.
Ve bu ¡a§ab-ı râci¡i evvelâ inzâl edip &âniyen ta§¡îd etmekle o ¡a§abın
†arî…ini teb¡îd eylemekte √ikmet ve ma§la√at odur ki bu¡d-ı †arî… √asebiyle o ¡a§aba §alâbet ¡ârı∂a olur ve o şiryân-ı ¡a@îme o ¡a§abın ta¡allu… ve
ta…viyesi ancak †arî…-i ba¡îdden mümkin ve müteyessir olur. Ve bu ¡a§ab-ı
râci¡in cüz™-i a…vâsı kendinin mu¡îni olan şu¡be-i ¡a§ab ile ma¡an √ancere
¡a∂allerinden iki †aba…ada müteferri… olup bâ…îleri mün√adir ve müteşa¡¡ib
olur ve aπşiye-i √icâba ve §adra ve §adrın ¡a∂alâtına ve …albe ve riyeye ve o
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ma√allerde olan evrideye ve şerâyîne müteferri… olur ve bâ…î fa∂la kalanları √icâba ya¡nî a√şâ üzerinde olan √icâb-ı √âcize nüfû≠ edip zevc-i sâdisin
…ısm-ı &âli&inden evvelâ mün√adir olan cüz™ler ile ma¡an a√şânın aπşiyesine
müteferri… olup ¡a@m-ı ¡arî∂e müntehî olurlar.
Ammâ a¡§âb-ı dimâπiyyeden zevc-i sâbi¡, o zevcin menşe™i dimâπ
ile nu«â¡ın √add-i müştereklerinden olur ve o zevc-i sâbi¡in ek&eri lisânı
mu√arrik olan ¡a∂al ile dera…î ve ¡a@m-ı lâmî beyninde müşterek ¡a∂alde
mütevezzi¡ ve müteferri… olur ve bunların bâ…îsine ittifâ… †arî…i ile yanî
ba¡∂ı nâsta o ¡a∂allerin civârında olan ¡a∂allerde müteferri… olur.
Ve lisânı mu√arrik olan ¡a§ab zevc-i sâbi¡den olduğunun vechi budur
ki zevc-i sâbi¡den mu…addem olan ezvâc-ı dimâπiyye ve şu¡belerinin her
biri bir cihete ma§rûftur. Ve √areket-i lisân için bir &u…be i√dâ& olunup
ve ¡a§ab-ı â«er inbât olunmak ∂a¡f-ı dimâπa mü™eddî olmakla müsta√sen
olmaz ve zevc-i sâbi¡in mâ-ta√tı lisânın semt-i «ilâfına olmakla mu√arrik-i
lisân olan ¡a§ab-ı nu«â¡î olmak dahi lâyı… olmaz, pes ta√rîk-i lisâna zevc-i
sâbi¡ müte¡ayyin olur lâkin lisânın √issi mev∂i¡-i â«erden gelir ve zevc-i
sâbi¡in lisâna î§âl-i √isste med«ali olmaz.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Teşrî√i Nu«â¡i’l-¡Unu…i ve Mesâlikihi
Fe…âr-ı ra…abede sâlik olan nu«â¡dan nâbit ¡a§ablar sekiz zevcdir ya¡nî
sekiz çifttir:
Zevc-i evvelin ma«reci ve menşe™i ¡anu…ta olan fı…arâttan fı…ra-i ûlânın iki &u…beleridir. Zevc-i evvel o &u…belerden çıkıp yalnız ¡a∂al-i re™ste
müteferri… olur. Ve bu zevc-i evvel §aπîr ve da…î… olur onun için ki
fı…arât-ı ¡unu… teşrî√inde taf§îl olunduğu üzere fı…ra-i ûlâda a√va† olan
&u…benin πâyette ∂ayyi… olmasıdır; &u…bede ∂î… olmak o &u…beden «âric
olan ¡a§abların §aπîr olmalarını îcâb eder.
Ve a¡§âb-ı ¡unu…un zevc-i &ânîsinin ma«reci fı…ra-i ûlâ ile &âniye arasıdır. O &u…benin ev§âfı ¡i@âm bâbında şer√ ve beyân olundu. O zevc-i
&ânînin ek&eri re™se √iss-i lemsi î§âl eder. O zevc-i &ânînin re™se §u¡ûdu
bu minvâl üzere olur: Ma«rec-i me≠kûrdan «urûc edip fe…ârın a¡lâsına
müverreben §u¡ûd eder ve …uddâm cânibine mün¡a†ıf olur ve iki kulakların
†aba…a-i «ârici üzere münbe&& olup dağılır. Ve zevc-i evvelin §ıπarı √ase-
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biyle o √avâlîde inbisâ† [ve] inbi&â&ta eylediği …u§ûru bu zevc-i &ânî tekmîl
eder. Ve zevc-i &ânînin bâ…îsi «alf-i ¡unu…ta olan ¡a∂aleye ve ¡a∂ale-i
¡arî∂aya gelip o iki ¡a∂aleye √areket …uvvetini î§âl eder.
A¡§âb-ı ¡unu…tan zevc-i &âli&in menşe™i ve ma«reci fı…arât-ı ¡unu…ta
fı…ra-i &âniye ile fı…ra-i &âli&e arasıdır. Ve bu zevc-i &âli&in her bir ferdi iki
fer¡e müteferri¡ olur:
O iki fer¡den fer¡-i evvel bir ¡a∂alin ¡um…unda müteferri… ve münteşir
olur ki o mev∂i¡de ondan bir şu¡be bulunur ya¡nî ma√all-i teferru¡da o ¡a∂alden bir şu¡be bulunur «u§û§an o fer¡in ek&er-i eczâsı re™si ¡unu…la ma¡an
mu…allib olan ¡a∂al şu¡besinde müteferri… olur ve ba¡dehu o fer¡ fe…ârın üzerinde olan şevke ve sinsineye §u¡ûd edip çıkar. Kaçan şevke mu√â≠î olur,
evvelâ o şevkin u§ûlüne teşebbü& eder ba¡dehu ru™ûsuna mürtefi¡ olur ve
ona o şevkten ve o sinsineden nâbit olan πışâî erbi†alar mu«âla†a edip karışır ba¡dehu mu«âli†ler olan fer¡-i me≠kûr ile erbi†a cihet-i ü≠üne mün¡a†if
olarak nâfi≠ olurlar. Ve insânın mâ-¡adâsı olan √ayvânda o mu«âli† ü≠ünün
kendisine müntehî olup bi’l-fi¡l mutta§ıl olur ve iki ü≠ünün ¡a∂allerini o
mu«âli† ta√rîk eder.
Ammâ zevc-i &âli&in iki ferdinden her ferdin fer¡-i &ânîsi …uddâm cihetine sâlik olur √attâ ¡a∂ale-i ¡arî∂aya gelir ve evvel §u¡ûdunda o fer¡e biraz
¡urû… mülteff olup sarılır. Ve bir ¡a∂al dahi o fer¡i kenefinde ve √ırzında kılıp
örter ve ta…viye eder. Ve yine o fer¡-i &âniye iki §udπun ¡a∂alleri ve ke≠âlik
behâyimde ya¡nî insânın mâ-¡adâsı √ayvânda iki kulağın ¡a∂alleri mu«âli†
olup karışır. Ve bu fer¡-i &ânînin ek&er-i eczâsının teferru… ve tevezzu¡u iki
«addin ya¡nî iki yanakların ¡a∂allerinde olur.
Ve ammâ a¡§âb-ı ¡unu…tan zevc-i râbi¡, o zevc-i râbi¡in ma«reci
fı…ra-i &âli&e ile fı…ra-i râbi¡anın arasında olur. O zevc-i râbi¡ dahi zevc-i
&âli& gibi iki cüz™e mün…asım olur, biri cüz™-i mu…addem ve biri cüz™-i
mu™a««ar olur:
Bu zevc-i râbi¡den cüz™-i mu…addem §aπîr olur, onun için cüz™-i
mu…addem zevc-i «âmise mu«âli† olur. Ba¡∂ılar derler ki bu cüz™-i mu…addemden nesc-i ¡ankebût gibi bir şu¡be nâfi≠ olup ¡ır…-ı sübâtî tesmiye olunan damar
üzere mümtedd olup §adrda olan √icâb-ı mun§ıfın iki †arafına mürûr eyleyerek
√icâb-ı √âcize ya¡nî a√şâyı mu√tevî olan √icâba gelir.
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Ve bu zevc-i râbi¡in cüz™-i mu™a««arı ve cüz™-i ekberi «alfe ve ense †arafına mün¡a†if olur ve ¡um…-ı ¡a∂alde ya¡nî ¡a∂alin derinliğinde πâi§ olup
dalar √attâ senâsine vâ§ıl olur ve beyne‘r-re™si ve’r-ra…abeti müşterek olan
¡a∂ale o ¡a§ab bir şu¡be ¡irsâl eyler ve …uddâma mün¡a†ifen †arî…ini a«≠ edip
«addin ba¡∂ısına ve iki ü≠üne behâyimde mutta§ıl olur. Ve ba¡∂ılar derler ki
o ¡a§ab-ı mün¡a†if §ulbe mün√adir olur a¡§âb-ı ¡unu…iyyeden.
Zevc-i «âmis, o zevcin ma«reci fı…ra-i râbi¡a ile «âmisenin arasında
olur. O dahi iki fer¡e müteferri¡ olur:
Ve o iki fer¡in mu…addemi a§πar olur. Ve iki «addin ve yanakların ¡a∂allerine ve re™si münekkis olan ¡a∂ale ve re™s ile ra…abe beyninde müşterek
olan sâir ¡a∂ale o fer¡-i a§πar gelir.
Ve zevc-i «âmisin fer¡-i &ânîsi iki şu¡beye mün…asım olur: Şu¡benin biri
fer¡-i evvel ile şu¡be-i u«râ arasında mütevassı†a olup ketifin e¡âlîsine gelir
ve o şu¡beye zevc-i sâdisten ve zevc-i sâbi¡den bir şey™ ve bir cüz™ karışır.
Ve şu¡be-i &âniye zevc-i «âmis ve zevc-i sâdis ve zevc-i sâbi¡den bir şu¡beye
karışıp vasa†-ı √icâba nüfû≠ eyler.
A¡§âb-ı ¡unu…iyyenin zevc-i sâdisi ve zevc-i sâbi¡i ve zevc-i &âmini
¡ale’l-vilâ tertîb üzere sâir &u…belerden «urûc ederler.
Ve zevc-i &âminin ma«reci ra…abenin â«ir fı…rası ile evvel fı…rası beyninde müşterek olan &u…be olur. Ve o ezvâcın şu¡beleri birbirlerine i«tilâ†-ı
şedîd ile mu«teli† olurlar lâkin zevc-i sâdisin ek&eri ketifin sa†√ına gelir ve
o mu«teli†ten dahi bir cüz™e karışıp mu«[â]li†-i evvelden olan cüz™, râbi¡den
mu«âli† olan cüz™den ek&er ve «âmisten mu«âli† olan cüz™den e…all olur ve
bi’l-cümle o mecmû¡ √icâba gelir.
Ve zevc-i sâbi¡in ek&eri ¡a∂uda gelir velâkin zevc-i sâbi¡in şu¡abından
ba¡∂ı şu¡besi zevc-i «âmisin şu¡besine mu§â√ib olup re™s ve ¡unu… ve §ulbün
¡a∂allerine ve √icâba gelir.
Ammâ zevc-i &âmin ≠ikr olunan i«tilâ† ve mu§â√abetten sonra ek&eri
sâ¡ide ve ≠irâ¡a gelir. Zevc-i &âminde √icâba …a†¡â bir nesne [24a] gelmez
lâkin zevc-i sâdisten nâ√iye-i yede §âir ve ¡âid olan ketifi tecâvüz etmez ve
sâbi¡den §âir olan ¡a∂udu tecâvüz eylemez, ammâ ketif cânibinden §â¡ide
gelen ¡a§ab zevc-i &âminden olup fe…âr-ı §adrdan evvel-be-evvel nâbit olan
¡a§ablar ile mu«âli† olan bir ¡a§abdır.
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◊icâbın a¡§âbı ¡unu… ¡a§ablarından kılınıp ¡unu…un ta√tında olan a¡§âb-ı
§ulbdan kılınmadı onun için ki ¡unu… √icâba nisbet ile cihet-i fev…te olur
ve cihet-i fev…ten nüzûl eden ¡a§abın √icâb-ı esfelde in…ısâmı a√sen ve
elya… olur. A¡§âb-ı §ulbiyye √icâba ta§¡îd ve terfî¡ olunsa o ¡a§abın √icâbda
in…ısâmı √asen olmaz «u§û§an ki terfî¡i far∂ olunan ¡a§abın ma…§ad-ı evveli
§adrı muna§§ıf πışâ olur. Ve a¡§âb-ı §ulbün o πışâya vu§ûlü ve itti§âli isti…âmet †arî…i ile olmaz belki o ¡a§ab-ı §â¡id münkesir olup ma√all-i inkisârda
bir zâviye √âdi& olmakla vâ§ıl olur. Ve √icâbın ¡a§abı bi’l-cümle dimâπdan
nâzil olsa √icâba mutta§ıl olan bi‘l-cümle a¡§âbın mesleki †avîl olup †ûl-i
mesâfe ile fi¡li ∂a¡îf ve «a†ar-ı âfete müsta¡idd olur.
Ve a¡§âb-ı dimâπiyyeden54 √icâba mün√adir olan a¡§âb √icâbın iki †arafına mutta§ıl olmayıp vasa†ına itti§âli onun içindir ki vasa†a mutta§ıl olan
¡a§ab …ısmet-i ¡âdile ile √icâbın eczâsına ta…sîm olunur; a¡§âb-ı me≠kûre
√icâbın yalnız †araflarına mutta§ıl olsa te¡âdül-i …ısmet bulunmaz. Ve eger
o ¡a§ab √icâbın mu√î†ine ve külliyyetine mutta§ıl olsa bu külliyyete ve
mu√î†e itti§âl emr-i vâcibin «ilâfı ve ¡aksi olmakla ma§la√ata muvâfı… ve
mu…ârin olmayıp nâkis ve ma¡kûs olur onun için ki ba†nın ¡a∂alât-ı &emâniyesinden √icâbı ta√rîk eden ma√alleri ¡a∂alâtın †araflarıdır. Ve e†râf-ı
¡a∂alât √icâbın vasa†ı üzere olur. Evvelâ √icâbdan müte√arrik olan vasa†-ı
√icâb olup mu√î†in √areketi vasa†a tebe¡iyyet ile olur. Pes vâcib olur ki
¡a§ab-ı mu√arrik evvelâ vasa†-ı √icâba mutta§ıl olup ba¡dehu teferru…
eyleye. ¡A§ab-ı me≠kûrun evvelâ vasa†-ı √icâba itti§âli o ¡a§abın ta¡allu…unu
ve vi…âye-i πâşiye ile taπ†ıye ve setr olunup √imâye olunmasını îcâb ve
i…ti∂â etmekle §adrı muna§§ıf olan √icâbdan bir vi…âye ile o ¡a§ab taπ†ıye
ve taπşiye olunup o ¡a§ab-ı mu√arrike vi…âye-i me≠kûreyi müsta§√ıben ve
müttekien ¡aleyh nüzûl eyledi. Ve √icâb-ı me≠kûrun fi¡li fi¡l-i kerîm olduğuna binâen o √icâbın fi¡linde mebâdîsi olan ¡a§ablar müte¡addid ve müteke&&ir kılındı onun için ki ba¡∂ı mebâdîye âfet i§âbet etmekle √icâbın fi¡li
bi-külliyyetihi bâ†ıl olmaz.
54

Bu ma…âmda dahi nüs«aların i«tilâfı vardır. “Dimâπiyye” …aydı ba¡∂ı nüs«ada
vâ…i¡ olmuştur, lâkin bundan a…dem “¡unu… ¡a§abından √icâba vârid olan ¡a§ab-ı
vasa†a vârid olur” diye seb…at etmişti, dimâπiyyeden √icâba mutta§ıl olanlarda
“vasa†” …aydı seb…at etmedi. ªâhir olan sehv-i …alem olup “¡unu…iyye” bedeline
“dimâπiyye” ta√rîr olunmuştur Allâhu a¡lem.

247

248

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i ¡A§abi Fe…âri’§-~adri
Fe…âr-ı §adr ¡a§abları ezvâcından zevc-i evvel, o zevc-i evvelin ma«reci
fe…ârât-ı §adrın fı…ra-i ûlâsı ile fı…ra-i &âniyesi arasında olur. Ve o zevc iki
cüz™e mün…asım olur:
Ve o iki …ısmdan a¡@am olan …ısm a∂lâ¡ın ya¡nî eyegü kemiklerinin
¡a∂allerine ve §ulbün ¡a∂allerine teferru… ve tevezzu¡ eder.
Ve zevc-i evvelin ikinci …ısmı mümtedd olup evâilde olan ∂ıl¡lara gelir
ve a¡§âb-ı ¡unu…iyyenin sekizinci ¡a§abına mürâfı… olup ma¡an iki yedlere
sâ¡id ve keffe varınca …adar mümtedd olurlar. Ve a¡§âb-ı §adrın zevc-i &ânîsi
&u…be-i ûlâyı vely ve ta¡…îb eden &u…beden çıkıp o ¡a§ab-ı «âricin bir cüz™ü
@âhir-i ¡a∂uda ve bâzûlara teveccüh edip ona √iss ulaştırır. Ve bâ…îsi ezvâc-ı
bâ…ıye ile cem¡ olup maf§al-ı keffi mu√arrik olup ve keff üzere mev∂û¡a
olan ¡a∂al-i keff cânibine ve ke≠âlik ¡a∂al-i §ulb cânibine …a§d ve teveccüh eder ve bu mecmû¡un içinde fe…âr-ı §adrdan nâbit olanın şu¡belerinden
ketife varmayan ¡a∂al-i §ulbe ve «âli§an a∂lâ¡ arasında olan ¡a∂allere ve
«âric-i §adrda olan ¡a∂ale gelir.
Ve menbiti a∂lâ¡-ı zûr u «ılfın fe…ârı &u…beleri olan ¡a∂aller a∂lâ¡ aralarında olan ¡a∂allere ve ¡a∂al-i ba†na gelirler. Ve bu a¡§âbın &u…beleriyle
¡urû…-ı ∂âribe vü sâkine ya¡nî şiryân ve evride cereyân edip ve a¡§âbın «âric
olduğu ma√allden nu«â¡a dâ«il olurlar.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i ¡A§abi’l-¢a†ani
¢a†anın bi’l-cümle ¡a§abları müşterek olup her birinden birer cüz™
bâ†ında olan ¡a∂ale ve §ulbün müsteb†ını olan ¡a∂ale gelir lâkin …a†anın
evâilinde olan üç ¡a§ab dimâπdan nâzil olan ¡a§ablara mu«âli† olur, bâ…îleri
mu«âli† olmaz. Ve …a†an ¡a§ablarının iki zevc-i sâfilleri iki sâ… cânibine ve
nâ√iyesine kebîr şu¡beler irsâl ederler ve o şu¡beye zevc-i &âli&ten ve ¡aciz
a¡§âbının evvelinden birer şu¡be mu«âli† olur lâkin mu«âli† olan bu iki şu¡be
maf§al-ı veriki tecâvüz eylemezler belki bir ¡a∂alede tevezzu¡ ve teferru…
ederler. Ve iki zevc-i sâfillerin şu¡beleri iki sâ…a tecâvüz ederler. İki fa«i≠
ve iki riclin ¡a§ablarıyla iki yedin ¡a§abları bâdî-i re™yde her ne …adar biri
birine müteşâbih ve müteşâkil olmak i…ti∂â ederse de lâkin beynehümâda
cihet-i iftirâ… olmakla fi’l-√a…î…a biri birine muπâyir olurlar, zîrâ iki fa«i≠
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ile iki riclin ¡a§aları müctemi¡ ve mümtezic olmaz ve πavr ve ¡um…tan
bâ†ına meyl ederler. A¡§âb-ı yed bunun «ilâfı üzeredir, zîrâ ¡a∂udun ketife
itti§âlinin hey™eti fa«i≠in verike itti§âli hey™eti gibi değildir. Ke≠âlik iki
yedde olan ¡a§abların menbitlerine itti§âli fa«i≠ ve ricl ¡a§ablarının
menbitlerine itti§âli gibi değildir. Ve o iki zevc-i sâfilin sâ…a sâlik olan
şu¡beleri nâ√iye-i sâ…a teveccüh-i mu«telif ile teveccüh ederler, ba¡∂ı şu¡be
müsteb†ın ve ba¡∂ı â«er müsta@hir olurlar ya¡nî ba¡∂ı şu¡be sâ…ın bâ†ınında
ve ba¡∂ı â«er sâ…ın @âhirinde olurlar ve ba¡∂ı şu¡be dahi ta√te’l-¡a∂al müstetir olarak πâi§ olurlar.
Ve o ¡a∂ale ki ¡âne kemiği nâ√iyesinde biter, ona «alf-i bedenden iki
ricle †arî… olmaz, ke≠âlik bâ†ın-ı fa«i≠den dahi †arî… olmaz, zîrâ o ma√allerde ¡a∂alât ve ¡urû…un ke&reti vardır, o †arîkten ¡a∂al-i ¡âneye ¡a§abın
sülûku tezâ√uma bâ¡i& olur. Pes o ¡a∂al-i ¡âneye ricleynde olan ¡a∂al-i «â§§
¡a§abından bir cüz™ ta¡yîn olunup o cüz™-i mu¡ayyen «u§yeteyne mün√adir
mecrâda infâ≠ olundu. O cüz™-i nâfi≠ ¡a∂al-i ¡âneye teveccüh eder ba¡dehu
¡a∂al-i rükbeye mün√adir olur.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Teşrî√i ¡A§abi’l-¡Acizi ve’l-¡U§¡u§i
A¡§âb-ı ¡acizden zevc-i evvel ba¡∂ın …avli üzere …a†an a¡§âbına mu«âli†
olur ve …a†anın bâ…î zevcleri ve ¡u§¡u§un †arafından nâbit olan ferd-i vâ√id
ma…¡ade ¡a∂alinde ve …a∂îbin kendide ve me&âne ve ra√im ¡a∂allerinde ve
πışâ-i ba†nda ve ¡a@m-ı ¡âne dâ«ilinin eczâ-i insiyyesinde ve ¡a@m-ı ¡acizden
münba¡i&e olan ¡a∂alde tevezzu¡ ve teferru… eder.

el-Cümletü’r-Râbi¡atü Fi’ş-Şerâyîn ve
Hiye »amsetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-~ıfati‘ş-Şiryânâti
¡Urû…-ı ∂avâribe ya¡nî nab∂ damarlarına şerâyîn tesmiye olunur. Bi’lcümle şerâyînin iki §ıfâ…ı olup iki kat olur, lâkin içlerinden şiryân-ı vâ√idin
§ıfâ…ı bir olur. Ve iki §ıfâ…lı olanların iki §ıfâ…ının a§lebi ve ziyâde metîn
olanları bâ†ında olan §ıfâ…tır, zîrâ ∂arebân bâ†ında olur. Ve §ıfâ…-ı bâ†ın
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§ıyânet ve i√râzı ma…§ûd ve vi¡âsını ta…viye ma†lûb olan cevâhir-i ervâ√-ı
…aviyye √areketine mülâ…î ve mülâ§ı… olur.
Ve şerâyînin menbiti …albin iki tecvîfinin tevcîf-i eyseri olur. Ve tecvîf-i
eymen kebide …arîb olmakla vâcib olur ki o tecvîf-i eymen kebidden ce≠b-i
πıdâ edip o πıdâ-i mec≠ûbu isti¡mâle meşπûl kılına.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Teşrî√i’ş-Şiryâni’l-Verîdiyyi
Tecvîf-i eyserden evvelâ nâbit olan iki ¡aded şiryândır, o iki şiryânın
biri riyeye gelip riyede mün…asım olur; o şiryân riyeye vâ§ıl olan nesîmi
ve havâyı istinşâ… eder ya¡nî nesîmi ve havâyı ce≠b edip …albe ulaştırır ve
…albden riyenin πıdâsını riyeye ulaştırır, zîrâ riyenin πıdâdan sehmi kebidde
ifrâz olunup o sehm …albe mürûr eder ve şiryân-ı verîdî †arî…inden …albden
riyeye vâ§ıl olur.
Ve şiryân-ı verîdînin menbiti eczâ-i …albin ziyâde ra…î… ve ince olan
cüz™ü olur ve evridenin …albe nüfû≠ eylediği ma√allden olur.
Ve bu şiryân-ı verîdî †aba…a-i vâ√ide olur, onun için şiryân-ı verîdî
tesmiye olunur, bir †aba…a olmakta verîde müşâbih olduğu sebebden.
Sâir şiryânlar bunun «ilâfına olup iki †aba…a olurlar. Ve şiryân-ı verîdî
†aba…a-i vâ√ide olmasında menfa¡at budur ki †aba…a-i vâ√ide olmak
√asebiyle ziyâde selâsetli olup elyen olur ve inbisâ† ve in…ıbâ∂a a†ve¡ ve
mün…âd olur. Ve riyenin cevherine mülâyim ve …albde iken √u§ûle
mu…ârib olan nu∂c-ı kâmili √asebiyle evride demlerinin mu√tâc olduğu
nu∂c-ı â«erden müstaπnî olup cevher-i riyeye mülâyim dem-i la†îf bu«ârının
riyeye mi…dâr-ı ma¡rûf tereşşu√una dahi mu†âva¡atı ziyâde olur. Ve ecvef
ismi ile müsemmâ olan verîd demlerinin a√vâlini …arîben beyân eyleriz. Ve
†aba…a-i vâ√ide olmak √asebiyle şiryân-ı verîdî demlerine civârda vâ…i¡
…albin [24b] …uvve-i √ârre-i mün∂icesi sühûlet ile te™eddî eyler.
Ve bu şiryân-ı verîdînin ma√all-i sülûk u teferru…u olan riye ¡u∂v-ı sa«îf
olmakla nab∂ ve ∂arebân katında mü§âdemeden ve §alâbet √asebiyle her
biri â«erden mutta∂arrır olmak «avfı olmamakla i√tiyâ† olunup iki †aba…a
kılınmağa şiryân-ı verîdî mu√tâc olmadı. Ve bunun gibi evride envâ¡ından
bir nev¡ vardır ki evride envâ¡ının sâirlerine mu«âlif olur, o nev¡ verîd şiryân
gibi iki kat olup envâ¡-ı sâiresi bir kat ve bir †aba…a olmakla. Ve iki kat
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olan nev¡-i vâ√id verîd-i şiryânî tesmiye olunur, iki †aba…a olmakta şiryâna
müşâbih olduğu için. Ve o verîd-i şiryânî şiryân-ı verîdî gibi riyeye nüfû≠
eder. Pes verîd-i sâire bir †aba…a iken içlerinden verîd-i şiryânî mücerred
riyeye geldiğinden için iki †aba…a oldu. Ve bu vech i…ti∂â eder ki ek&er-i
envâ¡ı bir †aba…a olan evride envâ¡ından olup riyeye mürûr eden verîd-i
şiryânî bi-†arî…i’l-evlâ †aba…a-i vâ√ide ola.
Bize bir vech lâzımdır ki beynehümâyı far… edip îrâd olunan işkâl-i
me≠kûru def¡ eyleye, o vech-i fârı… budur ki şiryân-ı verîdî riyenin
mu…addeminde teferru… edip riyenin dâ«iline ve ¡um…una πav§ eder; riyenin cüz™-i mu™a««arına o şiryân eczâsından ve şu¡abından bir nesne vâ§ıl
olmaz. Ammâ verîd-i şiryânî riyenin mu™a««arına ve ¡i@âm-ı §ulbe …arîb
cüz™üne mürûr eder, lâ-ma√âle riyenin √areket-i istinşâ…iyyesinde ¡i@âm-ı
§ulbün §alâbeti ile verîd-i şiryânînin ta∂arruru olmakla i√tiyâ† olunup iki
†aba…a kılındı.
Far…-ı â«er şiryân-ı verîdînin iki nesneye i√tiyâcı vardır, biri ve&â…at-ı
πıla@ ve biri selâset, lâkin selâsete i√tiyâcı ve&â…ata i√tiyâcdan ek&er ve
ezyed olur, zîrâ selâset √asebiyle √areket-i inbisâ† u in…ıbâ∂a ve dem-i
şiryânînin reş√asına şiryân mi†vâ¡ ve mün…âd olur ve verîd-i şiryânînin
ve&â…ata i√tiyâcı eşedd ve ek&er olur.
¢albin tecvîf-i eyserinden nâbit olan iki şiryânın ikincisi ekber olur, o
şiryân-ı ekbere Aris†û†âlîs evra†î55 tesmiye eder. O şiryân-ı ekber evvel-i
nebâtında ya¡nî …albden bittiği gibi iki şu¡be irsâl eyler. O iki şu¡benin
ekberi …albin e†râfında müstedîre olup …albin eczâsında müteferri… ve
mütevezzi¡ olur. Ve o iki şu¡benin a§πarı dahi şu¡be-i ûlâ gibi müstedîre
olup …albin tecvîf-i eymeninde mütevezzi¡ ve müteferri… olur. Ve evra†îden bu iki şu¡belerden bâ…î kalanı …albden munfa§ıl oldukta iki …ısma
mün…asım olur: Bir …ısmı a¡@am ve ekber olup süfle in√idâr ile mütereşşi√ ve
müte√arrik olur ya¡nî aşağı †arafa sâlik olur. Ve …ısm-ı a§πarı ¡ulve §â¡id ve
müreşşi√ olur.56 Ve süfle mün√adir olan cüz™ a¡@am olduğunun vechi budur
55
56

“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 ¡unu…unda olur, †aref-ı â«er
cerr olunsa koyun boğulur.
Ve bu in…ısâm evra†î fı…ra-i «âmiseye …arîb oldukta vâ…i¡ olduğunu Nefîsî ta§rî√
eyler.
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ki o cüz™ biraz a¡∂âyı …a§d eder ki o a¡∂âlar ¡aded cihetinden ek&er ve mi…dâr
cihetinden ekber olur. O a¡∂âlar …albin …urbünde mev∂û¡a olan a¡∂âlardır.
Ve evra†înin ma«reci üzere üç ¡aded πışâ-i §ulbe vardır, o πışâlar dâ«ilden «ârice olur. Eger o πışâlar üç ¡aded olmayıp iki veyâ«ûd bir olsa o πışâlardan ma†lûb olan menfa¡at √â§ıl olmaz illâ o πışâ-i vâ√idin ¡alâ-§ûretin ve
iki πışânın ¡alâ-§ûretin u«râ mi…dârlarını ta¡@îm eylemek ile olur. Ve o πışâları ta¡@îm √în-i √arekette &a…îl olmakla lâyı… ve cedîr olmaz. Eger o πışâlar
üçten ziyâde olup dört πışâ yâ«ûd dahi ek&er olsa o πışâlar cidden §aπîr olup
yine menfa¡at-i ma…§ûde √â§ıl olmaz. Ve eger üç ¡adedden ziyâde olup her
birinin mi…dârı ¡a@îm olsa meslekleri ∂ayyi… olur. Ammâ şiryân-ı verîdînin
ma«rec-i me≠kûrda olan πışâları iki ¡aded olup o πışâlar dâ«ile îlâ ve î§âl
olunurlar.
Ve şiryân-ı verîdî iki πışâya ma…§ûr olduğu onun içindir ki o şiryân-ı
verîdîde olan i√kâm-ı sekre ya¡nî seddi mu√kem eylemeye i√tiyâc şiryân-ı
sâirenin i√tiyâcı …adar olmaz, onun için iki iki πışânın seddi kifâyet eyler,
zîrâ şiryân-ı verîdînin ek&er-i i√tiyâcı îhâna ve ∂a¡f ve se«âfete olur onun
için ki vehn ve se«âfet √asebiyle bu«âr-ı du«ânînin indifâ¡ı ve ke≠âlik
riyeye §âir ve râci¡ dem-i şiryânînin indifâ¡ ve tereşşu√u sehl ve âsân olur.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fi’ş-Şiryâni§-~â¡idi Min-Evra†iyyi
Ammâ evra†îden iki cüz™-i §â¡idi ya¡nî ¡ulve §â¡id olan cüz™ü iki …ısma
mün…asım olur. Ve o iki …ısmın ekberi li&e cânibinde bir ma§¡adı a«≠ eder
ya¡nî diş etleri cânibinde olan bir yokuş yola sülûk eyler sonra cânib-i
eymene teverrüb eyler √attâ la√m-ı rı«v-ı tû&îye57 ya¡nî tût gibi yumuşak
ete bâli… oldukta üç …ısma mün…asım olur.
Ve o üç …ısmın iki …ısmı o şiryânlardır ki onlara sübâtî tesmiye olunur. O iki sübât bir sağ ve biri solda πavrda olan iki vidâc ile ma¡an §u¡ûd
ederler. Ve o iki sübât ve iki vidâc-ı πâirler ma¡an mün…asım olurlar. O iki
vidâc-ı πâirleri ve in…ısâmlarını inşâallâhu ta¡âlâ biz ≠ikr eyleriz.
Ammâ üç …ısmdan …ısm-ı &âli& …assta ve evâil-i a∂lâ¡-ı «ulla§ta ve
ra…abeden ¡âlîde olan altı fı…ralarda ve ter…uve nevâ√îlerinde müteferri…
57

“Tû&” &â-i mü&elle&e ile tût ma¡nâsınadır; üç no…†a ile ve iki no…†a ile müsta¡mel
olur; bir ismi dahi fir§âddır.
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olurlar √attâ ketifin re™sine bâliπ olur sonra onu dahi tecâvüz edip iki yedin
a¡∂âlarına gelir.
Ammâ evra†înin ¡ulve §â¡id olup ve §aπîr olan …ısmı koltuk ve ib† nâ√iyesini a«≠ edip tutar ve …ısm-ı ekberin üç …ısmının üçüncü …ısmının in…ısâmı
gibi mün…asım olur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i’ş-Şiryâneyi’s-Sübâteyni
İki şiryân-ı sübâtîlerin her biri ra…abeye vu§ûlünde iki …ısma mün…asım
olur; …ısm-ı vâ√idi mu…addem ve …ısm-ı â«eri mu™a««ar olur. Mu…addem
dahi iki …ısma mün…asım olur: Bir …ısmı müsteb†ın olup lisânı ve fekk-i
esfelin bâ†ında olan ¡a∂alini a«≠ eder ya¡nî onları tutar ve ulaşır. Ve …ısm-ı
â«eri müsta@hir olup @âhirden iki kulakların ön †arafını vely ve ta¡…îb eden
ma√allden iki §udπun ¡a∂allerine mürta…î ve mürtefi¡ olup o ¡a∂allerde şu¡ab-ı
ke&îre isti«lâf edip ya¡nî şu¡be-i ke&îreyi bırakıp terk ettikten sonra bâ…îsi
tecâvüz eder ve …ulle-i re™se vâ§ıl olur ve …ullenin yümnâsına ve yüsrâsına
mülâ…î olur.
Ammâ sübâtîlerin iki cüz™lerinden mu™a««ar olan cüz™ü dahi iki cüz™e
mün…asım olur. O iki cüz™ün a§πar olanının ek&eri «alf cânibine irti…â
eder ve maf§al-ı re™si mu√î† olan ¡a∂alde müteferri… olup dağılır ve ba¡∂ısı
mu™a««ar-ı dimâπın …â¡idesine teveccüh eder ve derz-i lâmî katında olan
&u…be-i ¡a@îmeye dâ«il olur. Ve o cüz™-i mu™a««arın iki …ısmının ekberi
≠ikr olunan &u…be-i ¡a@îmenin …uddâmında ve önünde olan &a…b-ı √acerîye
ya¡nî ¡a@m-ı √acerî &u…besine nâfi≠ olup cirm-i şebekîye gelir58 belki cirm-i
şebekî o iki &u…beden dâ«il olan sübât şu¡belerinde müntesic olur o vechle
ki ba¡∂ı ¡urû… ¡urû…-ı â«ere müdâ«il olur ve ba¡∂ı †aba…ât †aba…ât-ı u«râya
mun†abı…a olur. Ve o nesc biraz ¡u∂vdan @uhûr edip ¡u∂vun â«eri üzere ¡âlî
olur √attâ o ¡urû…ta münferiden birini a«≠ ve ifrâz mümkin olmaz illâ â«ere
mülte§ı…en ve ¡urû…-ı u«râya mutta§ılen ve merbû†an a«≠ olunur, nitekim
şebekenin √âli bu minvâl üzere olur. Ve o cüz™-i mu™a««arın …ısm-ı ekberi
şebekeye du«ûlden sonra şebekenin …uddâmında ve «alfinde ve yemîninde
ve yesârında müteferri… olup bi’l-cümle şebekenin eczâsında müteferri…
58

Cirm-i şebekî bu†ûn-ı &elâ&e-i dimâπdan ba†n-ı evsa†ın ta√tında münferiş ve
münbası† olan πışâdır.
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olup dağılır ba¡dehu o …ısm-ı ekber müctemi¡ olup ke’l-evvel ondan bir
zevc şiryân √âdi& olur ve dimâπı √âvî olan πışâ mün&a…ıb olup delinir. Ve o
√âdi& olan zevc o &u…beden dâ«il olup dimâπa mürta…î ve mutta§ıl olur. Ve
o zevc nefs-i dimâπda ve dimâπı √âvî πışâ-i ra…î…te münteşir olur ba¡dehu
dimâπda müteferri… olup bu†ûn-ı dimâπa ve §ıfâ…-ı bu†ûna teveccüh edip
mürûr eder. Ve o zevcin füvvehât-ı şu¡abı ve ağız †arafları §â¡iden dimâπa
mürûrunda nâzile olan ¡urû…-ı verîdiyyenin şu¡beleri füvvehâtına mülâ…î
olurlar.
Meb√a&: ±ikr olunan şiryân ve evrideden her biri dimâπa dâ«il olup
menfa¡at-i ma¡hûde ve «idmet-i ma¡lûmelerini edâ ederler. Binâen ¡aleyh o
şiryân ve o verîdden her biri «âdim-i dimâπ olmakta berâberler iken ma§la√at ve √ikmet ne olur ki şiryânın dimâπa du«ûlü §u¡ûd ile verîdin dimâπa
du«ûlü nüzûl ve hübû† ile olur?
el-Cevâb: Şiryânın dimâπa itti§âli §u¡ûd ile olup verîdin itti§âli hübû† ve
nüzûl †arî…i ile olduğunun √ikmeti ve ma§la√atı budur ki verîdin dimâπa
olan «idmeti dimâπa î§âl-i πıdâ olur ve î§âl-i πıdâ mümkin olmaz illâ πıdânın vi¡âsı müntekis ve başı esfele [25a] olmakla olur ve intikâs dahi nüzûl
ile √â§ıl olur. Ve verîdin dimâπa itti§âli §u¡ûd ile olsa πıdâyı dimâπa î§âl
mücerred …uvve-i dâfi¡a ve …uvve-i câ≠ibenin fi¡li olmak îcâb eder. Ve πıdâ
cism-i ke&îf olup süflü †âlib olmakla «ilâf-ı †abî¡at olan fi¡li ve ¡ameli işlemekten o …uvvetler ¡âciz olur. Ammâ hey™et-i nüzûlde †abî¡at-ı πıdânın dahi
o …uvvetlere fi¡llerinde i¡âneti olmakla o …uvvetlerin ¡amelleri âsân ve sühûlet üzere olur. Ammâ şiryân bunun ¡aksi üzere olur, zîrâ şiryânın «idmet ve
menfa¡ati dimâπa î§âl-i ervâ√ olur ve ervâ√ πâyet ile la†îf ve √ârr olmakla
¡ulvü †âlib olup şiryânın hey™et-i §â¡idiyyesi ervâ√ın †abî¡atına muvâfı…
olmakla menfa¡at-i me≠kûrede …uvvetlere i¡âneti olur belki menfa¡at-i
me≠kûrenin √u§ûlü câ≠ibe ve dâfi¡adan bi’l-külliyye müstaπnî olur. Eger
¡aks üzere olup şiryân-ı me≠kûr mütenekkis ve başı aşağı olsa √areket-i
rû√ta ¡usret olduğundan mâ-¡adâ dem-i şiryânînin istifrâπı ifrâ† üzere «a†ar-ı
¡a@îme mü™eddî olur. Ve ≠ikr olunan rû√ el†af-ı le†âyif olup †abî¡atı mûcib-i
√areket ve mûcib-i tes«în olmakla rû√un †abî¡at-ı me≠kûresi rû√a lâzım
olan inbi&â& ve inti&âra kifâyet edip inbi&â&ını mu…te∂î oluğ mûcib-i â«erden muπnî oldu, onun için vi¡â-i rû√ olan şiryândan müntesic şebeke ta√t-ı
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dimâπa bas† ve ferş olundu ki dem-i şiryân ve dem-i şiryânın müsta§√ıb
olduğu ervâ√ o şebekenin tecvîfinde tereddüd ve ta√arrük etmekle nu∂c
edip mizâc-ı dimâπa onların mizâcları isti√âle edip müşâbehet-i kâmile
√u§ûlünden sonra tedrîc ile ervâ√-ı me≠kûre dimâπa ta«allu§ edip mülâ…î
ola. ±ikr olunan şebeke ¡a@m-ı dimâπda πışâ-i §ulb arasına mev∂û¡a ve
mütevassı†a olur.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i’ş-Şiryâni’n-Nâzili Min-Evra†iyyin
Ammâ evra†înin …ısm-ı &ânîsi evvelâ ¡ale’l-isti…âme sâlik olup fı…ra-i
«âmiseye ittikâ ve istinâd eder, zîrâ fı…ra-i «âmisenin va∂¡ı re™s-i …albin
va∂¡ı √i≠âsında ve mu…âbilesinde olur ve o mev∂i¡de o …ısm için di¡âme
ve mesned menzilesinde olan nesneler iltivâ& ve iltifâf eder, onun için o
di¡âme ve mesned şiryân-ı me≠kûru ta…viye eylediğinden mâ-¡adâ şiryân
ve ¡i@âm-ı §ulb beyninde o lefâyif √âile olup ¡i@âmın §alâbeti ile şiryân
muta∂arrır olmaz.
Bu ma…âmda nüs«alar mu«teliftir. Nüs«a-i sul†âniyyede ”و ــאك ا ــ
“  כא ــ وا א ــ ــvâ…i¡ olmuştur. “İlteve&e” ifti¡âl bâbından fi¡l-i mâ∂î
olur. Ve †ab¡ [ile] olan nüs«alarda “  ” ــאك ا ــvâ…i¡ olmuştur. “Tû&e” o
ma√allden bir la√m-ı rı«vın ismidir. Beynehümâda mu«âlefet yoktur, zîrâ
…âbil-i tevfî…tir.
Ve …a§abe-i riyenin ta√tında vâ…i¡ merî ismiyle müsemmâ olan mecrâ-yı
†a¡âm u şarâb ma√all-i me≠kûra ya¡nî fı…ra-i «âmiseye geldikte fı…arâtın sağ
câniblerine meyl ve tena√√î eder ve mücâveret eylemez. Ve √icâb-ı √âcize
müvâfât ve itti§âl ma√allinde o merî aπşiye ile ma√all-i â«ere ta¡lî… olunup
müsta…ill olarak mürûr eder, √icâba mümâss olmaz, zîrâ fı…arât şiryân-ı
nâzilin memerri olmakla merînin vech-i me≠kûr üzere yemneten mürûru ile
∂aπ† ve ta∂yî…inden şiryân √ıf@ ve √irâset olunur ve merî ta¡lî… olunmakla
√icâb ∂aπ†-ı merîden ta«lî§ olunur. Ve ≠ikr olunan şiryân-ı nâzil fı…ra-i
«âmiseye bülûπunda isti…âmette mün√arif olur ve §ulb üzere mümtedd olup
esfele mün√adir olur √attâ ¡a@m-ı ¡acize müntehî olur. Ve nu…re-i «âmiseden nâzilen mürûr edip §adrı mu√â@î olduğu gibi §aπîre ve da…î…a bir
şu¡be isti«lâf edip §adrın riyeyi mu«î† olan ma√alline o şu¡be mütevezzi¡ ve
müteferri… olur ve o müteferri…in e†râfı …a§abe-i riyeye gelir. Ve o şiryân-ı
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nâzil her fı…raya mürûrunda birer «alîfe terk etmekten zâil olmaz ve terk
eylediği «alîfeler a∂lâ¡ ile nu«â¡ beynine §âir ve râci¡ olur. Kaçan §adrı tecâvüz eylese ondan iki şiryân teferru¡ edip o fer¡ler √icâba gelirler, √icâbın
yemîn ve yesârında o fer¡ler tevezzu¡ ve teferru… ederler. Ve ba¡dehu bir
şiryân dahi ta«lîf edip bir şu¡besi dahi mi¡deye ve kebid ve †ı√âla teferru…
ve tevezzu¡ eder ve kebidden bir şu¡be dahi me&âneye ta«allu§ edip ulaşır.
Ba¡dehu o şiryân-ı nâzilden iki şiryân dahi nâbit olup di…â… tesmiye olunan
bağarsıklara ve ke≠âlik …ûlûn tesmiye olunan bağarsık e†râfında olup cedâvil tesmiye olunan evride şu¡belerine gelir.
Yine bundan sonra o şiryân-ı nâzilden üç şu¡be dahi nâbit olup o üç
şu¡beden şu¡be-i §uπrâ sol †arafta olan külyeye ya¡nî böbreğin yesârîsine
ma«§û§ olup o külye-i yesârînin lifâfesinde ve üzerinde olan ecsâm-ı
sâirede teferru… eder ve külye-i me≠kûre ve tevâbi¡ine ifâde-i √ayât eyler.
Ve bâ…î olan iki şiryân iki külyeye ma¡an §âirler olup iki külye o iki şu¡be-i şiryândan mâiyyet-i demi icti≠âb ve isticlâb ederler. Ve ek&eriyyâ o iki
külye mi¡deden ve em¡âdan dem-i πayr-i na…iyy ce≠b ederler. Ve bundan
sonra dahi o şiryân-ı nâzilden iki şiryân dahi munfa§ıl olup ün&eyeyne gelir
ve ün&eyeynin yesârına gelen şiryân her dâim sol böğreğe gelen şiryândan
bir …ı†¡a şiryânı müsta§√ıb olup ma¡an «u§ye-i yüsrâya gelirler belki «u§ye-i
yüsrâya gelen şiryânın menşe™i yalnız külye-i yüsrâ olur. Ve «u§ye-i yümnâya gelen şiryânın mebde™i ve menşe™i dâimâ şiryân-ı a¡@am-ı nâzil olur.
Ve nâdiren «u§ye-i yümnâya gelen şiryân sağ böğreğe gelen şiryândan bir
şey™ ve bir …ı†¡a-i müsta§√ıb olur. Ve bunlardan sonra dahi şiryân-ı nâzil-i
a¡@amdan biraz şerâyîn dahi munfa§ıl olup müsta…îm ismiyle müsemmâ
bağarsık e†râfında ve √avâlîsinde mevcûd olan cedâvil-i evrideye gelip
onlarda müteferri… olurlar. Ve biraz şu¡ab dahi nu«â¡da teferru… eder ve
fe…ârın &u…belerine dâ«il olur. Ve biraz ¡urû…-ı şiryânî dahi iki «â§ıreye
ve böğürlere §âir ve ¡âid olur. Ve bir ¡ır…-ı â«er dahi «u§yelere gelir. Ve
bu ¡urû…-ı şiryânîlerin cümlesinde bir zevc-i §aπîr dahi ricâl ve nisânın
…ubülüne gelir, müntehî olur lâkin bu zevc ≠ikri âtî olan zevcin dahi πayri
bir zevcdir ve bu zevc şiryânî evrideye mu«âli† olur.
Ve bu ≠ikr olunan şiryân-ı kebîr bu in…ısâmât-ı me≠kûrelerden sonra
fı…arâtın â«irine bâliπ oldukta müsta§√ıb olduğu verîd ile ma¡an
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≠ikri âtî vech üzere mün…asım olur ya¡nî √urûf-ı Yûnânî’de olan
lâm hey™eti üzere iki …ısm olur, hâke≠â: V Bir …ısmı yemîne ve bir
…ısmı yesâr cânibine ≠âhib ve her bir …ısm temeddüd ve tema††î edip
iki fa«i≠i a«≠ eylediler. Ammâ o iki …ısm fa«i≠e vâ§ıl olmazdan
mu…addem o iki …ısmın her birisi birer «alîfe i«lâf edip o «alîfe olan
¡ır…lar me&âneyi ve sürreyi a«≠ ederler ya¡nî onların †arafına sâlik olurlar.
Ve sürre katında ya¡nî göbekte o iki ¡ır… müctemi¡ olurlar. Ve o iki
¡ır… ecinnede ya¡nî ana ra√iminde olan cenînlerde ziyâde @âhir olur,
ammâ müstekmilînde ve kemâle erişenlerde a§lları bâ…î kalıp †arafları
kuruyup ke’l-¡adem olur. Ve o ke-hey™eti’l-lâm müteşekkil olan iki
…ısmdan biraz fürû¡ dahi müteferri¡ olup o fürû¡lar ¡a@m-ı ¡aciz üzere
mev∂û¡ olan ¡a∂alde müteferri… ve mütevezzi¡ olur. Ve o fürû¡dan me&âneye gelen fer¡ me&ânede mün…asım olur ve e†râfı …a∂îbe ve ≠ekere gelir.
Ve nisâda o fürû¡dan bir zevc ra√ime gelir ve ra√ime gelen zevc §aπîr
olur. Ammâ o iki …ısmdan iki ricle nâzil olanlardan her birisi iki şu¡be-i
¡a@îmeye teşa¡¡ub edip şu¡benin birisi fa«i≠den cânib-i insîde ve â«eri
cânib-i va√şîde olurlar. Ve va√şîden dahi va√şîde olanın cânib-i insîye
meyli olur ve fa«i≠de olan ¡a∂alde bir şu¡be ta«lîf eyleyip sonra mün√adir olur. Ve o mün√adirden …uddâm cânibine bir şu¡be-i kebîre meyl
eyler. O şu¡be-i kebîre beyne’l-ibhâm ve’s-sebbâbe ya¡nî baş parmak ile
sebbâbe parmak aralarına gelir. Ve o mün√adirin bâ…îsi riclin eczâsının
ek&erinin bâ†ınında olur ve riclde mümtedd olan verîd şu¡besinin ta√tında
nâfi≠ olur. İnşâallâhu ta¡âlâ o şu¡be-i verîdi ma√allinde biz ≠ikr eyleriz.
Ve ¡urû…-ı ∂avâribden ya¡nî şiryân damarlarından ba¡∂ıları sülûk ve
mürûrunda verîde mu…ârin olmaz belki va√dehu sülûk eyler. Ve o va√dehu
ve münferiden sülûk eyleyen şiryân bunlardır: ecinnede kebidden sürreye
gelen iki ¡aded şiryân ve şiryân-ı verîdî ve fı…ra-i «âmiseye nâfi≠ olan şiryân
ve lebbeye §â¡id olan şiryân ve ib†e mâil olan şiryân ve iki sübât-ı şiryânîleri
ki ta√t-ı dimâπda mev∂û¡a olan şebeke ve meşîme denmekle ma¡rûf cenînin πılâfında olurlar ve √icâba gelen [25b] şiryân ve ma¡a-şu¡betin ketife
nâfi≠ olan şiryân, mi¡deye ve kebide ve †ı√âle ve em¡âya gelen şiryânlar ve
merâ……-ı ba†nda mün√adir olan şiryân ve ¡a@m-ı ¡aciz üzere mev∂û¡a olup
¡a∂alde yalnız olan şiryân.
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Ve kaçan kim şiryân ve verîd §ulb üzere mürâfa…at ederler, şiryân verîdi
ma†iyye ve merkeb eder ve verîd e«ass olmakla eşref olan şiryânı yüklenip
√âmil olur. Şiryân ve verîd a¡∂â-i @âhirede bunun «ilâfı üzere olup şiryân-ı
şerîf verîd-i «asîsin ta√tında ve πavrında kılınmakla şiryâna verîd cünne ve
vi…âye kılınır.
Ve şiryân evrideyi ba¡∂ı ma√allden müsta§√ıb olduğunun menfa¡ati iki
vech ile olur:
Menfa¡at-i ûlâ budur ki evride şerâyîni mücellil olan aπşiye ile mürtebi† olup şey™-i vâ√id gibi olmakla beynehümâda vâ…i¡ olan a¡∂â-i sâire
müsta…irr olur.
Ve menfa¡at-i &âniye budur ki ¡inde’l-i√tiyâc e√adühümâ â«erden isti…â
eder ya¡nî evridede olan ru†ûbet-i πıdâiyye az olsa şiryân tereşşu√ edip
reş√aları verîde nüfû≠ eder. Ve ke≠âlik şiryânda dahi rû√u mu√âfa@a eden
dem-i şiryânî az kalsa minvâl-i mu√arrer üzere verîd tereşşu√ edip reşe√âtı
şiryâna nâfi≠ olur, fa¡lem ≠âlik.

el-Cümletü’l-»âmisetü Fi’l-Evrideti ve
Hiye »amsetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-~ıfati‘l-Evrideti
Bi’l-cümle ¡urû…-ı sâkinenin menbiti ve bitecek ma√alli kebid olur.
Kebidden evvelâ nâbit olan iki damar olur:
Birisi mu…a¡¡ar cânibinden biter ve onun ek&er-i menfa¡ati ce≠b-i πıdâ
olur, mi¡deden ve em¡âdan mâsârî…â †arî…inden πıdâyı ce≠b edip çeker ve o
¡ır…a bâb tesmiye olunur, πıdânın kebide du«ûlünde o ¡ır… med«al olup kapı
me&âbesinde olduğu √asebiyle.
Ve kebidden nâbit olan iki ¡ır…ın ikincisi kebidin cânib-i mu√addebinden neş™et eder ve biter. Onun menfa¡ati budur: Kebidden πıdâyı a¡∂â-i sâireye î§âl edip ulaştırır ve o ¡ır…a ecvef tesmiye olunur.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Teşrî√i’l-Verîd el-Müsemmâ bi’l-Bâbi
¡Urû…-ı sâkine teşrî√inde evvelâ bâb ismiyle müsemmâ olan ¡ır…ın
teşrî√i ile ibtidâ ederiz. Ve biz deriz ki kebidin tecvîfinde bâbın πâir olan
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†arafı evvelâ beş …ısma mün…asım olur ve o …ısmlar teşa¡¡ub eder √attâ kebidin mu√addebinin e†râfına gelir ve onlardan biri merâreye gelir. Ve bu beş
…ısmdan √â§ıl ve √âdi& olan şu¡beler şecere-i nâbitenin u§ûlü gibidir ki
o u§ûl menbitin πavrına nâfi≠ olur. Ammâ bâbdan kebidin ta…¡îrini vely
eden †arafı ya¡nî gayr-i πâir olanlar pes o †araf kebidden munfa§ıl olduğu
gibi sekiz …ısma mün…asım olur. O sekiz …ısmdan iki …ısm §aπîr ve altısı
a¡@am olur.
Ve o iki §aπîr …ısmın birisi i&nâ ¡aşer tesmiye ta¡bîr olunan mi¡ânın ve
bağarsığın kendiye mutta§ıl olup bağarsıktan ≠ikr olunan …ısm-ı vâ√id-i
§aπîr ce≠b-i πıdâ eder, zîrâ tenâvül [olunan] aπdiyeden ba¡∂ı cüz™-i §âli√
…able’l-ha∂m mi¡deden &üfl ile ma¡an em¡âya nüzûl eyledikte em¡âda
ha∂m olup keylûs olup keylûs olur, o §aπîr damarlar o keylûsu ce≠b edip
kebide î§âl ederler. Ce≠b-i πıdâdan murâd bu ma¡nâ olur. Ve o …ısm-ı §aπîrden biraz şu¡be müteşa¡¡ib olup en…arâs ismi ile müsemmâ olan cirmde
müteferri… olur.
O iki §aπîr damarların …ısm-ı &ânîsi mi¡denin esâfilinde ve aşağılarında
ve ke≠âlik bevvâb tesmiye olunan mi¡denin aşağı †arafta olan feminde ve
ağzında müteferri… ve mütevezzi¡ olur onun için ki o …ısm-ı &ânî o ma√allerden πıdâyı a«≠ ve ce≠b eder ve kebide î§âl eder.
Ammâ kebîr olan altı ¡urû…tan biri mi¡deden cânib-i müsa††a√a §âir ve
¡âid olup o cânib-i müsa††a√anın @âhirini taπdiye eyler, zîrâ mi¡denin bâ†ını
πıdâ-i evvele mülâ…î olmakla bi-nefsihâ mi¡de mu√tevî olduğu keylûstan
ya¡nî ha∂m-ı evvel ile münha∂ım olan πıdâ ile taπaddî eder.
Ve altı ¡urû…un ikinci ¡ır…ı †ı√âl nâ√iyesine gelir ve ondan †ı√âl taπaddî
eder. Ve †ı√âle o …ısm-ı &ânî gelmezden evvel o …ısmdan biraz şu¡ab √âdi&
olup o şu¡beler en…arâs ismiyle müsemmâ olan cirmi taπdiye eder ve
ba¡dehu †ı√âle vâ§ıl olur. Ve en…arâsın πıdâsı †ı√âl πıdâsından ziyâde §âf
olur. Ve †ı√âle vâ§ıl oldukta o ¡ır…tan bir şu¡be-i §âli√a ric¡at edip mi¡denin
cânib-i eyserinde mün…asım olur ve o cânibi o …ısmlar taπdiye eder ve o
¡ır…tan †ı√âle nâfi≠ olan vasa†-ı †ı√âle bâliπ oldukta o nâfi≠den bir cüz™ yukarı
§u¡ûd eder ve bir cüz™ dahi aşağı nüzûl eder. Cüz™-i §â¡idden bir şu¡be †ı√âlin
fev…ânî olan nı§fından teferru… eder ve o nı§fı şu¡ab-ı müteferri…a taπdiye
ederler. Ve cüz™-i â«er bürûz ve @uhûr eder √attâ mi¡denin √adebesine ulaşır
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ve o ma√allden iki cüz™e tecezzî eder. Ve o iki cüz™den cüz™-i evvel mi¡denin cânib-i yesârı @âhirinde müteferri… olur ve o ma√alli taπdiye eder. Ve
cüz™-i â«eri mi¡denin femine ve ağzına πâi§ olur onun için ki o cüz™-i πâi§
fem-i mi¡deye ¡afı§ ve √âmi∂ olan sevdânın fa∂lını §abb edip fem-i mi¡deyi
müdaπdiπ olup kıçıklandırmakla şehvet-i †a¡âma tenbîh edip ba¡dehu o
fa∂la-i sevdâ sâir fa∂la ile †arî…-i berâzdan def¡ ve i«râc olunur. Ve sevdânın bu …ısmını a«lâ† ba√&inde biz ≠ikr eyledik. Ammâ vasa†-ı †ı√âlden nâzil
olan cüz™-i evvel dahi iki cüz™e mütecezzî ve mün…asım olur. O iki cüz™den
birisi †ı√âlden nı§f-ı esfele teferru… ve teşa¡¡ub edip taπdiye eder ve cüz™-i
â«eri &erbe bâriz ve @âhir olup &erbde müteferri… olur ve &erbi taπdiye eder.
¿erb mi¡deyi ve em¡âyı √âvî bir πışâdır; §ıfâ… ve merâ…… tesmiye olunan
πışâlar &erbin üzerinde ve &erbi √âvî olurlar.
Ammâ altı …ısmdan üçüncü …ısm ta…¡îr †arafından cânib-i eyseri a«≠ edip
mi¡â-i müsta…îmin ya¡nî altıncı mi¡â olup dübüre mutta§ıl olan mi¡ânın e†râfında mev∂û¡a olan cedâvil-i ¡urû…ta ya¡nî evride şu¡belerinde müteferri…
olur ve &üflde √â§ıl olan πıdâyı imti§â§ eder.
Ve altı cüz™den cüz™-i râbi¡ şa¡r gibi da…î… ve ince …ısmlara teferru… edip
o a…sâm-ı da…î…anın ba¡∂ısı mi¡de √adebesinin @âhirinden cânib-i eymende
teferru… ve tevezzu¡ eder. O a…sâm-ı da…î…a-i şa¡riyyeden yesâr cânibinde
ve cihet-i †ı√âlde tevezzu¡ edenler yümnâda olanlara mu…âbil olurlar. Ve o
da…î… şu¡belerin ba¡∂ı â«erleri &erbin yemînine teveccüh edip yemîn-i &erbde
teferru… eder ¡ır…-ı †ı√âl şu¡besinden &erbin yesârına vârid olan şu¡belere ve
cüz™lere mu…âbil olur.
Ve altı …ısmın beşincisi mi¡â-i …ûlûn √avâlîsinde olan cedâvilde teferru…
eder ve …ûlûnda münha∂ım olan πıdâyı a«≠ eder.
Ve altı …ısmın altıncısı …ısm-ı «âmis gibi ek&erîsi §âim ismiyle müsemmâ
olan bağarsığın e†râfında teferru… eder, bâ…îsi a¡ver ismiyle müsemmâ olan
bağarsığa mutta§ıl olur ve ke≠âlik lefâyif ve di…â… ismleriyle müsemmâ
olan em¡âlara mutta§ıl olup o em¡âda olan keylûsu ce≠b eder, fa¡lem ≠âlik.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Teşrî√i’l-Ecvefi ve Mâ-Ya§¡udu Minhu
Evvelâ ecvefin a§lı kebidin kendide şa¡r gibi eczâya müteferri… olur ve o
eczâ †arî…inden kebid bâbın şu¡belerinden ce≠b-i πıdâ eder. Ammâ ecvefin şu¡-
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beleri kebidin √adebesinden kebidin cevfine vârid olur ve bâbın şu¡beleri kebidin ta…¡îrinden cevfine vârid olur. Cevften murâd ta…¡îr ile √adebenin arası ve
vasa†ı olur. Pes ecvefin a§lı vech-i mu√arrer üzere in…ısâm olunduktan sonra
ecvefin sâ…ı √adebe katında @uhûr eder ve o sâ… iki …ısma mün…asım olur: Bir
…ısmı ¡ulv cânibine §â¡id olur ve bir …ısmı süfle nâzil ve hâbi† olur.
Ammâ ecveften §â¡id olan …ısm √icâbı «ar… edip yırtar ve o «ar…ta nâfi≠
olup √icâbdan «ârice çıkar lâkin √icâbda iki ¡ır… ta«lîf eder. Ve o iki ¡ır…
√icâbda teferru… edip √icâbı taπdiye eder. Ve √icâbdan «urûc eden ecvef
…albin πılâfına ve πışâsına mu√â≠î olur ve πılâfa bir şu¡be-i kebîre irsâl eder
ki o şu¡be şa¡r gibi da…î… şu¡beler tefrî¡ edip πılâfı taπdiye eder. O ecvef-i
§â¡id sonra iki …ısma mün…asım olur. O iki …ısmın biri …ısm-ı ¡a@îm olup
…albe gelir ve …albe sağ kulağı katında nüfû≠ eder. Ve ¡urû…-ı …alb
beyninden bu ¡ır… cümleden a¡@am ve ekber olur. Ve bu ¡ır…ın cümleden a¡@am olmasının vechi budur ki bu ¡ır… …albe πıdâ î§âl eder ve
mâ-¡adâlar nesîm î§âl eder. ∏ıdâ πalî@ olmakla vi¡âsı a¡@am olmağı
îcâb eder. Ve nesîm la†îf olur, menfe≠inin si¡asını îcâb eylemez.
Ve bu …ısm-ı ¡a@îm ü≠ün-i eymenden …albe du«ûl eylediği gibi onun
için üç ¡aded πışâlar [26a] «al… ve îcâd olunur. Ve o aπşiyenin mesfa…ı ve örgüsünün mebde™i «âricden dâ«ile olmakla kaçan …alb temeddüd edip ce≠b-i πıdâ eyledikten sonra yine münbası† olsa o πışâlar √âil ve √âciz olup inbisâ† sebebi ile …albin ce≠b eylediği πıdâ
…ah…arâ ma«recine ric¡at eylemez.
“Sefî…a” 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
sefî…a üzerinde örülür. Ve aπşiye-i sâire beyninden bu πışâlar cümleden
§alâbetli olur.
Ve ecvef-i §â¡idden …albe vârid olan bu …ısm-ı ¡a@îm ve verîd-i kebîr
…albe mu√â≠ât katında üç ¡aded ¡ır… ta«lîf eyler:
Üç ¡ır…ın birisi riyeye §âir ve râci¡ olur o vech ile ki şerâyînin menbiti
katında sol †arafa …arîb ma√allden nâbit ve @âhir olup §adrın iki tecvîfinden sağ †arafta olan tecvîfin içinde olan riyeye mün¡a†ıf olur. Ve bu verîd
iki †aba…a olur, onun için verîd-i şiryânî tesmiye olunur. Ve bu verîdin iki
†aba…a olmasında iki türlü menfa¡at olur:
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Menfa¡at-i ûlâ budur ki o verîdin riyeyi taπdiyesi reş√ †arî…i ile olmakla
iki †aba…anın mesâmmlarından galî@ olan dem verîdin ziyâde la†îf olanı
tereşşu√ eder ve o mütereşşi√ ziyâde le†âfetine binâen riyeye πıdâ olmağa
§âli√ olur. Yalnız bir †aba…adan tereşşu√ eden dem-i verîdde §alâ√iyyet-i
me≠kûre √â§ıl olmaz, zîrâ riye πâyet la†îf olur ve dem-i verîd πâyet πalî@
olur. Ve †aba…a-i vâ√ideden tereşşu√ edip süzülmekle beynehümâda müşâkele √â§ıl olmaz ve her ¡u∂vun πıdâsı lâ-ma√âle muπtedîye müşâbih olmak
lâzım ve mühimm olur.
Menfa¡at-i &âniye budur ki iki †aba…a olan damarda √arâret ziyâde
mahfû@ olmakla mu√tevî olduğu demin nu∂cu ziyâde olur.
Ve ≠ikr olunan a…sâm-ı &elâ&eden …ısm-ı &ânî …albin √avâlîsinde istidâre eder ve …albi mu†îf olur sonra …albin dâ«ilinde münbe&& olup tevezzu¡
eder ve dâ«il-i …albi taπdiye eder. Ve bu …ısm-ı &ânînin @uhûru ve keyfiyyet-i me≠kûresi …albin ü≠ün-i eymenine evcef verîdin nüfû≠a …arîb olduğu
ma√allden olur.
Ve o üç …ısmdan …ısm-ı &âli& «â§§aten insânda cânib-i eysere meyl eder
sonra fı…arât-ı §adrda fı…ra-i «âmiseyi …a§d edip fı…ra-i «âmiseye ittikâ edip
yasdanır ve süflâda olan a∂lâ¡-ı &emâniyeye ve a∂lâ¡-ı &emâniyeyi vely ve
ta¡…îb eden ¡a∂alât ve sâir ecrâma teferru… ve tevezzu¡ eder.
Ammâ √icâbdan nüfû≠ eden ecvef-i §â¡id bu ≠ikr olunan üç ¡aded verîdi
ta«lîf eyleyip ¡ulve §u¡ûd ederek nâ√iye-i …albi tecâvüz eyledikte §adrı
muna§§ıf olan aπşiyenin e¡âlîsinde ve πılâf-ı …albin e¡âlîsinde ve ≠ikri mürûr
edip tû&e tesmiye olunan la√m-ı rı«vda o ecveften şu¡ab-ı şa¡riyye müteferri…
olur ya¡nî [kıl] gibi ince damarlar dağılır ve tevzî¡ olunur. Ve bundan sonra o
ecvef ter…uveye …arîb oldukta ondan iki şu¡be dahi müteşa¡¡ib olup o şu¡beler
nâ√iye-i ter…uveye verâb üzere müteveccih olurlar. Her ne mi…dâr o iki şu¡be
im¡ân eyleseler ya¡nî münşa¡ib olduğu ma√allden uzak olsalar o mi…dâr iki
şu¡beler biri birinden ba¡îd olurlar. Ve her bir şu¡be iki şu¡be olup her birinden
bireri …assa gelip biri …assın yemîninde ve biri yesârında olurlar √attâ …assın
nihâyetinde «ancerî tesmiye olunan πu∂rûfa müntehî olurlar. Ve her birisi
memerrlerinde şu¡beler ta«lîf ederler ki o şu¡beler a∂lâ¡-ı §adr aralarında olan
¡a∂allerde teferru… ederler ve o şu¡belerin ağızları ile o ¡a∂allerde meb&û& ve
münteşir olan ¡urû…un efvâhı ve ağızları mülâ…î olurlar.
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Ve o şu¡belerden bir †âife §adrdan «âric olan ¡a∂aleye bürûz ve @uhûr
eder. Kaçan o †âife-i bârize √ancerîye müvâfât ve muvâ§ala eylese o
ma√allden †âife-i bârizeden dahi bir †âife bürûz edip ketifi mu√arrik olup
eczâ-i ke&îre vü müterâkimeden mürekkeb olan ¡a∂aleye gelir ve onda
müteferri… olur.
Ve bir †âife dahi ¡a∂al-i müsta…îmin ta√tında olarak nüzûl eyler ve ¡a∂al-i
müsta…îmde o †âifeden bir şu¡be müteferri… olur ve o †âifenin â«irleri ≠ikri
âtî verîd-i ¡acizden §â¡id olan eczâlara mutta§ıl olurlar.
Ammâ iki şu¡benin her birinin iki şu¡besinden şu¡be-i &âniyeleri, o iki
şu¡be-i &âniyelerin her birisi birer zevc olup iki zevcin her bir ferdi beş
…ısma mün…asım olur. Ve o beş şu¡beden bir şu¡be §adr a∂lâ¡ından dört
¡aded ∂ıl¡-ı ¡âlîyi taπdiye eder ve bir şu¡be dahi iki ketifin mevâ∂i¡ini taπdiye
eder ve bir şu¡be dahi ¡unu…ta πâire olan ¡a∂ali a«≠ edip taπdiye eder ve bir
şu¡besi fe…âr-ı ra…abeden altı ¡aded fı…ra-i ¡âliye u…belerinde nüfû≠ edip
tecâvüz eder ve re™se ulaşır ve beşinci şu¡be cümleden a¡@am olur, o a¡@am
olan şu¡be yemîn ve yesâr cânibinden ib†lere ve koltuklara gelir ve onda
dört ¡aded fürû¡ teferru¡ eder:
Fer¡-i evvel …ass üzere olan ¡a∂alde teferru… ve tevezzu¡ eder ve …ass
üzere olan o ¡a∂al ketifi mu√arrik olan ¡a∂alden bir cüz™dür.
Ve ikinci fer¡ ib†te olan la√m-ı rı«vı ya¡nî yumuşak ete ve §ıfâ…âta ya¡nî
πışâlara tevezzu¡ eder.
Üçüncü fer¡ hübû† ve nüzûl edip §adr cânibine mürûr eder ve merâ……a
vâ§ıl olur.
Dördüncü fer¡ fürû¡-ı me≠kûrelerin a¡@amı olur ve o cüz™-i a¡@am üç
eczâya mün…asım olur:
Evvel cüz™ ketifin ta…¡îrinde olan ¡a∂ale müteferri… olur. İkinci cüz™ koltukta olan ¡a∂ale-i kebîreye müteferri… olur. Üçüncü cüz™ ≠ikr olunan iki
cüz™den a¡@am olur ve ¡a∂ud üzere ya¡nî bâzûlar üzere mürûr eyler yede
varınca ve o cüz™e ib†î tesmiye olunur.
O iki fer¡ ki onun evvel fer¡i bu ma…âma gelince …adar fürû¡-ı ke&îre ve
şu¡ab-ı müte¡addideye müteferri¡ ve müteşa¡¡ib olmuş idi, onun ikinci fer¡i
¡unu… cânibine §u¡ûd eyler ve …able en-yüm¡ine fî-≠âlike ya¡nî müteşa¡¡ib
olduğu ma√allden cânib-i ¡unu…a uzaklaşmadan iki …ısma mün…asım olur.
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O iki …ısmın birisi vidâc-ı @âhirdir ve …ısm-ı â«eri vidâc-ı πâirdir, πavrda ve
¡um…ta olur; Türkî lisân üzere vidâca şâh damarı derler.
Ve vidâc-ı @âhir ter…uveden §u¡ûd ettiği gibi [iki] …ısma mün…asım olur:
¢ısm-ı evvel o ma…semden ayrıldığı gibi …uddâmı a«≠ edip cânib-i
vâ√ide sâlik olur.
Ammâ ikinci …ısm evvelâ …uddâma sâlik olur ve esfele nüzûl eder sonra
¡ulve §u¡ûd edip ter…uvenin ¡âlîsinde bir kerre dahi @âhir olup ter…uve üzere
müstedîr olup çöreklenir sonra ¡ulve §u¡ûd edip ra…abeye varır ve ra…abenin
@âhirinde olur ve …ısm-ı evvele ra…abede lâ√ı… olup iki …ısm mu«teli† olur.
Ve beyne’n-nâs ma¡rûf olan vidâc-ı @âhir o ¡ır…-ı mu«teli†tir ki fi’l-√a…
î…a o vidâc-ı ma¡rûf nefsü’l-emrde olan vidâcın iki …ısmından mürekkebdir.
Ve …ısm-ı &ânî …ısm-ı evvele lâ√ı… olmazdan mu…addem …ısm-ı &ânîden
iki cüz™ munfa§ıl olur. O iki cüz™ün birisi o zevcdir ki onun her ferdi başka
başka ¡ar∂an sâlik olup iki ter…uve ¡a@mları mülte…âlarında ve πavrında
zevc-i me≠kûrun iki ferdi biri biri ile mülâ…î olurlar.
Ma¡rû∂un mühimmün min-†arafi’l-mütercim: Ma¡lûm ola ki bu fa§l-ı
&âli&te beyân olunan ecvef verîdin a…sâmı ve a…sâm-ı a…sâmı ve a…sâm-ı
a…sâm-ı a…sâmı ke&îre olup bi’l-cümle mufa§§al ve meşrû√ ≠ikr ve beyân
olunsa mûcib-i melâl olmakla §â√ib-i ¢ânûn ba¡∂ı ma√allerde †arî…-i îcâza
sülûk edip …arâyine i¡timâden bu ma…âmda ceste ceste biraz cümel ve
mu…addimât terk eyledi. Bu dahi bir nev¡ belâπattir ki na@m-ı kerîmde vâ…i¡
mu†avvel …a§a§larda vu…û¡u ke&îr ve ¡ilm-i ma¡ânîde i†nâb ve îcâz bâbında
¡ale’t-taf§îl me≠kûr ve mes†ûrdur lâkin lisân-ı Türkîde bu ma¡nâya ri¡âyet
ba¡∂ı ma√allerde «ilâf-ı belâπat olduğundan mâ-¡adâ tercümeden ma†lûb
olan mehmâ-emken şümûl-i menfa¡at bu †arî…e ri¡âyet olunsa fevt olur.
Onun için bu ma…âmda ¢ânûn’un mu…addimât-ı ma†viyyeleri bi’l-cümle
tercümede derc olundu.
Fe'lnerci¡ ile’t-tercemeti: ±ikri mürûr eden cüz™ün cüz™-i &ânîsi dahi bir
zevcdir ki ≠âhir-i ¡unu…ta verâb üzere sâlik olurlar. Ve o zevcin iki ferdi
biri birine mülâ…î olmazlar. Ve o iki zevcden ya¡nî ≠ikr olunan cüz™-i evvel
ve cüz™-i &ânîden biraz şu¡ab-ı ¡ankebûtiyye teferru¡ eder ki onlar √iss olunmazlar lâkin «â§§aten zevc-i &ânînin cümle-i fürû¡unda üç ¡aded evride olur
ki [26b] onlar ma√sûs ve müşâhed olurlar ve …adr-i ma¡lûmları olur.
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Ve zevc-i &ânînin üç ¡aded evrideden mâ-¡adâ olan fürû¡u ma√sûs olmaz.
Ve o üç verîdin birisi ketif üzere mümtedd olur ve ona verîd-i ketîfî tesmiye
olunur. ¢îfâl tesmiye olunan damar o ketifîden bir şu¡bedir. Ve o üç evridenin bâ…î kalan ikisi ketifînin iki câniblerinde olup ikisi dahi ma¡an ketifîye
re™s-i ketife varınca …adar mülâzemet ederler lâkin o ikinin birisi re™s-i ketifte
mu√tebes olup ketifi tecâvüz eylemez belki ketifte teferru… ve tevezzu¡ eder.
Ve ammâ o câniblerin â«eri ki o â«er o ikinin mu…addemidir, ketifi tecâvüz edip re™s-i ¡a∂uda gelir ve re™s-i ¡a∂udda müteferri… olur. Ammâ ketifînin kendisi ketifi ve ¡a∂udu tecâvüz edip yedin nihâyetine gelir. Bu ≠ikr
olunanlar vidâc-ı @âhirin …able’l-i«tilâ† iki …ısmının a…sâmı idi, hâ≠â ya¡nî
bu a…sâmları a«≠ ve ∂ab† eyle.
Vidâc-ı @âhirin i«tilâ†tan sonra olan ta…sîmi ve a…sâmı bunlardır: O
vidâc-ı @âhir-i ma¡rûf iki …ısma mün…asım olur:
Bir …ısmı ve bir cüz™ü müsteb†ın olup ondan §aπîre şu¡beler teferru¡
eder ve o şu¡beler fekk-i a¡lâda teferru… eder. Ve yine o cüz™-i müsteb†ından biraz kebîr şu¡beler dahi teferru¡ eder ki o şu¡belerin ¡i@amda §ıπâr-ı
me≠kûrelerden tefâvütü ke&îr olur. O kebîr şu¡beler fekk-i esfelde müteferri… olurlar. Ve o §aπîr ve kebîr iki §ınf şu¡belerden biraz eczâ dahi lisânın
e†râfında ve o ma√allden mev∂û¡ olan ¡a∂al @âhirinde müteferri… olur.
Ammâ vidâc-ı @âhir-i ma¡rûfun iki …ısmının ikinci …ısmı isti@hâr eder
ya¡nî ≠âhire sâlik olur, re™si vely ve teferru… eden mev∂i¡lerde ve iki kulaklarda teferru… eder.
Ammâ vidâc-ı πâirin beyânı budur ki o vidâc-ı πâir merîye ya¡nî …a§abe-i riyenin ta√tında olan †a¡âm ve şarâb mecrâsına mülâzemet eder ve merî
ile ma¡an bi’l-isti…âme §u¡ûd eder ve memerrinde ve meslekinde biraz şu¡be
ta«lîf eyler. Ve o şu¡beler vidâc-ı @âhirden gelen şu¡beye mu«âla†a edip karışırlar ba¡dehu o mu«âli†ler bi’l-cümle merî ve √ancereye ve ¡a∂al-i πâirin
eczâsının cümlesine mün…asım olurlar ve â«eri derz-i lâmînin müntehâsına
nüfû≠ eder. Ve o ma…âmda nâfi≠-i me≠kûrdan biraz fürû¡ √âdi& olur. Ve o
fürû¡ fı…ra-i ûlâ ile fı…ra-i &âniye arasında müteferri… ve mütevezzi¡ olur
lâkin içlerinden bir ¡ır…-ı şa¡rî ya¡nî kıl gibi bir ince damar a«≠ ve sülûk
eder, re™sle ra…abe arasında olan maf§al katında müntehî olur, ondan dahi
biraz fürû¡ teferru¡ eder ve …ı√fı mücellil olan πışâya gelir ve …ı√fın önde
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ve …uddâmda ve artta olan iki √acmenin mülte…âsına ya¡nî yâfû«a gelir ve
ondan nüfû≠ edip πavra ve içeriye dâ«il olur. Ve bu fürû¡ları irsâl eyledikten
sonra bâ…îleri …ı√fın cevfine derz-i lâmî müntehâsında nâfi≠ olur ve ondan
biraz şu¡ab dahi dimâπın iki πışâsında teferru… eder onun için ki o şu¡ablar
o iki πışâyı taπdiye ederler ve πışâ-i §ulbü e†râfına rab† edip bağlarlar. Ba¡dehu yine o şu¡beler @uhûr edip …ı√fın «âricine çıkarlar ve …ı√fı mücellil
olan √icâbı ya¡nî πışâyı taπdiye ederler sonra yine nüzûl edip πışâ-i ra…î…ten
dimâπa vâ§ıl olurlar ve dimâπda ¡urû…-ı ∂avâribin ya¡nî şiryânların dimâπda
teferru…u gibi teferru… ederler. Ve o şu¡abı §ıfâ…-ı &e«înden bir †ayy ya¡nî
dimâπı √âvî olan πışâ-i πalî@den meftûle bir …ı†¡a-i ribâ† o şu¡beyi cem¡ ve
iştimâl edip şedd eder ve bağlar ve ma§abb-ı dem olan bir fe∂âya ya¡nî bir
meydâna ve boş ma√alle o şu¡beleri ulaştırır ve o şu¡beler o vâsi¡ ve geniş
ma√allden müctemi¡ olurlar ve yine o ma√all-i vâsi¡de teferru… edip dağılırlar ve iki †â…ın arasında ya¡nî πışâ-i πalî@ ve πışâ-i ra…î…in arasında olurlar.
Ve o iki †â…ın arasında oldukları √âlde o şu¡belere ma¡§ara tesmiye olunur.
Bu şu¡beler dimâπdan ba†n-ı evsa†a …arîb oldu…larından o şu¡beler büyüyüp
¡urû…-ı kibâr olurlar. Ve o ¡urû…-ı kibâr dem-i πıdâyı ma¡§aradan ma¡§ara
ile ¡urû…-ı kibâr arasında vâ…i¡ beynehümâyı va§l eden şu¡belerden imti§â§
eder ve ba¡dehu o ¡urû… ba†n-ı evsa†tan mümtedd olup ba†n-ı evvel ve ba†n-ı
&âli&e gelirler ve ¡urû…-ı ∂avârib-i §â¡ideye o ma√allden mülâ…î olurlar ve
şebeke-i meşîmiyye denmekle ma¡rûf πışâyı nesc ederler.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teşrî√i Evrideti’l-Yedeyni
Yedde olan evride beyninden ketifî olan, verîd-i …îfâldir. Ve o ketifî
olan …îfâlden …îfâlin ¡a∂uda mu√â≠âtı katında evvel teferru¡ eden biraz
şu¡bedir ki o şu¡be cildde ve ¡a∂alden eczâ-i @âhirede müteferri… ve mütevezzi¡ olur. Kaçan …îfâl mirfa…ın ya¡nî dirseğin maf§alı …urbüne vardıkta üç
…ısma mün…asım olur:
Üç …ısmdan …ısm-ı evvel √ablü’z-zirâ¡dır. Ve √ablü’z-zirâ¡ zend-i a¡lânın
@âhiri üzere mümtedd olup sonra va√şî cânibine meyl eder ve zend-i esfelin
√adebesine mâil olur ve rusπ ile ma¡an eczâ-i va√şiyye-i me≠kûre esâfilinde
teferru… eder.
Ve üç …ısmın ikincisi @âhir-i sâ¡idde mirfa…ın ma¡†ıfına teveccüh eder
ve ib†îden bir şu¡beye mu«âli† olup ikisinin mecmû¡undan ek√al √âdi& olur.
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Ve …ısm-ı &âli& ta¡ammu… eder ya¡nî ¡um…a sâlik olup o dahi ¡um…ta ib†îden bir şu¡beye mu«âli† olur.
Ammâ yedde olan evrideden ib†îde olanlar evvelâ ib†îden teferru¡ eden
biraz şu¡bedir ki ¡a∂udun ¡um…una girer ve o ma…âmda olan ¡a∂alde teferru…
eder ve o ¡a∂alde müntehî olur ve tükenir lâkin bir şu¡be tükenmez ki o
şu¡be sâ¡ide bâliπ olur. Ve o ib†î olan şu¡be dirseğe ve maf§al-ı mirfa…a bâliπ
olmağa …arîb oldukta iki …ısma mün…asım olur. O …ısmın birisi ta¡ammu…
edip …îfâlden ta¡ammu… eden şu¡be ile mu«âli† olup karışırlar ve az va…tte
yine müfâra…at ederler. E√adühümâ insî cânibine ta«allu§ ve temâyül eder
√attâ «ın§ır ya¡nî kiçi parmağa ve bın§ır ve vus†ânın dahi nı§fına bâliπ olur.
Ve bir cüz™ü dahi mürtefi¡ olup yedin eczâ-i «âricesinde mün…asım olur ki
o eczâ ¡a@ma mümâss olur.
Ve ib†înin ikinci …ısmı sâ¡id katında dört fer¡e müteferri¡ olur. O dört
fer¡in birisi sâ¡idin esâfilinde rusπa teferru… eder. Ve ikinci fer¡i fer¡-i evvelin mün…asım ve müteferri… olduğu ma√allin fev…inde fer¡-i evvel gibi
teferru… eder. Ke≠âlik üçüncü …ısmı sâ¡idin vasa†ında mün…asım olur. İb†îden …ısm-ı &ânînin dört …ısmının dördüncüsü bâ…î …ısmlardan a¡@amdır. Ve
o dördüncü …ısm @âhir olup ¡âlî olur ve bir fer¡ irsâl eder ki o fer¡e …îfâlden
bir şu¡benin in∂ımâmı olur ve o ikisinden ek√al √â§ıl olur. Ve o …ısm-ı
râbi¡den şu¡be-i me≠kûreden mâ-¡adâsı bâsilî… olur. Ve bu …ısm dahi bir
def¡a-i u«râda ta¡ammu… edip πavra dâ«il olur.
Ve ek√al cânib-i insîden ibtidâ eder ve zend-i a¡lâya ¡âlî olur sonra va√şî
cânibine i…bâl ve teveccüh eder ve lâm-ı Yûnânî üzere iki fer¡ teferru¡ eder:
Ve o fer¡den fer¡-i a¡lâ zend-i a¡lâ †arafına mâil olur ve rusπu cânibini
a«≠ eder ve ibhâmın «alfinde ve ardında ve ibhâm ile sebbâbe arasında ve
sebbâbenin kendide teferru… eder.
Ve o iki fer¡in cüz™-i esfeli zend-i esfelin †arafına §âir ve râci¡ olur ve üç
fer¡e müteferri¡ olur. Ve o üç fer¡den birisi vus†â ile sebbâbe beyninde olan
mev∂i¡e teveccüh eder ve cüz™-i a¡lâdan sebbâbeye gelen ¡ır…ın şu¡besine
mutta§ıl olur ve ¡ır…-ı vâ√id olmak üzere o iki [şu¡be] mütte√id olurlar. Ve o
üç fer¡in fer¡-i &ânîsi üseylim dedikleri damardır, o üseylim vus†â ile bın§ır
arasında müteferri… ve mütevezzi¡ olur. Ve üçüncü fer¡ bın§ır ve «ın§ıra
mümtedd olur. Bu üç fer¡in cemî¡isi parmaklarda ta…sîm olunur.
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el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Teşrî√i’l-Ecvefi’n-Nâzili
Ecvefin iki cüz™lerinden cüz™-i §â¡idde biz kelâmı «atm eyledik. Ve
ecvefin iki cüz™ünün cüz™-i §â¡id a§πarı idi, √âlâ biz ecvef-i nâzilin ekber
olan cüz™ünün ≠ikrine ibtidâ eyleriz ve deriz ki ecveften nâzil olan cüz™den
evvel teferru¡ eden ya¡nî kebidden †ulû¡ ettiği gibi §ulbü ya¡nî bel kemiklerine tevekkü™ ve istinâd etmezden mu…addem √âdi& olan fer¡leri o şu¡ab-ı
şa¡riyyedir ki külye-i yümnâ lefâyifine ve sargılarına varıp onda ve onun
…urb ve civârında olan ecsâmda teferru… ve tevezzu¡ eder ve onları taπdiye
eder. Ba¡dehu o ecvef-i nâzilden iki ¡ır…-ı ¡a@îm teferru… edip ¡âlî olurlar. O
¡ır…lar iki böğreklere teveccüh ederler ve onlara †âli¡ân tesmiye olunur. Ve
o †âli¡ân kebidde münha∂ım olan [27a] demden mâiyyetini temyîz ve ta§fiye eyledikten sonra dem-i «âli§ ¡urû…-ı sâireye mun§abbe olur ve mâiyyet
mi§fât-ı †âli¡âna gelip külyeler †âli¡ândan mâiyyet-i demi ce≠b ve imti§â§
edip mâiyyet-i dem mec≠ûbe-i me≠kûre ile taπaddî ederler ve fa∂la kalan
mâ-ı «âli§i √âlibân †arî…inden me&âneye def¡ ederler. Külyenin πıdâsı a¡∂â-i
sâire gibi dem-i «âli§ olmaz belki mâiyyet-i dem ile taπaddî eder.
Ve yüsrâda olan ya¡nî sol †arafta olan †âli¡den bir ¡ır… teşa¡¡ub eder ki o
¡ır… erlerden ve ¡avretlerden bey∂a-i yüsrâya ya¡nî solda olan «u§yeye gelir.
Cümle-i râbi¡den fa§l-ı «âmiste beyân olunmuş idi ki şiryân-ı nâzilin
fürû¡âtından iki şiryân iki külyelere ve böğreklere gelir ba¡dehu iki şiryân
dahi şiryân-ı nâzilden nâbit olup iki «u§yelere gelirler. Ve «u§ye-i yüsrâya
gelen şiryân külye-i yüsrâya gelen şiryândan bi’l-cümle eş«â§ta bir …ı†¡a
istı§√âb eder. Ve bu mi&lli ba¡∂ı a√vâl dahi beyân olunmuş idi. Ecvef-i nâzil
dahi şiryânın bu a√vâllerinden bir nesne terk eylemez belki ecvef-i nâzil
dahi külyelere gelir, iki verîd bitirir; ke≠âlik «u§yelere gelir, iki â«er verîd
dahi bitirir. O nâbitlerin a√vâli şiryândan nâbit olanların a√vâli gibi olur.
Ecveften külyelere gelen iki verîdin nâbit olduğu beyân olunmuştu ki o
nâbitler †âli¡ân ismleri ile müsemmâlar idi.
Ammâ «u§yelere gelen verîdin beyânı budur ki ecvef-i nâzilden †âli¡ân
teşa¡¡ub eyledikten sonra iki ¡ır… teşa¡¡ub eder ki o ¡ır…lar ün&eyeyne gelir
ve ün&eyeynden yüsrâya gelen ¡ır…-ı †âli¡ândan külye-i yüsrâya gelen †âli¡-i
eyserden bir …ı†¡a a«≠ eder ve belki ba¡∂ı eş«â§ta «u§ye-i yüsrâ ¡ır…ının
menşe™i külliyyen †âli¡-i eyser olur ve «u§ye-i yümnâya gelen ¡ır… nâdiren
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†âli¡-i eymenden bir şu¡be a«≠ eder. Ek&er-i a√vâlde yümnâda olan ¡ır… †âli¡-i
yümnâ şu¡besine i«tilâ† eylemez.
Ve iki «u§yelere külyelerden ve §ulbden gelen ¡urû…tan her birinde birer
mecrâ vardır ki o mecrâlar vârid olan demleri in∂âc eder ve dem a√mer
ve kırmızı iken nu∂c-ı zâid √asebiyle beyâ∂ olup menî ı†lâ… olunur. Ve o
¡urû…un vech-i mu√arrer üzere demi in∂âc eylediği onun içindir ki o ¡urû…
un me¡â†ıfı ve eğriliği çok olur ve ba¡∂ı ma√allerde istidâre edip çöreklenir,
lâ-ma√âle dem o ma√allerde mu√tebes olarak ta¡ab ile cereyân etmeğe
mûcib-i nu∂c olan sü«ûnet-i zâide ¡ârı∂ ve √âdi& olur.
Ve verîdden iki «u§yelere gelen ¡urû…-ı me≠kûrenin ek&eri ricâlde
…a∂îbe gelip √issten πâib olur. Ve nisâda ra√imin ¡unu…una gelip ve ¡unu…-ı
ra√imde πâib olur ve emr bizim emr-i şerâyînden şiryân-ı nâzil fa§lında
beyân eylediğimiz gibi olur.
±ikr olunan ecvef-i nâzilden iki †âli¡ ve †âli¡in şu¡besi bittikten sonra
…arîben ecvef-i nâzil §ulbe tevekkü™ ve istinâd eder ve süfle in√idârı a«≠
eder ya¡nî aşağı †arafa inmeğe başlar ve her fı…raya mürûrunda ondan bir
fer¡ teferru¡ eder. Ve o fer¡ fı…raya dâ«il olup o fı…rada mev∂û¡ olan ¡a∂al
üzere teferru… ve tevezzu¡ eder. Ve biraz ¡urû… dahi teferru¡ edip o fürû¡lar
iki «â§ıre ve böğürlere gelirler sonra o fürû¡ ¡a∂al-i ba†na müntehî olurlar.
Ve biraz fürû¡ dahi teferru¡ edip o fürû¡lar fe…âr &u…belerinde nüfû≠ edip
nu«â¡a vâ§ıl olurlar.
O ecvef-i nâzil bu minvâl üzere mütevekki™en ¡ale’§-§ulb tefrî¡-i fürû¡
ve teş¡îb-i şu¡ûb ederek â«ir-i fe…âra müntehî oldukta iki …ısma mün…asım
olurlar. Ve o iki …ısm biri birinden tena√√î edip müfâra…at eder, biri cânib-i
yemîne ve biri cânib-i yesâra sâlik olurlar. Ve her birisi iki fa«i≠den birinin
cânibine ≠âhib olurlar. Ve bu iki ¡urû…tan her biri fa«i≠e vâ§ıl olmazdan
mu…addem onar †aba…aya müteşa¡¡ib ve mün…asım olurlar:
Ve o a…sâmdan biri iki metni ya¡nî iki ¡a@m-ı §ulbü ¡amd ve …a§d eder.
Ve ikincisi şu¡ab-ı da…î…a-i şa¡riyyeye mün…asım olduktan sonra o
şa¡riyye olan fürû¡lar §ıfâ… tesmiye olunan √icâbın esâfilde olan ba¡∂ı eczâsını …a§d eder.
Ve üçüncüsü ¡a@m-ı ¡aciz üzere mev∂û¡a olan ¡a∂alde müteferri… olur.
Ve dördüncüsü ma…¡ade ¡a∂alinde ve ¡acizin @âhirinde müteferri… olur.
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Ve beşincisi «â§§aten nisâda ¡unu…-ı ra√ime teveccüh edip müteferri…
olur. Ve bi’l-cümle ricâl ve nisâda me&âneye teveccüh edip o me&âneye
müteveccih olan şu¡be iki …ısma mün…asım olur: Bir …ısmı nefs-i me&ânede
müteferri… ve mütevezzi¡ olur ve â«er …ısmı me&ânenin ¡unu…unu …a§d eder.
Bu ¡unu…u †âlib olan …ısm ek&eriyyâ ricâlde ve …alîlen ba¡∂ı nisâda mevcûd
olur. Ve bu …ısmın ricâlde ek&er olduğu onun içindir ki ricâlde …a∂îb olur
ve o …ısm …a∂îbi taπdiye eder.
Ve †aba…ât-ı ¡aşerenin altıncısı ¡âne üzere mev∂û¡a olan ¡a∂ale teveccüh
eder.
Ve yedincisi bedenin isti…âmetinde ≠âhib olan ¡a∂al üzere §u¡ûd eder.
Ve bu yedi ¡ır…lar mu…addemâ §adrdan merâ……-ı ba†na mün√adir olur
diye ta√rîr eylediğimiz ¡ır…ların e†râfına mutta§ıl olur. Ve bu ¡urû…un a§lından ve kökünden hatunlarda biraz ¡urû… çıkar ki o ¡urû… cemî¡-i cevânibden ra√ime gelir. Ve o ra√ime gelenlerden dahi biraz fürû¡ teferru¡ edip o
fürû¡lar &edye §u¡ûd eylerler. Ve o ¡urû…-ı §â¡ideler √asebiyle ra√im ile &edy
beyninde müşâreket √âdi& olur.
Ve †aba…ât-ı ¡aşereden sekizincisi bi’l-cümle ricâl ve nisâ …ubüllerine
gelir.
Dokuzuncusu bâ†ın-ı fa«i≠de olan ¡a∂ale gelip o ¡a∂alde müteferri… ve
mütevezzi¡ olur.
Ve onuncu †aba…a √âlib nâ√iyesinden a«≠ edip müsta@hireten ya¡nî √isse
@âhir olarak iki «â§ıreye teveccüh eder ve mün√adir olan biraz ¡urû…un
†araflarına ve «u§û§an iki memeler câniblerinden mün√adir olan ¡urû…ların
†araflarına mutta§ıl olup cümlesinden bir ¡ır…-ı ¡a@îm √âdi& olup iki «u§ye
¡a∂aline gelir ve bâ…î kalanları fa«i≠e mülâ…î olup fa«i≠de o bâ…îden biraz
fürû¡ teferru¡ eder. Ve o fer¡lerin birisi fa«i≠in mu…addeminde olan ¡a∂alde
teferru… ve tevezzu¡ eder ve bir fer¡-i â«er dahi fa«i≠in cânib-i esfel ve
cânib-i insîde ta¡ammu… edip derinde olan ¡a∂alde müteferri… olur ve şu¡ab-ı
ke&îre-i u«râ dahi fa«i≠in ¡um…unda müteferri… olur. Ve bunlar cümlesinden bâ…î kalanlar rükbeyi …alîlen setr edip teclîl eyledikten sonra üç şu¡beye
mün…asım olurlar. O üç şu¡beden cânib-i va√şîde olan şu¡be sâ…tan …a§abe-i
§uπrâ üzere mümtedd olur ve maf§al-ı ka¡ba mutta§ıl olur. Ve şu¡be-i evsa†
rükbenin mün&enâsında ve büküm ma√allinde in√idâr üzere mümtedd olur
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ve sâ…ın bâ†ınında olan ¡a∂alde şu¡beler terk eder. Ve o şu¡be-i mümtedde
iki …ısma mün…asım olur: Birisi eczâ-i sâ…tan dâ«ilde olan cüz™lerde πâib
olur ve ikincisi sâ…ta olan iki …a§abe arasında mümtedd olur ve riclin
mu…addemi †araflarına §âir ve râci¡ olur ve ≠ikri mürûr eden va√şî cânibinden mümtedd olan şu¡be ile mu«teli† olur. Ammâ ≠ikr olunan üç şu¡beden
şu¡be-i &âli&e ya¡nî insî cânibinde olan şu¡be sâ…tan mev∂i¡-i muπarra…a
meyl eder ba¡dehu ka¡ba mümtedd olur. Mev∂i¡-i muπarra…ı ¡a∂alât fu§ûlünden yirmi yedinci fa§lda biz beyân eyledik. Ve o şu¡be-i &âli&e ba¡dehu
sâ…ta olan …a§abe-i ¡u@mâ üzere mümtedd olur ve mu…addemâ insî †arafına
nâzil olan §âfin ismi ile müsemmâ olan ¡ır…a nâzil olur. Ve o ma√allden
bu ≠ikr olunan ¡urû…-ı &elâ&e dört ¡ır… olur. Ve o dördün ikisi iki va√şîdir ki …a§abe-i §uπrâ nâ√iyesinden …adem cânibine sâlik olurlar. Ve o dört
¡ır…ın ikisi dahi insîdir ve o iki insînin birisi …ademin ¡ulvüne varır ve «ın§ır
nâ√iyesinin e¡âlîsinde müteferri… ve mütevezzi¡ olur. Ve ikinci insî o insîdir
ki insî-i me≠kûr …ısmından olup şu¡be-i va√şiyyeye mu«âli† olur ve o iki
mu«âli† ma¡an eczâ-i süfliyyede müteferri… olur.
Bi’l-cümle ≠ikr olunan evridenin ¡adedidir, eczâ-i müteşâbihenin teşrî√lerini beyân eyledik. Ve a¡∂â-i âliye ya¡nî mürekkeb olan ¡a∂allerin teşrî√leri inşâallâhu ta¡âlâ ba√&-i emrâ∂da her ¡u∂vun mara∂ını beyân katında
≠ikr olunur. el-◊âletü hâ≠ihi biz …uvâda tekellüm eyleriz.

et-Ta¡lîmü’s-Sâdisü ve Hüve Cümletün ve Fa§lun
el-Cümletü Fi’l-¢uvâ ve Hiye Sittetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü [27b] Fî-Ecnâsi’l-¢uvâ bi-¢avlin Külliyyin
Ma¡lûm ola ki …uvâ ile ef¡âlden her birini â«eri ile ma¡rifet mümkin olur,59
zîrâ “…uvvet”i mebde™-i fi¡l olan bir nesnedir diye ta¡rîf eyleriz ve “fi¡l”i
…uvvetten §âdır olan nesnedir diye ta¡rîf eyleriz. ¢uvvet fi¡lin sebeb-i fâ¡ilîsi
ve fi¡l …uvvetin müsebbebi olmakla her hangisi vech-i â«er ile ma¡lûm olsa
59

¢ânûn’un ¡ibâreti bu minvâl üzeredir: “ ــא ـ ـ
” א ـ ان ا ـ ى وا ــאل ـ ف
ilâ â«iri mâ …âle. Bu terkîb bi-√asebi’@-@âhire fâsidü’l-ma¡nâ olur, zîrâ devrî ve
ta¡rîfü’ş-şey™ bi-nefsihi olmağı müstelzim olur. ¡Allâmenin kelâmından inti√âl
edip tercümede ≠ikr eylediğimiz ta…rîr ile fesâd mündefi¡ olur.
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ma¡lûm olan ile ma¡lûm olmayanı ta¡rîf §a√î√ olur. Bu vech ile beynehümâda münâsebet-i külliyye olmakla ikisini ya¡nî …uvâyı ve ef¡âli ta¡lîm-i
vâ√idde biz cem¡ eyledik.
¢uvânın ve …uvâdan §âdır olan ef¡âlin üçer cinsi vardır. ¢uvânın
üç cinsinin evvelki cinsi …uvâ-yı nefsâniyyedir ve ikinci cinsi …uvâ-yı
†abî¡iyyedir ve üçüncü cinsi …uvâ-yı √ayvâniyyedir.
Ve ek&er-i √ukemâ ve ¡âmme-i e†ıbbâ «u§û§an Câlînûs re™y edip ≠âhib
olurlar ki bu ≠ikr olan …uvânın ecnâs-ı &elâ&esinden her bir cins için birer
¡u∂v-ı re™îs olur. Her ¡u∂v-ı re™îs kendi …uvvetinin ma¡deni olur ve …uvvetin
ef¡âli o ¡u∂v-ı re™îsten §âdır olur ya¡nî ¡u∂v-ı re™îs …uvvete bi-√asebi’@-@âhir
sebeb-i fâ¡ilî olur, …uvvet dahi fi¡le sebeb-i fâ¡ilî olmakla bi’l-vâsı†a ¡u∂v-ı
…uvvetin sebeb-i fâ¡ilîsi olur.60
Ve ≠ikri mürûr eden ek&er-i ¡ulemâ ve ¡âmme-i e†ıbbâ ≠âhib olurlar ki
…uvve-i nefsâniyyenin meskeni ve ef¡âlinin §âdır olacak ma√alli dimâπ olur.
Ve …uvve-i †abî¡iyye iki nev¡dir: Evvel nev¡inin πâyeti ve menfa¡ati şa«§ı
hıf@a müte¡alli… tedbîr eder ve şa«§-ı vâ√idin be…âsını mûcib olan fi¡lleri işler
ve emr-i πıdâda ta§arruf eyler √attâ o şa«§ nihâyet-i neşve varır. Ve bu nev¡
…uvve-i †abî¡iyyenin meskeni ve ma§darı ya¡nî §âdır olacak ma√alli kebid
olur. ¢uvvet-i †abî¡iyyenin nev¡-i â«eri budur ki onun πâyeti nev¡i √ıf@ olur;
bu nev¡ …uvvet emr-i tenâsülde muta§arrıf olup menîyi emşâc-ı bedenden ayırıp fa§l eder ve bi-i≠n-i «âli…ıhı menîyi ra√imde bi-√asebi’n-nev¡ ta§vîr eyler.
Ve …uvvet-i †abî¡iyyeden bu nev¡in meskeni ün&eyân ya¡nî «u§yeler olur.
Ve …uvânın cins-i &âli&i …uvve-i √ayvâniyye olur. Bu …uvve-i √ayvâniyye √iss ve √areketin merkebi ve biniti olan rû√-ı nefsâniyyenin emrinde
tedbîr eder ve ervâ√ı dimâπa vu§ûlünde √iss ve √areketi …abûle o …uvvet-i
√ayvâniyye müheyyâ kılar. Ve o …uvve-i √ayvâniyye ervâ√a bir √âlet verir
ki ervâ√ o √âlet ile menşe™-i √ayât olur. ¢uvve-i nefsâniyyenin merkebi ve
biniti olan rû√u …uvve-i √ayvâniyye terbiye eylemeksiz √avâssa ve a¡∂â-i
sâireye î§âl eylese …uvve-i nefsâniyye √avâssa √iss ve a¡∂â-i sâireye mûcib-i
√areket olmaz, zîrâ …uvve-i nefsâniyyenin √ayâtı olmayan nesnelerde fi¡li
@âhir olmaz. Bu …uvve-i √ayvâniyyenin ma¡deni ve ma§dar-ı fi¡li …alb olur.
60

Fi’l-√a…î…a …uvvet mebde™ olunan ¡u∂v-ı re™îse ifâ∂a ile olur; ¡u∂v-ı re™îs o …uvvetin mev∂i¡i olur, fâ¡ili değildir, onun için bi-√asebi’@-@âhir denildi.
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◊akîm-i fâ∂ıl Aris†û†âlîs der ki ≠ikri mürûr eden bi’l-cümle …uvvetlerin
üçünün dahi mebde™i ve ma¡deni …albdir, lâkin cumhûrun ≠ikr eyledikleri
a¡∂â-i re™îseler …uvvetlerden ef¡âlin @uhûruna mebde™ olur, yoksa …uvvetlerin √udû&una o mebde™-i evvel ve menşe™ olmaz. Me&elâ …uvve-i nefsâniyye
evvelâ …albde √âdi& olur ba¡dehu o …uvvet ervâ√la dimâπa na…l edip √iss
ve √areket fi¡lini işler. Ke≠âlik …uvvet-i †abî¡iyye dahi evvelâ …albde √âdi&
olup kebide na…l eder, taπdiye ve tenmiye fi¡llerini kebide na…l eylediklerinden sonra işler. Pes o iki …uvvetin menşe™-i √udû&u …alb olur ve fi¡linin
evvelen mebde™-i @uhûru dimâπ ve kebid olur. O iki …uvvetten dimâπa ve
kebide na…l eylemezden mu…addem ef¡âl-i ma«§û§aların ¡adem-i §udûru
…albin o …uvvetlerin √udû&una menşe™ olmasına münâfî ve mübâyin olmaz,
nitekim cumhûrun …avli ve re™yi üzere …uvve-i nefsâniyyenin menşe™-i
√udû&u dimâπ olur.
¢uvve-i nefsâniyyenin dimâπda a¡∂â-i sâireye na…l eylemezden mu…addem o …uvvetten √iss ve √areket fi¡lleri §âdır olmaz. ¢uvve-i †abî¡iyye dahi
bu …ıyâs üzere olur. Bu iki §ûrette menşe™-i √udû& olan ¡u∂v ef¡âle ma§dar
ve menşe™ olmadığı gibi …alb dahi o iki …uvvete menşe™-i √udû& olup ef¡âle
ma§dar olmamak câiz olur.
Kaçan iki ferî…in hangisinin …avli §avâb idiği tefa√√u§ olunup √a……-ı
kelâm teftîş olunsa bu bâbda emr Aris†û†âlîs dediği gibi bulunur ve cumhûrun …avli §avâbdan ba¡îd ve dûr olur. Ve cumhûrun sözleri ve müstenedleri mülzim olmayan biraz i…nâ¡î mu…addimâttan müntezi¡ olur ki o
mu…addimâtın me™âli @âhir-i √âl üzere binâ olur lâkin †abîbe †abîb olduğu
√asebiyle vâcib olmaz ki bu bâbda iki ferî…ten hangisinin yedinde idiğini
tefa√√u§ ve ta√arrî eyleye belki bu ta√arrî feylesûfa yâ«ûd √ikmet-i †abî¡iyye
ricâline vâcib olur. ‰abîbe a¡∂â-i re™îse-i me≠kûre ≠ikr olunan …uvâların
mebâdîsi idiği feylesûftan yâ«ûd ¡ilm-i †abî¡îden teslîm olunsa o esâs [üzere]
binâ eylediği emrlerde †abîbe be™s yoktur gerekse o …uvâlar tesellüm olunan
mebde™lerde √âdi& olsun gerek mebde™-i â«erden gelsin. Lâkin feylesûfa
vâcib olur ki bu bâbda √a……a vâ…ıf ola, zîrâ feylesûf ona dirler ki bi’l-cümle
a¡yân-ı mevcûde a√vâlini ¡alâ-mâ hiye ¡aleyhi bi-…adri’†-†â…ati’l-beşeriyye
ma¡lûmu ola. Bu mâdde dahi a¡yân-ı mevcûde a√vâlinden olmakla cehli
için feylesûfa ru«§at verilmez.
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el-Fa§lu’&-¿ânî Fi’l-¢uva’†-‰abî¡iyyeti’l-Ma«dûmeti
¢uvvet-i †abî¡iyye bir …uvvettir ki fi¡lin o …uvvetten §udûru şu¡ûra mu…ârin
olmaz. Ve bu …uvvet efrâdı ve mâ-§ada…ı i¡tibârıyla …uvve-i nefsâniyye ve
…uvve-i √ayvâniyyeden e¡amm ve eşmel olur, onun için ki bu …uvvet nebâtta
ve bi’l-cümle √ayvânda bulunur, ammâ …uvve-i √ayvâniyye ve …uvve-i nefsâniyye √ayvâna ma«§û§ olup nebâtta ya¡nî otlarda ve ağaçlarda bulunmaz.
Ve bu …uvve-i †abî¡iyye iki …ısma mün…asım olur:
¢ısm-ı evvel o …uvve-i †abî¡iyyedir ki o …uvve-i †abî¡iyye «âdim olup
â«ere «idmet eder.
Ve …ısm-ı &ânî bir …uvve-i †abî¡iyyedir ki o …uvvete â«er …uvvet «idmet
eder ve kendi ma«dûm olup …uvve-i â«er «âdimi olur.
Ve ma«dûm olan …ısm-ı &ânî iki cins olur, bir cinsi o …uvvet-i †abî¡iyyedir ki πıdâda ta§arruf eder ve o ta§arruf √asebiyle şa«§-ı muπtedî bâ…î olup
fenâ bulmaz. Ve bu cins-i evvel iki nev¡e mün…asım olur: Nev¡-i evvele
…uvve-i πâ≠iye denir ve πıdâyı muπtedî olan ¡u∂va istihâle eder ya¡nî cevher-i ¡u∂va benzetir.61 Ve nev¡-i &âniye …uvve-i nâmiye62 denir, muπtedî
olan ¡u∂vun πıdâdan müşâbihini tenâsüb-i †abî¡î üzere ¡u∂va yapıştırıp
mülâ§ı… ve mülâzı… eder.
Ve …uvve-i †abî¡iyyeden ma«dûm olan …ısm-ı &ânînin cins-i &ânîsi o
…uvve-i †abî¡iyyedir ki πıdâda ta§arruf edip o ta§arruf √asebiyle muπtedînin
nev¡i bâ…î olur; şa«§-ı muπtedînin be…âsında o ta§arrufun med«ali olmaz.
Bu cins-i &ânî dahi cins-i evvel gibi iki nev¡ üzere [olur:] Nev¡-i evvele
müvellide denir ve nev¡-i &âniye …uvve-i mu§avvire denir. Bu iki nev¡in
mâhiyyetleri ve ma¡nâları …arîben ≠ikr olunur.
Ammâ …uvve-i πâ≠iye …arîben beyân olunduğu üzere πıdâyı ya¡nî
me™kûlü isti√âlât-ı ke&îreden sonra ¡u∂v-ı muπtedîye benzetir ve mürûr-ı
va…t ü zamân ile bedenden ve ¡u∂vdan ta√allül edip ma√v olan eczâların
bedelini ve ¡iva∂ını bitirip yerine getirir.
61
62

Şer√-i Mûcez’de Nefîsî’nin ta√rîri üzere …uvve-i πâ≠iye üç cüz™den mürekkeb
olur. Cüz™-i evvel cevher-i bedeni ta√§îl eder, cüz™-i &ânî o cevheri bedene il§â…
eder, cüz™-i &âli& mül§a… olan cüz™ü bedene teşbîh eder.
~avâb olan “…uvve-i nâmiye” bedelinde “…uvve-i münmiye” tesmiye olmak gerek idi, lâkin πâ≠iyeye müşâkele için “nâmiye” tesmiye olundu.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ammâ …uvve-i nâmiye …uvve-i πâ≠iye bitirdiği eczâları tenâsüb-i
†abî¡î üzere o ¡u∂v-ı muπtedînin a…†âr-ı &elâ&esine ta…sîm ve tevzî¡ eder
ve ¡u∂vun her †arafına ma√v olan cüz™leri nisbeti üzere nâbit olan cüz™leri
tevzî¡ ve ta…sîm eder ve onunla o ¡u∂vun neşvi kâmil olur. Ve πâ≠iye
nâmiyeye «idmet eder. Ve …uvve-i πâ≠iyenin ¡u∂v-ı muπtedîye îrâd edip
getirdiği πıdâ gâhîce o ¡u∂vdan ta√allül edip ma√v olan eczâdan ziyâde
olur ve gâhîce müsâvî ve gâhîce no…§ân olur, bedel mâ-yete√allel ya¡nî
müceddeden nâbit olan eczâ müte√allil olup ma√v ve mün¡adim olan
eczâ üzere ziyâde olmak √asebiyle nemâ √â§ıl olur lâkin her ziyâdeye
nemâ ı†lâ… olunmaz, zîrâ ¡örf-i e†ıbbâda nemâ o ziyâde ile olur ki a…†âr-ı
&elâ&ede ya¡nî †ûl ve ¡ar∂ ve ¡um…ta tenâsüb-i †abî¡î üzere o ziyâde √â§ıl
ola. Bu vech ile ziyâde otuz yaşına varınca …adar müddette √â§ıl olur. Ve
otuz yaşına vardıkta √â§ıl olan ziyâdeye nemâ denilmez belki ona simen
ı†lâ… olunur. Ke≠âlik nemânın ∂ıddı olan ≠übûl her no…§âna ı†lâ… olunmaz, zîrâ ≠übûl a…†âr-ı &elâ&e-i me≠kûrede tenâsüb-i †abî¡î üzere no…§âna
ı†lâ… olunur. Bu vech ile no…§ân kırk yaşından sonra √âdi& olur. Otuz yaş
ile kırk yaş arası ki ona sinn-i vu…ûf derler, o sinn-i vu…ûfta √âdi& olan
no…§âna hüzâl ı†lâk olunur, ≠übûl ı†lâ… olunmaz, zîrâ o no…§ân bedenin
[28a] ¡um…unda ve ¡ar∂ında √âdi& olur, †ûlünde olmaz.
Bu ta…rîrden @âhir olur ki nemâ simene muπâyir olur ve simenin ∂ıddı
olan hüzâl ile nemâ şa«§-ı vâ√idde cem¡ olur. Ke≠âlik ≠übûl ile hüzâl
müteπâyirlerdir, hüzâlin ∂ıddı olan simen ile ≠übûl cem¡ olur. Sinn-i
nemâdan sonra ya¡nî otuz yaşa vardıktan sonra nemâ bulunmaz. Ve ke≠âlik otuz yaşına varmazdan mu…addem ≠übûl bulunmaz. Ve bu iki §ûretin
«ilâfı vâ…i¡ olmak ba¡îd olur ve emr-i vâcibinden «urûca mü™eddî olur. Ve
bu ma√≠ûrlar ikisinde dahi her ne …adar mevcûd ise lâkin sinn-i vu…ûfa
du«ûlden mu…addem ≠übûl √âdi& olmak sinn-i vu…ûfa du«ûlden sonra nemâ
√âdi& olmaktan eb¡ad ve emr-i vâcibden ziyâde «urûc olur, zîrâ §ûret-i ûlâ
ictimâ¡-ı ∂ıddiyyeti müstelzim olur ya¡nî bu va…tte bir şa«§ın büyüyüp ve
küçülmesi lâzım gelir. Ve §ûret-i &âniyede bu ma√≠ûrlar bulunmaz, zîrâ
§ûret-i &âniyede far∂-ı me≠kûr üzere büyümek bulunur, küçülmek bulunmaz,
zîrâ sinn-i vu…ûftur. Şey«-i Re™îs’in bu ma…âmda olan kelâmını bu vech ile
ta…rîr Şâri√ ¡Allâme’nin ta√rîrinden me™«û≠dur.

275

276

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ammâ …uvve-i πâ≠iyenin fi¡li üç cüz™den mürekkebdir. O üç ¡aded cüz™
cemî¡an mevcûd olur ise …uvve-i πâ≠iyenin fi¡li tamâm olur:
O cüz™lerin evvelkisi cevher-i beden olan demi ve a«lâ†-ı sâireyi evvelâ
ta√§îl edip ba¡dehu o a«lâ†ı a¡∂âya müşâbeheten isti√âle olur. Ba¡∂an olur ki
…uvve-i πâ≠iyeden bu fi¡lin §udûrunda «alel olur, nitekim a†rû…ıyâ tesmiye
olunan ¡illette bu «alel bulunur. A†rû…ıyâ bir ¡illettir ki o ¡illet §â√ibinin
me™kûlünden πıdâ √â§ıl olmaz.
Ve ikinci cüz™ a¡∂âya müşâbih olan «ıl†ı a¡∂âya ilzâ… edip yapıştırmaktır. Bu fi¡l ile evvelâ ta√§îl olan bi’l-…uvve πıdâ bi’l-fi¡l πıdâ olur. Ve
yine ba¡∂an olur ki …uvve-i πâ≠iyeden bu fi¡lin §udûrunda dahi «alel olur,
istis…â-i la√mîde olduğu gibi.
Ve üçüncü cüz™ ilzâ… olunan cüz™-i me≠kûru …ıvâmında ve levninde ve
min-küllü vechin ¡u∂va müşâbih …ılmaktır. Ve ba¡∂an olur ki …uvvetten bu
fi¡lin §udûru dahi «alel ile olur, bara§ ve beha…ta olduğu gibi, zîrâ büvâle
mara∂larında iki evvel cüz™ler kâmilen bulunur, «alel ancak cüz™-i &âli&te
olur. Ve bu üçüncü fi¡l …uvve-i πâ≠iyenin bir cüz™ünün fi¡lidir ki o cüz™e
…uvve-i muπayyire derler. Ve bu …uvvetin cinsi ve mebde™-i evveli insânda
bir olup mütte√id olurlar lâkin nev¡leri mu«telif olur. Ammâ cinsleri mütte√id
olduğu onun içindir ki …uvve-i muπayyirenin …arîben ≠ikr olunan ma¡nâsının
beden-i insânda olan her bir ¡u∂vun muπayyiresine şümûlü olur. Mebde™-i
evvelde itti√âdı onun içindir ki cümlesinin mebde™i nefstir ve nefs-i nâ†ı…a
cins-i vâ√id olur. Ve ammâ nev¡leri mu«telif olduğu onun içindir ki a¡∂â-i
müteşâbihelerden her birinin …uvve-i muπayyiresi â«erin …uvve-i muπayyiresine bi-√asebi’n-nev¡ muπâyir olur, me&elâ ¡a@mda olan …uvve-i muπayyire
¡a§abda olan …uvve-i muπayyireye bi-√asebi’n-nev¡ muπâyir olur lâkin
«â§§aten kebidin muπayyiresi bir fi¡l işler ki o fi¡l cemî¡an bedende müşterek
olur, zîrâ kebidin fi¡li olan a«lâ† cemî¡an a¡∂ânın πıdâsı olur.
Ve bu ma√allde nüs«alar mu«teliftir. Nüsa«-ı …alîlede ”و ــ وا ــ ة ــ
“و א أ ا ول
 ا אن אvâ…i¡ olmuştur, bu ta…rîrimiz o nüs«anın tercümesidir. Ve ek&er-i nüsa«da vâv-ı vâ§ıla bedeline “ev”-i fâ§ıla vâ…i¡ olmakla
İmâm Fa«r-i Râzî evlâ olan vâv-ı vâ§ıla olmaktır diye i¡tirâ∂ edip Şâri√
¡Allâme i¡tirâ∂ını def ¡ eylemiştir. O su™âl ve cevâbın vechlerini beyânda
cedvâ …alîl olmakla terki a√râ ve elya… görüldü.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ammâ o …uvve-i müvellide o …uvvet dahi iki nev¡dir:
Nev¡-i evvel o ≠ükûr ve inâ&ta menîyi tevlîd ve ta√§îl eder ya¡nî …uvvet
emşâc-ı bedende 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 …uvâyı fa§l edip ayırıp temyîz eder, me&elâ …uvve-i ¡a§abiyyeyi …uvve-i ¡a@miyyeden ve sâirlerinden
fa§l eder. Ke≠âlik a¡∂â-i müteşâbiheden her bir ¡u∂va ma«§û§ olan …uvveti
¡u∂v-ı â«erin …uvvetinden fa§l eder ve her bir …uvveti nu†feden o …uvvete
mev∂û¡ olacak ¡u∂v mâddesine mezc eder, me&elâ o nu†feden mâdde-i ¡a§ab
olmağa §alâ√iyyeti olan eczâya ¡a§ab …uvvetini mezc eder ve o eczâda
mizâc-ı ¡a§ab √âdi& olur. Ve ke≠âlik ¡a@m ve πışâ ve sâir eczâ-i a§liyyeler bu …ıyâs üzere olur. Ve bu fi¡llerin fâ¡ili …uvve-i müvellidenin nev¡-i
&ânîsi olur. Lâkin bu fi¡lleri o …uvvet ¡alâ-…avlin müteşâbihetü’l-eczâ™ ve
¡alâ-…avlin â«erin müteşâbihetü’l-imtizâc olan menîde ra√im-i ümme dâ«il
olduktan sonra işler ve bu …uvvete e†ıbbâ …uvve-i muπayyire derler.63
Ammâ …uvve-i mu§avvire-i †âbi¡a ya¡nî o …uvvet ki ≠ikr olunan menîyi
ta§vîr eder ve cinsi veyâ«ûd …arîb-i cinsi …âlıbına ifrâπ eder, pes o …uvvet
«âlı…ının i≠ni ve tes«îri ile ru†ûbet-i menîyi 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 &u…ablarını ve melâset ve «uşûnetlerini ve ke≠âlik ev∂â¡ ve müşâkeletlerini ve bi’l-cümle her ¡u∂vun nihâyetleri mi…dârına müte¡alli…a olan ef¡âlleri o mu§avvire-i †âbi¡a olan …uvvet işler. Ve …uvve-i πâdiye ile …uvve-i
nâmiye bi-sebebi-i √ıf@ı‘n-nev¡ πıdâda ≠ikr olunan vech üzere muta§arrife
olan …uvvete ya¡nî müvellideye «idmet ederler.
63

Şey«’in @âhir-i kelâmı i…ti∂â eder ki ≠ikri mürûr eden “muπayyire” ya¡nî πâ≠iyenin üçüncü cüz™üne “muπayyire” ı†lâ…ı ¡örf-i e†ıbbâ olmaya lâkin kütübde yazılan
bu muπayyireye muπayyire-i ûlâ derler ve πâ≠iye cüz™-i &âli&ine muπayyire-i &âniye derler ve cenînin √âlini i¡tibâr edip bu tesmiyeyi ederler ve illâ ilk √âli i¡tibâr
olunsa muπayyire-i ûlâ &âniye ve &âniye ûlâ tesmiye olunmak i…ti∂â ederdi. Ba¡de
hâ≠â bu muπayyire-i ûlâda i«tilâf vardır. Ba¡∂ılar derler ki bu …uvvet babaya ifâ∂a
olunmuştur lâkin menî baba «u§yesinde iken o …uvvet mi&lli …uvvet kesb edip ana
ra√iminde bu fi¡li işler. Ba¡∂ı â«er der ki o …uvvet ana ra√iminin muπayyiresi olur.
Ba¡∂ı â«er der ki o …uvvet nefs-i menîye ifâ∂a olunmuştur, bu …avle göre menî müteşâbihü’l-imtizâc olur; iki evvelki …avllere göre mütesâviyetü’l-eczâ olur. Aris†û
müteşâbihü’l-eczâ olduğuna ve Bu…râ† müteşâbihü‘l-imtizâc olduğuna ≠âhib olurlar.
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el-Fa§lu’&-¿âli&ü Minhu Fi’l-¢uva’†-‰abî¡iyyeti’l-»âdimeti
Fa§l-ı müte…addimde ≠ikr olunan …uvve-i ma«dûme idi ya¡nî o …uvvetlerin beyânında idi ki min-vechin ma«dûm ola ve bu fa§l-ı &âli& «âdim-i §ırfın
beyânında olur. ¢uvâ-yı †abî¡iyyede «âdim-i §ırf olanlar …uvve-i πâ≠iyenin
«âdimleridir ve o «âdimler dört ¡aded «âdimlerdir: Evvelkisi câ≠ibe, ikincisi mâsike, üçüncüsü hâ∂ıme, dördüncüsü dâfi¡adır.
¢uvve-i câ≠ibe «al… olunmasının menfa¡ati budur ki nâfi¡ olan πıdâyı o
…uvvet ce≠b edip ¡u∂va î§âl eder ve ulaştırır. Ve o …uvvet fi¡lini ve ce≠bini
lîf-i mu†avvel ile işler ya¡nî isti…âmet üzere ≠âhib olan lîf ile işler.
Ammâ …uvve-i mâsike o …uvvettir ki …uvve-i hâ∂ıme fi¡lini tekmîl
edince …adar vârid olan πıdâ-i nâfi¡i o …uvvet ¡u∂vda √abs eyler. Ve o
…uvvet bu fi¡li lîf-i müverreb ile işler. Ve ba¡∂ı kerre bu fi¡lde lîf-i müverrebe lîf-i müsta¡ri∂ dahi i¡ânet eder.
Ammâ …uvve-i hâ∂ıme o …uvvettir ki câ≠ibenin ce≠b edip ve mâsikenin
imsâk eylediği πıdâyı o πıdâda …uvve-i muπayyirenin taπyîrine müheyyâ
olan …ıvâma i√âle eder ve o πıdânın mizâcını o mizâca i√âle eder ki o
mizâc √asebiyle πıdâ-i me≠kûr isti√âle edip bi’l-fi¡l πıdâ olmağa §âli√ olur.
Bi’l-fi¡l πıdâdan murâd bedel mâ-yete√allel olmağa §âli√ olan «ıl† bi’l-fi¡l
¡u∂vdan cüz™ olmaktır. ¢uvve-i hâ∂ımenin bu ≠ikr olunan fi¡li πıdâ-i nâfi¡de
olur ve hâ∂ımenin πıdâ-i nâfi¡de olan bu fi¡line ha∂m tesmiye olunur.
Ammâ o …uvvetin fu∂ûlde olan fi¡li budur ki o …uvvet πıdâdan ¡u∂va
isti√âlesi §a¡b olan fa∂laları mümkin oldukça ¡u∂va i√âle eder ve ona dahi
ha∂m tesmiye olunur. Ve mümkin olmayan fa∂lalar eger ziyâde πalî@ ise o
…uvvet onu ter…î… eder ve ziyâde ra…î… ise o ra…î…i taπlî@ eder ve eger o fa∂la
ziyâde lüzûcetli ve yapışkan ise o fa∂layı ta…†î¡ eder ve …uvvetin bu fi¡llerine
in∂âc tesmiye olunur. Mâdâm ki o fa∂la ziyâde πalî@ veyâ«ûd lezic olur,
…uvve-i dâfi¡a ¡u∂vda ma√bûs olan o fa∂layı def¡ edip i«râca …âdir olmaz.
Kaçan o …uvvet-i mün∂ice bu fi¡lleri i√dâ& edip in∂âc eylese o fa∂la «urûca
müsta¡idd olmakla …uvve-i dâfi¡a o fa∂layı ma√bûs olduğu ¡u∂vdan sühûlet ile i«râca …âdir olur. Bundan @âhir oldu ki …uvve-i hâ∂ıme ve …uvve-i
mün∂ice ikisi birdir, lâkin o …uvvetin πıdâ-i §âli√te fi¡line ha∂m tesmiye
olunur ve fa∂lada olan fi¡line in∂âc tesmiye olunur. Ve ba¡∂an olur ki ha∂m
ve in∂âc elfâ@-ı müterâdifeden kılınıp e√adühümâ â«erde isti¡mâl olunur.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ammâ …uvvet-i dâfi¡a o …uvvet-i πıdâdan iπtidâya §âli√ olmayanları def¡
ve i«râc eder. Ke≠âlik πıdâ-i §âli√ …adr-i √âcetten ziyâde olsa o ziyâdeyi
her ne …adar §âlih ise dahi müstaπnin ¡anhü olmakla …uvvet-i dâfi¡a def¡
ve i«râc eder. Ve πıdâyı ter…î… menfa¡ati için isti¡mâl olunan mâiyyeti dahi
menfa¡at-i me≠kûre tamâmında me&âne †arî…inden ve πayrıdan i«râc eder.
Ve bu …uvvet-i dâfi¡a ≠ikr olunan fa∂laları ve o fa∂laları i«râc için √â∂ır
ve müheyyâ kılınan menâfi≠ cihetinden i«râc eyler, eger fa∂la-i me≠kûrenin
müheyyâ ma«reci var ise. Eger i«râc olunacak fa∂lanın ma«rec-i müheyyâsı
yok ise o …uvvet-i dâfi¡ o fa≠layı eşref olan ¡u∂vdan e«ass olan [28b] ¡u∂va
def¡ eder ve a§leb olan ¡u∂vdan er«â ve yumuşak olan ¡u∂va def¡ eder. Eger
fa∂lanın teveccühü o fa∂laya ma«rec olmak üzere müheyyâ olan menfe≠
cihetine olur ise …uvvet-i dâfi¡a cihet-i «ilâfa o fa∂layı §arf eylemez. Me&elâ
em¡âda olan fa∂lanın teveccühü süfl cânibine iken …uvve-i dâfi¡a o fa∂layı
berâz için müheyyâ kılınan cihetten §arf edip …ay™ †arî…inden i«râc eylemez.
Ve bu ≠ikr olunan …uvâ-yı †abî¡iyyeye ya¡nî câ≠ibe ve mâsike ve hâ∂ıme
ve dâfi¡adan her birine keyfiyyât-ı erba¡ ya¡nî √arâret ve bürûdet ve ru†ûbet
ve yübûset «idmet ederler lâkin √arâretin √a…î…atte «idmetinin …uvvetlerin
dördüne dahi şümûlü olur.
Ammâ bürûdet …uvâ-yı erba¡-ı me≠kûrelerin ba¡∂ısına bi’l-¡ara∂ «idmet
eder, bi’≠-≠ât «idmeti olmaz, zîrâ bürûdetin emri ve √âl ve şânı …uvâ-yı
erba¡ın cümlesine bi’≠-≠ât mü∂âdd olur onun için ki bi’l-cümle …uvâların
ef¡âli √areket ile tamâm olur ve bürûdet √arekete mü∂âdde olur.
Ammâ câ≠ibe ve dâfi¡anın fi¡lleri √areket ile √âdi& olduğu @âhirdir. Ve
ammâ ha∂m √areket ile olduğu onun içindir ki ha∂m πalî@ ve ke&îf olan
cüz™lerin tefrî…i ve tel†îfi ile ve ra…î… ve la†îf olanları taπlî@ ve tek&îf ile olur.
Tel†îf √arekât-ı tefrî…iyye ile olur ve taπlî@ √arekât-ı temzîciyye ile olur.
Ke≠âlik mâsikenin fi¡li √areket ile √âdi& olduğu onun içindir ki …uvve-i
mâsike imsâk fi¡lini lîf-i müverreb ile işler o vech ile ki …uvve-i mâsike
lîf-i müverrebi vârid olan πıdâyı it…ân ve isti√kâm üzere iştimâl hey™etine
ta√rîk eder ve lîf-i müverreb o hey™et üzere oldukça πıdâyı ∂ab† ve imsâk
edip salıvermez.
Bürûdet πıdâyı ta«dîr edip cemâd me&âbesinde kılmakla ef¡âli √arekete
mevf…ûfe olan …uvâların küllîsine mü∂âdde oldu. Lâkin bürûdetin …uvve-i
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mâsikeye bi’l-¡ara∂ i¡âneti olur o vech ile ki lîf-i müverreb-i me≠kûrda
πıdâyı imsâka §âli√ hey™et √arâret √asebiyle √âdi& olduğundan sonra bürûdet lîf-i müverrebi ha∂m tamâm olunca …adar hey™et-i mu√kemesi üzere
ta«dîr ve tek&îfi √asebiyle √abs eder ve lîf-i müverreb dahi o müddette
πıdâyı imsâk eder. Ve bürûdetin …uvve-i mâsikenin fi¡linde med«ali olmaz,
ancak …uvve-i me≠kûrenin âletini ya¡nî lîf-i müverrebi imsâke §âli√ hey™et
üzere √ıf@ etmekle bi’l-¡ara∂ «idmet-i müheyyi™esi olur. Ve ke≠âlik bürûdet …uvve-i dâfi¡aya dahi «idmet-i müheyyi™e ile «idmet eder o vechten
ki riyâ√ın …uvve-i dâfi¡aya i¡âneti olur ve bürûdet riyâ√ı ta√allülden men¡
etmekle bürûdetin müheyyeten dâfi¡aya «idmeti olur. Ve ke≠âlik bürûdet
riyâ√ı taπlî@ eder. Rî√-i πalî@in dâfi¡aya i¡âneti rî√-i la†îften ziyâde olur ve
dâfi¡anın âleti olan lîf-i ¡arî∂ ü ¡â§ırı tek&îf eder. Ve ke&îf olan lîfin ¡a§rı
ve def¡i ziyâde olup âlet-i def¡ olan lîfin nefsinde bürûdetin fi¡li olmakla
bürûdetin bi’l-¡ara∂ dâfi¡aya «idmet-i müheyyi™esi olur.
Bu ≠ikri mürûr eden …uvâların «idmetlerinde berdin du«ûlü anca…
bi’l-¡ara∂ olur. Eger bürûdet …uvâların fi¡line bi’≠-≠ât dâ«il olsa √areketi
ib†â™ ve icmâd etmekle …uvâların fi¡line mu∂ırr olur.
Ammâ yübûset …uvâ-yı &elâ&enin ya¡nî nâ…ıletân olan câ≠ibe ve dâfi¡a ile
mâsikenin o yübûsete i√tiyâcının vechi budur ki ≠ikri …arîben mürûr eylediği üzere nâ…ıletânın fi¡lleri √areket ile √â§ıl olur. Ve √areket, i¡timâdın fa∂l
ve temkînine mu√tâc ve fa∂l-ı temkîn yübûset ile olur. Ve √areket ile bizim
murâdımız …uvâyı √âmil olan rû√un …uvânın fi¡li cânibine …uvâyı √âmil olarak √areketidir. Cevher-i rû√ta yâ«ûd cevher-i âlette ru†ûbî istir«âlar olsa
âletin ervâ√a i¡timâdında temkîn olmamakla …uvânın fi¡linde «alel olur ve
…uvve-i mâsike lâ-ma√âle …ab∂a mu√tâc olur ve …ab∂ yübûset ile √â§ıl
olur.
Ammâ …uvve-i hâ∂ımenin ru†ûbete i√tiyâcı ezyed ve ek&er olur. Pes bu
keyfiyyât-ı erba¡ ya¡nî iki keyfiyyât-ı fâ¡ile olan √arâret ve bürûdet ve iki
keyfiyyât-ı münfa¡ile olan ru†ûbet ve yübûset beyninde …uvâ-yı erba¡anın
o keyfiyyetlere i√tiyâcı i¡tibârı ile biri birine …ıyâs olunsa …uvvet-i mâsikenin yübse i√tiyâcı yine mâsikenin √arârete i√tiyâcından ek&er bulunur,
zîrâ …uvvet-i mâsikede √arâreti mu…te∂î olan √areketin zamânı …alîl olur
ve bürûdeti mu…te∂î olan sükûnun zamânı ke&îr olur ve lâ-ma√âle zamân-ı
ke&îrde olan i√tiyâc zamân-ı …alîlde olan i√tiyâcdan min-ciheti’l-mi…dâr
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ek&er olur. ¢uvve-i mâsikenin yübse i√tiyâcı ezyed ve ek&er olduğu √asebiyle §ıbyânın mizâcı er†ab olmakla …uvvet-i mâsikesi ∂a¡îf olur. Ammâ
…uvve-i câ≠ibenin √arârete i√tiyâcı yübse i√tiyâcından ek&er olur onun
için ki √arâretin ce≠be i¡âneti olur belki câ≠ibenin ek&er-i ¡ameli √areket
ile olur ve √areket √arâret ile olur ve yübûset ve …ab∂a i√tiyâcı ancak âlet-i
ce≠bin sükûnu zamânında olur ve müddet-i ce≠bde âletin zamân-ı sükûnu
…a§îr olur. Ve ce≠b min-ciheti’l-mi…dâr ve’l-kemmiyyet √areket-i zâideye
mu√tâc olduğu gibi min-ciheti’l-keyf dahi √areket-i zâideye mutâc olur,
zîrâ ce≠b √areket-i …aviyye ile √âdi& olur ve √areket-i …aviyye dahi √arâret-i
zâideyi i…ti∂â eder. Ve icti≠âb ba¡∂ı kerre câ≠ibenin fi¡li ile olur, mıπnâ†îste
olduğu gibi, zîrâ mıπnâ†îsin câ≠ibesi ile √adîdin icti≠âbı tamâm olur, şey™-i
â«erin o icti≠âbda med«ali olmaz. Ve ba¡∂an icti≠âb ∂arûret-i «alâ için olur,
zerrâ…âtta mânın inci≠âbı ve icti≠âbı gibi.
Bu ma√all beyâna mu√tâc iken Şâri√ ¡Allâme beyâna ta§addî eylemedi.
Bu kemîne ¡abd-i fa…îrin anladığına göre “zerrâ…ât” “zerrâ…a”nın cem¡i
olur ve zerrâ…a e†ıbbâ ı§†ılâ√larından bir âlettir ki onun ile i√lîl mi&lli ∂ayyi…
mecrâlarda devâ a…ıtırlar, lâkin Şey«’in zerrâ…a ile murâdı o …ârûredir ki
boğazı uzun ve dar olur, o …ârûre √av∂a il…â olunup bırakılsa boğazından
içeri su dâ«il olmaz. Kaçan …ârûreyi suya il…â etmezden mu…addem ma§§-ı
…avî ile ma§§ edip …ârûrenin cevfinden havâyı i«râc edip …ârûrenin mu√kem ağzını şedd eyleyip suya [il…â] eyledikten sonra şeddini √all eylesen
¡ale’l-fevr o …ârûreye su dâ«il olur onun için ki …ârûreden ma§§ ile havâ
i«râc olunup ağzı şedd olundukta …ârûrede havâdan bâ…î kalan cüz™-i …alîl
∂arûret-i «alâ için †abî¡atından ziyâde ta«al«ul edip …ârûreyi doldurur. Ve
suya il…â olunup …ârûrenin ağzı açıldığı gibi havâ yine mi…dâr-ı †abî¡atına
¡avdet edip ∂arûret-i «alâ için su o ∂ayyi… olan ma√allden ve …ârûrenin
ağzından içeri dâ«il olur su gerek ise √ârr ve gerek ise bârid olsun. Ke≠âlik
mâ ile memlüvve olan kûzenin ta√tında &u…besi olsa ağzı meşdûde olursa
&u…bede mâ «ârice «urûc eylemez, ammâ kûzenin ağzı açıksa ta√tında olan
&u…beden su «ârice «urûc eder. Ke≠âlik bir †arafı suda olan ünbûbun ya¡nî
lülenin †araf-ı â«erinden ma§§ olunmakla su icti≠âb olunur.
Bu ma…âmda nüs«alar mu«teliftir. Ba¡∂ı nüs«a “ ”כא اب ا אءvâ…i¡ olmuştur. O nüs«aya iki evvelki §ûretler mülâyim olur. Ve ba¡∂ı u«râda “כא ــ اب
 ”ا ــאءvâ…i¡ olmuştur ve o nüs«a-i u«râya göre §ûret-i a«îre mülâyim olur.
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Ve icti≠âb ba¡∂ı kerre dahi √arâret ile tamâm olur, sirâcın dühnü icti≠âbı
gibi, lâkin bu …ısm-ı &âli& mu√a……ı…în katında …ısm-ı &ânî olan ∂arûret-i
«alâya ¡âid ve râci¡ olur belki ∂arûret-i «alânın ¡aynı ve nefsi olur, zîrâ sirâcı
dühnün icti≠âbının vechi budur ki fetîlenin fürcelerinde olan dühn √arâret
√asebiyle ma√v ve mütelâşî oldukta dühn-i â«er o ma√alli doldurup işπâl
eylemese «alâ √âdi& olurdu. “»alâ” basî† veyâ«ûd mürekkeb olan cismlerden «âlî olan bu¡da derler. Felâsifeden ba¡∂ıları «alânın imtinâ¡ına ≠âhib
olurlar, e†ıbbâ dahi ona ≠âhib olurlar. Ve kaçan kim …uvvet-i câ≠ibe ile
√arâret dahi bulunsa ce≠b …avî ve mu√kem olur.
Ammâ …uvvet-i dâfi¡anın yübse √âceti câ≠ibenin ve mâsikenin yübse
√âcetinden …alîl olur onun için ki …uvvet-i dâfi¡a mâsikenin zamân-ı ke&îrde
olan …ab∂ı gibi …ab∂a mu√tâc olmaz ve câ≠ibenin lüzûmuna dahi √âceti
olmaz ya¡nî dâfi¡a fi¡lini icrâda ba¡∂ı kerre câ≠ibenin i¡ânetine mu√tâc olur
ve ba¡∂ı kerre câ≠ibenin i¡ânetine mu√tâc olmaz belki mâdde-i medfû¡anın √ayyiz-i †abî¡îsine teveccühü dâfi¡aya i¡ânette kifâyet eder. Ve ke≠âlik …uvvet-i dâfi¡a câ≠ibede mevcûd olan ednâ …ab∂a ve mec≠ûbunu ednâ
müddet i√tivâsı gibi i√tivâya dahi mu√tâc olmaz. Câ≠ibede [29a] mevcûd
olan i√tivânın müddeti ve va…ti âlet-i ce≠bden cüz™-i mu…addemin mec≠ûbu
cüz™-i mu™a««ara vâ§ıl ve lâ√ı… olunca …adar cüz™-i mu™a««ara mec≠ûb olanı
imsâk eylediği müddet ve zamândır. Ve’l-√â§ıl …uvve-i dâfi¡anın …a†¡â ve
bettete teskîne i√tiyâcı olmaz belki dâfi¡anın i√tiyâcı ta√rîke olur ve ¡a§r
ve def¡de dâfi¡aya i¡âneti olacak mi…dârı tek&îfe olur ve tek&îfe i√tiyâcı o
…adara bâliπ olmaz ki o mi…dâr tek&îf √asebiyle lîf-i ¡arî∂ olan âlet-i def¡
hey™et-i ¡a§rı yâ«ûd hey™et-i …ab∂ı ≠ikr olunan mâsikenin müddet-i †avîle ve
câ≠ibenin müddet-i yesîresi mi…dârı müddette √ıf@ ve ∂ab† eyleye. Bu vech
ile …uvvet-i dâfi¡ada yübse i√tiyâc …alîl oldu.
Bu ≠ikr olunan dört …uvvetten ya¡nî câ≠ibe ve mâsike ve hâ∂ıme ve
dâfi¡a beyninden …uvve-i hâ∂ıme √arârete ziyâde mu√tâc olur. Ve hâ∂ımenin yübûsete i√tiyâcı olmaz belki hâ∂ımenin i√tiyâcı ru†ûbete olur, zîrâ
ru†ûbet sebebiyle πıdâyı o …uvvet-i hâ∂ıme tesyîl eyler ve mecârîde nüfû≠
ve eşkâli …abûle tehyi™e eyler.
Meb√a&: ±ikri mürûr eyleyen ta…rîrin me™âli ve «ulâ§ası buna münsâ… ve
müncer oldu ki ru†ûbetin …uvve-i hâ∂ımeye i¡âneti olur ve ru†ûbetin hâ∂ımeye

Tahbîzü’l-Mathûn

i¡âneti olmak fâsiddir onun için ki §ıbyânın mizâcı mizâc-ı şübbândan er†ab
olur. Eger ru†ûbetin hâ∂ımeye i¡âneti olsa o i¡ânet §alâbetli olan aπdiyeyi
§ıbyân şübbândan ziyâde ha∂m eylemeği îcâb eyler idi, vâ…ı¡u’l-√âlde emr ise
ber-¡aks olur ya¡nî şâbblar §alâbetli nesneleri §abîlerden ziyâde ha∂m ederler.
el-Cevâb: ∏ayre merretin mürûr eyledi ki πıdânın muπtedîye mücâneseti lâzım olur; ¡u∂v mücânisi olmayan aπdiye ile taπdiye eylemez ve
§ıbyân er†ab olmakla eybes ve a§leb olan aπdiyenin §ıbyânda πıdâ olmağa
§alâ√iyyeti olmaz ve a§leb olan aπdiyeyi ha∂ma §ıbyânın hâ∂ımesi ¡adem-i
§alâ√iyyetine binâen teveccüh eylemez. Ve hâ∂ımenin ¡adem-i teveccühü √asebiyle mâsike dahi o aπdiyeyi imsâke teveccüh eylemez, o aπdiye-i §ulbe bi’l-cümle fa∂la me&âbesinde olmakla …uvve-i dâfi¡a def¡ edip
i«râc eyler. Ammâ aπdiye-i §ulbenin mizâcı şübbânın mizâcına §alâbette
ve yübûsette mülâyim ve mücânis olmakla hâ∂ıme ve mâsikeden her biri
teveccüh edip fi¡llerini işlerler ve dâfi¡a dahi ha∂m tamâm olunca …adar
fi¡lden te™e««ür eder ve ha∂m-ı tâmm olur. Ve’l-√â§ıl §ıbyânın aπdiye-i
§ulbeyi ¡adem-i ha∂mı ru†ûbetin ¡adem-i i¡ânetinden nâşî olmaz belki hâ∂ımenin ha∂ma ¡adem-i teveccühünden olur. Eger §ıbyânın hâ∂ımesi ha∂ma
teveccüh eylese ru†ûbetleri ha∂ma mu¡în olup aπdiye-i §ulbe-i yâbiseyi
§ıbyân şübbândan ziyâde ha∂m eyler idi.64
Keyfiyyât-ı erba¡ın ≠ikr olunan …uvâlara «idmetleri √a……ında bas† olunan kelâmın zübdesi ve cümlesi budur.
¢uvve-i mâsikenin √âceti …ab∂a olur ve hey™et-i …ab∂ı zamân-ı †avîl
i&bâta olur ve √arekette me¡ûnet-i yesîreye olur. Ve …uvve-i câ≠ibenin
√âceti …ab∂a olur ve cidden yesîr olan zamânda …ab∂ın i&bâtına olur ve
√arekette me¡ûnet-i ke&îreye olur. Ve …uvve-i dâfi¡anın √âceti fa…a† …ab∂a
olur, …ab∂ın mu¡teddün bih ve mu¡teber olacak …adar &ebâtına √âceti olmaz
belki √areket üzere me¡ûnete mu√tâc olur. Ve …uvve-i hâ∂ımenin i≠âbeye
ya¡nî πıdâyı eritmeğe ve ter…î… etmeğe olur ve temzîce olur. Pes …uvâ-yı
erba¡-ı me≠kûr ≠ikr olunan «u§û§lara teva……ufta i«tilâfları olmakla o …uvâlar keyfiyyât-ı erba¡ı isti¡mâlde o keyfiyyetlere i√tiyâcda mütefâvit oldular.
64

Ma√§ûl-i cevâb: Ha∂m o ru†ûbete mu√tâc olur ki o ru†ûbet πıdâyı mu…tedî bihe
mücânesetten i«râc eylemeye ve illâ ha∂m o πıdâya i…bâl eylemez ve i√titâc bi†arî…i’l-evlâ müntefî olur.
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el-Fa§lu’r-Râbi¡u Minhu Fi’l-¢uva’l-◊ayvâniyyeti
E†ıbbâ …uvve-i √ayvâniyye ile o …uvveti murâd ederler ki o …uvvet a¡∂âda
√â§ıla olsa …uvve-i √issi …abûle a¡∂âyı o …uvvet tehyi™e edip müsta¡idd eder.
◊arekât-ı «avf u πa∂abı e†ıbbâ bu …uvve-i √ayvâniyyeye i∂âfet ve nisbet
ederler onun için ki √areket-i me≠kûrede …uvve-i √ayvâniyyeye mensûb
olan rû√a in…ıbâ∂ ve inbisâ†ın ¡urû∂unu fehm ve idrâk ederler. Ve ≠ikr eylediğimiz bu icmâli biz taf§îl eyleyelim: Biz deriz ki nitekim a«lâ†ın ke&âfetinden mizâcun-mâ √asebiyle ke&îf olan a¡∂â veyâ«ûd cüz™-i ¡u∂v tevellüd
eylediği gibi a«lâ†ın bu«âriyyeti ve le†âfetinden dahi bi-√aseb-i mizâcin-mâ
cevher-i rû√ tevellüd eder. Ve e†ıbbâ katında kebid tevellüd-i evvelin ya¡nî
a«lâ† tevellüdünün ma¡deni olduğu gibi ke≠âlik …alb dahi tevellüd-i &ânînin ya¡nî ervâ√ın tevellüdünün ma¡denidir. Kaçan bu rû√-ı √ayvânî mizâc-ı
lâyı…ı üzere √âdi& olsa o rû√-ı √ayvânî …uvve-i √ayvâniyyeyi …abûle
müsta¡idd olur ve o …uvve-i √ayvâniyye …uvve-i nefsâniyyeyi ve πayr-i
nefsâniyyeyi ya¡nî †abî¡iyyeyi …abûle a¡∂âyı müheyyâ ve müsta¡idd eder.
Ve …uvâ-yı nefsâniyye rû√ta ve a¡∂âda √âdi& olmaz illâ o rû√ta ve a¡∂âda
√âdi& olur ki onlarda …uvve-i √ayvâniyye √âdi& olmuş ola.
Bir ¡u∂vun …uvâ-yı nefsâniyyesi ¡â†ıle ve bâ†ıla olsa lâkin …uvâ-yı √ayvâniyye zâil olmasa o ¡u∂va √ayy ı†lâ… olunur. Ve bu ma…âlemizi tenvîr ve
tav∂î√ eder ma«dûr ve meflûc olan ¡u∂vların a√vâli ki onlarda sen √issin ve
√areketin mef…ûd olup √ayâtın mevcûd olduğunu müşâhede edersin.
Ve √ayy olan ¡u∂vdan …uvâ-yı nefsâniyye zevâlinin sebebi ve bâ¡i&i
budur ki o ¡u∂vda mizâc-ı lâyı…ına münâfî ve mu«âlif mizâc-ı â«er √âdi&
olup √iss ve √areketi …abûlden o ¡u∂vu mizâc-ı √âdi& men¡ eder veyâ«ûd o
¡u∂v ile dimâπ beyninde veyâ«ûd o ¡u∂va …uvve-i nefsâniyyeyi ya¡nî √iss
ve √areketi î§âl eden ¡a§abda südde olur ve südde √asebiyle √iss ve √areket
…uvveti ¡u∂va vâ§ıl olmaz. ¡U∂v-ı √ayyın bu iki §ûretinde dahi bi’l-fi¡l
…uvvet mevcûd olmaz lâkin isti¡dâd ve bi’l-…uvve …abûl-i …uvvet bâ…î olur.
Ve ¡u∂v-ı meyyit bunun «ilâfı üzere olup ondan isti¡dâd dahi zâil olup
¡u∂vun o …uvveti …abûlü vechen mine’l-vücûh muta§avver olmaz.
¡U∂v mevtinin ¡alâmeti budur ki meyyit olan ¡u∂v müte¡affin olup fâsid
olur ve √iss ve √areketi zâil olup √ayâtı bâ…î olan ma«dûr ve meflûc mi&lli
¡u∂vlara fesâd ve ta¡affün √âdi& olmaz. Ve bundan @âhir olur ki √iss ve √are-

Tahbîzü’l-Mathûn

keti zâile olup πayr-ı müte¡affin olan ¡u∂vlarda bir …uvvet vardır ki √ayâtı
o …uvvet √âfı@a olur.
Ve √issin zevâli √ayâtın zevâli ile olmayıp mâni¡in vücûdu ile olur. Her
kaçan o mâni¡ mürtefi¡ olsa √iss ve √areket yine o ¡u∂va ¡avdet eder, zîrâ o
mâni¡ bi’l-fi¡l √iss ve √areketin mâni¡i olmakla o ¡u∂vda bi’l-…uvve √iss ve
√areket bâ…î ve mevcûd olur ve mâni¡in zevâli ile bi’l-fi¡l √iss ve √areket
¡avdet eder. Ve ¡u∂v-ı meyyit bunun «ilâfı üzere olur, zîrâ ¡u∂v-ı meyyitten
√ayât zâil olur ve √ayâtın zevâli ile isti¡dâd-ı me≠kûr dahi zâil olur, minba¡d o ¡u∂v-ı meyyite √iss ve √areket rücû¡ eylemez.
Bu me≠kûrlar ile …uvve-i √ayvâniyye …uvve-i nefsâniyyeye muπâyire
bir …uvvet olduğu @âhir olduğu gibi yine …uvvet-i √ayvâniyyenin …uvve-i
πâ≠iyeye muπâyire olduğu @âhir olur bu vech ile ki ba¡∂ı ¡u∂vdan …uvve-i
πâ≠iye zâile olur ve √ayâtı bâ…î olur.
Şâri√ ¡Allâme, Na«cıvânî’ye ¡azv edip der ki √ukemâ bi-esrihim
müşâhedelerine ve tecribelerine binâen ≠âhib olurlar ki ba¡∂ı ¡u∂vun
taπaddîsi πâyet ∂a¡îf ve bâ†ıl olur ve √ayâtı bâ…î olur ve ¡u∂v-ı â«erin √ayâtı
∂a¡îf ve zâil olur, taπaddîsi bâ…î olur, bunun mi&âlinde ¡Allâme πa&yi îrâd
eder. Ve bu §ûretlerde …uvve-i πâ≠iye …uvve-i √ayvâniyyeden müteferri…
olup beynehümâda ¡umûm ve «u§û§ min-vechin olduğu delâlet eder ki
…uvve-i √ayvâniyye …uvve-i πâ≠iyeye muπâyir başka bir …uvvettir.
Ve bunlardan …a†¡-ı na@ar olunsa yine deriz ki …uvve-i πâ≠iye …uvve-i
√ayvâniyyenin ¡aynı olsa nebât dahi √iss ve √areketi …âbil olurdu. Pes &âbit
oldu ki √ayvânda …uvve-i nefsâniyyeye ve …uvve-i †abî¡iyyeye muπâyir bir
…uvvet mevcûd olur ve o …uvvetin bir mizâc-ı «â§§ı olur ya¡nî o …uvvetin
mizâcı nefsâniyye ve †abî¡iyye …uvvetlerinin mizâcına muπâyir olur, pes o
…uvvet …uvve-i √ayvâniyye olur. Emşâc65-ı beden le†âfetinden √âdi& olan
ervâ√ta evvelâ √âdi& olan …uvvet …uvve-i √ayvâniyye olur.
Bundan sonra vâ…i¡ olan kelâmda murâd ne idiğinden şürrâ√ i«tilâf
etmekle tercüme olunmayıp evvelâ ¡ibâreti bi¡aynihâ na…l olunup &âniyen şürrâ√ın verdikleri ma¡ânî [29b] ¡ale’l-icmâl beyân olundu. ¡Ayn-ı ¡ibâre budur:
א
ا ـ أ ا ول وا ـ ا و ـ ا
ـ ف ار ـ א א
” ـ ان ا ـ وح ـ ــא ـ ا
65

“Emşâc” “meşîc”in cem¡idir, mu«teli† ma¡nâsına olur. Recülün mâı ile mâ-ı mer™e
mu«teli† olsa nu†feye emşâc denir, ke≠â ≠ekere’l-¡Allâme. Ve ba¡∂ılar mu«teli†
a¡∂ânın suyu ma¡nâsına ı†lâ… eder.
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“ ــאئ ا ــ ىBu terkîbin @âhiri “  ” ــkelimesinde olan ∂amîr-i merfû¡
“ ”روحa ve “ ” ــאda olan bâ sebebiyye ve ∂amîr-i mecrûr “ ” ـ ةe ¡âid olur.
“  ” ـ,“ ”ا ـ أnun mef ¡ûlü, “ ” ا ول“ ”ا ـ أnin sıfatı ve ¡ ا ـ ا و ـa†f-ı
tefsîri ve murâd nefs-i nâ†ı…a olup √â§ıl-ı ma¡nâ “Rû√ …uvve-i √ayvâniyye
sebebiyle mebde™-i evveli ve nefs-i ûlâyı …abûl eder” demek olur. Sâmirî,
Şey«‘in bu kelâmını @âhiri üzere √aml edip ≠âhib olur ki ervâ√ın küllîsi
…albde tevellüd eder ve cümlesinde …uvve-i √ayvâniyye mizâcı olur ve o
…uvvet √asebiyle sâir …uvâları dahi …abûl eder lâkin Şey«‘in @âhir-i kelâmı
rû√ nefsten mu…addem olmağı66 i…ti∂â etmekle Ebû Süheyl el-Mesî√î,
Şey«’in kelâmını @âhirinden §arf edip der ki “  ” ـde müstetir olan ∂amîr
bedene ¡âid olur, “ ” ــאda olan ∂amîr-i mecrûr rûha ¡âid olur; “mebde™-i
evvel”den murâd …uvve-i √ayvâniyye olur, “nefs-i ûlâ”dan murâd nefs-i
nâ†ı…a olur; √â§ıl-ı ma¡nâ: “Beden rû√ sebebiyle …uvve-i √ayvâniyyeyi
…abûl eder dahi beden nefs-i nâ†ı…ayı …abûl eder” demek olur. Bu vech
üzere ma¡nâ munta@am ve vâ…ı¡a mu†âbı… olur. Bilâ-…arîne bu teme√√ulât
irtikâb olunmak münâsib olmadığından Şâri√ ¡Allâme tevcîh-i vecîh ile tevcîh edip der ki: “ ” ــאda olan bâ lâm-ı ecliyye ma¡nâsına olur, bâ…î kelâm
@âhiri üzere ib…â olunur, √â§ıl-ı ma¡nâ: “Rû√ nefs-i nâ†ı…ayı …abûl eder
…uvve-i √ayvâniyye eclinden, zîrâ …uvve-i √ayvâniyyenin kemâli nefs-i
nâ†ı…a ile olur ve lâ-ma√âle her nesne kemâline müştâ… olmakla …uvvet-i
√ayvâniyye dahi kemâline vesîle olan nefs-i nâ†ı…aya ta¡aşşu… eylediğinden
için ervâ√ nefs-i nâ†ı…ayı …abûl eder” demek olur. Ve bu ma¡nâyı ¡Allâme
tercîh edip müsta√sen görür.
Ve ≠ikr olunan rû√-ı √ayvânînin …abûl eylediği nefs o nesnedir ki
…uvânın a…sâm-ı &elâ&esi cemî¡an ondan münba¡i& olur lâkin ta√…î…i mürûr
eylediği üzere cemî¡an …uvânın menba¡ı olan nefs-i nâ†ı…ayı rû√-ı √ayvânî
…abûl eylediği gibi o …uvânın ef¡âl[i] rû√-ı √ayvânîden §âdır olmaz, nitekim
¡inde’l-e†ıbbâ rû√-ı nefsâniyye dimâπda oldukça ondan i√sâs §âdır olmaz.67
Kaçan dimâπda olan me&elâ rû√-ı bâ§ıra ru†ûbât-ı ¡ayndan celîdiyyeye ve
66
67

Ervâ√ nefs-i nâ†ı…adan mu…addem olmak bâ†ıldır, zîrâ ervâ√ın mâddesi a«lâ† olur
ve nefs-i nâ†ı…a ifâ∂a olmazdan mu…addem a«lâ† mevcûd olmadığı @âhirdir.
Mu√a§§al-ı kelâm: Rû√ …albden …uvveti ve dimâπdan mizâcı …abûl edip âlete
mu…ârin olmakla ef¡âl-i nefsâniyye o rû√tan §âdır olur.
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rû√-ı ≠âi…a lisâna vâ§ıl olursa o zamân …uvvetler fi¡lini işler. Ve kaçan rû√tan bir …ısm dimâπın tecvîfinde √â§ıl olsa o rû√ dimâπdan bir mizâc …abûl
eyler ki o rû√ …albden ta…abbül eylediği …uvvet-i nefsâniyyenin fi¡lini o
mizâc-ı dimâπî ile işler. Ke≠âlik kebidde ve ün&eyeynde √â§ıl olan rû√lar
dahi dimâπda √â§ıl olan ervâ√ gibi o iki ¡u∂v-ı re™îsten bir mizâc [kesb edip
o mizâc] √asebiyle ibtidâ-i √udû&unda ta√ammül eylediği …uvvetin fi¡lini
işler. Ammâ e†ıbbâ katında rû√ dimâπda ≠ikr olunan mizâca isti√âle eylemedikçe mücerred …albde tekevvün etmekle √iss ve √areket mebde™i olan
nefsi …abûl eylemez; kaçan dimâπda mizâcı isti√âle eder, o va…t ≠ikr olunan
nefsi …abûl eyler. Ke≠âlik kebidde √â§ıl olan rû√ kebidde mizâcı isti√âle
eylemedikçe nefs-i †abî¡iyyeyi …abûl eylemez lâkin rû√ ibtidâ-i √udû&unda
evvel-i …uvâ olan …uvve-i √ayvâniyyeyi …abûl eyler, zîrâ rû√un mizâc-ı
evveli ya¡nî rû√a …albde iken ¡ârı∂ olan mizâcı …uvve-i √ayvâniyyeyi
…abûlde rû√a kifâyet eder.
Ve kebid ve dimâπ gibi ecnâs-ı ef¡âlden her bir cins için a¡∂â-i sâirede
dahi birer nefs-i u«râlar olur ve o a¡∂âda olan nüfûsa mülâyim mizâc-ı â«er
isti√âle eylemedikçe ervâ√ o a¡∂âda olan nüfûsu …abûl eylemez ve ecnâs-ı
ef¡âlin ma§darı olmaz. Aris†û†âlîs ≠âhib olduğu gibi cemî¡an a¡∂âda olan
nüfûs vâ√ide olmaz ve †abî¡iyye ve nefsâniyye ve √ayvâniyye …uvâlarının mebâdîsi nefs-i vâ√id olmaz, zîrâ rû√un ve rû√un kemâli olan …uvve-i
√ayvâniyyenin …albde evvel-i √udû&unda rû√un mizâc-ı evveli …uvve-i
√ayvâniyye-i me≠kûreyi rû√un …abûlünü ifâde eder lâkin yalnız …uvve-i
√ayvâniyye-i me≠kûre rû√un sâir …uvâları …abûlüne bâ¡i&-i müsta…ill olmaz
ve fi¡llerinin §udûruna ervâ√ ma§dar ve menşe™ olmaz mâdâm ki o ervâ√ta
≠ikr olunan mizâc-ı «â§§ √âdi& olmaya.
E†ıbbâ derler ki bu …uvve-i √ayvâniyye √ayâtı müheyyi™e olduğu ile bile
a¡∂âya rû√-ı la†îfin cevherinin √areketine mebde™ olur ve tenessüm ve tena……î
için rû√un …ab∂ ve bas†ına mebde™ olur, ke-enne …uvâ-yı √ayvâniyye √ayâta
nisbet ve …ıyâs ile infi¡âli …abûl eyler ve nefsin ef¡âline ve nab∂a …ıyâs ile fi¡li
ifâde eder. Bu …uvve-i √ayvâniyyenin …uvve-i †abî¡iyyeye müşâbeheti olur
onun için ki …uvâ-yı †abî¡iyyeden fi¡linin §udûru min-πayri irâdetin olduğu
gibi ke≠âlik …uvve-i √ayvâniyyeden dahi fi¡li min-πayri irâdetin §âdır olur.
Ke≠âlik …uvâ-yı √ayvâniyye kuvâ-yı nefsâniyyeye dahi müşâbih olur o vech
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ile ki …uvâ-yı nefsâniyyenin ef¡âli mütefennin ve mütenevvi¡ olduğu gibi
…uvâ-yı √ayvâniyyenin ef¡âli dahi mütenevvi¡ ve mütefennin olur, zîrâ o
…uvvet a¡∂â-i nab∂ı …ab∂ ve bas† eder ve iki √areketi işler ki √areketler biri
birine müte∂âdde olurlar, zîrâ o iki √areketin biri merkezden mu√î†e §â¡ide
olur ve √areket-i u«râ mu√î†ten merkeze hâbi†e olur.
Su™âl-i mu…adder: ªikri mürûr eylediği üzere …uvve-i √ayvâniyye bir
vechten …uvve-i nefsâniyyeye müşâbih olur ve vech-i â«erden …uvve-i
√ayvâniyyeye müşâbih olur lâkin müşâbehetten …a†¡-ı na@ar …uvve-i √ayvâniyye √a…î…atte …uvve-i nefsâniyye midir yâ«ûd †abî¡iyye midir yoksa nev¡-i
&âli& midir? Cevâb-ı mu√a……a…:
◊ukemâ evvelâ nefsi iki …ısma ta…sîm edip birine nefs-i felekiyye ve
birine nefs-i ar∂iyye derler. Nefs-i ar∂iyyeyi kemâl-i cism-i †abî¡î-i âlî
diye ta¡rîf ederler ve “kemâl”den her …uvvete mebde™ olmağı murâd ederler. Pes …uvve-i nefsâniyyeden murâd ≠ikr olunan ma¡nâca nefse mensûb
…uvvet olur ise …uvve-i nefsâniyye bi’l-cümle …uvâlara şâmil olup …uvve-i
√ayvâniyye ve …uvve-i †abî¡iyye …uvve-i nefsâniyyenin envâ¡ından olur ve
me≠heb-i √ukemâ bu me≠kûr gibidir. Ve eger nefs ” ــ ــ ة כــ ن ــ إ ادراك
“ و ــכ ــ ر ــ ادراك ّ ــא وارادة ّ ــאdiye ta¡rîf olunup …uvve-i nefsâniyyede
olan nefs bu ma¡nâya √aml olunur ise …uvve-i √ayvâniyye …uvve-i nefsâniyye envâ¡ından olmaz, zîrâ …uvve-i √ayvâniyyede idrâk ve irâde bulunmaz. Ve bu ta…dîr üzere eger …uvve-i †abî¡iyye ــא ــ
ــ ر ــא
” ــ ــא
“ــ א ــאدراك وارادة
diye tefsîr ve ta¡rîf olunur ise …uvve-i nefsâniyyeden
«âric olan …uvve-i √ayvâniyye …uvve-i †abî¡iyyede dâ«il olur ve …uvve-i
†abî¡iyye envâ¡ının a¡lâsı olur onun için ki …uvve-i †abî¡iyyenin sâir envâ¡ının fi¡li πıdâda ve bedende olur ve …uvve-i √ayvâniyyenin fi¡li ervâ√ta olur
ve ervâ√ ebdândan şerîf ve ¡âlî olmakla muta§arrafı dahi ¡âlî olur. Ve eger
…uvve-i †abî¡iyye “او ــאء ـ ع
” ــא ـ ف ـ ا ـ ا ـ اء وا א ـ ـ اء כאن ــאء ـ
diye ta¡rîf olunur ise …uvve-i √ayvâniyye …uvve-i nefsâniyyeden «âric
olduğu gibi …uvve-i †abî¡iyyeden dahi «âric olup …ısm-ı &âli& olur.
∏a∂ab ve «avf ve bunlara müşâbih infi¡âlât-ı nefsâniyyenin mebde™i
«avâss-ı «ams-i bâ†ıneden √iss-i müşterek ve ma¡ânî-i cüz™iyyeyi idrâk
eden vehm ve …uvve-i derrâke ya¡nî …uvve-i mütefekkire olur ise de yine o
infi¡âlât-ı nefsâniyye …uvve-i √ayvâniyye infi¡âli olup ona nisbet olur. Ve
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bu …uvânın ta√…î…ini beyân ve …uvâ vâ√id midir yâ«ûd fev…a’l-vâ√id midir
√a…î…ati üzere ≠ikr ve tibyân envâ¡-ı ¡ulûm-ı √ikemiyyeden ¡ilm-i †abî¡îye
müfevva∂dır.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-¢uva’n-Nefsâniyyeti’l-Müdriketi
¢uvve-i nefsâniyye cins me&âbesinde olup iki nev¡ …uvveti müştemil
olur, biri …uvve-i müdrike ve â«eri …uvve-i mu√arrike olur. ¢uvve-i
müdrike dahi iki nev¡ …uvveti müştemil olup onlara cins me&âbesinde
olur. O iki nev¡in biri √avâss-ı @âhire ve â«eri dahi √avâss-ı bâ†ıne olur.
Ve √avâss-ı @âhire dahi cins me&âbesinde olup ¡inde ¡inde …avm ta√tında
beş ¡aded nev¡i olur ve ¡inde …avmi â«er sekiz ¡aded nev¡i olur. Eger sen
«amseyi a«≠ eylersen o «amse …uvvetü’l-ib§âr ve …uvvetü’s-sem¡ ve …uvvetü’ş-şemm ve …uvvetü’≠-≠ev… ve …uvvetü’l-lems olur. Ve eger √avâss-ı
@âhir sekizdir diye ≠âhib olan …avmin …avlini a«≠ eyler isen o [30a] …avl
üzere dahi √avâss-ı @âhire ≠ikr olunan beş √âssedir, lâkin ek&er-i mu√a§§ılîn
lems …uvvetini …uvâ-yı ke&îre olmağı re™y ederler belki …uvve-i lemsin dört
…uvvet olmasını re™y ederler ve o dört lems …uvvetinden her birini cins-i
â«er ¡add edip √avâss-ı @âhire sekizdir derler. Ve ¡alâ-kile’l-me≠hebeyn
…uvve-i lems sâir …uvâ ile ¡u∂v-ı √assâsta müşterek olurlar. Me&elâ lisânda
≠ev… ile lems müşterek olur ve ¡aynda eb§âr ile lems müşterek olur. Ve bu
me≠kûrların ta√…î…i feylesûfa müfevva∂dır.68
Ammâ bâ†ında müdrike olan …uvvet ya¡nî …uvve-i √ayvâniyye o
dahi cins gibi olup ta√tında olan beş …uvvete şümûlü olur lâkin e†ıbbânın katlarında mühimm olan üç …uvvet olmakla evvel ve &ânî ve &âli&
dediğimiz e†ıbbâ tertîbidir. Pes o …uvvetlerin ûlâsı √iss-i müşterek ve
68

¢uvvetü’l- lems ek&er bedene mu«âli† olan ¡a§abda bir …uvvettir. Cumhûr ≠âhib
olurlar ki bu …uvve-i lems …uvve-i vâ√ide olur, ammâ mu√a……ı…înden çok kimseler ≠âhib olurlar ki …uvve-i lems dörttür: ûlâsı √arâret ile bürûdet beynini fârı…,
&âniyesi ru†ûbet [ile] yübûset beynini fârı…, &âli&esi «uşûnet ile melâset beynini
fârı…, râbi¡ası lîn ve §alâbet beynini fârı… olurlar. Ve ba¡∂ılar dahi &i…al ve «iffet
beynini fârı… olan …uvvet dahi başka …uvvet idiğine ≠âhib olup …uvve-i lems
beştir derler. Ve mu§annif dört olduğuna ≠âhib olur ve me≠hebini ¢ânûn’da dahi
iş¡âr eyler lâkin bu mi&lli teπâyür ile …uvâ müte¡addid olsa ba§ar ve ≠ev… mi&lli
…uvvetler dahi müte¡addid olup …uvâ ∂ab†tan «âric olur diye mu√a……ı…îne †a¡n
olup †a¡nı dahi def¡ ve †a¡nı ib…â ma√allinde mufa§§aldır.
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«ayâldir. E†ıbbâ katında √iss-i müşterek ile «ayâl …uvvet-i vâ√ide olur.
◊ukemâdan ek&er-i mu√a§§ılîn katında √iss-i müşterek ve «ayâl başka
başka …uvvetlerdir.
◊iss-i müşterek o …uvvettir ki ma√sûsâtın küllîsi ona te™eddî edip o
…uvvet ma√sûsâtın §ûretinden münfa¡il olur ya¡nî ma√sûsâtın §ûreti o
…uvvetin ma√allinde mürtesime ve münte…ışe olur ve ma√sûsât onda müctemi¡a olur. Ve «ayâl bir …uvvettir ki o …uvvet √iss-i müşterekte müctemi¡a
olan ma√sûsâtı √ıf@ eder ve √issten πâib olduktan sonra ma√sûsâtı imsâk
eder. Pes ma√sûsâtı …âbil olan …uvvet √âfı@a olup ma√sûsâtı imsâk eyleyen
…uvvete mübâyin ve muπâyir olur. Ve bu bâbda dahi ta√…î…-i √a…… feylesûfa müfavva∂dır ve her ne keyfiyyette olursa bu iki …uvvetin meskeni ve
mebde™-i fi¡lleri dimâπdan ba†n-ı mu…addem olur.
Ve √avâss-ı bâ†ınenin ikincisi bir …uvvettir ki ona e†ıbbâ müfekkire
tesmiye ederler ve mu√a……ı…ûn bir kerre müte«ayyile tesmiye ederler ve
kerre-i u«râ müfekkire tesmiye ederler. Eger bu …uvvet-i me≠kûreyi bizim
gelecek zamânda beyân eyleyeceğimiz …uvve-i vehmiyye-i √ayvâniyye
isti¡mâl eder ise yâ«ûd o …uvvet bi-nefsihâ nühû∂ ve …ıyâm eyleyip ef¡âl-i
ma¡hûdesini işler ise ona müte«ayyiliyye tesmiye ederler; eger o …uvvete
…uvve-i nu†…iyye ya¡nî ≠ihn i…bâl eyleyip o …uvvet-i nu†…iyye …uvve-i &âniye-i √ayvâniyye-i me≠kûreyi …uvve-i nu†…iyyenin o …uvvetten intifâ¡ eyleyeceği ma√alle §arf eyler ise ona müfekkire tesmiye olunur. Ve bu …uvvet
ile …uvvet-i ûlâ arasında far… budur ki …uvve-i ûlâ §uver-i ma√sûsâtı yâ
…âbile olur √iss-i müşterekte olduğu gibi yâ«ûd √iss-i müşterekte müctemi¡a
olan §ûreti √âfı@a olur «ayâlin olduğu gibi. Ve bu …uvvet-i &âniye «ayâlde
müstevda¡ olan ma√sûsâtta terkîbden ve taf§îlden nâşî ta§arruf gibi ta§arruf
eyler, ba¡∂ı kerre √iss-i müştereke te™eddî eden §ûret mi&lli §ûreti isti√∂âr
eder ve def¡aten u«râ √iss-i müşterekte olan §ûretin mu«âlifi ve mübâyini
olan §ûretler isti√∂âr eder, insân-ı †âir ve zümürrüdden cebel isti√∂âr ettiği
gibi. Ammâ «ayâl √iss-i müşterekten her ne a«≠ eyledi ise me™«û≠ ve
ma…bûlünü isti√∂âr eyler. Bu …uvvetin ya¡nî müte«ayyile ve müfekkirenin
meskeni dimâπdan ba†n-ı evsa† olur.
Ve bu …uvvet ya¡nî …uvvet-i müte«ayyile …uvvet-i u«rânın âleti olur
ki fi’l-√a…î…a √ayvânda müdrike-i bâ†ıne olan o …uvvet-i u«râ olur ve o
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…uvvet-i u«râya vehm derler. Ve bu …uvve-i vehm bir …uvvettir ki √ayvânda
o …uvvet √ükm eyler ki ≠i™b mehrûbun ¡anhüdür ya¡nî kurt dedikleri cânverden firâr olunmak emr-i lâzım olur. Ke≠âlik √ayvânda o …uvvet √ükm eyler
ki evlâd ma√bûb ve ¡alefe ta¡ahhüd eden kimse §adî… ya¡nî dost olup ondan
hereb ve firâr olunmaz. Ve bu ≠ikr olunan «u§û§lara √âkim …uvve-i vehm
olduğuna bu vech ile istidlâl olunur ki ≠ikr olunan √ükm …uvve-i nu†…iyye
sebîlinden ve †arî…inden olmaz ya¡nî ¡a…l ile olmaz. Ve ¡adâvet ve ma√abbet
ma√sûsâttan olmamakla √ayvân ¡adâvet ve ma√abbeti √avâss-ı @âhire
ile i√sâs eylemez. Pes &âbit olur ki bu vücûhla √âkim lâ-ma√âle ¡a…la ve
√avâss-ı @âhireye muπâyir …uvvet-i u«râ olur ve o …uvvet-i u«râ √ayvânda
¡adâvet ve ma√abbeti idrâk eder, zîrâ √ayvânda her ne …adar idrâk-i nu†… ve
idrâk-i ¡a…lî olmaz ise πayr-i nu†…î olan bir nev¡ idrâk olur ve çok a√kâmda
insân dahi bu …uvveti isti¡mâl eyler. İnsân o …uvveti isti¡mâlde √ayvân-ı
πayr-i nâ†ı… mecrâsında cereyân eyler. Ve bu …uvve-i vehm «ayâle muπâyir
olur, zîrâ «ayâl ma√sûsâtı √iss-i müşterekte √ıf@ edip &âbit kılar.
Ve …uvve-i vehm ma√sûsâtta olan πayr-i ma√sûs ma¡ânîde √ükm eyler.
Ke≠âlik …uvve-i vehm müfekkire ve müte«ayyileye dahi muπâyir olur, zîrâ
müfekkire ve müte«ayyile ef¡âline √ükm tâbi¡ olmaz, ammâ bu …uvvetin
ef¡âline √ükmün-mâ tâbi¡ olur belki bu …uvvetin fi¡li ancak √ükmün-mâ
olur. Ve müte«ayyilenin ef¡âli ma√sûsâtta terkîb olur ve …uvve-i vehmin
fi¡li ma√sûstan «âric πayr-i ma√sûs ma¡nânın ma√sûsta vücûduna √ükm olunur, nitekim √ayvânda olan √iss-i müşterek ma√sûsâtın §ûretlerine √âkim
olduğu gibi ke≠âlik √ayvânda …uvve-i vehm dahi o §ûretlerden …uvve-i
vehm te™eddî eden §ûretin ma¡ânîlerine √âkim olur onun için ki o ma¡ânî
√isse te™eddî eylemeyip ancak …uvve-i vehme te™eddî eyler. Ve ba¡∂ı nâs
bu …uvve-i vehme mecâzı irtikâb edip ta«ayyül tesmiye eder. O kimse için
tesmiye-i me≠kûresinde be™s olmaz, zîrâ tesmiyede münâza¡a ve ı§†ılâ√ta
müşâ√√a olmaz belki tesmiye edici kimseye vâcib olan ma¡nâsı ma¡lûm ve
müteşâbihlerinden mümtâz olan ismler ile tesmiye eylemektir.
Ve bu …uvve-i vehmin ta¡arrüfüne ve bilmesine †abîb olan ta¡arru∂ eylemez onun için ki bu …uvve-i vehmin ef¡âlinin ma∂arratları bu …uvvetten
evvel olan «ayâl ve müte«ayyile ve sonra olan ≠ikri âtî √âfı@a …uvvetlerinin ef¡âlinin ma∂arratlarına tâbi¡dir. ‰abîb ancak o …uvâya ta¡arru∂ eyler
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ki onun ef¡âlinde ma∂arrat ola ve o ma∂arrat sû™-i mizâc veyâ«ûd fesâd-ı
terkîb gibi mara∂ ola ve o mara∂ olan ma∂arrat bilâ-vâsı†a …uvvetin fi¡linden √âdi& ola, ammâ o …uvvet ki onun ma∂arratı bi’≠-≠ât o …uvvetin fi¡line
lâ√ı… olmaya belki o ma∂arrat bi’≠-≠ât kendiden mu…addem olan veyâ«ûd
sonra olan …uvve-i u«rânın fi¡line lâ√ı… olup kendi fi¡line ¡urû∂u bi’l-vâsı†a ola. O mara∂ …uvve-i u«râdan nâşî olan sû™-i mizâcdan √âdi& olduğunu ta¡arrüf edip bilmek †abîbe kifâyet eder, bâ…î …uvveti bilmek †abîbe
vâcib olmaz, zîrâ †abîbe vâcib olan ma¡rifet o ma¡rifettir ki tedârük-i ¡ilâc
veyâ«ûd mara∂dan √ıf@ ve §ıyânet o ma¡rifete teva……uf eyleye. Bu teva……uf
ise ancak bi’≠-≠ât fi¡linde ma∂arrat-ı me≠kûre olan …uvâlara olur, bi’l-¡ara∂
fi¡linde ma∂arrat olan …uvâlara olmaz.
◊avâss-ı bâ†ınenin üçüncüsü …uvve-i √âfı@adır, ona …uvve-i mü≠ekkire
dahi derler.
¡İnde‘l-e†ıbbâ bâ†ında olan √avâss bu ≠ikr olan üç ¡aded √âsseye
mün√a§ırdır. O üç ¡aded √âsse √iss-i müşterek ve müte«ayyile ki ona
müfekkire dahi derler idi, o iki …uvvet ile √âfı@adır lâkin √ukemâ katında
meşhûr olan √avâss-ı bâ†ıne beştir, √iss-i müşterek ve «ayâl ve müte«ayyile
vehm ve √âfı@a …uvvetleridir. Lâkin √ukemâdan ba¡∂ıları müte«ayyile ile
vehmi …uvve-i vâ√ide ¡add edip bâ†ında olan √avâss dört ¡aded √âssedir
derler. O i«tilâfa işâret için §â√ib-i ¢ânûn ”وا א ـ ــא כـ ه ا ــאء و ـ ا א ـ
“
ا
 او ا اdiye buyururlar.
Ve bu …uvve-i √âfı@a ma√sûsâtta olup ma√sûsâtın §uver-i ma√sûselerinden mâ-¡adâ …uvve-i vehme te™eddî eden ma¡ânî-i i cüz™iyyelerin «ızânesi
olur. Ve bu …uvvetin mev∂i¡i dimâπın üç ba†nından ba†n-ı mu™a««ar olur.
Ve bu ma…âmda bir ma√all vardır ki onda na@ar-ı √ükmî ve ba√& ve
teftîş olunmak lâyı… olur onun için ki işbu √âfı@a …uvvesinde iki menfa¡at
vardır: Menfa¡at-i ûlâ budur ki ≠ikr olunan ma¡ânî-i cüz™iyyelere o …uvvet
«ızâne ve √ırz olup ma¡ânîyi √ıf@ eder. Ve menfa¡at-i &âniye budur ki vehmin ma«zûnâtından πâib ¡ani’l-√ıf@ olan ma¡ânî-i cüz™iyyeleri istircâ¡ ve
istirdâd eyler. Pes bu iki menfa¡atin fâ¡ili …uvve-i vâ√ide olup o …uvvet-i
vâ√ideye menfa¡at-i ûlâyı ifâdesi için √âfı@a ve menfa¡at-i &âniyeyi fâ¡il
ve müfîd olduğu için mü≠ekkire tesmiye olunmak i√timâli olduğu gibi
o iki menfa¡atin fâ¡ili başka başka …uvvetler olmak i√timâli dahi vardır.

Tahbîzü’l-Mathûn

Bunu tefa√√u§ ve √a……a teva§§ul feylesûfa lâzım olur, †abîbe bu bâbda
√a…… ne vech ile idiğinden vu…ûf îcâb olunmaz, zîrâ iki menfa¡atin fâ¡illeri başka başka …uvvetler dahi olsa o iki …uvvetlerin mev∂i¡i [30b] olan
dimâπdan ba†n-ı mu™a««ar ma√all-i vâ√id olur ve lâ-ma√âle âfât evvelâ
o ma√alle ¡ârı∂ olup o vech ile o iki …uvvetten her birine i§âbet eden
âfât u«râ …uvvetin âfâtına mücânis olmakla tedbîr ve mu¡âlecede mütte√id olup ≠ikr olunan iki i√timâlden biri ta¡yîn olunmağın †abîbe menfa¡ti
olmaz. Bu …uvvetten na@ar-ı †abîbe sâ…ı† olduysa …uvâ-yı nefsâniyyeden
bu ≠ikr olunan …uvvetlerden mâ-¡adâ nefs-i müdrike ya¡nî …uvve-i
nâ†ı…a-i insâniyyeden †abîbin na@arı bi-†arî…i’l-evlâ sâ…ı† olur. ‰abîbin
na@arı ancak üç ¡aded …uvvete ma…§ûr olur ki o …uvvetler √iss-i müşterek
ve müfekkire ve √âfı@adır.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fi’l-¢uva’n-Nefsâniyyeti’l-Mu√arriketi
Nefsâniyye …uvâlarından …uvve-i mu√arrike o …uvvettir ki o …uvvet
veterleri teşnîc ve ter«iye eder ve o sebebden a¡∂â ve mefâ§ıl √areket eder
bu †arî… ile ki ¡a∂alden nâbit olan veter ¡a∂alin inbisâ†ı ile münbası† olup ¡u∂v
dahi münbası† olur ya¡nî o ¡u∂v açılır ve ¡a∂alin teşennücü ve ta…allu§u ile o
¡a∂alin veteri dahi teşennüc ve te&ennî edip bükülür ve ¡u∂v dahi mün…abı∂
olur. Ve bu …uvvetin menfe≠i ve ma√alli ¡a∂ale mutta§ıl olan ¡a§abda olur.
Ve bu …uvve-i mu√arrike cins-i vâ√iddir lâkin mebâdî-i √arekâtın tenevvu¡u √asebiyle o cins-i vâ√idin ta√tında envâ¡ olur. Ve mebâdî-i √arekât
¡a∂alâttır ki her birinde bir nev¡ †abî¡at olur ki o bev¡ †abî¡at ¡a∂ale-i u«râda
mevcûd olmaz. Ve bu …uvve-i mu√arrike icmâ¡ı mûcib olan vehm …uvvetinin √ükmüne tâbi¡ olur.69
Ve fenn-i evvelin sitte-i te¡âlîminden ta¡lîm-i sâdis bir cümle ve bir fa§l
üzere tertîb olunmuştu, cümle-i me≠kûrenin fu§ûl-i sittesi bu ma…âmda
müntehî olup mu§annif ta¡lîm-i me≠kûrun fa§lına şürû¡ edip dedi:
69

Bu ma…âmda @âhir olan, terkîb-i …uvve-i mu√arrike icmâ¡a tâbi¡dir demek idi,
lâkin icmâ¡ ne idiğinin ≠ikri mürûr etmemekle ta¡bîr-i me≠kûrdan ¡udûl olundu.
¡Allâme bu vechi sev… eder lâkin icmâ¡ı o dahi beyân eylemez. Bu icmâ¡ …uvve-i
şev…iyyeye ve …uvve-i vehme muπâyir bir nesnedir, ta¡rîfi budur:
” ا ما ـ
“ א رادة وا כ ا
وا ك و ا
ا دد ا
ا را ي م
ا א
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el-Fa§lu’l-A«îrü Fi’l-Ef¡âli
Biz deriz ki efâ¡îl ya¡nî ef¡âl iki …ısmdır: Bir …ısm-ı ef¡âl-i müfrededir.
O fi¡l-i müfred bir …uvvet ile tamâm olur, ha∂m gibi. Ve ikinci …ısmı iki
…uvvet ile tamâm olur, şehvet-i †a¡âm gibi, zîrâ şehvet-i †a¡âm iki …uvvet ile
tamâm olur, biri …uvve-i câ≠ibe-i †abî¡iyye ve …uvve-i u«râ fem-i mi¡dede
olan …uvve-i √assâsedir. Şehvet-i †a¡âm bu iki …uvvetin fi¡li ile tamâm olup
iki fi¡lden mürekkeb olur.
Ammâ câ≠ibenin fi¡li budur ki o …uvvet ¡u∂vda olan lîf-i mü†âvili ta√rîk
edip lîften fi¡l-i ce≠bi o …uvvet te…â∂î eder ve ru†ûbâttan √â∂ır olanı imti§â§
eder ya¡nî ma§§ edip sorar.
Ammâ …uvve-i √assâsenin fi¡li a«lâ† fa§lında taf§îlen …ı§§ası mürûr eden
şehvete tenbîh edici sevdânın fem-i mi¡deyi le≠¡inden √âdi& olan infi¡âli
i√sâs eyler. Ve bu şehvet-i †a¡âmda câ≠ibenin fi¡li kifâyet eylemeyip
…uvve-i √assâse fi¡line √âcet olmadığının delîli budur ki o …uvve-i √assâseye âfet i§âbet eylese cû¡ tesmiye olunan ma¡nâ bâ†ıl olur ve her ne
…adar beden πıdâya mu√tâc olsa yine şehvet-i †a¡âm mevcûd olmaz. Ve
…uvve-i câ≠ibede âfet yok iken mücerred …uvve-i √assâsede âfet olmakla
şehvet bâ†ıl olmak delâlet eder ki şehvet iki …uvvetin fi¡lleri ile tamâm olur.
Şehvet-i †a¡âm gibi izdirâd ya¡nî yutmak dahi iki …uvvet ile √â§ıl olur.
O iki …uvvetin biri câ≠ibe-i †abî¡iyye ve …uvvet-i u«râ câ≠ibe-i irâdiyyedir.
¢uvvet-i ûlânın fi¡li fem-i mi¡dede ve merîde olan lîf-i mü†âvil ile tamâm
olur. Ve …uvvet-i &âniyenin fi¡li izdirâd ve ibtilâ¡ için ma«lû… olan ¡a∂alin lîfi
ile tamâm olur. Her kaçan bu iki …uvvetin birine âfet i§âbet eylese izdirâd
ve ibtilâ¡ ¡usretli olur. Sen müşâhede ve mu¡âyene edersin ki kaçan bizde
şehvet-i §âdı…a mevcûd olmasa iştihâ eylediğimiz nesneyi ibtilâ¡ bizim üzerimize ¡usretli olur ve belki biz bir nesneden teneffür edip …uvve-i câ≠ibe-i
şehvâniyye nefret eyledikten sonra o nesneyi ibtilâ¡ eylemek …uvve-i irâdiyye üzere ¡usretli olur.
Şehvet ve izdirâd gibi ¡ubûr-ı πıdâ ya¡nî lo…manın boğazdan geçip mürûr
eylemesi dahi iki …uvvet ile tamâm olur: O iki …uvvetin biri πıdânın munfa§ıl
olduğu ¡u∂vun …uvvet-i dâfi¡ası ve …uvvet-i u«râ πıdânın müteveccih olduğu
¡u∂vun …uvvet-i câ≠ibesi olur. Sebîleynden ya¡nî dübürden ve fercden &üflün
ve mâiyyetin «urûcu dahi ≠ikr olunan câ≠ibe-i dâfi¡a …uvvetleriyle olur.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ve ba¡∂an olur ki fi¡lin mebde™i iki …uvvet olur, birisi …uvve-i nefsâniyye ve birisi …uvve-i †abî¡iyye olur. Ve ba¡∂an dahi olur ki fi¡lin sebebi
bir …uvvet ve bir keyfiyyet olur, mâddeyi ¡u∂va ib§ıbâbdan mâni¡ olan
tebrîd gibi, zîrâ bürûdet bir keyfiyyettir ki ¡u∂va in§ıbâb §adedinde olan
mâddeyi in§ıbâbdan men¡ edici …uvvet-i dâfi¡anın mu…âvemetine mu¡în
olup ikisini def¡ ederler. Ve keyfiyyet-i bâride mâdde-i fâsideyi bi’≠-≠ât
iki sebeb ile men¡ eder: Sebeb-i evvel bürûdetin mâddeyi taπlî@idir ve
sebeb-i &ânî mesâmmı bürûdetin ta∂yî…i olur. Ve üçüncü bir vech dahi
vardır ki keyfiyyet-i bâride o vech ile mâddeyi bi’l-¡ara∂ def¡ eder, zîrâ
keyfiyyet-i bâride mâddeyi câ≠ibe olan √arâreti i†fâ edip söndürür ve
√arâretin sönmesiyle ce≠b bâ†ıl olup mâddenin in§ıbâbı ∂a¡îf olur. Ve
ke&îf câ≠ibe bu vechlerin «ilâfıyla olur ya¡nî √arâret ile ve mâddenin
ter…î…i ve mesâmmâtın teftî√i ile olur. Ve «alânın dahi câ≠ibe olduğu
mürûr etmişti lâkin gerek √arâret ve gerek ı∂†ırâr-ı «alâ evvelâ la†îfi ce≠b
eder ba¡dehu ke&îfi ce≠b eder. Ammâ †abî¡î olan …uvvet-i câ≠ibe evfa… ve
elya…ı ce≠b eder yâ«ûd ce≠binin †ab¡ına «â§§ olan nesneyi ce≠b eder. Pes
ba¡∂ı kerre ek&ef olan evfa… ve a«a§§ olmakla la†îfi ce≠b etmeyip ek&efi
ce≠b eder, †ı√âlin câ≠ibesi ve merârenin câ≠ibesi la†îfi ce≠b ettiği gibi
Allâhu a¡lem.70

70

Ma¡lûm ola ki bu fenn-i evvel umûr-ı †abî¡iyye √a……ında va∂¡ ve tertîb olunmuştur
lâkin mu§annif altı ta¡lîm üzere fenn-i evveli kesr ve tecziye eyledi. Ve ta¡lîm-i
evvelde †ıbbın ta¡rîf ve mev∂û¡unu beyân edip bâ…î beş ta¡lîmde umûr-ı †abî¡iyyeyi beyân eyledi. Umûr-ı †abî¡iyye ise yedidir, lâkin ef¡âl ve …uvâyı ta¡lîm-i
vâ√idde beyân eyledi ve ervâ√ı münâsebet düştükçe mesâil-i …uvâ e&nâsında ≠ikr
eyledi. Ve ta¡lîm-i «âmisin bir fa§lında a¡∂âyı beyân eyleyip bâ…î fu§ûlünde teşrî√
beyân eyledi. Ve umûr-ı †abî¡iyyenin müfredâtı bunlardır: erkân, mizâc, a«lâ†,
a¡∂â, ervâ√, …uvâ, ef¡âl.
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el-FENNÜ’¿-¿ÂNÎ MİNE’L-KİTABİ’L-EVVELİ
FÎ-±İKRİ‘L-EMRÂ∞İ ve’l-ESBÂBİ ve’l-A¡RÂ∞İ
YEŞTEMİLÜ ¡ALÂ-¿ELÂ¿ETİ TE¡ÂLÎM
et-Talîmü’l-Evvelü Fî-±ikri‘l-Emrâ∂i ve
Hüve ¿emâniyetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Beyânı’s-Sebebi ve’l-Mara∂ı ve’l-¡Ara∂ı
Biz deriz ki ¡ilm-i †ıbbda 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.
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 …ısmdır: ¢ısm-ı evvel mizâc-ı πayr-i
†abî¡îdir ve …ısm-ı &ânî terkîb-i πayr-i †abî¡îdir.
¡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¡ †abî¡îye mü∂âdd olsun, …ûlınc 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† üzere √umreti gibi.
Ve onların em&ilelerinden sebebin mi&âli ta¡affün olur ya¡nî √ummâya
ta¡affün sebeb olur. Ve mara∂ın mi&âli √ummâdır ve ¡ara∂ın mi&âli ¡a†aş
ve §udâ¡dır. Bu ≠ikr olunan em&ile âfetin cemî¡ bedene ¡ârı∂ olduğu §ûrete
na@ar ile olur. Ammâ ¡u∂v-ı vâ√ide ma«§û§ §uver em&ilelerinden sebebin
mi&âli ¡ayna mün√adire olan ev¡iyenin ve mecrâların mevâdd ile imtilâsı ve
dolu olması olur. Ve mara∂ın mi&âli †aba…ât-ı ¡aynda †aba…a-i ¡inebiyyede
olan südde olur. Ve bu mara∂ emrâ∂-ı terkîbden bir mara∂-ı âlîdir ya¡nî
¡u∂v-ı mürekkebde terkîbe ¡ârı∂ bir mara∂-ı müfreddir, nitekim mara∂-ı
sâbı… mizâca √âdi& bir mara∂ olduğu gibi. Ve o mara∂-ı ¡aynın ¡ara∂ına
mi&âl ib§ârın fı…dânı ya¡nî mer™iyyâtı ¡adem-i rü™yetidir. Ve meslûle göre üç
em&ileden sebebin mi&âli √iddetli nezle olur ve mara∂ın mi&âli riyede ya¡nî
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akciğerde olan olan …ur√a olur ve ¡ara∂ın mi&âli iki vecnelerin kızıl olması
ve a@fârın ya¡nî tırnakların inci≠âbı ve çekilmesidir.
¡Ara∂ ile delîl ≠âten bir olup i¡tibâren müteπâyir olurlar, zîrâ mara∂a
tâbi¡ olan emre ≠âtı i¡tibârı ile veyâ«ûd ma¡rû∂un lehine ve metbû¡una …ıyâs
ile ¡ara∂ tesmiye olunur. Ammâ †abîb o emr-i tâbi¡i mü†âla¡a edip ondan
mâhiyyet-i mara∂ı ma¡rifete †abîbin sülûku i¡tibârı ile delîl tesmiye olunur.
Ve ba¡∂ı kerre mara∂ mara∂-ı â«ere sebeb olur …ûlınc gibi, zîrâ …ûlıncın kendisi mara∂dır ve ba¡∂an o mara∂-ı …ûlınc πaşy mara∂ına ve fâlic
mara∂ına ve §ar¡ mara∂ına sebeb olur. Belki ba¡∂ı kerre bir mara∂ın ¡ara∂ı
mara∂-ı â«ere sebeb olur, …ûlıncın ¡ara∂ı olan veca¡-ı şedîdi πaşye ve yine
veca¡-ı şedîd ¡u∂v-ı mütevecci¡in te…arru√una sebeb olduğu gibi. Ve veca¡-ı
şedîdin …ur√a-i me≠kûreye sebeb olması onun içindir ki √arâret-i veca¡
mâddeyi ¡u∂v-ı mütevecci¡e ce≠b eder ve ¡u∂v dahi o mâdde-i mec≠ûbeyi
dâfi¡asında veca¡a binâen ∂a¡f olmakla def¡ edemeyip …abûl etmekle o ¡u∂v
müteverrim ve müte…arri√ olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡ara∂ın kendisi mara∂ olur
ve ba¡∂ı kerre [31a] şey™-i vâ√id kendi ≠âtında mara∂ ve …abli i¡tibârıyla
¡ara∂ ve bu¡duna na@ar ile sebeb olur, sill mara∂ında olan √ummâ gibi, zîrâ
o √ummâ ≠âtına na@ar ile mara∂ ve …ablinde olan …ur√a-i riyeye na@ar ile
¡ara∂ ve ∂a¡f-ı mi¡deye sebeb olur. Mi&âl-i â«eri dahi √ummâdan √âdi& olan
§udâ¡-ı müsta√kemdir, zîrâ o §udâ¡-ı müsta√kem ≠âtında mara∂, …abline
na@ar ile ¡ara∂ ve o §udâ¡ bersâm yâ«ûd sersâm mara∂ına sebeb olur, Allâhu
ta¡âlâ a¡lem.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-A…sâmı A√vâli’l-Bedeni ve Ecnâsi’l-Emrâ∂ı
Beden-i insânın Câlînûs katında üç √âli vardır:
◊âl-i ûlâ §ı√√attir. ~ı√√at bir hey™ettir ki o hey™et ile beden-i insân mizâcında ve terkîbinde bir √âlet üzere olur ki o √âletten için insânın …uvâ-yı
†abî¡îlerinden …uvâ-yı †abî¡îlerinin ef¡âli §a√î√aten ve selîmeten §âdır olur.
Ve √âl-i &âniye mara∂dır. Mara∂ beden-i insânda bir hey™ettir ki hey™et-i
§ı√√ate mü∂âdde olur.
Ve √âl-i &âli&e §ı√√at ile mara∂ arasında bir √âl-i u«râdır. Ve o √âli
Câlînûs re™y ve i&bât eder onun için ki §ı√√at ve mara∂da kemâl ve ef¡âlde
şümûl i¡tibâr eyler. O ebdân ki §a√î√ olup lâkin §ı√√atinin kemâli olmasa,
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meşâyı«ın ve e†fâlin ebdânı mi&lli veyâ«ûd o ebdân mara∂ından §ı√√ate
ta√avvül edip mara∂ının kemâli zâil olmasa, nâ…ıh mi&lli. Câlînûs bu mi&lli
ebdânı √âlet-i &âli&e i¡tibâr edip o ebdân §a√î√ değildir ve marî∂ dahi değildir belki beynehümâda mütevassı† bir √âli olur der. Ke≠âlik beden-i vâ√id
va…t-i vâ√idde hem §a√î√ ve hem marî∂ olsa o dahi Câlînûs katında √âlet-i
&âli&e üzeredir. Ve va…t-i vâ√idde beden-i vâ√idin §a√î√ ve marî∂ olması
vücûhla ta§avvur olunur:
Vech-i evvel beden-i vâ√idden iki ¡u∂va na@ar ile olan §ı√√at ve mara∂ın
ictimâ¡ıdır; gözleri görmeyip a¡∂â-i sâiresi §a√î√a olan şa«§ gibi.
Ve vech-i &ânî ¡u∂v-ı vâ√idden iki mütebâ¡id cinslerde §ı√√at ve mara∂ın
ictimâ¡ıdır, bir ¡u∂vun mizâcı §a√î√ olup terkîbi marî∂ olan şa«§ gibi.
Ve vech-i &âli& ¡u∂v-ı vâ√idden müte…ârib iki cinste §ı√√at ve mara∂ın
ictimâ¡ıdır, ¡u∂v-ı vâ√id şeklde §a√î√ ve va∂¡ mi…dârda marî∂ olmak gibi
yâ«ûd iki keyfiyyet-i münfa¡ilede ya¡nî ru†ûbet ve yübûsette §a√î√ olup iki
keyfiyyet-i fâ¡ilede marî∂ olmak gibi.
Ve vech-i râbi¡ şa«§-ı vâ√idde iki fa§l ve va…t √asebiyle §ı√√t ve mara∂ın
ictimâ¡ıdır, şa«§-ı vâ√idin fa§l-ı şitâda §a√î√ olup ve eyyâm-ı §ayfta marî∂
olması gibi.
Emrâ∂ …ısmet-i evveliyye ile iki …ısma mün…asım olur: …ısm-ı evvel
müfred, …ısm-ı &ânî mürekkeb olur. Ve emrâ∂-ı müfredden bir nev¡ emrâ∂-ı
mizâc ve nev¡-i â«er emrâ∂ terkîb olur; gelecek va…t ve zamânda bunları
biz beyân eyleriz. Ve mara∂-ı mürekkeb iki mara∂ veyâ«ûd ikiden ziyâde
emrâ∂ müctemi¡a olur ki o müctemi¡a olan mara∂ların mecmû¡undan bir
mara∂-ı â«er √âdi& ve √â§ıl olur.
Biz evvelâ emrâ∂-ı müfrede ile bed™ eyleriz, ve biz deriz ki emrâ∂-ı müfredenin ecnâsı üç ¡aded olur:71
Cins-i evvel a¡∂â-i müteşâbihetü’l-eczâya mensûb olan emrâ∂dır ve o
cins-i evvel a§nâfı müştemil olur. Ve o cins-i evvel a¡∂â-i müteşâbiheye
nisbet olduğu onun içindir ki cins-i evvel olan emrâ∂ evvelâ ve bi’≠-≠ât
71

Emrâ∂-ı müfredenin bir nev¡i dahi vardır ki ona teferru…-ı itti§âl derler. Mu§annif
bu icmâlde onu ≠ikr eylemedi lâkin taf§îlde ≠ikr eder onun için ki bu teferru…-ı
itti§âlin evvelâ ¡urû∂u gâhîce a¡∂â-i müteşâbiheye ve gâhîce a¡∂â-i mürekkebeye olur, birine ma«§û§ olmayıp emrâ∂-ı müşterekeden olur ve iki me≠kûr olan
nev¡lerin her birine ma«§û§ olur. Bu ma¡nâ sana …arîben mütta∂ı√ ve âşikâr olur.
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müteşâbihü’l-eczâ™ olan a¡∂âya ¡ârı∂a olup ba¡dehu a¡∂â-i müteşâbihe √asebiyle ve vâsı†asıyla a¡∂â-i mürekkebeye ¡ârı∂ olur ve mümkin olur ki a¡∂â-i
mürekkebe eczâsından olan bir cüz™-i müteşâbihe sû™-i mizâc ¡ârı∂ olup
a¡∂â-i mürekkebe bi’l-cümle mu¡tedilü’l-mizâc ola. Ammâ bunun ¡aksini
ta§avvur mümkin olmaz, me&elâ yedden cüz™-i müteşâbih olan ¡a§aba sû™-i
mizâc-ı √ârr i§âbet eylese mümkin olur ki ¡u∂v-ı âlînin ve mürekkeb olan
yedin mizâcı §a√î√ ola onun için ki yedde olan ¡a§abın i¡tidâlden zâid √arâreti yedde olan bi’l-cümle eczânın mizâc-ı terkîbîsini ta¡dîl eyleyip mecmû¡-ı mürekkeb ya¡nî yedin kendisi §a√î√ ve yalnız ¡a§abda sû™-i mizâc-ı
√ârr ola. Ammâ yedin kendisinde ve mecmû¡-ı mürekkebde sû™-i mizâc-ı
√ârr olup ¡a§abda veyâ«ûd yedde olan eczâ-i müteşâbihe-i sâirede sû™-i
mizâc-ı √ârr olmamak muta§avver olmaz. Bu ma¡nâ şâhid ve burhân olur
ki sû™-i mizâc evvelâ a¡∂â-i müteşâbihetü’l-eczâya ¡ârı∂ olup ve bi’l-vâsı†a
a¡∂â-i mürekkebeye ¡ârı∂ olur.
Ve emrâ∂-ı müfrede ecnâsından cins-i &ânî emrâ∂-ı âliyye ya¡nî emrâ∂-ı
terkîbdir. ¡U∂v-ı âlî o ¡u∂vdur ki biraz müteşâbih olan eczâlardan mürekkeb olur, me&elâ ¡ayn ru†ûbetten ve ¡a§ab ve πışâdan ve sâir emrâ∂-ı ¡ayn
evâilinde teşrî√-i ¡ayn beyân olunduğu ma√allden beyân olunan eczâlardan
mürekkebdir. Bu cins-i &ânî mürekkebe ¡ârı∂ olur. Ve bu a¡∂âlara âliye tesmiye olunduğu onun içindir ki ef¡âle a¡∂âlar âlet olur.
Ve emrâ∂-ı müfredenin cins-i &âli&i o emrâ∂dır ki evvelâ ve bi’≠-≠ât
a¡∂â-i müteşâbiheye ¡ârı∂ olduğu gibi ke≠âlik evvelâ ve bi’≠-≠ât a¡∂â-i âliyeye dahi ¡ârı∂ olmak muta§avver olur.
Ve bi’≠-≠ât a¡∂â-i âliyeye ¡urû∂una delâlet eder o mara∂ ki a¡∂â-i
müteşâbihede ¡ârı∂ olmaksız yalnız terkîbe ¡ârı∂ olur ve mara∂dan bu cinse
teferru…-ı itti§âl olunur ve in√ilâl-i ferd dahi tesmiye olunur. Bu teferru…-ı
itti§âl gâhca müteşâbihetü’l-eczâya ¡ârı∂ olmayıp yalnız terkîbe ¡ârı∂ olur,
mefâ§ıla ¡ârı∂ olduğu gibi ve ba¡∂ı kerre ¡a@ma ve ¡a§aba ve ¡ır…a ya¡nî
damara ¡ârı∂ olur, sinir ve kemik ve damar yarılır, terkîb-i ¡u∂vda «alel
olmaz.
Ve bi’l-cümle bu emrâ∂-ı müfrede üç cins üzere olur:
Cins-i evvel o emrâ∂dır ki sû™-i mizâca tâbi¡ olur.
Cins-i &ânî a¡∂ânın sû™-i terkîbine tâbi¡ olur.
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Cins-i &âli& teferru…-ı itti§âle tâbi¡ olur.
Ve her bir mara∂ bu üç cinsin birine tâbi¡ olur. Sû™-i mizâc emrâ∂ı ma¡rûfe
ve meşhûredir ve ecnâsı on altı olur ve onların ≠ikrleri mürûr eyledi.
el-Fa§lu’&-¿âlî&ü Fî-Emrâ∂ı‘t-Terkîbi
Emrâ∂-ı terkîb dahi dört cinse mün√a§ır olur: cins-i evvel emrâ∂-ı «il…at;
cins-i &ânî emrâ∂-ı mi…dâr; cins-i &âli& emrâ∂-ı ¡aded; cins-i râbi¡ emrâ∂-ı
va∂¡dır.
Emrâ∂-ı «il…at dahi dört cinse mün√a§ır olur:
Emrâ∂-ı «il…atin 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 tesmiye
olunur, müsta…îm ve doğru olan ¡u∂vun i¡vicâcı gibi ve eğrinin dahi doğrulması gibi ve ke≠âlik müstedîr olan ¡u∂vun terebbu¡u gibi ya¡nî değirmi
olan ¡u∂vun dört kûşeli olması gibi ve murabba¡ olan ¡u∂vun istidâresi gibi.
Ve bu …ısm-ı a«îrdendir re™sin teseffu†u, eger o teseffu†tan fi¡le ∂arar i§âbet
eder ise.72
Re™s-i müseffa† o başa derler ki o başın …uddâm ve «alfinde olan nütû™un
ve yumruların biri veyâ«ûd ikisi ma¡an mevcûd olmaya. Ve dimâπın bu†ûnu
re™s-i müseffa†ta te∂ayyu… edip daralmakla dimâπa ve dimâπdan nâbit
olan a¡§âba ve ef ¡âllerine tesfî†ın ma∂arratı olur. Ve ke≠âlik bu …ısm-ı
a«îrdendir mi¡denin şiddet-i istidâresi, zîrâ mi¡denin şekl-i †abî¡îsi budur ki
mi¡deden §ulbü vely ve ta¡…îb eden †arafın …urbünde o ma√all müfer†a√ ve
¡arî∂ olur, istidâre §ûretinde tefer†u√ zâil olur. Ke≠âlik …ısm-ı a«îrdendir
√ade…ada fer†a√anın olması.
“Fer†a√a” ¡ar∂ ve en ma¡nâsınadır; yu…âlu: ــ أي ــ
 رأسVe
“√ade…a” ¡aynın sevâd-ı a¡@amıdır. ¡Allâme, ¢arşî’den na…l eyler ki
72

Re™sin eşkâl-i mevcûdesi dörttür: Bir şekl-i †abî¡îdir ki o şeklde …uddâm ve
«aşfte nütû™ ve irtifâ¡ olur, yemîn ve yesârda olmaz. İkinci nütû™ …uddâmda olmaz. Üçüncü nütû™ «alfte olmaz. Dördüncü nütû™ …uddâm ve «alfin ikisinde dahi
olmaz. Bu dördüncü vech üzere olan re™se re™s-i murabba¡ derler. Üç a«îrden her
birine re™s-i müseffa† derler. Yemîn ve yesârda nütû™ olup …uddâm [ve] «alfte olmamak veyâ«ûd dördünde dahi nütû™ olmak ve sâir terkîb-i &ünâî ve πayr-i &ünâîden √â§ıl i√timâlât-ı ke&îreden birinin «âricde vu…û¡u yoktur, vücûhu ma√allinde
mübeyyendir.
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§avâb olan “fer†a√atü’l-√ade…a” demeyip “fer†a√atü’l-celîdiyye” demektir,
“fer†a√atü’l-√ade…a” …alem-i nâsi«ten sehvdir, zîrâ √ade…anın mara∂ ile
fer†a√ası zâil olmaz belki cü≠âm mara∂ından celîdiyye ru†ûbetinin fer†a√ası
zâil olup müstedîr olur.
Ve emrâ∂-ı «il…atin cins-i &ânîsi emrâ∂-ı mecârîdir. Emrâ∂-ı mecârî dahi
üç §ınftır:
~ınf-ı evvel mecrânın tecvîfi genişip †abî¡îsinden ziyâde vâsi¡ olmaktır,
¡aynın inti&ârı ya¡nî ¡aynda &u…be-i ¡inebiyyenin ittisâ¡ı ve geniş olması gibi
ve dahi sebel gibi.
Sebel emrâ∂-ı ¡ayndan bir mara∂dır ki ¡aynda olan ¡urû…un ittisâ¡ından
√âdi& olur. ¡Allâme der ki e†ıbbâ sebeli ta√…î… edemeyip her biri @annlarına
ittibâ¡en bir türlü ta¡rîf ederler, √attâ Şey«-i Re™îs’in celâlet-i …adri @âhir
iken o dahi ta√…î… edememiştir.
Ve dahi §ınf-ı evvelin bir mi&âli dahi devâlîdir. Devâlî ayakta olan ¡urû…
un ittisâ¡ıdır.
Emrâ∂-ı mecârînin §ınf-ı &ânîsi mecrânın te∂ayyu…udur, &u…be-i ¡inebiyyenin ∂ayyi… olması gibi ve nefesin menfe≠lerinin ∂ayyi… olması gibi ve
merînin ∂ayyi… olması gibi.
Ve §ınf-ı &âli& mecrânın insidâdı olur, &u…be-i ¡inebiyyenin insidâdı ve
kebidde olan ¡urû…un ve πayrilerin insidâdı [31b] gibi.
Emrâ∂-ı «il…at ecnâsının üçüncü cinsi ev¡iye ve tecâvîf mara∂ıdır.73
O dahi dört §ınf üzeredir:
~ınf-ı evvel vi¡ânın kebîr olup tecâvîfin geniş olmasıdır, «u§yelerin kîsi
büyük olması gibi.
~ınf-ı &ânî vi¡ânın §aπîr olup tecvîfin dar olmasıdır, mi¡denin ∂ayyi…
olması gibi, ke≠âlik bu†ûn-ı dimâπın §ar¡ va…tinde ∂ayyi… olması gibi.
73

Sedîdî Şer√-i Mûcez’inde ba¡∂ı evhâma seb…at eder ki vi¡â™ ve tecvîf ve ba†n
ve mecrâ ve ta…¡îr şey™-i vâ√id olur. Bu vehmin sebebi bu me≠kûrların ma¡ânî-i
luπaviyyeleri müte…ârib olduğudur, lâkin ma¡ânî-i mu§†ala√aları mütebâyindir.
“Ta…¡îr” @âhir-i ¡u∂vda olan vehde ve çukur ma√alldir, …ademde olan a«ma§ gibi.
“A«ma§” …ademin altında yere değmeyen ma√alle derler. Ve ta…¡îrin bir mi&âli
dahi bâ†ını râ√a ya¡nî avucunun içi gibi. “Tecvîf” ¡u∂v bâ†ınında boş ma√alldir.
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™ münta…il ve müte√arrik
olursa ona mecrâ derler; eger bunlar mu¡teber olmaz ise ba†n derler.
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~ınf-ı &âli& vi¡ânın mümtelî ve münsedd olması ile olur, sekte va…tinde
dimâπın münsedd olması gibi.
~ınf-ı râbi¡ istifrâπ √asebiyle vi¡ânın «âlî ve boş olmasıdır, fera√-ı şedîde-i mühlike ve le≠≠et-i şedîde-i mühlike katında tecâvîf-i …albin demden
«âlî ve boş olması gibi.
Emrâ∂-ı «il…at ecnâsının dördüncüsü a¡∂ânın §afâyı√ı ve su†û√u emrâ∂ıdır. Onun §ınf-ı vâ√idi sa†√ın †abî¡atı «uşûnet üzere olmak iken emles
olmaktır, mi¡de ve em¡â sa†√larının emles olması gibi, zîrâ o ¡u∂vların
hey™et-i †abî¡iyyesi sa†√-ı bâ†ınları «uşûnet üzere olmaktır. Ve §ınf-ı â«eri
hey™et-i †abî¡iyyesi melâset iken «uşûnet üzere olmaktır, …a§abe-i riyenin
sa†√-ı bâ†ını gibi. ¢a§abe-i riyenin hey™et-i †abî¡iyyesi sa†√-ı bâ†ının melâset üzere olmasıdır, kaçan sa†√-ı bâ†ınında «uşûnet olsa ef¡âle mu∂ırr olup
mara∂ √â§ıl olur.
Emrâ∂-ı terkîbin dört cinsinin ikincisi emrâ∂-ı mi…dârdır. O dahi iki
§ınftır:
~ınf-ı evvel o mara∂dır ki onda ¡u∂vun mi…dârı ziyâde olur, dâ™-i fîl
gibi -dâ™-i fîl sâ…ın ve …ademin büyüyüp fîl dedikleri cânverin …adem ve
sâ…ına benzemektir- ve …a∂îbin ya¡nî ≠ekerin ziyâde büyük olması gibi. Ve
…a∂îbin büyük olmasına ferîsîmûs derler ve ba¡∂ı nüs«ada feryâsîmûs vâ…i¡
olmuştur. Ve dahi Ni…oma«us nâmında bir recüle ¡ârı∂ olan simen ve ¡i@am
gibi ki o recülün bi’l-cümle a¡∂âsına simen ve ¡i@am ¡ârı∂ olup √areketten
kaldı.74
~ınf-ı &ânî mi…dârın no…§ân olması ile olur, lisân ve √ade…adan her birinin ∂umûru ve küçük olması gibi ve dahi ≠übûl ya¡nî meşâyı«ın ve i«tiyâr
olanların §aπîr olup a¡∂âsı ve √acmi küçük olmak gibi.
Ve emrâ∂-ı terkîbin üçüncüsü emrâ∂-ı ¡adeddir. Emrâ∂-ı ¡adedin bir
§ınfı ¡adedin ziyâde olmasıdır, o ziyâde gâhca ziyâde-i †abî¡iyye olur, sinn-i
şâπıye gibi.
Bu ma…âmda 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. Ve bu ziyâde her ne …adar müte¡âref olan †abî¡iyye
74

¡Allâme, Câlînûs’tan √ikâye eder ki o recül Sümeryâ ehlinden idi, İs…alinavos
Hakîm ona mu¡âlece edip şifâ buldu.
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değil ise yine ona ziyâde-i †abî¡iyye derler onun için ki o zâid olan ¡u∂vun
cevheri ¡u∂v-ı †abî¡î cevheridir.75
Ve i§ba¡-ı zâide dahi sinn-i şâπıye gibidir. Ve gâhîce o ziyâde πayr-i
†abî¡î olur, sil¡a ya¡nî ur ve √a§ât bir mara∂dır ki ziyâde-i eczâdan √â§ıl olur
ve cevheri ¡u∂v-ı †abî¡î cevherlerinden birine benzemez.76
Ve emrâ∂-ı ¡adedin §ınf-ı â«eri ¡adedin no…§ân olması ile √â§ıl olur gerek
ise o no…§ân †ab¡da no…§ân olsun, bilâ-i§ba¡ ma«lû… olan şa«§ın mara∂ı gibi ve
gerek ise o no…§ân sonradan ¡ârı∂ olsun, i§ba¡ı …a†¡ olunan şa«§ın mara∂ı gibi.
Emrâ∂-ı terkîbin dördüncüsü emrâ∂-ı va∂¡dır. Câlînûs katında va∂¡
iki şey™ i…ti∂â eder, biri mev∂i¡ ve â«eri müşârekettir ya¡nî va∂¡-ı ¡ara∂ın
a…sâmı olan ma…ûlât-ı tis¡in biridir ve mâhiyyeti budur: Va∂¡ bir hey™ettir ki
o hey™et cism için √â§ıla olur, o cismin eczâsının ba¡∂ısının ba¡∂ısına nisbeti
sebebi ile. Pes o şey™ mev∂i¡ olur ve eczâların nisbeti müşâreket olur.
Ammâ emrâ∂-ı mev∂i¡ dörttür. Ve ba¡∂ı nüs«ada “ ” א ــ اض ا ــ ار ــ
vâ…i¡ olmuştur, bu nüs«a «a†âdır, zîrâ va∂¡ın mev∂i¡e ve müşârekete şümûlü
vardır. Ve mev∂i¡in emrâ∂ı dörttür ve müşâreketin emrâ∂ı ikidir. Ve bi’lcümle emrâ∂-ı sitte emrâ∂-ı va∂¡ olmakla emrâ∂-ı va∂¡ dörttür demek «a†â
olur. Şâri√ ¡Allâme bu vech ile bu ma√alli ta√…î… buyurdular.
Emrâ∂-ı mev∂i¡in dört …ısmının evvelkisi ¡u∂vun maf§alından in«ılâ¡ı
ya¡nî maf§alın iki ¡a@minde olan zâidenin √ufresinde «urûc-ı tâmm ile «urûcudur; bunun adına in«ılâ¡ derler.
İkinci …ısmı zâidenin √ufresinde nâ-tamâm zevâl ile zâil olmasıdır. Bu
…ısm-ı &âniye zevâl tesmiye olunur ve ba¡∂ılar ve&y tesmiye ederler. Fet…-i
75
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‰ûlünde tefâvüt veyâ«ûd mu¡vecc ve menkûs olan esnâna dahi şâπıye derler gerekse ¡adedi zâid olsun ve gerek olmasın lâkin ¡adedi zâid olmayan emrâ∂-ı va∂¡
ve emrâ∂-ı mi…dârdan olmakla bu ma√allden irâde §a√î√ olmaz.
Sil¡a ve √a§ât terkîb-i bedenden olmamakla tem&îlde istişkâl olunup ba¡∂ılar
@ufure ile ve ba¡∂ı â«erler ba¡∂ı kimselerde olan kuyruk ve boynuz gibi nesneler
ile tem&îl eylediler, zîrâ †avâif-i Etrâk’tan ba¡∂ı †âifede kuyruk olup dübürünü
örter ve bi’l-irâde √areket eder. Ve bilâd-ı ~în’de bir †âifede §alâbetli kuyruk olup
√areket eylemez ve sür¡at ile münkesir olur ve o kuyruğun kırılmasıyla o kimse
ölür √attâ o kimseler me&…ûb kürsîler itti«â≠ edip kürsînin &u…besinden kuyruklarını i«râc edip üzerinde otururlar, kuyruğun inkisârından i√tirâzen. Ekâbir-i
Şâm’ın birinde dahi mevtine …arîb boynuz gibi nesne @uhûr eylediğini √ikâye
ederler. Bu ma…âmda olan †avîlü’z-zeyl eb√â& ¡Allâme’nin şer√inde mes†ûrdur.
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mi¡avî dahi bu …ısm-ı &ânîdir, zîrâ bu mara∂ mürî†â77 tesmiye olunan mecrâ
ya¡nî «u§ye kîsinin femi ru†ûbet √asebiyle tevessu¡ edip genişir ve fev…inde
olan mi¡â veyâ«ûd &erb veyâ«ûd merâ…… kîs-i me≠kûra nüzûl edip mara∂-ı
fet…-i mi¡avî √âdi& olur, pes o nâzil olan ¡u∂v ma√allinden nâ-tamâm zevâl
ile zâile olmakla …ısm-ı &ânî efrâdından olur. Fet…in a…sâm-ı sâiresi ya¡nî
kîse ru†ûbetin nüzûl eylemesi in√ilâl-i ferd a…sâmından olmaz, zîrâ kîse
nüzûl eden ru†ûbet a¡∂â-i bedenden değildir ki ≠ikr olunan emrâ∂-ı mev∂i¡
a…sâmının ta¡rîfleri ona §âdı… ola.
Ve emrâ∂-ı mev∂i¡in üçüncü …ısmı budur ki zâide √ufresinden a§len zâil
olmadan ¡u∂v √areket eder lâkin o √areket mecrâ-yı †abî¡îye veyâ«ûd √areket-i irâdiyyeye mu«âlif olur, ra¡şe mi&lli.
¢ânûn’un ≠ikr eylediği vech üzere mi&âl olmağa §âli√ olur. Ra¡şenin
mâhiyyeti olmak üzere kibâr-ı e†ıbbâdan Şâri√ ¡Allâme’nin na…l buyurduğu
ma…âlât-ı §a¡betü’l-fehmi e≠hâna ta…rîb eder. Netîce-i ta…rîr ve eshel-i ta¡bîr budur ki ¡u∂v-ı mürte¡işin irti¡âşı mevâdd-ı πalî@anın in§ıbâbından √âdi&
olur onun için ki ¡u∂va mun§abbe olan mâdde-i πalî@a &i…ali √asebiyle
¡u∂vu mâddenin meyli †arafına dâimâ ta√rîk eder. ¿i…alden nâşî olan √arekete √areket-i †abî¡iyye tesmiye olunur. Ve o ¡u∂v-ı mürte¡işin ¡a∂alâtından
olan √areket-i irâdiyye …uvvesi mâddeye fi¡l-i me≠kûrunda mu¡âvenet edip
mâddenin meyli cânibinin «ilâfı cânibine ¡u∂vu bi’l-irâde redd ve ta√rîk
eder lâkin mâddenin meyl-i †abî¡îsi dâimî olmakla …uvve-i mu√arrike-i
irâdiyye ¡ale’d-devâm meyl-i †abî¡îye mu…âvemetten ¡âcize olup merreten
mu…âvemet edip meylin cânib-i «ilâfına ¡u∂vu redd ve ta√rîk eder ve merreten
u«râ …uvve-i irâdiyyeye fütûr gelip mütâreke etmekle meyl-i †abî¡î cânibine ¡u∂vuna √areket eder. Meyl-i †abî¡î ile …uvve-i irâdiyye iki emrden biri
√âdi& olunca …adar ya¡nî §ı√√at yâ«ûd mevt ¡ârı∂ olunca …adar bu vech ile
mu…âvemetten «âlî olmaz. Pes ¡u∂v-ı mürte¡iş meyl-i †abî¡î cânibine √areket
eyledikte o √areket √areket-i irâdiyye mecrâsı üzere olmaz ve o ¡u∂v irâde
cânibine √areket eyledikte o √areket mecrâ-yı †abî¡î üzere olmaz. Ve‘l√â§ıl mürte¡işin her √areketi meylin yâ«ûd irâdenin «ilâfları câniblerine
olmaktan «âlî olmaz ve bu §ûrette olan √arekette mefâ§ılda olan zâideler
77

“Mürî†â” o mecrâ-yı ∂ayyi…tir ki §ıfâ…ın urbiyeteyn katında ictimâ¡ından √âdi&
olur ve «u§yelerin kîsi onda teferru¡ olur.
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√ufrelerinden zâil olmaz. Ve ¢ânûn’un o √arekete ـ
ـ ا ـ ىا
” ـ
“ او ا راديdediği tamâmen vâ…ı¡a mu†âbı… ve mi&âl-i müme&&ele muvâfı…
olur. Ba¡∂ı kütübde ra¡şe ¡u∂va mun§abb olan «ıl†-ı le≠≠â¡ın le≠¡inden √âdi&
olan ı∂†ırâbdır diye ta√rîr olduğuna göre yine …ısm-ı &âli&e mi&âl olur lâkin
¢ânûn’un o √arekete “ــ او ا رادي
ــ ا ــ ى ا
” dediği bu ma¡nâda
@âhir değildir.
Emrâ∂-ı mev∂i¡in dördüncü …ısmı ¡u∂vun mev∂i¡inde lüzûmu ve ¡adem-i
√areketidir. Bu mara∂ mefâ§ılın ta√accüründen √âdi& olur, ni…ris mara∂ında
maf§alın ta√accürü gibi.
Ni…ris78 …ademde olan mefâ§ılın veca¡ına derler, o veca¡ topuklara
ve parmakların maf§allarına ve ek&eriyyâ baş parmağın maf§alına ¡ârı∂
olur. Ve ek&eriyyâ maf§al-ı …ademde sâir a¡∂âlar ve mefâ§ılından ziyâde
mevâdd-ı rediyye müte√accir olur. Ve ke&ret-i ta√accürün sebebi üçtür:
Sebeb-i evvel †abîbin «a†âsıdır, …able’n-nu∂c mu√allilât isti¡mâl etmekle
†abîb «a†â eder.
Sebeb-i &ânî yine †abîbin mu«addirâtı çok isti¡mâl etmekle «a†âsıdır.
Sebeb-i &âli& mun§abbe olan mâddenin ≠âtında πıl@atidir.
±ikri mürûr eylediği üzere va∂¡da iki emr bulunurdu, biri mev∂i¡ ve biri
müşâreket idi. Mev∂i¡in emrâ∂-ı erba¡ası beyânı tamâm olup müşâreketin
emrâ∂ına şürû¡ olundu.
Emrâ∂-ı müşâreket bir ¡u∂vun mücâveretinde olan ¡u∂v-ı â«ere mübâ¡ade
vü mu…ârebe-i †abî¡îleri müteπayyir olup o taπayyürden √âdi& olan a√vâl-i
πayr-i †abî¡înin cümlesine şâmil olur. Bu mara∂ iki §ınf olur:
~ınf-ı evvel biri biri [32a] civârında olan iki ¡u∂vdan e√adühümânın
¡u∂v-ı â«er cânibine √areketi ve mülâ§a…atı mümkin ve selâsetli iken mümteni¡ veyâ«ûd §u¡ûbetli olmaktır, iki i§ba¡dan e√adühümânın â«ere mülâ§a…atı
ve √areketinin imtinâ¡ı ve ¡usreti gibi.
~ınf-ı &ânî mütecâvirân olan iki ¡u∂vdan e√adühümâyı â«erden ayırmak mümkin ve sühûletli iken mümteni¡ veyâ«ûd müte¡assir olmaktır,
cefnin istir«âsı ve mefâ§ılın istir«âsı gibi. Fâlic mara∂ından √âdi& olan bu
istir«âlarda ¡u∂vu mu…âribinden √areket-i irâdiyye ile tefrî… ve teb¡îd etmek
78

Lüπat-ı Yûnân‘da baş parmağa nakoris derler. Ni…ris ek&eriyyâ baş parmakta
olmakla “nakoris”ten “ni…ris” a«≠ olunup o mara∂a ¡alem kılındı.
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mümteni¡dir dahi keffe ¡ârı∂ olan ¡usret-i bas† ve cefne ¡ârı∂ olan ¡usret-i
fet√ gibi.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Emrâ∂ı Teferru…ı‘l-İtti§âli
Teferru…-ı itti§âl ¡u∂vun ba¡∂ı cüz™lerinin â«er cüz™ünden tebâ¡udu ve
teferru… edip ayrılmasıdır. Eger teferru…-ı itti§âl cildin ya¡nî derinin teferru…u ve pârelenmesi ile olursa ona «adş derler ve sa√c tesmiye olunur. Ve
eger teferru… la√mda olup …arîbü’l-¡ahd olursa ya¡nî la√mda olan o teferru…
ve o yara …arîb zamânda olup o yara te…ayyu« etmedi ve irin dahi bağlamadı ise ona cirâ√at derler.
¢ur√ada …ay√ın √udû&unun sebebi budur ki …ur√a sebebi ile ¡u∂v-ı
müte…arri√ …uvâlarına ∂a¡f gelmekle o ¡u∂va vârid olan fa∂layı ve mâddeyi
¡u∂vun dâfi¡ası def¡e …âdir olmayıp …ay√ √âdi& olur. Ke≠âlik o ¡u∂v-ı
müte…arri√e πıdâ olmak üzere vârid olan «ıl†-ı §âli√i ¡u∂v-ı müte…arri√in
hâ∂ıme-i ∂a¡îfesi ha∂ma i…tidârı olmamakla o πıdâ-i §âli√ «ıl†-ı fâsid olup
fa∂la ve …ay√ olur. Ve ba¡∂ı kerre la√mın πayride olan teferru…-ı itti§âle
dahi cirâ√at ve …ur√a ı†lâ… olunur.
Şâri√ ¡Allâme buyurdu ki ¢ânûn’un §îπa-i temrî∂ ile ve §îπa-i ta…lîl ile
ya¡nî “ ¡ ”ر ــא ــunvânıyla îrâd eylediği bu kelâmı ¡örf-i e†ıbbâ üzere vârid
değildir belki §ınâ¡ât-i u«râ a§√âbından bu minvâl üzere ¡örf eylemiş vardır.
Eger teferru…-ı itti§âl ¡a@mda olup ¡a@m iki pâre olduysa yâ«ûd ¡a@min
pâreleri ve cüz™-i münkesirleri büyük büyük cüz™ler olur ise ona ya¡nî o
vechle olan teferru…-ı ittisâle kâsir derler. Eger ¡a@min pâreleri ve cüz™leri
§ıπâr ise ona müfettit derler. Eger teferru…-ı itti§âl ¡a@min †ûlünde vâ…i¡ olur
ise ona §âdi¡ derler. ∏u∂rûf dahi ¡a@m gibi olur, a…sâm-ı &elâ&e πu∂rûfta
dahi cereyân eder, şurû†-ı me≠kûre üzere kâsir ve müfettit ve §âdi¡ olur.
Eger teferru…-ı itti§âl ¡a§abda vâ…i¡ olup ¡a§abın ¡ar∂ı müteferri… olur ise
ona betr derler. Eger ¡a§abın †ûlü müteferri… olup o teferru…un ¡adedi çok
olmaz ise ona şa…… tesmiye olunur. Eger teferru… †ûlde olup ke&îrü’l-¡aded
olur ise ona şed« derler. Ba¡∂ı nüs«ada «adş vâ…i¡ olmuştur, o nüs«ada «a†â
olduğunu Şâri√ ¡Allâme beyân buyurdular.
Eger teferru…-ı itti§âl ¡a∂alenin eczâsında olur ise, o vech ile olan
teferru… ¡a∂alenin †arafında olur ise ona hetk derler gerekse teferru… ¡a∂alin
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¡a§abesinde ve gerekse veterinde olsun. Eger teferru… ¡a∂alin ¡ar∂ında olur
ise ona √azz79 tesmiye olunur. Eger †ûlünde olur ise o teferru…un ¡adedi …alîl
ve πavrı ya¡nî derinliği ziyâde olur ise ona feda¡ derler. Eger ¡a∂alin teferru…
unda eczâ-i müteferri…a çok olup fâş olsa ve πavrı ziyâde olsa ona ra∂∂
ve fes« tesmiye olunur. Ve ba¡∂an ¡a∂alin vasa†ında olan teferru…a her ne
…adar vechle olursa olsun fes«, ra∂∂, feda¡ işbu ismin her birisi ı†lâ… olunur.
Eger teferru…-ı itti§âl ¡a∂alin şerâyîninde veyâ«ûd evridesinde olur
ise ona inficâr derler. Bu inficâr ¡a∂alde olan iki nev¡ damarın mu†la…an
teferru…una ism-i ¡âmm olunur ve ism-i «â§§ları bunlardır: Ve eger teferru…
damarın ¡ar∂ında olur ise o teferru…-ı itti§âle …a†¡ derler, fa§l dahi ı†lâ… ederler. Eger teferru…-i itti§âl ¡a∂alde olan damarın †ûlünde olursa ona §ad¡ derler. Eger teferru…-ı itti§âl ¡a∂alde olan mu†la…an damarın ağzının tefettu√u
ile olur ise ona neb… derler, eger teferru…-ı itti§âl şiryânda olup mülte√im
olmaz ise. Eger o şiryânı √âvî olan fe∂âya ve meydâna müteferri… olan
şiryândan 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. Ve bir …avm inficâr-ı şiryânın
cümlesine ümm-i dem derler.
Ma¡lûm buyurula ki a¡∂ânın cemî¡isi in√ilâl-i ferdi ya¡nî teferru…-ı itti§âli
…âbil olmaz, zîrâ a¡∂â-i bedenden olan ¡u∂v-ı …alb teferru…u ve in√ilâli …âbil
olmaz. Eger …albe teferru… ¡ârı∂ olsa mevt ile ma¡an ¡ârı∂ olur.
Ve eger teferru…-ı itti§âl πışâlarda ve √icâblarda olur ise ona fet… derler.
Eger teferru…-ı itti§âl ¡u∂v-ı mürekkebe ¡ârı∂ olup mürekkebin iki
cüz™lerinden e√adühümâ â«erden teferru… edip o mürekkebde olan a¡∂â-i
müteşâbiheden birine teferru… i§âbet etmezse ona infi§âl tesmiye ederler,
«al¡ dahi tesmiye olunur. Eger bu vech ile olan teferru… ¡a§abda olup ¡a§ab
mev∂i¡inden ayrılır ise ona fekk tesmiye olunur.
Ve ba¡∂ı kerre teferru…-ı itti§âl mecârîde olup mecârî tevessu¡ edip genişir ve ba¡∂ı kerre dahi teferru…-ı itti§âl mecârînin πayride olup müceddeden mecârî √âdi& olur. Ek&eriyyâ bu teferru… √ummâ-ı mu√rı…a bu√rânında
olup o mu√de& mecrâdan mu√rı…anın mâddesi mündefi¡a olur.
79

“◊azz” √â-i mühmele ve zâ-i mu¡ceme iledir. Ba¡∂ı nüs«alar cîm ile “cezz” vâ…i¡
olmuştur, §avâb olan √â-i mühmele olduğunu ¡Allâme ta§rî√ eder.
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¡Allâme bu ma…âmda ¢arşî’den bir …ı§§a ve bir sergü≠eşt na…l eder,
onların her biri nevâdirden olup ve Şey«‘in bu ma…âmda olan kelâmını
temtîn ve müsta√kem etmekle tercümeye id«âl olundu. ¢arşî ra√imehullâh
der ki bir recül √abs-i bevl mara∂ına mübtelâ oldu. Bir müddet √abs-i bevli
mütemâdî olduktan sonra …a†an cânibinde bir ma√all tereşşu√ etmeğe bed™
eyledi ya¡nî fı…arât-ı §ulbün ta√tında olan fı…ralardan bir ma√all yaşarmağa başladı ve o tereşşu√ müstemirr [olup] o ma√allden mecrâ √âdi&
olmakla kaçan kim bevl √âcet olsa bevl o mecrâdan cârî olurdu.
Ve yine ¢arşî ra√imehullâh kendi sergü≠eştini na…l edip der ki sağ ayağımda olan topuğumda bir «urâc √âdi& oldu, o «urâca evvelâ ba†† ile tedbîr
eylediğimden sonra şürb-i müshile mu√tâc oldum. O müshilin ¡amellerinin
birinde …a∂â-i √âcet ma√alline gitmeğe mu¡în olur πulâmım yanımda mevcûd
ve √â∂ır olmamakla gelince …adar te™«îr eyledim. Ba¡dehu πulâm gelip def ¡-i
√âcete nühû∂ ve …ıyâm eylediğimde †ab¡da …ar…ara i√sâs eyledim bu vech ile
ki †ab¡ cihet-i kebide rücû¡ eyleyip √adebe-i kebide vâ§ıl oldu ba¡dehu √adebe-i
kebidden verike ve verikten ¡a…ibe ya¡nî me™ûf olan topuğuma nüzûl edip ≠ikr
olunan «urâcın kendiden √iddet-i yesîre ile †ab¡ «urûc eyledi. Ve ben «avf eyledim ki o ma√all-i †ab¡ın «urûcuna ma«rec mu¡tâd olur diye ona binâen defe¡ât
ile √u…ne isti¡mâl eyledim. O ma√allden †ab¡ ancak ba¡re-i πanem mi&âlinde
§ulben çıkar oldu. Bir şehr mi…dârı ayaklarımı yüksek yastık üzerine va∂¡ eyledim. O e&nâda …ur√a mündemile olup düşürüldü. Ve ba¡∂ı kerre ayaklarımı
yastıktan indirdiğimde ne…û¡ şürb eylesem i√sâs ederdim ki o meşrûb kebide
mürûr edip yine ka¡bımda olan «urâcdan hey™eti ve levni müteπayyir olmadan
«urûc ederdi. Ve ondan ma¡lûmum oldu ki o meşrûb deme mürûr eylemeden
müceddeden √âdi& olan mecrâda nâfi≠ olup «urûc eyledi.
Teferru…-ı itti§âlin bâ…î a√vâline rücû¡ eyleyelim: Kaçan zevâl-i itti§âl
ve te…arru√ ve teferru… mi&lli mara∂lar mizâcı ceyyid olan ¡u∂vda √âdi&
olsa onda sür¡at ile §alâ√ √â§ıl olur, ammâ rediyyü’l-mizâc olan ¡u∂vda o
mara∂lar ve âfetler √âdi& olsa bir müddet o âfet ¡i§yân edip §alâ√ bulmaz
ve bür™ ve indimâli ba¡de-√înin olur «u§û§an müstes…î ve sû™u’l-…unye ve
cü≠âmı olan bedende o teferru…a ba¡de bu¡din bür™ √âdi& olur.
Ma¡lûm ola ki …urû√-ı §ayfiyye ya¡nî yaz aylarında √âdi& olan …ur√a
sağalmayıp uzasa ve müddeti te†âvül eylese âkile mara∂ına mü™eddî ve

309

310

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

mün…alib olur. Ve teferru…-ı itti§âl taf§îl olunduğu kitâbda bu me≠kûrların
isti…§âlarını …arîben sen bulursun, fa’lem ≠âlik.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-Emrâ∂i’l-Mürekkebeti
Emrâ∂-ı müfrede gibi emrâ∂-ı mürekkebede dahi …avl-i küllî ile
tekellüm eyleyelim. Biz deriz ki emrâ∂-ı mürekkebe ile [32b] biz her
müctemi¡ olan emrâ∂ı murâd eylemeziz belki o emrâ∂-ı müctemi¡ayı
murâd ederiz ki o emrâ∂-ı müte¡addidenin ictimâ¡ından mara∂-ı vâ√id-i
â«er √âdi& ola, verem ve bü&ûr gibi. Bü&ûr §aπîr olan vereme derler,
nitekim vereme bü&ûr-ı kebîre dedikleri gibi. Veremde ecnâs-ı emrâ∂ın
küllîsi bulunur, zîrâ veremde mara∂-ı mizâc mevcûd olur onun için ki
verem ancak sû™-i mizâc-ı mâddîden √âdi& olur. Ve veremde mara∂-ı
hey™et ve mara∂-ı terkîb dahi bulunur, zîrâ verem √âdi& olmaz illâ o √âdi&
olan veremde âfet-i şekl ve âfet-i mi…dâr mevcûd olur. Ve ba¡∂an olur
ki veremde emrâ∂-ı va∂¡ dahi olur ya¡nî o verem √asebiyle iki mücâvirler olan ¡u∂vlar bir â«er cânibine mu¡tâd üzere √areket eylemez
yâ«ûd e√adühümâ â«erden √areket edip ayrılmak müte¡a≠≠ir veyâ«ûd
müte¡assir olur. Ve veremde mara∂-ı müşterek dahi bulunur. ±ikri mürûr
eylediği üzere mara∂-ı müşterekten murâd teferru…-ı itti§âl olur ve
teferru…un veremde vücûdu @âhir olur onun için ki ¡u∂va mevâdd-ı fa∂liyye mun§abbe olup o mevâdd ¡u∂vu keyfiyyeti ile şa…… eder ve kendiye
beyne’l-eczâ bir ma√all ve mekân a«≠ eder ve ¡u∂va ziyâde-i πayr-i †abî¡î
√âdi& olup verem müte√a……a… olur.
Ve verem a¡∂â-i leyyinelerde √âdi& olur. Ve ba¡∂an kemiklerde dahi
vereme müşâbih bir şey™ ¡ârı∂ olur ve √acmi πalî@ olur ve ru†ûbeti ziyâde
olur ve kemiğin teverrüm eylediği istib¡âd ve istiπrâb olunmaz80 onun için
ki kemik a«lâ†la taπa≠≠î eyleyip sinn-i nemâda a¡∂â-i sâire gibi büyür ve
eczâsı tenâsüb-i †abî¡î üzere ziyâde olur ve ba¡îd olmaz ki §alâbetine binâen
her ne …adar …uvve-i dâfi¡ası …avî olup vârid olan fa∂layı def¡ eder ise
velev …alîlen. Ba¡∂ı kerre mâdde-i ra…î…ayı …abûl etmekle teverrüm eyleye
veyâ«ûd mâdde-i verem olan fa∂la kendide √âdi& ola.
80

Ba¡∂ı e†ıbbâ katında verem beyne’l-lîn ve’§-§alâbe mütevassı† olan a¡∂âya √âdi&
olup dimâπa ve ¡a@ma √âdi& olmaz. ¢ânûn bu …avlle olmamağın redd eder.
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Ve ervâ√ın küllîsi için sebeb-i bâdî olmaz. Ve sebeb-i bedenîsi ba¡∂ı
kerre mâddenin bir ¡u∂v-ı ¡âlîden ¡u∂v-ı sâfile inti…âli olur; o inti…âl ile
¡u∂v-ı sâfil teverrüm eder ve ona nezle tesmiye olunur.
¡Allâme der ki nezle ¡örf-i e†ıbbâda dimâπdan mâddenin √al… ve fekke
inti…âline derler, ammâ Şey«-i Re™îs ¡âlîden sâfile mâddenin nüzûlüne
mu†la…an nezle ı†lâ… eyler.
Evrâm ve bü&ûrun sebeb-i mâddîsi ba¡∂ı kerre bi’l-keyfiyyet πayr-i mû≠î
olan a«lâ†-ı u«râda maπmûre ve mestûre olup mâdde-i veremin e≠âsı olmaz
ve a«lâ†-ı §âli√a ile mu«teli†en kalıp †abî¡at def¡i §adedinde olmaz. Kaçan
«alî†i olan a«lâ†-ı §âli√a vü ceyyide istifrâπ-ı †abî¡î ile istifrâπ olunsa nüfesâ
ve mür∂i¡ada olan istifrâπ gibi yâ«ûd «alî† olan mâdde-i ceyyide vü πayr-i
mû≠iye istifrâπ-ı πayr-i †abî¡î ile istifrâπ olunsa me&elâ o mâdde §â√ibinin
√âlâ mevcûd olan cür√ünden mâdde-i ceyyidenin istifrâπı gibi, mâdde-i
mû≠iye bedende bâ…î kalıp keyfiyyet-i rediyyesine mu…âvemet eder, mâdde-i ceyyide bulunmamakla e≠âsı @uhûr etmekle. O va…tte †abî¡at def¡ine
ta§addî eder ve gâhîce †abî¡at o mâddeyi cilde def¡ edip evrâm ve bü&ûr
i√dâ& eder. Ve evrâm ve bü&ûrun √udû&u biraz fu§ûl ve envâ¡-ı mu«telife
üzere olur lâkin i¡tibâra elya… ve evlâ olan fu§ûlü mevâdd i¡tibârı ile olan
fa§llardır ve nev¡lerdir.
Ve evrâmın mâddeleri altı nev¡ üzere olur; dört nev¡i a«lâ†-ı erba¡adır
ya¡nî dem, §afrâ, balπam ve sevdâdır, beşincisi mâiyyet, altıncısı rî√tir.
Verem-i √âdi& dahi iki …ısmdır, bir …ısmı √ârr olur ve â«er …ısmı πayr-i
√ârr olur. Ve lâyı… olmaz ki verem-i √ârr min-beyni’l-a«lâ† ancak √ârr olan
dem ve mirre-i §afrâdan √âdi& olur diye @ann oluna onun için ki verem-i
√ârr bi-cevherihi √ârr olan dem ve mirre mi&lli «ıl††an √âdi& olduğu gibi
bi-cevherihi bârid olup lâkin ta¡affün √asebiyle bi’l-¡ara∂ √ârr olan «ıl†tan
dahi √âdi& olur.
Ve evrâmın mâddesi olan ecnâs-ı sitteden her birinin ta√tında envâ¡-ı
mevcûdesi olur ve o envâ¡ın cümlesi mâdde-i verem olmakla lâyı… olur ki o
envâ¡ın her birinden √âdi& olan evrâma başka ism tesmiye olunup her birinin a√kâmından müsta…illen ba√& oluna lâkin o envâ¡ın içinden ancak ≠ikri
âtî veremler için tesmiye-i esâmîye ve a√kâmını beyâna e†ıbbânın ¡âdeti
cârî olmuştur:
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E†ıbbâ 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 ta…dîm ederler. 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.
Ve eger verem cem¡-i mâdde eder ise ona «urâc tesmiye olunur. Veremin
cem¡inden murâd bâ†ın-ı veremde bir mev∂i¡de mâdde-i veremin ictimâ¡ı
olur, ba¡de’l-ictimâ¡ o mâdde nu∂c edip …ay√a isti√âle eder. Ve eger «urâc
lu√ûm-ı rı«vede olur ise ya¡nî iki memelerde ve «u§yelerde ve a§l-ı lisânda
olur ise veyâ«ûd meπâbinde olur ise -meπâbin uyluk ve koltuk ve kulak
ardına ı†lâ… olunur lâkin bu ma…âmda murâd yalnız koltuk altıdır. Ve ba¡∂ı
nüs«ada “neπânıπ” vâ…i¡ olmuştur. “Neπânıπ” “nuπnuπ”un cem¡idir iki
nûnun ∂ammı ve ¡aynın sükûnuyla nuπnuπ √al…ta lehât katında ya¡nî ¡avâmmın küçük dil dedikleri ¡u∂v yanlarında olan la√m-ı rı«va derler- ke≠âlik
kulak ardında ve uylukta ürbiyye tesmiye olunan kısık yerde olup mâddesi
†â¡ûn ba√&inde bizim ≠ikr edeceğimiz vech üzere olur ise ya¡nî o ma√allerde olan veremlerin mâddesi fâside olup semmiyyetli olur ise o vereme
†â¡ûn81 tesmiye olunur. O semmiyyetli mâdde ¡u∂vu ifsâd eder ve e†râfını
taπyîr eder ve keyfiyyet-i semmiyyesi †arî…-i şerâyînden …albe te™eddî eder
ve «afa…ân ve πaşyı i√dâ& eder ve ek&er-i emrde o verem …attâl olur. Ammâ
o mevâ∂i¡de olan evrâmın mâddesi semmiyyetli olmayıp a¡∂â-i re™îseye
81

‰â¡ûn” lüπat-i Yûnân‘dan ta¡rîb olunmuştur, a§lı “†ay¡un” idi, yâ elife tebdîl olmakla ta¡rîb olundu. Ehl-i Yûnân bu laf@a lu√ûm-ı πudedîden bey∂a ve &edy ve
a§l-ı lisân mi&lli √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†la…an vereme ı†lâ… ederlerdi sonra verem-i
√ârra ma«§û§ oldu eger o a¡∂âda √âdi& olur ise, ba¡dehu …attâl olan verem-i √ârra
«â§§ kılındı. ¢arşî der ki bilâd-ı ◊abeş’e sefer eylemiş mu¡temed bir §adî…im
na…l 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 …attâl olur, ¡i@amı cevze mi…dârına bâliπ olmaz, …alîlen cevze mi…dârını tecâvüz edenler selâmet üzere olur. Onu
ba†† ederler, içinden bir la√m-ı meyyit gibi bir …ı†¡a la√m «urûc eder bi-sür¡atin,
o kimse §ı√√at bulur. Ve her kime o mara∂ i§âbet eylese o kimse bir ¡asker görür
ki beldesine †abl ve süyûf ve âlât-ı sâire ve bayraklar ile o ¡asker nüzûl eder ve o
¡askerin biri onu sehm ile vurur. Vurulduğu ma√allde o mara∂ √âdi& olur. Şâri√
¡Allâme der ki ba¡îd olmaz o kimseye mara∂ evvelâ i§âbet eyledikte dimâπı mu«tell olmakla bu «ayâlât √âdi& ola, Allâhu a¡lem.
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müteveccih olan fa∂la-i πayr-i semmiyyeyi †abî¡atın def ¡inden ≠ikr olunan
verem √âdi& olursa ona †â¡ûn tesmiye olunmaz diye ¡Allâme, Bu…râ†’tan bu
ma…âmda na…l eder.
Ve evrâm-ı √ârre için bi-√asebi’l-ev…ât dört √âl vardır:
Evvelkisi √âl-i ibtidâdır. ◊âl-i ibtidâ veremin o va…tidir ki mâdde o
va…tte in§ıbâba bed™ edip henüz veremin √acmi @uhûr eder.
İkincisi √âl-i tezeyyüddür. ◊âl-i tezeyyüd veremin bir va…tidir ki mâdde
ziyâde olup veremin √acmi ziyâde olur ve verem temeddüd edip gergili
olur.
Üçüncüsü √âl-i intihâdır. ◊âl-i intihâ veremin o va…ti ve zamânıdır ki
o zamânda veremin √acmi bir …arâr üzere olur, tezeyyüd πâyete ermekle
veremin √acmi artmaz ve in√ı†â†a bed™ edip başlamakla veremin √acmi
küçülmez, bir √âl üzere kalıp o √âlde mâdde nu∂c eder ve o √âle √âl-i intihâ
denir.
Dördüncüsü √âl-i in√ı†â†tır; o zamân-ı in√ı†â†ta nu∂c tâmm olup ta√allül-i «afî ile ya¡nî mâdde πâyet la†îf olmakla mesâmmâttan «urûc edip
mündefi¡a olmakla veyâ«ûd mâdde-i πalî@a …ay√a ve irine isti√âle edip
verem münfecir olmakla mâdde mündefi¡a olmağa başlayıp verem tedrîcle
ta§affur ederek külliyyen mündefi¡a olur. Pes veremin me™âli ta√allül-i «afî
olur veyâ«ûd cem¡-i midde eder ya¡nî münfecir olur yâ«ûd mâdde-i verem
§alâbete isti√âle eyler.82 Bu me≠kûrlar evrâm-ı √ârre idi.
Ammâ evrâm-ı πayr-i √ârre mâdde-i sevdâviyyeden olur yâ«ûd mâdde-i
balπamiyyeden olur yâ«ûd mâiyyetten yâ«ûd rî√iyyetten olur.
Mâdde-i sevdâviyyeden olan verem üç cins olur: cins-i evvel §alâbet,
cins-i &ânî sere†ân. Ve bu iki verem «arîfiyye olur onun için ki fa§l-ı
«arîfte sevdânın tevellüdü ziyâde olur ve mesâmmlar §ub√ ve ¡aşânın berdi
√asebiyle kapanıp mesdûd olmakla eyyâm-ı §ayftan bâ…î «ıl† mu√terı… ve
fa∂la-i zâyide mu√tebes olup bu iki mara∂ √âdi& olur. Ve verem-i sevdâvî82

Bu ev…ât-ı erba¡a πayr-i √ârr olan veremlerde dahi mevcûd olur lâkin verem-i
√ârrda bu ev…ât @âhir olmakla √ârra ta«§î§ olundu. Ve ev…ât-ı verem dörde i«ti§â§ın
vechi budur ki verem «âlî olmaz ki yâ iştidâdı @âhir olur, ona va…t-i tezeyyüd derler yâ«ûd in√ı†â†ı @âhir olur, ona va…t-i in√ı†â† derler yâ«ûd bu ikisinden hîç birisi
@âhir olmaz; eger o va…t …able’t-tezeyyüd olursa ona va…t-i ibtidâ derler, eger o
va…t ba¡de’t-tezeyyüd ve …able’l-in√ı†â† olursa ona zamân-ı in√ı†â† derler.

313

314

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

nin üçüncüsü πudedin83 ecnâsıdır ki o ecnâsın biri «anâzîr olur ve biri dahi
sil¡84 olur.
~alâbet ve sere†ân ve ecnâs-ı πudedin far…ı budur ki sâir ecnâs-ı πuded
mev∂i¡inden πuded-i †abî¡î gibi müteberrî ve ayrı olur, ancak envâ¡-ı
πudedden «anâzîr ¡u∂vun @âhirine müteşebbis olup yapışır ve ¡um…a
tedâ«ul eylemez, ammâ §alâbet ve sere†ân cevher-i ¡u∂va tedâ«ul edip
¡um…una girer.
Sere†ân ile §alâbetin far…ı budur ki §alâbet bir veremdir ki sâkin ve
hâdî olur ve √issi müb†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√arrik
ve mütezeyyid ve mû≠î olur. Sere†ânın u§ûl-i [33a] nâşibesi ya¡nî a¡∂âya
ta¡allu… ve teşebbü& edici kökleri olur. Sere†âna √issi ib†âl eylemek lâzım
olmaz meger ki müddeti uzaya, o va…tte ¡u∂vu †ûl-i müddet √asebiyle imâte
eder, lâ-ma√âle o ¡u∂v-ı meyyitin √issi bâ†ıl olur. Ve müsteb¡ad değildir ki
§alâbet ve sere†ân «ıl†-ı sevdâvîden √âdi& olmakla nev¡-i vâ√id olup ≠ikr
olan far…lar ¡avârı∂larıyla beynehümâyı fa§l ve temyîz ola ve ikisi nev¡-i
vâ√idin o far…lar ve fa§llar ile iki §ınfları ola.
Ve evrâm ba¡∂ı kerre evvel-i @uhûrunda §alâbet üzere @uhûr eder, mâddesi sevdâvî ve πalî@ olmakla ve ba¡∂ı kerre §alâbete verem sonradan inti…
âl eder, †abîbin «a†âsı √asebiyle85 a§l-ı mâdde la†îf iken ta§¡îd ve tersîb olunmakla mâdde taπlî@ olunup §alâbet √â§ıl olur. Demevî veremlerin §alâbete
inti…âli ek&er olur ve a√yânen balπamî dahi §alâbete inti…âl eder.
Ve cins-i evrâmdan bir verem dahi vardır ki ona ta¡a……ud-ı ¡a§ab derler
ve o verem bir ziyâdedir ki mâdde-i balπamiyyenin sinirlere in§ıbâbından
sinirde o ziyâde √â§ıl olur, zîrâ o mun§abbe olana mâdde sinirde müctemi¡a olur ve sinirler ke&îrü’l-√areket olmakla mâddenin la†îfi ta√allül edip
ke&îfi bâ…î kalır ve ¡a§abın mizâcı bârid olmakla o ke&îf ta¡a……ud ve tecemmüd edip sil¡aya müşâbih bir verem √âdi& olur. Binâen ¡aleyh ta¡a……ud-ı
¡a§abı müşâbihlerinden far… edip mu§annif der ki πuded ve sila¡ ve bunlara
83
84
85

“∏uded” bundu…a gibi ¡a…d olmuş la√miyyettir ki ¡u∂vdan müteberrî ve ayrıdır.
“Sil¡” ur ma¡nâsına.
O ta§¡îd ve tersîb …able nu∂ci‘l-mâdde †abîbin mu√allil isti¡mâli ile olduğu mürûr
etmişti.
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müşâbih olan evrâmlar ta¡a……ud-ı ¡a§abdan far… ve fa§l olunur onun için ki
ta¡a……udun mev∂i¡ine ve bulunduğu ma√alle lüzûmu olur ya¡nî mev∂i¡inden √areket eylemez.
¡Allâme der ki mev∂i¡inden …uddâm ve «alfe sühûlet ile √areket eylemez
ve ammâ yemîn ve yesârda sühûlet ile √areket eder, nitekim sil¡a cevânib-i
erba¡aya sühûlet ile √areket eylediği gibi.
Ve ta¡a……ud-ı ¡a§abın melmesi ¡a§abî olur. Ve ta¡a……ud-ı ¡a§ab πamz
ile tefrî… olunsa ve cem¡iyyeti bozulup bölük bölük kılınsa sonra yine o
ta¡a……ud ¡avdet edip geri gelir, ammâ ta¡a……ud-ı ¡a§ab devâ-i …avî ile tefrî…
olunsa o ta¡a……ud ¡avdet eylemez. ¡Allâme buyurdu ki bu ¡adem-i ¡avd
¡a§abın «â§§asıdır, â«erlerde bu «â§§a mevcûd değildir.
Ve ta¡a……ud-ı ¡a§abın ek&eri ta¡abdan √âdi& olur. Ve ta¡a……ud-ı ¡a§ab
üsrüb ya¡nî kurşun ve kurşun mi&âli mü&a……ılâtı üzerine bağlamak ile bâ†ıl
olup def¡ olur.
Ammâ evrâm-ı balπamiyye cinsi iki nev¡e mün…asım olur: Bir nev¡i
verem-i rı«v olur ve nev¡-i â«eri sil¡-i leyyine olur. Ve bu iki veremler biri
birinden far… olunur o vech ile ki sil¡ πılâf içinde olup ¡u∂vdan mütemeyyiz
olur ve verem-i rı«v ¡u∂va mu«âli† olur, müteberrî ve mütemeyyiz olmaz.
Ve fa§l-ı şitâ evrâmının ek&eri balπamî olur, √attâ şitâda @uhûr eden verem-i
√ârrların dahi levni beyâ∂ olur.
Ma¡lûm buyurula ki evrâm-ı balπamiyye balπamın πalî@i ve re«âvet ve
ri…a… √asebiyle mu«telife olur √attâ evrâm-ı balπamiyye bir kerre evrâm-ı
sevdâviyyeye müşâbih olur ve bir â«er kerre evrâm-ı balπamiyye rî√iyyeye
müşâbih olur. Ve çok kerre nevâzil i§âbetinde balπam-ı ra…î… a¡§âbın lîfleri
arasına ve fürcelerine nüzûl eyler √attâ √ancerenin ¡a∂ale-i süflâ ¡a∂allerine
ve ¡a∂alenin ta√tında olanlara bâliπ olur.
Ammâ evrâm-ı mâiyye o veremler istis…â ve …ayle-i mâiyye ve …ı√fta
¡ârı∂ olan verem-i mâî ve bunlara müşâbih olan veremlerdir.
Ammâ evrâm-ı rî√iyye o dahi iki nev¡e mün…asım olur: Nev¡-i evvel
tehebbüc olur ve nev¡-i &ânî nef«a olur. Tehebbüc ile nef«anın far…ı iki
vech ile olur. İki vechin biri …ıvâm cihetiyle olur ve vech-i â«er mu«âla†a cihetiyle olur. Ve o far…ların beyânı budur ki rî√-i tehebbüc cevher-i
¡u∂va mu«âli† olur, ammâ nef«ada olan rî√ bir ma√allden müctemi¡ olup
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¡u∂va mu«âli† olmaz. Ve tehebbücü √iss müstelîn olur ya¡nî √iss ile ¡u∂v-ı
mütehebbicin lîneti ve yumuşaklığı fehm ve idrâk olunur, ammâ nef«a √isse
mu…âvemet edip müte™e&&ir olmaz lâkin ba¡∂ı nef«anın mu…âvemeti ke&îr olur
ve ba¡∂ı u«rânın mu…âvemeti …alîl olur rî√in ke&âfetinin iştidâdı ve ¡adem-i
iştidâdı i¡tibârları ile. ±ikri mürûr eden a…sâm ve evrâmın a…sâmı idi.
Ammâ bü&ûr o dahi evrâm gibi ta…sîm olunup bü&ûr-ı demeviyye bir
…ısm olur, cüderi gibi. Cüderî Türkîde çiçek dedikleri bü&ûrdur.
Ve §afrâviyye-i ma√∂a dahi iki …ısm olur, §afrâvî-i şerâ ve bü&ûr-i câversiyye gibi. Ve bü&ûrun ba¡∂ı a…sâmı dahi mu«teli† mevâddan √âdi& olur,
√a§be ve nemle ve mesâmîr ve cereb ve &e™âlîl ve bunların πayrıları gibi. Ve
bü&ûrun bir …ısmı dahi mâiyye olur, nüfâ†ât gibi. Ve …ısm-ı â«er rî√iyye olur,
neffâ«ât gibi. Bunların beyânını kitâb-ı râbi¡de evrâm ve bü&ûr taf§îl olunduğu
mev∂i¡de sen bulursun, zîrâ evrâm ve bü&ûrun taf§îli o ma√alle lâyı…tır.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Umûrin Tu¡addu Ma¡a’l-Emrâ∂i
Bu ma…âmda biraz umûr, emrâ∂dan olmamış iken yine emrâ∂dan
ma¡dûd olur o umûr-ı zînette dâ«il olan emrâ∂dır. O emrâ∂ dört nev¡dir:
evvelkisi şa¡rın emrâ∂ı, ikincisi levn-i bedenin emrâ∂ı, üçüncüsü râyi√adır,
dördüncüsü levnden mâ-¡adâ se√anedir. “Se√ane” hey™et ve levn ma¡nâsınadır, onun için levn isti&nâ olundu tekrâr olmasın için.
Emrâ∂-ı şa¡rın ecnâsı bunlardır: tenâ&ür, temerru†, …ıllet, şi…â…, ri……at,
πıla@, ifrâ†-ı cu¡ûdet, ifrâ†-ı sübû†a†, şeyb. Bu ma…âmda şeybden murâd
mu†la…an şa¡rın isti√âlesidir ya¡nî gerek ise şa¡r siyâh iken beyâ∂ olsun ve
gerek a√mer ve …ırmızı iken sarı olsun.
Ve levn-i bedenin âfâtı dört cinste dâ«il olur:
Cins-i evvel levnin taπayyür ve isti√âlesi; mâddeye mu…ârin sû™-i mizâcdan √âdi& olur, yere…ân gibi. Ve sû™-i mizâc-ı πayr-i mâddîden √âdi& olur,
mizâc-ı bârid-i müfredden levne √âdi& olan √a§be gibi ve mizâc-ı √ârr-ı
müfredden √âdi& bedene ¡ârı∂ olan §ufret gibi.
Ve levn-i beden âfâtının cins-i &ânîsi esbâb-ı bâdiyyeden levn-i bedenin
taπayyür ve isti√âlesidir, şemsin ve berdin ve rî√in levni taπayyürü gibi.
Ve cins-i &âli&i levni √âmil olan cildin üzerine levni πarîb ecsâmın
inbisâ†ıdır, beha…-ı esved gibi veyâ«ûd o ecsâm-ı πarîbü’l-levnin cildde
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inti…â†ıdır ya¡nî no…†a mi&âlinde beden üzere inti&âr edip dağılmasıdır,
«îlân ve nemeş gibi.
Ve cins-i râbi¡i â&âr-ı ¡ârı∂adır ki teferru…-ı itti§âlin ilti√âmında ve yerlerinde bâ…î …alan e&erlerdir, me&elâ cüderîden bür™ √â§ıl olduktan sonra
yerlerinde bâ…î kalan kırmızılıklardır, ke≠âlik …ur√aların bür™ünden bâ…î
kalan e&erlerdir.
Levnden mâ-¡adâ olan âfât-ı se√ane hüzâl-ı müfrit ve simen-i müfri† olur.
Ve bu ma…âmda Şâri√ ¡Allâme bir şecere ta§vîr edip bi’l-cümle emrâ∂-ı
müfredeyi aπ§ânında cem¡ etmiştir, o resm bu minvâl üzeredir: [33b]
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[EMRÂ∞U’l-MÜFREDE:
1. Mizâciyyetühu
1.1. Emrâ∂u’l-Mizâciyye
1.1.1. el-Müfredetü
1.1.1.1. el-◊ârru
1.1.1.1.1. Bi-Mâddetin
1.1.1.1.2. Bilâ-Mâddetin
1.1.1.2. el-Bâridü
1.1.1.2.1. Bi-Mâddetin
1.1.1.2.2. Bilâ-Mâddetin
1.1.1.3. er-Ra†bu
1.1.1.3.1. Bi-Mâddetin
1.1.1.3.2. Bilâ-Mâddetin
1.1.1.4. el-Yâbisü
1.1.1.4.1. Bi-Mâddetin
1.1.1.4.2. Bilâ-Mâddetin
1.1.2. el-Mürekkebetü
1.1.2.1. el-◊ârru’l-Yâbisü
1.1.2.1.1. Bi-Mâddetin
1.1.2.1.2. Bilâ-Mâddetin
1.1.2.2. el-◊ârru’r-Ra†bu
1.1.2.2.1. Bi-Mâddetin
1.1.2.2.2. Bilâ-Mâddetin
1.1.2.3. el-Bâridü’l-Yâbisü
1.1.2.3.1. Bi-Mâddetin
1.1.2.3.2. Bilâ-Mâddetin
1.1.2.4. el-Bâridü’r-Ra†bu
1.1.2.4.1. Bi-Mâddetin
1.1.2.4.2. Bilâ-Mâddetin
2. Terkîbiyye
2.1. El-Emrâ∂u’t-Terkîbiyyetü
2.1.1. Emrâ∂u’l-»il…at
2.1.1.1. Emrâ∂u Şekl
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2.1.1.1.1. İ¡vicâcu‘l-Müsta…îm
2.1.1.1.2. İsti…âmetü‘l-Mu¡vecc
2.1.1.2. Emrâ∂u Mecârî
2.1.1.2.1. İttisâ¡
2.1.1.2.2. ∞î…
2.1.1.2.3. İnsidâd
2.1.1.3. Emrâ∂u Ev¡iye
2.1.1.3.1. İttisâ¡ ve Kiber
2.1.1.3.2. ∞î… ve ~ıπar
2.1.1.3.3. İmtidâd ve İnsidâd
2.1.1.3.4. İstifrâπ ve »ulüvvv
2.1.1.4. Emrâ∂u ~afâyi√
2.1.1.4.1. »uşûnetü’l-Melsâ™
2.1.1.4.2. Melâsetü’l-»aşin
2.1.2. Emrâ∂u’l-Mi…dâr
2.1.2.1. Ziyâdetü’l-¡A@m
2.1.2.2. No…§ânu’l-¡A@m
2.1.3. Emrâ∂u’l-¡Aded
2.1.3.1. Ez-Ziyâdetü
2.1.3.1.1. e†-‰abî¡î
2.1.3.1.2. el-∏ayru’†-‰abî¡î
2.1.4. Emrâ∂u’l-Va∂¡
2.1.4.1. Bi’l-¢ıyâs İle‘l-¡U∂vi Nefsihi
2.1.4.1.1. Zevâl ¡Ani’l-Va∂¡i
Ma¡a’l-İn«ilâ¡
2.1.4.1.2. Zevâl ¡Ani’l-Va∂¡i
Lâ Ma¡ahu
2.1.4.1.3. ◊areketuhu ¡An
Mev∂i¡ihi ¡Alâ ∏ayri’l-Mecrâ
2.1.4.1.4. Lüzûmuhu Mev∂i¡ahu lâ
Felâ-Yete√arreku Fîhi
2.1.4.2. Bi’l-¢ıyâs İlâ ¡U∂vin Â«er
2.1.4.2.1. Ta¡assürü ◊areketihi
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2.1.4.2.1.1. İlâ Cârrihi
2.1.4.2.1.2. ¡An Cârrihi
2.1.4.2.2. İmtinâ¡u ◊areketihi
2.1.4.2.2.1. İlâ Cârrihi
2.1.4.2.2.2. ¡An Cârrihi
3. Teferru…u İtti§âl
3.1. Teferru…u İtti§âl
3.1.1. Fi’l-A¡∂âi’l- Âliye
1.1.1.1. İn«ilâ¡u‘l-Maf§al
1.1.1.2. Teferru…u’l-İtti§âl Fi’l-¡U∂vi’l-Alî
1.1.1. Fi’l-U∂vi’l-Müteşâbihe
1.1.1.1. Fi’l-Cild
1.1.1.2. Fi’l-La√m
1.1.1.3. Fi’l-¡A§ab
1.1.1.4. Fi’l-¡A∂al
1.1.1.5. Fi’l-¢urû√
1.1.1.6. Fi’l-¡A@m
1.1.1.7. Fi’l-∏ışâ]

[34a] el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Ev…âti’l-Emrâ∂i
Ma¡lûm buyurula ki ek&er-i emrâ∂ için ev…ât-ı erba¡a olur. O ev…âtın
evveli va…t-i ibtidâ ve ikincisi va…t-i tezeyyüd ve üçüncüsü va…t-i intihâ
ve dördüncüsü va…t-i in√ı†â†tır. Bu ≠ikr olunan ev…ât-ı erba¡anın mâ-¡adâsı
ev…ât-ı §ı√√attir. Biz va…t-i ibtidâ ve va…t-i intihâdan o zamânları murâd
eylemeziz ki onlarda a§lâ mara∂ müstebîn ve belli olmaya belki bizim
murâdımız o zamânlardır ki onlarda mara∂-ı ma√sûs olup vech-i âtî üzere
her birinin a√kâm-ı ma«§û§ası ola.
Pes va…t-i ibtidâ o zamândır ki onda mara∂ ≠âhir olup müteşâbih gibi ola
ve tezeyyüdü müstebîn ve @âhir olmaya.
¡Allâme buyurur ki mara∂ ibtidâ @uhûrunda eger mâddî ise mâdde
va…t-i ibtidâda müte¡affin olmamakla e≠âsı olmaz ve tezeyyüdü bilinmez,
o eclden bir …arâr üzere olur gibi √iss olunup müteşâbihe benzer lâkin
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√a…î…aten müteşâbih değildir, zîrâ emrâ∂ ân-ı @uhûrunda tezeyyüde bed™
eder ve ân-ı &ânînin mara∂-ı ân-ı evvelden zâid olur lâkin ziyâde «afî ve
…alîl olmakla far… olunmaz. O sebebden §â√ib-i ¢ânûn ”و כــ ن כא ــא ــ
“  ا اdiye kâf-ı teşbîh ile îrâd eyledi.
Ev…ât-ı erba¡adan va…t-i tezeyyüd o va…ttir ki onda va…ten ba¡de-va…tin
mara∂ın iştidâdı müstebîn olur.
Ve üçüncü olan va…t-i intihâ o va…ttir ki onda mara∂ o va…tin cemî¡-i
eczâsında vu…ûf edip bir …arâr üzere kalır, artıp ve eksilmez.
Ev…ât-ı erba¡anın dördüncüsü va…t-i in√ı†â† bir zamândır ki o zamânda
mara∂ın inti…â§ı @âhir olur. Her bâr ki zamân-ı inti…â§ im¡ân edip va…t-i
intihâdan ba¡îd ola, bu¡du √asebiyle inti…â§ı @âhir olur.
Ve bu ev…ât-ı erba¡a iki vech üzere i¡tibâr olunur: Bir vechine ev…ât-ı
külliyye derler ve vech-i &ânîsine ev…ât-ı cüz™iyye derler. Ev…ât-ı külliyye
odur ki mara∂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 vu…ûfu ve in√ı†â†ı
√asebiyle ev…ât-ı erba¡a ifrâz ve temyîz olunup ev…ât-ı erba¡anın mürûru ile
bür™-i tâmm ve §ı√√at-i kâmile √â§ıl olur, o sebebden ona ev…ât-ı külliyye
tesmiye olunur. Ve ammâ ev…ât-ı cüz™iyye mara∂-ı vâ√idin nevbetlerinden
bir nevbette i¡tibâr olunan ev…ât-ı erba¡adır, me&elâ √ummânın her nevbetinde bu ev…ât-ı erba¡a muta§avver olur ve ev…âtın mürûruyla nevbet
mün…a∂ıye olup feterâtı zamânı gelir lâkin mara∂ bi’l-külliyye kesilmez
belki nevbet-i âtiyede yine ¡avd eder Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Tamâmi’l-¢avli Fi’l-Emrâ∂i
Emrâ∂da biraz vücûh vardır ki o vücûh i¡tibârı ile esâmîleri tesmiye olunur:
O vücûhtan vech-i evvel mara∂ı √âmil olan ¡u∂vdur, ≠âtü’l-cenb ve
≠âtü’r-riye mara∂ları gibi.
Vech-i &ânî mara∂ın a¡râ∂ıdır. Ba¡∂ı mara∂ın ¡ara∂ı i¡tibâr olunup o
¡ara∂ı ism kılınır, §ar¡ gibi.
Vech-i &âli& mara∂ ile mara∂a ism tesmiye olunur, me&elâ sevdâdan
√â§ıl olan mara∂a sevdâvî ı†lâ… olunur.
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Vech-i râbi¡ o mara∂ §â√ibinin müşâbih olduğu şey™dir, dâü‘l-esed ve
dâü‘l-fîl gibi. Dâü’l-esede ya¡nî cü≠âma mübtelâ olanlar esede ve arslana
müşâbehet için mara∂ına dâü’l-esed tesmiye olundu. Ve dâü’l-fîl dahi bu
…ıyâs üzeredir.
Vech-i «âmis o mara∂a evvelâ ma¡rû∂ olanların ismiyle tesmiyedir,
†aylânüsiyye gibi. ‰aylânüsiyye bir …ur√adır ki evvelâ ‰aylanüs nâmında
bir kimseye ¡ârı∂ oldu, o …ur√a ona nisbet olup †aylânüsiyye tesmiye olundu.
Vech-i sâdis mara∂ın ke&îrü’l-vu…û¡ olduğu diyâra nisbet ile tesmiye
olunur, bel«iyye gibi. Diyâr-ı Bel«‘te o …urû√un ke&reti olmakla bel«iyye
tesmiye olundu.
Vech-i sâbi¡ evvelâ o mara∂ın mu¡âlecesine @afer bulan †abîbin ismiyle
tesmiyedir, «îrûniyye gibi. O …ur√a-i ¡asirü’l-indimâlin mu¡âlecesine »îrûn
nâmında bir †abîb @afer bulmakla o …ur√aya «îrûniyye tesmiye olundu.
Vech-i &âmin o mara∂ın cevherleri ve ≠âtları √asebiyle tesmiye olunur, √ummâ gibi, verem gibi. Bu iki ismlerin bi-√asebi’l-lüπat ma¡nâları
müsemmâlarının √a…î…atine ve cevherine muvâfı… olur.
Câlînûs der ki emrâ∂ iki …ısmdır. Bir …ısmı emrâ∂-ı @âhire olup √issen
@âhir olur ve ikinci …ısmı emrâ∂-ı bâ†ıneden olup √issen @âhir olmaz. Lâkin
ba¡∂ı emrâ∂ ne …adar bâ†ınî olup √issen @âhir olmaz ise lâkin o mara∂a
vu…ûf sehl ve âsân olur, mi¡de ve riye âfâtı ve evcâ¡ı gibi ve emrâ∂-ı bâ†ınenin ba¡∂ısına vu…ûf ¡asîr olur, kebidin âfâtı gibi ve riye mecârîlerinin âfâtı
gibi. Ve bâ†ında bir nev¡ mara∂ olur ki ona ta√…î…an vu…ûf mümkin olmaz
lâkin @ann ve ta«mîn ile bilinir, mecârî-i bevle ¡ârı∂a olan âfât gibi.
Ve emrâ∂ iki …ısm olur, bir …ısmı emrâ∂-ı a§liyye ve bir …ısmı emrâ∂-ı
şirket olur, ¡u∂v-ı vâ√idin mara∂ına ¡u∂v-ı â«er müşârik olur.
Biraz vechlerden vech-i evvel budur ki o iki ¡u∂v-ı müşârikler bi’†-†ab¡
biri birine mütevâ§ıllar olup beynehümâda âlet-i teva§§ul olur, dimâπla
mi¡denin şirketleri gibi, beynehümâda olan ¡a§ab-ı vâ§ıl √asebiyle ve ra√im
ile &edyin şirketleri gibi, beynehümâda olan evride √asebiyle.
Ve vech-i &ânî o iki ¡u∂v-ı müşâriklerdir ki e√adühümâ â«ere †arî…
olmakla şirket √â§ıla olur, sâ…ın teverrümünde sâ…a ürbiyyenin şirketi
gibi.
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Ve vech-i &âli& e√adühümâ â«erin civârında olmakla şirket √â§ıla olur,
riye ile dimâπ gibi, riye dimâπa ve dimâπ riyeye bi’l-mücâvere şerîk olup
e√adühümânün bi’l-a§âle me™ûf olmasıyla â«er dahi bi’ş-şirke me™ûf olur.
Ve ba¡∂ı nüs«ada “ra…abenin dimâπa şirketi gibi” diye vâ…i¡ olmuştur.
¡Allâme bu nüs«ayı ta§√î√ edip der ki dimâπa mücâvir olan ra…abedir, riyenin mücâvereti yoktur, «u§û§â iki cârrların biri cârr-ı ∂a¡îf ola, o cârr-ı
∂a¡îfin şirketi ezyed olur, ib†ın ya¡nî koltuğun …albe şirketi gibi; koltuk
cârr-ı ∂a¡îf olmakla …albden teveccüh eden fa∂layı sühûlet ile …abûl edip
…albe müteveccih âfât ile me™ûf olur.
Ve vech-i râbi¡ e√adühümâ â«erin fi¡linde mebde™i ve a§lı olmakla şirket
√â§ıla olur, √icâbın riyeye şirketi gibi, fi¡l-i teneffüste riyenin √icâb a§lı
olmakla şirket olur.
Ve vech-i «âmis e√adühümâ â«erin «âdimi olmakla şirket √â§ıl olur,
¡a§abın dimâπa şirketi gibi.
Ve vech-i sâdis müteşârikân olan iki ¡u∂vdan her birine ¡u∂v-ı &âli& şerîk
olmakla o iki ¡u∂v biri birine ¡u∂v-ı &âli& vâsı†asıyla şerîk olurlar, dimâπla
külyelerin şirketi gibi, zîrâ dimâπın kebid ile şirketi vardır, ke≠âlik külyenin dahi kebid ile şirketi vardır, pes dimâπın kebid vâsı†asıyla külyeye
şirketi lâzım gelir.
Ve ba¡∂an olur ki bi’l-müşâreket me™ûf olan ¡u∂vdan bi’l-a§âle me™ûf
olan ¡u∂va &i…al ve vebâl ¡avdet ve ric¡at eder, me&elâ me™ûf olan dimâπdan
mi¡de âfeti …abûl eyledikte o âfet √asebiyle ha∂m ∂a¡îf olup tekevvün eden
bu«âr-ı rediyye ve πıdâ-i πayr-i meh∂ûm dimâπa §u¡ûd etmekle dimâπın
elemi mütezâyid olur.
Müşâreket devâmda ve devrde a§lın a√kâmı üzere cereyân eyler. Mara∂-ı
a§lî dâime ve lâzıme olur ise mara∂-ı şirkî dahi dâime ve lâzıme olur. Eger
mara∂-ı a§lî nevbet ile gelir ise mara∂-ı şirkî dahi nevbet ile gelip a§lînin
devri ya¡nî zamân-ı nevbet ve zamân-ı müfâra…atı ne mi…dâr olursa şirkînin
dahi devri o mi…dâr olur.
~ı√√at ve mara∂ cihetlerinden ebdânın mertebe[leri] bizim va§f edeceğimiz minvâl üzere altı mertebe üzere olur:
Mertebe-i ûlâ o bedenin mertebesi olur ki πâyet §ı√√atte ola.
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Mertebe-i &âniye o bedendir ki o bedenin §ı√√ati πâyet §ı√√atte olan
bedenin §ı√√atinden dûn ve aşağı ola.
Mertebe-i &âli&e o bedenin mertebesidir ki o beden §ı√√î ve mara∂î
olmaya lâkin bu mertebe-i &âli&e e†ıbbânın re™yi üzere olur ya¡nî Şey«-i
Re™îs bu mertebenin vücûdunu re™y ve ta§vîb eylemez.
Mertebe-i râbi¡a beden-i §a√î√in mertebesidir ki o beden mis…âm ya¡nî
se…am ve mara∂ı …abûle isti¡dâdı olur lâkin bi’l-fi¡l …abûl mevcûd olmaya,
§a√î√ ola.
Mertebe-i «âmise o bedendir ki mara∂-ı yesîr ile marî∂ ola.
Mertebe-i sâdise o bedendir ki mara∂ı πâyete bâliπ ola.
Ve emrâ∂ vech-i â«erden iki …ısma mün…asım olur:
¢ısm-ı evvel mara∂-ı müsellemdir. Mara∂-ı müsellem o mara∂dır ki o
mara∂ın §avâb [34b] tedbîrinden ¡âyı… olmaya, §udâ¡-ı mücerred gibi, zîrâ
§udâ¡-ı mücerredin tedbîri olan …a†ûrât ve ne†ûlât ve πarâπır ile ir«â™ ve
telyînden bir ¡âyı… ve mâni¡ mevcûd değildir.
Ve …ısm-ı &ânî mara∂-ı πayr-i müsellemdir. Mara∂-ı πayr-i müsellem
o mara∂dır ki o mara∂a §avâb tedbîr ile tedbîr olunmaktan ¡âyı… ve mâni¡
olup o mâni¡ §avâb tedbîrin isti¡mâline ru«§at vermeye; onun mi&âli nezleye
mu…ârin olan §udâ¡ gibi, zîrâ §udâ¡ın tedbîr-i §avâbı esbâb-ı me≠kûre ile
ir«â ve telyîn olur, ir«â ve telyîn nezleyi ziyâde etmekle §udâ¡ın mu…ârini
olan nezle §udâ¡ın §avâb tedbîrini isti¡mâlden ¡âyı… ve mâni¡ olur.
Ve ma¡lûm ola ki her mara∂ ki marî∂in mizâcına ve sinnine ve bulunduğu
fa§la mülâyim ola, o mara∂ın «a†arı e…all olur. Me&elâ sinn-i nemâda olup demeviyyü’l-mizâc olan fetâya fa§l-ı rebî¡de i§âbet eden mara∂-ı demevînin «a†arı
e…all olur. Ve umûr-ı me≠kûrede mülâyim olmayan mara∂ mizâca ve sinne
ve fa§la mu«âlefeti sebebiyle «a†arlı olur. Üçüne dahi cemî¡an mu«âlif olur
ise ziyâde «a†arlı olur, ikisine mu«âlif olanın «a†arı evvelden az olur ve birine
mu«âlif olan ikisine mu«âlif olandan dahi …alîlü’l-«a†ar olur. Ve bu «u§û§ların
mara∂a ¡adem-i mülâyemeti mûcib-i «a†ar olduğu onun içindir: Mara∂ın bu
me≠kûrlarda ¡adem-i mülâyemeti sebeb-i mara∂ın …uvvetine delâlet eder ve
sebebi …avî olan mara∂ı lâ-ma√âle izâle §u¡ûbetli olmakla «a†arlı olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki bir fa§lda ¡ârı∂ olan mara∂ o fa§lın ∂ıddı ve karşılığı olan fa§lda mün√all ve mündefi¡ olmak ümîd ve recâ olunur. Me&elâ
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mizâcı √ârr ve ra†b olan fa§l-ı rebî¡de ¡ârı∂ olan mara∂ mizâcı bârid ve yâbis
olan fa§l-ı «arîfte mündefi¡ olur ve sâirleri dahi bu …ıyâs üzeredir.
Ve ma¡lûm buyurula ki ba¡∂ı emrâ∂ mara∂-ı â«ere inti…âl edip mara∂-ı
evvel külliyyen mun…a†ı¡ olur ve mara∂-ı &ânî mun…a†ı¡ olan mara∂dan
e«aff ve ehven olur, §ar¡ın √ummâ-ı rib¡e inti…âli gibi, √ummâ-ı rib¡ §ar¡a
…ıyâsla e«aff ve ehven olur. Ammâ cerebin √ummâ-ı rib¡e inti…âli bu
…abîlden değildir, zîrâ √ummâ-ı rib¡ cerebden a§¡ab ve eşedd olur. Pes ba¡∂ı
mara∂ın √udû&u emrâ∂-ı u«ar-ı ke&îrden şifâ olur, me&elâ √ummâ-ı rib¡in
√udû&u §ar¡dan ve ni…risten ve devâlîden ve evcâ¡-ı mefâ§ıldan ve cerebden
ve √ikkeden ve bü&ûrdan ve imtilâî olan teşennücden şifâ olur.
¡Allâme der ki “  ”و ــ ا ــterkîbinde olan “ ــ
 ” ــolur onun için
ki rib¡ teşennüc-i istifrâπîye bâ¡i&-i bür™ olmaz. Ve ke≠âlik zela…-ı em¡âdan
ve ≠âtü’l-cenbden şifâ olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “≠ereb remedden şifâ olur ve
zela…u’l-em¡â ≠âtü’l-cenbden şifâ olur” vâ…i¡ olmuştur. ¡Allâme nüs«a-i ûlâyı
ta§√î√ eyledi. “±ereb” hey∂aya müşâbih bir mara∂dır lâkin birkaç vechten
far…ı olur, o far…lar ≠ikr olunur. “Zela…u’l-em¡â” me™kûl ve meşrûbun taπayyür eylemeden ¡alâ-√âlihâ «urûcudur. Ke≠âlik ma…¡ade damarlarının ağızları
münfeti√a olup açılması mara∂-ı sevdâvînin küllîsinden ve veca¡-ı verikten
ve külâ ya¡nî böbreklerin veca¡larından ve veca¡-ı er√âmdan şifâ ve bür™ olur.
Ve ba¡∂ı emrâ∂ dahi emrâ∂-ı u«râya inti…âl edip mara∂-ı evvelden &ânî
erde™ ve eşedd olur, ≠âtü’l-cenbin ≠âtü’r-riyeye inti…âli gibi ve ke≠âlik
…arânî†us dedikleri ¡illet-i ma¡rûfenin lî&erπusa inti…âli gibi. “¢arânî†us”
sersâm-ı √ârr-ı demevîye ı†lâ… olunur. Eger sersâm §afrâvî olursa ona
“…arânî†us-ı «âli§” derler. “Lî&erπus” sersâm-ı bâride ı†lâ… olunur; mâddesi
balπam olur ise ona “nisyân” dahi derler.
Ve emrâ∂ın ba¡∂ısı emrâ∂-ı ma¡diyye86 vü sâriye olup â«ere ulaşır, cü≠âm
ve cereb ve cüderî ve √ummâ-ı vebâiyye ve ¡ufûnetli …ur√alar «u§û§an mes86

Ve emrâ∂-ı mu¡addiyye vü mütevâri&i bu minvâl üzere şâ¡ir cem¡ eylemiştir,
beyt: “ || و ـ وف ـ ق ـ وج ــכ ا ـ ـ ي ا ـ
ــא ــא
ّ ” ـ ارث ا ـ اض ـ
ــא و ـ
 ا:  ا ـ ؛ وا ـ:  وا ـ، ا ـ س: و ا ـ ن، ا ـ ص: ـ ذכـ ا ــא ان ا ــאء ـ ا ار ـ
: ا ــ ب؛ وا ــאء: ــ
 ا ــ ق؛ وا ــ ــ ا:ــא؛ وا ــ ال
 ا א:  وا ــ، ا ــ ام: ا ــ ع؛ وا ــ
 ا ــאء؛ و:ــ ؛ وا ــ ا ــ ري؛ وا ــ او
 ا ــ ؛ وا ــאف ا ــ وح ا ــ ؛ وا ــאء ا:ا ــ ؛ وا ــ اء
ـ و ـ ز ان ــאل
 ا ـ ام و ــאل ـ ا ـ اح و ـ ـ ا ا ـ وا ـ ص ـ ـ ا ـ اض ا: ا ـ
ا ـ ـ ا ـ وح ـ
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ken-i ∂ayyı…ta 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. Ve emrâ∂-ı sâriyyenin biri dahi remeddir ya¡nî göz ağrısıdır «u§û§an kendi ¡aynında müte™emmil ve mütefekkir olan kimseye sirâyet
ziyâde olur. Ve ke≠âlik biri dahi diş ağrısıdır, ona ∂ares derler. ∞aresin sirâyeti o mertebeye bâliπ olur ki √âmi∂ olan nesneler ta«ayyül olunmakla ∂ares87
√âdi& olur. Ve dahi emrâ∂-ı sâriyyedendir sill mara∂ı ve bara§ mara∂ı.
Ve emrâ∂dan ba¡∂ıları dahi mütevâri& olur ya¡nî u§ûlden fürû¡a mîrâ&
gibi inti…âl eyler. O mütevâri& olan mara∂lar …ara¡-ı †abî¡î ya¡ni §ala¡ ve
ni…ris ve sill -ve ba¡∂ı nüs«ada “sill” bedeline “sebel” vâ…i¡ olmuştur,
¡Allâme na…l eder- ve cü≠âm gibi.
Ve ba¡∂ı emrâ∂ dahi cinsiyyedir, bir …abîleye veyâ bir nâ√iye sükkânına
¡ârı∂ olur, â«erde bulunmaz ve bulunursa da nâdir bulunur ve bu emrâ∂a
emrâ∂-ı cinsiyye derler.
Ve ma¡lûm buyurula ki a¡∂ânın ∂a¡fı sû™-i mizâca ve binyenin ta√allülüne tâbi¡ olur.

et-Ta¡lîmü’&-¿ânî Cümletâni el-Cümletü’l-Ûlâ Fi’l-Eşyâilletî
Ta√dü&ü ¡An Sebebin Mine’l-Esbâbı’l-¡Âmmeti ve
Hiye Tis¡atü ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü ¢avlün Külliyyün Fi’l-Esbâbı
±ikri mürûr eden a√vâl-i &elâ&enin ya¡nî §ı√√at ve mara∂ ve beynehümâda
mütevassı†a olan a√vâllerinin üçer sebebleri vardır: sebeb-i evvel sebeb-i
bâdiyedir, sebeb-i &ânî sebeb-i sâbı…tır ve sebeb-i &âli& sebeb-i vâ§ıldır.
Sebeb-i sâbı… ile sebeb-i vâ§ıl umûr-ı bedeniyye olmakta müştereklerdir. Umûr-ı bedeniyyeden murâd o sebebler yâ «ıl†iyye olur veyâ«ûd
mizâciyye olur veyâ«ûd terkîbiyye olurlar. Ve esbâb-ı bâdiye bu umûrun
birine müte¡alli… olmayıp cevher-i bedenden «âric emre müte¡alli… olur; o
87
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emr-i «âric gâhîce bedenden «âric ecsâm cihetinden olur, ∂arbdan √âdi&
olan mara∂ın ve cevvin sü«ûnetinden 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 bedenden «âricdir. Nefs cihetinden olan sebebler beden cihetinden olmuş olmaz
ve sebeb-i bedenîde dâ«il olmaz. Nefs cihetinden olan sebebler ki mi&âli
πa∂abdan ve «avftan ve onların müşâbihlerinden √âdi& olan mara∂ların
sebebleridir.
Esbâb-ı sâbı…a ile esbâb-ı bâdiye sebeb ile müsebbeb olan gerek mara∂
ve gerek §ı√√at ve gerek beynehümâda olan √âlet-i &âli&e aralarında vâsı†a
olmakta ba¡∂ı kerre müşterek olurlar, zîrâ sebeb-i sâbı… ile müsebbeb arasında her √âlde vâsı†a mevcûd olur lâkin sebeb-i bâdî ile müsebbeb arasında
gâhîce vâsı†a olur ve gâhîce sebeb-i bâdî müsebbebe mutta§ıl olur. Pes
esbâb-ı bâdiye ile esbâb-ı vâ§ıla dahi sebeb ile müsebbeb arasında vâsı†a
olmayıp müsebbeb sebebe mutta§ıl olmakta gâhîce müşterek olurlar, zîrâ
sebeb-i vâ§ıl her √âlde müsebbebe mutta§ıldıt ve sebeb-i sâbı… her √âlde
munfa§ıldır ve sebeb-i bâdî gâhîce munfa§ıl olup sebeb-i sâbı… ile müşterek
olur ve gâhîce mutta§ıl olup sebeb-i vâ§ıl ile müşterek olur.
Esbâb-ı sâbı…a o esbâb-ı bedeniyyedir ki ya¡nî o sebeb «ıl†î yâ«ûd mizâcî
yâ«ûd terkîbîdir ki o esbâb müsebbebi olan √âle bi’l-vâsı†a teveccüh edip o
sebeb-i sâbı…ı müsebbebi olan o √âli πayr-i evvelî îcâb ile îcâb ve i…ti∂â eyleye.
Esbâb-ı vâ§ıla o esbâb-ı bedeniyyedir ki a√vâl-i bedeniyyeyi πayr-i
evvelî îcâb ile îcâb eyleye ya¡nî o îcâb vâsı†a ile ola.
Esbâb-ı bâdiye bedenî olmayan esbâb-ı «âriciyyelerdir ki îcâb eylediği
a√vâl ile esbâb arasında gâhîce vâsı†a ola ve gâhîce vâsı†a olmaya.
Esbâb-ı sâbı…anın mi&âli √ummâya …ıyâs ile imtilâ gibi. İmtilâ bir
sebebdir, ta¡affün vâsı†ası ile √ummâyı îcâb eyler. Ve mi&âl-i â«eri ¡ayna
mâiyyetin nüzûlüne …ıyâs ile ¡aynın ev¡iyelerinin imtilâsıdır. ¡Aynın ev¡iyelerinin mâiyyet ile imtilâsı mâiyyetin cereyânını îcâb eder, cereyân-ı mâ
dahi &u…be-i ¡inebiyyeye mâiyyetin nüzûlüne îcâb eder ve imtilânın nüzûl-i
mâı îcâbı cereyân-ı mâ vâsı†ası ile olur.
Ve esbâb-ı vâ§ılanın mi&âli √ummâya nisbet ve …ıyâs ile i¡tibâr olunan
¡ufûnet gibi. ¡Ufûnet bir sebebdir ki √ummâyı îcâb-ı evvelî ile bilâ-vâsı†a
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îcâb eder. Ke≠âlik &u…be-i ¡inebiyyeye nüzûl eden mâ &u…benin süddesine
sebeb-i vâ§ıl olur. Ve ke≠âlik &u…be-i ¡inebiyyeye ve ke≠âlik &u…be-i ¡inebiyyenin süddesi ¡amâya sebeb-i vâ§ıl olur.
Ve esbâb-ı bâdiyenin mi&âli88 √arâret-i şems ve şiddet-i √arâret ve
πamm ve seher ve &ûm mi&lli şey™-i müsa««in tenâvülü bunların her birisi
√ummâya sebeb-i bâdî olur. Ve ke≠âlik ∂arbe intişâr-ı ¡ayna ve ¡ayna mânın
nüzûlüne sebeb-i bâdî olur.
Ve ta…sîm-i â«er ile sebeb iki …ısma mün…asım olur: ¢ısm-ı evveli
bi’≠-≠ât sebeb olur, fülfül ya¡nî büber sü«ûnete ve afyûn bürûdete sebeb
olduğu gibi. Ve …ısm-ı &ânî bi’l-¡ara∂ sebeb olur, mâ-ı bâridin sü«ûnete
sebeb olduğu gibi, zîrâ mâ-ı bâridin bedeni tes«îni bi-†ab¡ihi olmaz belki
mâ-ı bârid bedeni tek&îf edip mesâmmlar münsedde olmakla √arâret-i πarîziyye bedende mu√te…an olup sü«ûnet √âdi& olur. Ve ke≠âlik mâ-ı √ârrın
bürûdete sebeb olduğu gibi, ona binâen mâ-ı √ârr mesâmmâtı teftî√ edip
ervâ√ı ve √arâret-i πarîziyyeyi ta√lîl etmekle bedeni bi’l-¡ara∂ tebrîd eder.
Ve ke≠âlik sa…mûnyânın tebrîdi gibi, sa…mûnyâ şürbü bedeni müsa««in
olan §afrâyı ishâl etmekle beden bilâ-müsa««in bâ…î kalıp bârid olur
Ve sebeb bedene mücerred vâ§ıl olmakla bedende fi¡lini işleyemez ve
belki sebeb fi¡lini işlemekte üç şar†ın vücûdu ve ictimâ¡ı lâzım olur: Şar†-ı
evvel …uvvet-i fâ¡iliyyenin …uvvetidir. Şar†-ı &ânî bedende olan …uvvet-i
isti¡dâdiyyenin …uvvetidir. Şar†-ı &âli& sebebin bedende o mi…dâr mek&idir
ki o müddette o mi&lli ve o ma…ûle fi¡li işlemeye …âdir ola.
Ve müsebbebât katında ba¡∂ı kerre esbâbın a√vâli mütefâvit ve mu«telife olur, me&elâ rebî¡ sebeb-i vâ√id iken ebdânın isti¡dâdına göre her
birinde bir türlü mara∂ i√dâ&ına sebeb olur. Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i vâ√id
beden-i vâ√idde ev…ât-ı mu«telife √asebiyle emrâ∂-ı mu«telifeyi îcâb eyler.
Ve ba¡∂ı sebeb-i vâ√idin fi¡li bedeni …avî ve beden-i ∂a¡îfte mütefâvit olur.
Ve ke≠âlik sebeb-i vâ√idin fi¡li şedîdü’l-√iss ve ∂a¡îfü’l-√iss olan ¡u∂vlarda
mütefâvit olur.
Ve yine esbâb iki …ısma mün…asım olur: ¢ısm-ı evvel sebeb-i mu«alliftir. Sebeb-i mu«allif ona derler ki sebeb zâil olmakla müsebbeb ve e&er
zâil olmaya belki bâ…î ola, me&elâ şemsten √â§ıl olan §udâ¡ şemsin zevâli
88
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olmasa ona sebeb-i mu«allif tesmiye olunur. Ve …ısm-ı &ânî sebeb-i πayr-i
mu«alliftir. Sebeb-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.
Ve biz deriz ki i¡tidâli bedeni √âfı@ olup ifrâ† ve tefrî†i a√vâl-i bedeni taπyîr
eden esbâb iki …ısma mün…asımdır: ¢ısm-ı evvel o esbâbdır ki insân için o
sebeblerden tefa§§î ve ta«allu§ mümkin olmaz, o sebebleri isti¡mâl √ayâtı olan
insâna ∂arûrî olur. ¢ısm-ı &ânî o esbâbdır ki o sebebler insânda bulunmasa
be…â-i √ayât muta§avver olur, o esbâbların insânda vücûdu ∂arûrî olmaz.
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 «âmis nevm ve ya…a@a,
cins-i sâdis istifrâπ ve i√ti…ândır. Evvelâ biz havâya şürû¡ eyleyelim:
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Te™&îri’l-Havâi’l-Mu√î†i bi’l-Ebdâni
Havâ bizim ebdânımızın ve ervâ√ımızın ¡un§uru ve mâdde-i tekevvünüdür, zîrâ ki ebdân ¡anâ§ır-ı erba¡adan mürekkebdir, ke≠âlik ervâ√ dahi
¡anâ§ır-ı erba¡adan mürekkebdir. Ve ¡anâ§ır-ı erba¡anın biri havâdır. Vech-i
meşrû√ üzere havâ ebdân ve ervâ√ımızın ¡un§uru ve erkân-ı erba¡asının bir
rüknü olduğundan mâ-¡adâ havâ meded olup ervâ√ımızı vech-i â«erden
ı§lâ√ eder ya¡nî ebdân ve ervâ√a fâ¡il-i mâddî olduğu gibi mu¡addil dahi
olup rû√u ta¡dîl eyler. Ve rû√tan bizim murâdımız mâ-selefte beyân olunan
ervâ√tır ki …albde le†âfet-i a«lâ†tan tekevvün edip √âmil-i …uvâ olur. Bu
ma…âmda bizim rû√ ile murâdımız √ukemânın nefs dedikleri emr değildir.
Havâdan §âdır olan ervâ√ımızı ta¡dîl [35a] iki fi¡le müte¡alli… olur: O iki
fi¡lin biri tervî√ ve biri ten…ıye olur.
Tervî√ havânın o fi¡lidir ki rû√un †abî¡î olan mizâc-ı √ârrı i¡tidâlden
«urûca müsta¡idd olmakla i√ti…ân √asebiyle ve ba¡∂an â«er sebeb ile rû√un
mizâcına ifrâ† üzere √arâret ¡ârı∂a olmaktan rû√ «âlî olmaz. Ve istinşâ…
olunan havâ-i bârid …albe vâ§ıl olup rû√un mizâcını ta¡dîl ve √arâret-i zâidesini teskîn eder. Ve biz ta¡dîl ile ta¡dîl-i i∂âfî murâd ederiz, zîrâ rû√un
mizâc-ı †abî¡îsi bedende olan bi’l-cümle a¡∂ânın ve a«lâ†ın mizâclarından √arâretli olur ve i√tibâs sebebiyle mizâc-ı †abî¡îsinden çıkıp mu√teri…

329

330

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

olmağa rû√un isti¡dâdı ek&er olur. Havâ-i bârid o ifrâ†ı ta¡dîl edip yine rû√u
mizâc-ı †abî¡îsinde ib…â edip ta¡dîl eyler ve mizâc-ı †abî¡îsinden dahi √arâretini tenzîl eylemez. Ve riye cânibinden müstenşa… olan havâ ile şerâyîne
mutta§ıl olan menâfis cânibinden vâ§ıl olan havâ ≠ikr olunan ta¡dîli ifâde
ederler. Ve biz her ne …adar havânın mizâcı √ârr olan havânın mizâcı √ârr
olur der isen lâkin bizim ebdânımızı mu√î† olan havâ ervâ√ta √arâret-i
†abî¡îsine …ıyâs ile cidden bârid olur ve rû√un mizâc-ı †abî¡îsini tecâvüz
eylediği √âline …ıyâs ile bi-†arî…i’l-evlâ havânın bürûdeti @âhir olur. ±ikr
olunan havâların §admesi ve ∂arbesi rû√a vâ§ıl olup havâ rû√a mu«âla†a
eylese o havâ ervâ√ı i√ti…ân √asebiyle nâriyyete isti√âleden men¡ eder. Ve
bu vech ile ervâ√ ta¡dîl olunmasa ervâ√ nâriyyete isti√âle eder, o isti√âle
rû√un sû™-i mizâcına mü™eddî olur ve rû√un sû-i mizâcı dahi rû√un te™sîr-i
nefsânîyi …abûle olan isti¡dâdını izâle edip sebeb-i √ayâtın zevâli √â§ıl olur.
Ve ke≠âlik ervâ√ nâriyyete isti√âle eylese ta√allül edip bi’l-külliyye fenâ
bulunur, zîrâ rû√un cevheri ra†b-ı bu«ârîdir, nâriyyete isti√âle ile mütelâşî
olup ma√v olacağı emr-i vâ∂ı√tır.
Ammâ ten…ıye havânın o fi¡lidir ki redd-i nefes katında …albden «ârice
merdûd olan havâ …uvve-i mümeyyizenin ervâ√tan ifrâz ve temyîz eylediği
bu«âr-ı du«ânî olan fa∂la-i rû√u müsta§√ıb olup menâfis-i bedenden ma¡iyyetinde i«râc eder. Ve bunun beyânı ve tav∂î√i budur ki insânın havâya
i√tiyâcı rû√u ta¡dîl √asebiyle olur ve rû√un ta¡dîli havânın bürûdetiyle √â§ıl
olur. Havâ …albe evvel-i vürûdunda keyfiyyet-i bâridesiyle ervâ√ı ta¡dîl
eyledikten sonra ednâ i√tibâsla o havâya sü«ûnet √âdi& olmakla menfa¡at-i
me≠kûre zâil olup müceddeden müstenşa… olan havâ-i cedîde ma√all ve
mekân peydâ ve müheyyâ olsun için havâ-i ¡atî… redd olundukta o havâ-i
merdûd ≠ikr olan fa∂la-i rû√u ve bu«âr-ı du«ânîleri tesellüm ve istı§√âb
edip o havâ «urûcunda bu«âr-ı du«ânî-i me≠kûru ma¡an i«râc etmekle
ervâ√ı bu«âr-ı du«ânîden ta†hîr ten…ıye eder.
Ve havâ iki …ısm olur: ¢ısm-ı evvel o havâdır ki keyfiyyeti mu¡tedile ola
ve cevherine mizâc-ı rû√a mu«âlif cevher-i πarîb mu«âli† olmaya. Havânın
bu …ısmı lâ-ma√âle §ı√√ati fâ¡il ve √âfı@ olur. Ve …ısm-ı &ânî o havâdır ki
keyfiyyeti i¡tidâlden «âric olur ve cevherine mizâc-ı rû√a mu«âlif cevher-i
πarîb mu«âli† olup §âf olmaz. Bu mi&lli havâ mara∂ı fâ¡il olur.
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Ve havâya taπayyürât-ı †abî¡iyye ¡ârı∂ olur, ke≠âlik taπayyürât-ı πayr-i
†abî¡iyye dahi ¡ârı∂ olur ve mecrâ-yı †abî¡îden «âric olup mecrâ-yı †abî¡iyyeye
mü∂âdde olan taπayyür dahi ¡ârı∂ olur. Taπayyürât-ı †abî¡iyye fu§ûl-i erba¡a
√asebiyle olan taπayyürâttır, zîrâ havâ her bir fa§lda bir mizâca istihâle
eyler ki o mizâc â«er fa§lda †abî¡î olmak üzere mevcûd olmaz.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-‰abâyi¡i’l-Fu§ûli
Ma¡lûm buyurula ki e†ıbbâ katında mu¡teber olan fu§ûl müneccimîn
katında mu¡teber olan fu§ûlün πayrıdır, zîrâ müneccimîn katında mu¡teber olan fu§ûl-i erba¡a burûc i¡tibârı ile olur, zîrâ burûc dâiresi dört
…ısma ta…sîm olunup şemsin her bir …ısmında müddet-i i…âmesi bir fa§l
i¡tibâr olunur ve bir …ısmdan …ısm-ı â«ere şemsin inti…âliyle bir fa§ldan
fa§l-ı â«ere inti…âl √â§ıl olur. O inti…âlâtın mebde™i no…†a-i rebî¡iyyeden i¡tibâr olunur. Ve no…†a-i rebî¡iyye âfâ…-ı şimâliyyede re™s-i ◊amel
olur ve cenûbiyyede re™s-i Mîzân olur ve «a††-ı istivâda delvin ve esedin
munta§ıfları olur, zîrâ «a††-ı istivâda sene-i vâ√idede iki rebî¡ olur. Bizim
diyârımız âfâ…-ı şimâliyyeden olmakla o fu§ûlü ◊amel’den i¡tibâr etmek
üzere cereyân eyleriz. Pes re™s-i ◊amel’den in…ılâb-ı §ayfî no…†asına
gelince …adar ya¡nî re™s-i Sere†ân’a gelince rubu¡-ı evvel mütemâdî olup
ona fa§l-ı rebî¡ ı†lâ… olunur. Ve re™s-i Sere†ân’dan no…†a-i «arîfiyyeye
ya¡nî re™s-i Mîzân’a gelince …adar rubu¡-ı &ânî mütemâdî olup ona fa§l-ı
§ayf ı†lâ… olunur. Ve re™s-i Mîzân’dan in…ılâb-ı şitâî no…†asına ya¡nî re™s-i
Cedy’e gelince …adar rubu¡-ı &âli& mütemâdî olup ona fa§l-ı «arîf ı†lâ…
olunur. Ve re™s-i Cedy’den re™s-i ◊amel’e gelince …adar rubu¡-ı râbi¡
mütemâdî olup ona fa§l-ı şitâ ı†lâ… olunur.
Lâkin e†ıbbânın na@arı ve fu§ûle i¡tibârı §ı√√at ve mara∂da ve devânın
te™&îrinde ve ¡adem-i te™&îrinde med«ali olduğu cihetten olmakla †abî¡iyyûn
gibi mu†la… zamâna ve riyâ∂iyyûn gibi şemsin dâire-i burûcun bir rubu¡undan rubu¡-ı â«erine inti…âle i¡tibâr eylemeyip ≠âhib olurlar ki rebî¡ü’l-evvel
o va…t ve o zamândır ki bilâd-ı mu¡tedile ahâlîsi o zamânda berdden mu¡teddün bih olur, edfâya ya¡nî örtüye ve &iyâba mu√tâc olmaya ve √arrdan dahi
mu¡teddün bih olur, tervî√e mu√tâc olmaya. Ve o va…tte eşcâr nemâya ve
neşve ibtidâ eyleye ve o zamân istivâ-i rebî¡î ile şemsin munta§ıf-ı &evrde
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√u§ûlü zamânları mâ-beyni ola ve ba¡∂ı bilâd-ı √ârrede ≠ikr olunan zamândan …alîlen mu…addem ve ba¡∂ı bilâd-ı bâridede …alîlen mu™a««ar ola.
Ve fa§l-ı «arîf o va…t ve o zamândır ki rebî¡de ≠ikr olunan zamânın
mu…âbili ola ya¡nî bilâd-ı me≠kûre ahâlîleri berdden edfâ-i mu¡teddün bihe
mu√tâc ola ve evrâ… tenâ&üre bed™ edip eşcâr neşvden vu…ûf eyleye ve o
zamân re™s-i Mîzân ile ¡A…reb’in munta§ıfı mâ-beyninin zamânı ola. Rebî¡
ve «arîfin bu zamânları §â√ib-i ¢ânûn’un bilâdı mi&llide olur ya¡nî Bu«ârâ
diyârında ve i…lîm-i râbi¡in sâir diyârlarında olur, ammâ mâ-¡adâ diyârlarda
rebî¡ ≠ikr olunan va…tten mu…addem ve «arîf mu™a««ar olmak câiz olur.
Ve zamân-ı §ayf ezmine-i √ârrenin mecmû¡undan ¡ibâret olur ve ezmine-i bâride bi’l-cümle şitâ olur ve zamân-ı rebî¡ zamân-ı §ayftan a…§ar olur.
Ke≠âlik zamân-ı «arîf zamân-ı şitâdan a…§ar olur.
Ve şitânın zamânı bilâd-ı mu¡tedilede §ayfın zamânına mu…âbil ve
müsâvî olur. Ve bilâd-ı bâridenin zamân-ı şitâ §ayfından ek&er ve bilâd-ı
√ârrede e…all olur.
Ve müşâbih olup benzer ki zamân-u rebî¡ va…t-i ezhâr ve ibtidâ-i e&mâr
ola. Ve «arîf ağaç yapraklarının levni ve rengi taπayyür edip tenâ&ür ve
tesâ…u†a bed™ eylediği va…t ve zamân ola, mâ-¡adâ zamânlar §ayf ve şitâ ola.
Ve biz deriz ki rebî¡in mizâcı mizâc-ı mu¡tedil olur. E†ıbbâ @ann ederler
ki rebî¡in mizâcı √ârr-ı ra†b olur, onların @ann ettikleri gibi değildir; √arâret
ve bürûdette mu¡tedildir. Ve bunun bi-künhihi ta√…î…i ¡ulûm-ı √ikemiyyeden ¡ilm-i †abî¡îye mev∂û¡dur. Ve †abîbe lâzım olan onu †abî¡îden tesellüm
ve …abûldür bu vechle ki rebî¡ mu¡tedil olup §ayf √ârr olur.
¡Allâme der ki §â√ib-i ¢ânûn’un bu ma…âmda îrâd eylediği delîli fehm
ve idrâk beş ¡aded mu…addime temhîdine mev…ûf olur:
Mu…addime-i ûlâ şu¡â¡ın mâhiyyeti ve √a…î…atini ma¡rifettir. Şu¡â¡da
üç …avl vardır: ¢avl-i evvel budur ki şu¡â¡ o ecsâm-ı nâriyyedir ki şemsin eşi¡¡ası ve pertevi o ecsâm-ı nâriyyeyi küre-i nâriyyeden …ahr ve
…asr ile inzâl eyler. Ve …avl-i &ânî budur ki şu¡â¡ ecsâm-ı la†îfedir, şemsten ve şems mi&lli neyyirden 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 …avl-i &âli& budur ki şu¡â¡ bir ¡ara∂ ve bir keyfiyyettir ki müstenîrin
münîre mu√â≠âtı ve mu…âbelesinden müstenîrde def ¡aten √âdi& olur, bey-
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nehümâda havâ yâ«ûd mâ mi&lli cirm-i şeffâf tavassu†u √asebiyle. ¢avl-i
§a√î√ bu …avl-i &âli&tir.
Mu…addime-i &âniye şu¡â¡ın in¡ikâsı keyfiyyetini idrâk ve ma¡rifet olur.
Şu¡â¡ın in¡ikâsı ba¡∂ı kerre zâviye-i √âdde hey™eti üzere olur ve ba¡∂ı kerre
zâviye-i münferice hey™eti üzere olur. Ve ba¡∂ı in¡ikâstan zevâyâdan biri
√âdi& olmayıp o in¡ikâs nâki§ân ¡alâ-¡a…îbihi olur ya¡nî şu¡â¡ münîrden [35b]
müstenîre vâ§ıl olduğu †arafa şu¡â¡ nüfû≠ ve sülûk eder. Ve bunun beyânı
ve tav∂î√i budur ki ¡aks o ∂av™dır ki mu∂î™in şu¡â¡ı mâ ve mir™ât gibi cism-i
§a…îl üzere vu…û¡undan sonra o şu¡â¡ mün¡a†ıf olup mu∂î™in §a…île …ıyâs ile
olan ev∂â¡ı √asebiyle mu∂î™in cihetinde veyâ«ûd «ilâf-ı cihetinde olan bir
cismin üzerine vâ…i¡ olur. Ve ≠ikr olunan şu¡â¡ cirm-i mu∂î™den cism-i §a…île
nüzûlünde resm eylediği «a††a «a††-ı şu¡â¡ ı†lâ… olunur ve o şu¡â¡ın §a…îlden
cism-i â«ere in¡i†âfında resm eylediği «a††a «a††-ı in¡ikâs tesmiye olunur. »a††-ı şu¡â¡ın mu∂î™den §a…île nüzûlünde o «a†† ¡amûd hey™eti üzere
olursa «a††-ı in¡ikâs dahi ¡amûd olup «a††-ı şu¡â¡a mun†abı… olur ve ¡aks-i
§a…îlden nâki§an ¡alâ-¡a…ibeyhi ve …ah…arâ ric¡at eder. Ve o iki «a††lardan
§a…îlde zevâyâdan bir zâviye √âdi& olmaz, şems semt-i re™ste olan ma√allerde ve zamânlarda o «a††lar biri birine mun†abı… olurlar. Ve mun†abı…
«a††-ı in¡ikâs «a††-ı şu¡â¡a nüfû≠ edip ∂av™ nâki§an ¡alâ-¡a…ibeyhi ve
…ah…arâ ric¡at eder. Ve o «a††lardan şu¡â¡ın ma√a††ında ve mev…i¡inde
zevâyâdan bir zâviye √âdi& olmaz. Ve eger şu¡â¡ın §a…île nüzûlünde «a††-ı
şu¡â¡ ¡amûd olmayıp mâil olur ise «a††-ı in¡ikâs «a††-ı şu¡â¡a mun†abı… olmaz,
her birinin başka başka mev…i¡leri olur lâkin o iki «a††ın †araf-ı esfelleri
§a…îlden bir mev…i¡de müctemi¡ler ve mutta§ıllar olurlar. Ve o ictimâ¡dan
iki «a††ın arasında bir zâviye √âdi& olur ve o zâviyeye zâviye-i ûlâ tesmiye
olunur ve zâviye-i ictimâ¡u’l-eşi¡¡a dahi tesmiye olunur. Ve o iki «a††ın
§a…îl ile te…â†u¡ları √asebiyle zâviye-i ûlânın yemîn ve yesârında iki zâviye
dahi √âdi& olur ve o iki zâviyeden cirm-i mu∂î †arafında olan zâviyeye zâviye-i şu¡â¡ tesmiye olunur ve zâviye-i itti§âl dahi tesmiye olunur ve zâviye-i
u«râya zâviye-i in¡ikâs tesmiye olunur, zâviye-i infi§âl dahi tesmiye olunur. Ve iki †arafta olan iki zâviye mütefâvit olmayıp mütesâviyân olmak
vâcib olur. Ve o vücûbun burhân-ı limmîsi ¡ilm-i hendesede me≠kûrdur,
burhân-ı &ânîsi şer√-i ¢ânûn’da mes†ûrdur. Pes †araf-ı esfelde o iki «a††-ı
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πayr-i mun†abı…lar müctemi¡ oldular ise lâ-ma√âle †araf-ı a¡lâda müfterı…
olup beynehümâyı fâ§ıl bir …avs-ı dâire olmak lâzım olur ve o …avs &ümün-i
dâireden no…§ân olur ise zâviye-i ûlâ √âdde olur ve &ümün-i dâireye bâliπ
olur ise zâviye-i ûlâ …âime olur ve &ümün-i dâireden ezyed ve ek&er olur ise
zâviye-i ûlâ münferice olur. Ve şemsin tes«în ve tenvîr fi¡lleri zâviye-i ûlâ
√asebiyle olur, şemsin semt-i re™sinde olduğundan; zâviye-i ûlâ bulunmaz
ise sü«ûnet πâyet ile ek&er olur ve ∂av™ dahi ek&er olur, zîrâ şu¡â¡-ı şems
müctemi¡ olur, müteferri… ve mütebeddid olup perîşân olmaz. Şemsin semt-i
re™sten meyli olup zâviye-i ûlâ √âdde olur ise semt-i re™sten Şems’in meyli
√asebiyle √arârete ve ∂av™a no…§ân terettüb eder; zâviye-i ûlâ …âime olur
ise veyâ«ûd münferice olup meyli ek&er olur ise ∂av™ ve √arârette tefâvüt
meyl-i …ıyâsî üzere olur. Meyl …alîl olur ise √arâret ve şu¡â¡ ke&îr olur ve
meyl ke&îr olur ise √arâret ve ∂av™ …alîl olur. Bunun na@îri o şem¡-i vâ√iddir ki o şem¡in beyt-i §aπîri tenvîr ve i∂â™eti beyt-i kebîri i∂â™etinden ek&er
olur ve ke≠âlik kânûn-ı vâ√idin beyt-i §aπîri tes«îni beyt-i kebîr tes«îninden
ek&er ve ezyed olur. Eyyâm-ı §ayfta Şems semt-i re™se …arîb olduğundan
√arâret-i zâide √âdi& olur.

[cirm-i §a…îl
zâviye-i itti§âl
zâviye-i infi§âl
zâviye-i ûlâ
şems]
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Ebû Süheyl el-Mesî√î ≠âhib olur ki kevâkib-i derâriyyenin89 ictimâ¡ı
mûcib-i tes«în olur. Şâri√ ¡Allâme o …avli berâhîn-i …â†ı¡a ile redd buyurup
§â√ib-i ¢ânûn’un meslekini tercî√ eder.
Ve bilinmesi vâcib olan umûrdandır ki cism-i ke&îf üzere vâ…i¡ olan şu¡â¡
…avî olur ise …uvveti √asebiyle ¡aksi mütekerrir ve müte¡addid olur ya¡nî cism-i
ke&îf üzere vâ…i¡ olan şu¡â¡ evvelâ ¡aks eyler, o ¡aks-i evvel dahi ¡aks edip
¡aks-i &ânî √âdi& olur lâkin bu ¡ak&-i &ânînin ∂av™ı ¡aks-i evvelden ∂a¡îf olur.
Eger ∂iyâ ziyâde …avî olur ise ¡aks-i &ânî dahi ¡aks edip ondan ¡aks-i &âli&
√âdi& olur ve ¡aks-i &âli&in ∂av™ı ¡aks-i &ânîden ∂a¡îf olur. Bu minvâl üzere
¡ukûs mütekerrire ve müte¡addide olur ∂av™ nihâyete varınca …adar. ¡Aks-i
mütekerririn §ûreti bu minvâl üzeredir ki bu §ûrette üç ¡aks müctemi¡dir:

[√âyi†
¡aks-i evvel
§a…îl
ez-zâviyetül-ûla’l-münferice
89

Kevâkib-i derârî «amse-i müte√ayyireden Mirrî« ve Müşterî ve Zühre’dir ve
&evâbitten Şi¡râ-yı Yemâniyye ki ona ¡Abûr denmekle ma¡rûf olur ve Kelb-i Cebbâr dahi derler 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 da…î…ada cem¡ olmaları ile olur.
Merkez-i ¡âlemden veyâ«ûd nâ@ırın ba§arından «âric olan «a†† evvelâ 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 …arîb 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 …ılletine sebeb olur.
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zâviyetü’l-itti§âl
¡aks-i &ânî
¡aks-i &âli&
zâviyetü’l-in¡ikâs ve’l-itti§âl
«a††-ı şu¡â¡
cirmü’n-neyyirü’l-a¡@am
sa…f]
Ve şu¡â¡ın vâ…i¡ olduğu cism eger ke&îf ve §a…îl ve berrâ… olur ise ¡aksin
∂av™ı …avî ve ek&er olur. Eger ke&îf olup §a…îl olmaz ise ∂av™ mer™î olmaz,
binâen ¡aleyh insân suya ve âyîneye na@ar eylese gözünden «urûc eyleyen şu¡â¡ın ¡aksinin ∂av™ı …avî olmakla kendi vechini o §uda ve âyînede
görür, ammâ ke&îf olup §a…îl olmayan ar∂a na@ar eylese ¡aksinin ∂av™ı …alîl
olmakla ar∂da kendi vechini görmez. Ma¡a-hâ≠â iki §ûrette dahi ¡aks √âdi&
olur lâkin ∂av™ın …uvveti ve ∂a¡fı ile mu«telif olup ∂av™ …avî oldukta ¡aks
görünür ve ∂av™ ∂a¡îf olur ise ¡aks mer™î olmaz.
Ve ba§ardan şu¡â¡ evvelâ …uddâm cânibine isti…âmet üzere «urûc etmekle
bi’l-cümle mer™iyyâtı …uddâmında görür, √attâ «alfinde olan nesneleri
âyînede rü™yet eylese …uddâmında rü™yet eder, zîrâ şu¡â¡ evvelâ …uddâm
cânibine isti…âmet üzere [36a] çıkıp §a…île itti§âlinden sonra «alfe mün¡a†ıf
olur ve «alfte olan nesne şu¡â¡ın müsta…îm olan «a††ında mürtesim olduktan sonra ba§arda o şeba√ mürtesim olmakla «alfte olan mer™î …uddâmda
ta«ayyül olunur. Ve §a…îlin ¡um…unda ¡aksin ma√alli «a††-ı in¡ikâsın
mi…dârınca olur, me&elâ «a††-ı in¡ikâsın mi…dârı bir ≠irâ¡ olsa ¡aks-i §a…îlin
bir ≠irâ¡ derin ma√allinde görünür. Binâen ¡aleyh âyîneye na@ar eden kimse
âyîneyi vechine ta…rîb eder ise âyînede §ûretinin ma√alli derin olmaz; eger
âyîneyi vechinden teb¡îd eder ise âyînenin vechinden bu¡du mi…dârı §ûret
âyîne içinde ¡amî… görünür. Ve bu cihetten √âffât-ı nehrde ya¡nî ırmak
kenârlarında nâbit olan eşcârın ¡aksi eşcârın dibinden mev∂i¡-i in¡ikâsa
gelince …adar mümtedd olan «a††-ı in¡ikâsın mi…dârınca ba¡îd ma√allden
müntekisen ya¡nî başı aşağı görünür.
¡Allâme der ki “ ــ
ــ
 ”و ــ ا وا ــAllâhu a¡lem vech-i te™emmül
budur ki ≠ikri mürûr eylediği üzere eşbâ√ ve §uver ba§ardan isti…âmet üzere
«urûc eden şu¡â¡dan mürtesim olmadıkça ba§arda mürtesim olmaz. Ve
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«a††-ı in¡ikâs evvelâ eşcârın ¡urû…una vâ§ıl olup ba¡dehu ru™ûsuna mün¡a†ıf
olmakla «a††-ı şu¡â¡da ve ba§arda ¡urû… evvel resm olup ba¡dehu [ru™ûs]
resm olmakla §ûret-i eşcâr nehrde mütenekkiseten ta«ayyül olunur.
Mu…addimât-ı «amsten üçüncü mu…addime us†uvâne-i müstedîre ve
ma«rû†-ı müstedîr ve sehmlerini ma¡rifettir. Us†uvâne-i müstedîre bir şekl-i
mücessemdir ki o şeklin iki …â¡idesi ya¡nî iki †arafları olur ki o †araflar
müstedîr olur ve biri biri ile berâber mütesâvî ve müte√â≠î olur ve beynehümâda bir sa†√-ı müstedîr olur ki o sa†√-ı müstedîr iki …â¡ide dâirelerinin mu√î†i beyninde vâ§ıl olur. Ve o iki …â¡ide dâirelerinin iki merkezleri
beyninde vâ§ıl olan «a††a mi√verü’l-us†uvâne tesmiye olunur, ke≠âlik sehmü’l-us†uvâne dahi tesmiye olunur. Eger sehm-i us†uvâne iki …â¡ide arasında ¡amûd olursa90 o us†uvâneye us†uvâne-i …âime denir, ke≠âlik mütesâviyyü’l-a…†âr dahi tesmiye olunur, el-…âimü’z-zâviye dahi denir. Eger
us†uvâne ¡amûd olmaz ise o us†uvâneye us†uvâne-i mâile tesmiye olunur.
Ve ma«rû†-ı müstedîr o şekl-i mücessemdir ki onu §anevberiyyü’ş-şekl bir
sa†√la …â¡idesinde olan bir sa†√-ı müstedîre i√â†a eder. O …â¡ideden şekl-i
ma«rû† bidâye edip bir no…†aya müntehî olur ve o no…†a ma«rû†un re™si olur.
Ve …â¡idenin merkezi ile re™sin arasında olan «a††-ı vâ§ıla mi√ver-i ma«rû†
ve sehm-i ma«rû† tesmiye olunur. Ve sehm-i ma«rû† …â¡ide üzere ¡amûd olur
ise o ma«rû†a ma«rû†-ı …âim tesmiye olunur ve mütesâviyetü’l-a…†âr dahi
tesmiye olunur, el-…âimü’z-zâviye dahi tesmiye olunur. Eger sehm-i ma«rû†
…â¡ide üzere ¡amûd olmaz ise ma«rû†-ı mâil tesmiye olunur.
Us†uvâne-i mu∂alla¡a o us†uvânedir ki onun …â¡idesinde «u†û†-ı müsta…
îm ola, o …â¡ide şekli gerek ise murabba¡ olsun ve gerek ise mü&elle& olsun
ve gerek ise şekl-i u«râ olsun. Ma«rû†-ı mu∂alla¡ dahi bu …ıyâs üzeredir.
Ma¡lûm buyurula ki us†uvânenin ¡inde’l-mühendisîn √udû&unun ma¡rûf
ve meşhûr olan †arî…i budur ki a∂lâ¡ı mütevâziye ve zevâyâsı …âime bir sa†√ı
e√ad-ı a∂lâ¡ı üzere i&bât ve idâre edip va∂¡-ı evveline gelince …adar ta√rîk
eylesen o sa†√tan us†uvâne √âdi& olur, zîrâ o sa†√ √areket-i me≠kûresiyle
us†uvâne resm eder. Ke≠âlik sa†√-ı mü&elle&i iki ∂ıl¡ının biri üzere i&bât
edip √areket-i müstedîre ile va∂¡-ı evveline gelince …adar ta√rîk olunsa o
sa†√ cism-i ma«rû†î resm ve i√dâ& eder.
90

¡Amûd olmaktan murâd direk gibi doğru olursa demektir.
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Ve ma¡lûm buyurula ki o iki küre ki mi…dâr ve √acmde biri birine
berâber olup mütesâviyân ola, us†uvâne-i vâ√ide o iki küreyi i√â†a etmek
mümkin olur. Eger o iki kürelerden e√adühümâ â«erden ekber olup kiber
ve §ıπarda mütefâvitler olurlar ise o küreleri şekl-i ma«rû† i√â†a edip
ma«rû†un …â¡idesi kübrâ olan küreye mümâss ve mu√î† olup küre-i §uπrâyı
re™s cânibinden mu√î† ve mümâss olur. Ve küre-i ar∂ cirm-i Şems’in
küresinden a§πar olmakla o iki küreyi şekl-i ma«rû† mu√î† olup o ma«rû†un
…â¡idesi cirm-i Şems’i mu√î† olur. O ma«rû† ar∂a mutta§ıl ve ar∂ı mu√î†
ve mümâss olduğundan sonra hey™et-i ma«rû† üzere ar∂ı mütecâviz olup
ma«rû†un re™si olan no…†a felek-i &âminde olan dâiretü’l-burûcdan Şems’in
merkezi mu√â≠îsi ve müsâmiti olan no…†aya müntehî ve mümâss olur. Ve
o ma«rû†un sehmi merkez-i ¡âleme ve ke≠âlik merkez-i Şems’e mürûr edip
Şems’in mu√î†ine müntehî olmakla küre-i Şems’in …u†ru olur. Ve bu va§f
olunan ma«rû† «u†û†-ı şu¡âiyye ile «u†û†-ı @ılliyyeden mürekkeb olur onun
için ki o ma«rû†un …â¡idesi Şems’i mu√î† olmakla «u†û†-ı şu¡â¡iyyeden
mürtesime bir dâire-i ¡a@îme olup o «u†û†-ı şu¡â¡iyye hey™et-i ma«rû† üzere
ar∂a nüzûl eder ve ar∂da dahi o ma«rû† bir dâire resm edip o dâirede
«u†û†-ı şu¡â¡îye müntehî ve «u†û†-ı @ıllîye √âdi& olup felekü’l-burûcdan merkez-i Şems’e müsâmite ve mu…âbile bir no…†aya o ma«rû† müntehî olur:

[Nihâyetü ma«rû†in mümâssin bi-nu…†a†i müsâmitihi li-merkezi’ş-şemsi
min dâiretl’-bürûc
Sehmü’l-ma«rû†
Küre-i şems
Merkez-i şems
Cüz™ün @ılliyyün mine’l-ma«rû†
Cüz™ü şu¡â¡iyyün mine’l-ma«rû†]

Tahbîzü’l-Mathûn

Ve o ma«rû†[un] ar∂da resm eylediği dâire-i §aπîrenin cânib-i şu¡â¡ı
nehâr ve cânib-i @ıllı leyl olur. Ve √areket-i ûlâ ile ya¡nî felek-i a¡@amın
√areketiyle ma«rû† dahi √areket edip devre-i vâ√idede leyl ve nehâr müteceddid olur. Ve Şems semt-i re™ste olsa Şems’in ta√tında olanlar ma«rû†un
sehmi üzere olurlar; Şems semt-i re™sten zâil olup meyl eylese meylin bu¡du
mi…dârınca sehmden ba¡îd olurlar. Ve semt-i re™sten Şems’in πâyet-i bu¡du
Şems’in merkezi dâire-i uf… üzere vu…û¡unda olur.
Ve bi’l-cümle bilâd ahâlîleri Şems’in ma«rû†-ı şu¡â¡îsi üzere olmakta
berâber ve mütesâvîler iken içlerinden Şems semt-i re™slerinde olup sehm-i
ma«rû† üzere olanların √arâretleri ziyâde olup sehmden ba¡îd ve mâil olanların meyli mi…dârı √arâretleri nâ…ı§a olduğu onun içindir ki ma«rû†un
sehminde üç ¡aded emr-i müsta√sen vardır:
Evvelkisi Şems’in vasa†ı ve merkezi Şems’in e†râfından ziyâde müsa««in
olur. Ve sehm üzere olanlar Şems’in eczâsından cüz™-i es«anın ta√tında
olmakla √arâretleri ziyâde olur.
İkincisi ma«rû†un vasa†ı cemî¡-i cihâttan ma«rû†un mu√î†ine mu«âli†
olup mu√î†ten √arâret-i zâide istifâde eder.
Üçüncüsü «âric-i mu√î†ten mu√î†e vârid olan berd vasa†a vâ§ıl olmaz,
Allâhu a¡lem bi’§-§avâb.
Ve mu…addimât-ı «amsin dördüncüsü [36b] budur ki ba¡∂ı √ukemâ ≠âhib
olurlar ki Şems semt-i re™ste olup yâ«ûd semt-i re™se …arîb olan ma√allden
olsa cevvin ya¡nî beyne’s-semâ ve’l-ar∂ mümtedd ve mebsû† olan havânın
mütesa««in olduğunun sebebi budur ki o va…tte Şems ar∂a …arîb olur ve
Şems’in ar∂a …urbü √asebiyle cirmi a¡@am olup tes«îni ziyâde olur.
Şâri√ ¡Allâme bu mu…addimeyi redd edip der ki o †âifenin bu bâbda
îrâd eyledikleri burhânları semt-i re™ste olan Şems’in rü™yette ¡i@amını
i…ti∂â eder; Şems rü™yette ¡a@îm olmakla Şems’in cirmi vâ…i¡de ziyâde olmaz
ve √arâreti dahi artmaz onun için ki mekân-ı ba¡îdde olan nâr leylen bu¡du
mi…dârı √isste ve man@arda ¡a@îm olur velâkin √arâreti ziyâde olmaz.
Ve mu…addimât-ı «amsten beşinci mu…addime riyâ∂iyyûn derler ki Şems
semt-i re™se …arîb oldukta sü«ûnet-i cevvi ve ke&ret-i i∂â™eti îcâb eylediğinin sebebi budur ki o va…tte ≠ikri mürûr eden zâvîye-i ûlâ mün¡adim olur
yâ«ûd zâviye-i ûlâ √âdde olur ve o vechten şu¡â¡ müctemi¡a olup perîşân ve
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perâkende olmamakla √arâret ve ∂av™ ziyâde olur. Ve semt-i re™sten Şems
ba¡îd olup zâviye-i ûlâ münferice olsa şu¡â¡ perîşân olup müteferri… olur ve
lâ-ma√âle √arâret ve ∂iyâ nâ…ı§lar olur.
Ve riyâ∂iyyûnun bu …avlini †abî¡iyyûn redd edip derler ki ≠ikr olunan
zâviye-i ûlâ «a††-ı şu¡â¡ ve «a††-ı in¡ikâs emr-i vehmîdir ve na@îr olmak üzere
îrâd eyledikleri beyt-i §aπîr ve beyt-i kebîr gibi √acmi ve vücûd-ı «âricîsi
yoktur, vehmî olan «u†û† ve zâviye-i beyt-i §aπîr gibi şu¡â¡ı teferru…tan
mâni¡ ve √âciz olmak emr-i bâ†ıldır.
Ve †abî¡iyyûn derler ki belki mûcib-i is«ân olan olan ke&ret-i ∂av™ olur.
Ve Şems re™se müsâmit olup veyâ«ûd semt-i re™se …arîb oldukta Şems’in
∂iyâsı o ma√allden ek&er ve ezyed olur ve ona binâen √arâretleri dahi
ziyâde olur. Ve Şems semt-i re™slerinde olanların ∂iyâsı ek&er olduğunun
vechi budur ki ar∂ın nı§fından ziyâdesi Şems’in şu¡â¡ı ile müsta∂î olup
min-cemî¡i’l-cihât ∂av™ı …abûl eyler ve ma«rû†un sehmi ar∂dan müstenîr ve
müstef∂î olan ma√allin vasa†ında olur ve e†râftan vasa†a meded gelmekle
vasa†ın ∂iyâsı ek&er olur. Ve Şems’e müsâmit olanlar sehm üzere olmakla
semt-i re™sin ∂iyâsı ek&er olmak i…ti∂â eder.
Bu me≠kûrları ma¡rifet murâd edersen bir ma√allden şümû¡-ı ke&îre ve
esrice-i ¡adîde î…âd edip dâire hey™etinde va∂¡ ve tertîb eyle, vasa†ta olan
şem¡i ve sirâcı cümleden enver bulursun ve vasa†a …arîb olanları vasa†ta
olanın ∂iyâsına …arîb bulursun. Bu minvâl üzere vasa†tan ba¡îd oldukça
…arîbe nisbet ile ∂iyâları …alîl olur.
İşbu ma…âmda mu…addimât-ı «amse tamâm oldu, ¢ânûn’u tercümenin
va…t-i zamânı geldi. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Zamân-ı §ayfta √arâret ziyâde olduğunun vechi budur ki fa§l-ı §ayfta
Şems semt-i re™se …arîb olur ve …urbiyyet √asebiyle Şems’ten fâi∂ olan şu¡â¡
…avî olur onun için ki fa§l-ı §ayfta in¡ikâsı tevehhüm olunan şu¡â¡91 semt-i
re™se …arîb olan ma√allerde zevâyâ-yı √âdde üzere mün¡akis olur ve semt-i
re™s olan ma√allerde nâki§an ¡alâ-¡a…ibeyhi şu¡â¡ın ¡aksi nüfû≠ edip …ah…arâ
ric¡at eder. Ve bu §ûretlerde şu¡â¡-ı Şems zâviye-i √âdde-i ûlâda veyâ«ûd
«a††-ı şu¡â¡ ve «a††-ı in¡ikâs-ı mun†abı…larda müctemi¡a olup mütekâ&if olur
ve lâ-ma√âle mütekâ&ifin tes«în ve i∂â™esi ek&er olur.
91

Şu¡â¡ın mev…i¡i ar∂-ı ke&îf §a…îl olmamakla ¡aks mer™î olmadığına binâen tevehhüm ta¡bîr eyledi ve illâ ¡aks her √âlde mu√a……a…tır.

Tahbîzü’l-Mathûn

Semt-i re™ste ve semt-i re™sin mu…âribinde Şems’in √arâret-i zâidesinin
fi’l-√a…î…a sebebi budur ki şu¡â¡-ı Şems’in mas…a†ı ve sa†√-ı ar∂dan mev…i¡i
dört vech üzere olur:
Evvelkisi mas…a†-ı şu¡â¡ ma«rû†un sehminin mas…a†ı ve sehmin …â¡idesi
menzilesinde olur, gûyâ şu¡â¡ Şems’in merkezinden nüfû≠ edip mu√â≠îsinde olan ar∂ın sa†√ında ma«rû†un «u†û†-ı şu¡â¡iyyesiyle «u†û†-ı @ılliyyesi
beyninde müşterek dâirenin merkezi üzere vâ…i¡ olur.
İkincisi mas…a†-ı şu¡â¡ ma«rû†un …â¡idesinin merkezi ile mu√î†i arasında
olan …â¡idenin sa†√ından merkeze …arîb olan ma√alli olur. Bu vechin vech-i
evvel ile a√kâmda mu¡teddün bih far…ı olmamakla ¢ânûn’da terk olundu
diye ¡Allâme i¡ti≠âr eyledi.
Üçüncüsü mas…a†-ı şu¡â¡ ≠ikr olunan sa†√tan mu√î†e …arîb olan ma√alli
olur. Mu√î†ten murâd …â¡ide-i ma«rû†un mu√î†idir.
Dördüncüsü mas…a†-ı şu¡â¡ mu√î†-i …â¡ide olur ve şu¡â¡ın …uvveti
ma«rû†un sehmi katında olur, zîrâ sehm ma«rû†-ı şu¡â¡înin vasa†ı olmakla
kendi √arâretine bi’l-cümle cevânibinde olan eşi¡¡a-i √ârre √arâretinden
meded gelmekle cümleden …uvvetli olur ve ma«rû†un e†râfını vely ve
ta¡…îb eden ma√allerin √arâret ve sü«ûneti ∂a¡îf olur. ~â√ib-i ¢ânûn
der ki:
Biz fa§l-ı §ayfta sehmde veyâ«ûd sehme …arîb olan ma√allden vâ…i¡
oluruz,92 ya¡nî ru™ûsumuza Şems müsâmit olur veyâ«ûd müsâmiteye
…arîb olur ve eyyâm-ı §ayfta veyâ«ûd …urbünde olmamız dâim olur. Ve
eyyâm-ı §ayfta müsâmite ve müsâmiteye …urbiyyetin devâmı bi’l-cümle
¡urû∂u olan bilâd-ı şimâliyye sükkânına şâmil olur.93 Ve o ma√all ki

92
93

Şey«‘in bilâdı i…lîm-i râbi¡ olduğu kirâren mürûr eyledi.
¡Urû∂u olan bilâdda müsâmitenin devâmının vechi budur ki iki i¡tidâl katında ya¡nî
◊amel ve Mîzân katında √areket-i meyl serî¡a olur ve in…ılâblarda ya¡nî Sere†ân ve
Cedy’de √areket-i meyl ba†î™e olup müsâmite ve müsâmitenin ∂ıddı dâim olur, «a††-ı
istivâda meyl olmamakla bu i«tilâf muta§avver olmaz ve semt-i re™sten zevâl serî¡
olur. Mesî√î der ki «a††-ı istivâda sene-i vâ√idede rebî¡ mütekerrir olmakla müsâmite
dâim olmaz. ¡Allâme redd edip der ki eger vech-i devâm Mesî√î’nin dediği olsa ¡ar∂ı
meyl-i küllîden e…all olan ma√allerde dahi devâm-ı müsâmite olmazdı, zîrâ ¡ar∂
meyl-i küllîden ya¡nî yirmi üç derece ve nı§f dereceden e…all olan ma√allerde rebî¡
ve fu§ûl-i sâire mütekerrire olur ve müsâmiteler dahi dâim olur Allâhu a¡lem.
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«a††-ı istivâda vâ…i¡ olup onun ¡ar∂ı94 olmaya, o ar∂da müsâmite dâim
olmaz.
Ve biz şitâda ma«rû†un …â¡idesi mu√î†ine …arîb olan ma√allden vâ…i¡ oluruz. Ve o ma√allde ve zamân-ı me≠kûrda şu¡â¡da √arâret ∂a¡îfe olduğu ve
vech-i ∂a¡fı mürûr eyledi. Kaçan bilâd-ı şimâliyye eyyâm-ı §ayfta sehmde
olup veyâ«ûd sehme …arîb olur, fa§l-ı §ayfta ∂av™ları enver olur ve şitâda
mu√î†e …arîb olurlar, ∂av™larının nûru no…§ân üzere olur. Ve sehm a∂ve™
olup mu√î†-i …â¡ide ve mu√î†-i …â¡ideye …arîb olan ma√allin πayr-i a∂ve™
olduğunun vechinin ≠ikri mürûr eyledi, i¡âdeye √âcet yoktur, lâkin ba¡∂ılar
buna vech-i â«er sev… edip dediler ki eyyâm-ı §ayfta Şems ar∂a …arîb olur
ve ona binâen a∂ve™ olur ve şitâda ¡aks üzere olur.
Bu kelâmı §â√ib-i ¢ânûn redde işâret edip der ki fa§l-ı §ayfta ∂av™ enver
olur her ne …adar bizim ma…âmımız ile Şems’in evce …arîb olan ma…âmı
beyninde olan mesâfe ziyâde ba¡îd olur ise.
Ve bu ma√allin tav∂î√i budur ki nâs beyninde felek-i Şems denmekle
ma¡rûf olan felek-i râbi¡ üç eczâdan mü™ellef ve mürekkeb olur; fev… †arafında olana mütemmim-i √âvî tesmiye olunur ve ta√t †arafında olana
mütemmim-i ma√vî tesmiye olunur ve vus†âda olana «âric-i merkez tesmiye
olunur. Ve o üç eczânın mecmû¡un müme&&il tesmiye olunur Ve vasa† olan
«âric-i merkezin &i«anı müteşâbih olur ya¡nî cemî¡-i cevânibde kalınlığı
mi…dâr-ı vâ√id üzere olur. Ve «âric-i merkez tesmiye olunan cüz™ün merkezi
müme&&ilin merkezi ile mütte√id olur lâkin merkez-i ¡âlemden «âric ve başka
olur. Ve mütemmimlerden her birinin bir †arafı kalın ve bir †arafı ince olur
lâkin iki mütemmimlerin πıl@at ve ri……ati cihet-i «ilâfta olur. Fev…te olan
mütemmim-i √âvînin kalın ve &e«în olan †arafı ile mütemmim-i ma√vînin
ince †arafı bir cihette olur Ve mütemmim-i √âvînin ince †arafıyla mütemmim-i ma√vînin kalın †arafı dahi ikisi ma¡an cihet-i u«râda olurlarlar, o
sebebden felek-i müme&&il95 &i«anda müteşâbih olur. Ve «âric-i merkez
ortadan ref ¡ olsa mütemmim-i √âvî ve mütemmim-i ma√vînin mecmû¡undan
94
95

“¡Ar∂”dan murâd ¡ar∂-ı beled olur. Ve ¡ar∂-ı beled nı§f-ı bahâr dâiresinden bir
…avstir ki o …avs mu¡addil-i nehâr ile semt-i re™s beyninde olur ve o …avs mi…dârınca
…u†b uf…-ı beledden mürtefi¡ olur.
Mütemmimlere felek tesmiye olunmaz, ammâ «âric-i merkeze ve müteme&&il-i
şemse felek tesmiye olunur.

Tahbîzü’l-Mathûn

müteşâbihü’&-&i«an bir felek-i tâmm √â§ıl olur. Ve «âric-i merkez olan felekin mın†a…ası ya¡nî ortasında kuşağı me&âbesinde olan dâirenin mu√addebinden ve yumru †arafından bir no…†a mütemmim-i √âvînin bir no…†asına
mümâss olur ve yine mu…âbilinde bir no…†ası dahi mütemmim-i ma√vînin
bir no…†asına mümâss olur ve no…†a-i ûlâya evc tesmiye olunur ve no…†a-i
&âniyeye √a∂î∂ tesmiye olunur.96

[Merkez-i ¡âlem
Mütemmim-i √âvî
Müme&&il
»âricü‘l-merkez
Merkezü’l-«âric
Mütemmim-i ma√vî’l-ûlâ
◊a∂î∂
Şems
Felekü’ş-şems]
Ve Şems bir cirm-i mu§met-i kürîdir ki «âric-i merkez tesmiye olunan
felekte merkûz olur o vech ile ki Şems’in …u†ru «âric-i merkezin &i«anına
müsâvî olur. Felek-i a¡@amın şar…tan πarba olan √areket-i serî¡asıyla Şems
beher yevm †ulû¡ ve πurûb eder. Cirm-i Şems’in merkûz olduğu «âric-i
96

“Evc” ve “√a∂î∂” kelime-i Hindiyye’den mu¡arrebdir, ¡ulüvv ve süfl ma¡nâsınadır; “evc”in a§lı “evg” idi, kâfı cîme ibdâl ile ta¡rîb olundu.
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merkez tesmiye olunan felekin dahi πarbdan şar…a √areketi olur. Ke≠âlik
Şems’in müme&&ilinin dahi πarbdan şar…a √areketi olur. Şems’in √areket-i
serî¡a-i tebe¡iyyesibe √areket-i ûlâ tesmiye olunur ve «âric-i merkezin [37a]
√areket-i a§liyyesine √areket-i &âniye tesmiye olunur ve inti…âlât ber-vecîh
bu √areket-i &âniye vü a§liyye ile olur. ¢avâ¡id-i hey™etten ≠ikr olunan bu
mi…dâr mesâil bu ma…âmı fehmde …adr-i kâfî olur.
Pes ba¡∂ın cirm-i Şems eyyâm-ı §ayfta ar∂a …arîb olur dediklerini
¢ânûn’un reddi onun için olur ki bilâd-ı me≠kûre ahâlîleri merkez-i ¡âlem
üzere olurlar ve Şems o eyyâmda evce mu…ârib olur ve «âric-i merkezin
evci merkez-i ¡âleme πâyet ba¡îd olur, zîrâ «âric-i merkezin merkezi merkez-i ¡âlemin ve felekü’l-burûc merkezinin πayridir, ke≠âlik …u†bları dahi
felekü’l-burûc …u†bunun πayridir. Ve …u†ru dâire-i burûc …u†runa müvâzî
ve mın†a…ası felek-i burûc mın†a…asına müsâmit olur ve «âric-i merkezin
mebde™-i √areketi evc olur.97 Kaçan evc no…†asından bir «a†† i«râc olunup o
«a†† «âric-i merkezin merkezine mürûr eylediğinden sonra merkez-i ¡âleme
müntehî olsa «âric-i merkezden vech-i meşrû√ üzere i«râc olunan bi’l-cümle
«u†û†tan evcten i«râc olunan «a†† a†vel ve mesâfesi eb¡ad olur. Felâ-ma√âle
fa§l-ı §ayfta evce …arîb olan Şems ar∂a …arîb olmak muta§avver olmaz.
Ammâ …urb ve bu¡dun nisbeti √ikmet-i riyâ∂iyyenin envâ¡ından nücûmî
olan ¡ilm-i hey™ette ma¡lûm ve müte¡ayyin olur ve √arrın iştidâdı ∂av™ın iştidâdı √asebiyle olduğu felsefeden cüz™-i †abî¡îde ta√…î… olunur.
Ve §ayfın †abî¡atı √ârr olduğu gibi yâbis dahi olur, zîrâ §ayfta şiddet-i
√arâret √asebiyle havânın ru†ûbeti ta√allül eder ve cevher-i havâ dahi
ta«al«ul edip †abî¡at-ı nâriyyeye müşâbih ve müşâkil olur ve havâyı ter†îb
eder. Endâ ve em†ârın ya¡nî ma†ar-ı «afîf ve ma†ar-ı ke&îfin nüzûlü …alîl olur
ve bu cihetlerden havâya yübûset ¡ârı∂ olup fa§l-ı §ayf yâbis olur. Ve zamânın mâhiyyeti mi…dâr √areket olmakla zamânın nefsi keyfiyyât-ı me≠kûreyi
…âbil olmaz belki o keyfiyyetleri …âbil olan havâya fu§ûl @arf-ı zamân olur.
Ve ammâ şitânın †abî¡atı bârid-i ra†b olur, §ayfın †abî¡atı √ârr-ı yâbis
olduğunu i&bât için îrâd olunan delîllerin a∂dâdı √asebiyle ya¡nî fa§l-ı
şitâda burûc cenûbiyyede olur ve arâ∂î-i şimâliyye ahâlîsinin ru™ûsundan
ba¡îd olur ve o ahâlî şitâda ma«rû†un mu√î†inde veyâ«ûd …arîb olan ma√al97

Ve müme&&il-i şemsin mebde™-i √areketi re™s-i ◊amel’dir.
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linde olup şu¡â¡ları müteferri… ve ∂av™ları no…§ân olmakla √arâretleri nâ…ı§a veyâ«ûd bi’l-külliyye mün¡adime olur. Ve ru†ûbet-i havâyı ta√lîl eden
√arâret mün¡adime olmakla ru†ûbet-i havâ ma√fû@ olduğundan mâ-¡adâ
bi-√asebi’l-bürûdet havâ tekâ&üf edip havânın †abî¡atı †abî¡at-ı mâiyyeye
meyl etmekle ru†ûbet-i havâ şitâda ziyâde olur, endâ ve em†âr ke&îr olur.
Ammâ «arîf ya¡nî güz eyyâmı √arr ve berdde mu¡tedil olur lâkin ru†ûbet
ve yübûsette i¡tidâl üzere olmayıp yübûset-i havâ πâlib olur. Ammâ «arîfin
√arr ve berdde i¡tidâli onun içindir ki eyyâm-ı «arîfte Şems semt-i re™sten
ba¡îd olmakla √arâret-i Şems nâ…ı§a olur ve bürûdet henüz müsta√kem
olmaz ve o va…tte ke-enne biz ma«rû†un sehmi ile ma«rû†un mu√î†-i …â¡idesi arasında vasa†ta oluruz. Bu ta…dîr üzere √arâret ve bürûdette havâ
lâ-ma√âle mu¡tedil olur. Ammâ fa§l-ı «arîfte yübûsetin ziyâde olduğu onun
içindir ki havâ eyyâm-ı §ayfta cefâf üzere olup yâbis idi, «arîf gelmek ile
havâyı ter†îb eder bir nesne ¡ârı∂ olmadı, pes yübûset-i §ayfiyyeye sebeb-i
ter†îb olur bir nesne √âdi& olunca …adar bâ…î olur. Mücerred √arâret-i
…aviyye-i mu√allile zâil olmakla havâya ru†ûbet ve yübûsette i¡tidâl gelmez,
zîrâ ru†ûbetin ve yübûsetin i¡tidâli cevher-i havâya …adr-i ma¡rûf eşyâ-ı
mura††ıbe müdâ«il olmakla olur, endâ ve em†âr gibi; onların ise fa§l-ı «arîf
†abî¡atında oldukça «arîfte vu…û¡u …alîl olur.
◊arâret ve bürûdette i¡tidâl, yübûset ve ru†ûbette i¡tidâl gibi değildir,
fa§l-ı §ayfta müsâmite ile √â§ıl olan √arâret fa§l-ı «arîfte müsâmitenin in¡idâmı √asebiyle havâ i¡tidâle ric¡at eder, havâ-i √ârrı ta¡dîl için cevher-i
havâya eczâ-i bâride mu«âli† olmak îcâb eylemez. Ve yübûsetin ru†ûbete
berd √asebiyle isti√âlesi bi-√asebi’l-√arr ru†ûbetin yübûsete isti√âlesi gibi
değildir, havâ-i ra†bı ednâ √arâret tecfîf edip yübûset ve ru†ûbette mu¡tedil
eder lâkin ednâ berd ile havâ-i yâbis ta¡dîl olunmaz, zîrâ berd-i …avî vü
mütemâdî ile havâ mütekâ&if olup †abî¡at-ı havâ mâiyyete meyl etmekle
endâ ve em†ârın nüzûlü ek&er olmadıkça havâ ru†ûbet ve yübûsette mu¡tedil
olmaz. Binâen ¡aleyh şitâda mer†ûb olan havânın rebî¡e inti…âl ile ru†ûbet-i
zâidesi rebî¡in √arâret-i mu¡tedilesi ile zâile olup ru†ûbet ve yübûsette rebî¡
mu¡tedil olur. Velâkin eyyâm-ı §ayfta yâbis olan havâyı «arîfin bürûdet-i
mu¡tedilesi ta¡dîl eylemez, şitâya inti…âl edip bürûdet-i …aviyye vü
mütemâdiye olmakla endâ ve em†ârın nüzûlü ek&er olmadıkça havâ ter†îb
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olunmaz. Ve ba¡∂ı kerre olur ki ednâ √arâret havâyı ter†îb eder o sebebden
ki endâ ve em†ârın ke&reti olup vech-i ar∂ ra†b ve nediye olur ve √arâret-i
yesîre mevcûd olan mâiyyeti teb«îr eder ve bu«âr-ı ra†b cevve mürtefi¡ olup
havâya mu«âla†a etmekle havâyı ter†îb eder. Ve fa§l-ı «arîfte bu vech ile
√arâret-i mu¡tedilenin teb«îri olmamakla yübûset-i §ayfiyyesi zâile olmaz.
Ve «arîfin havâsı bu †arî… ile dahi yübûset ve ru†ûbette mu¡tedil olmaz.
Ve müşâbih olup benzer ki bu ma…âmda ter†îb ve tecfîf milke-i ma¡dûmenin √udû&u ve milke-i mevcûdenin ¡ademiyle √â§ıl olur ya¡nî ter†îb
milke-i ma¡dûmenin √udû&u ile olur ve tecfîf milke-i mevcûdenin ¡ademiyle olur, zîrâ yâbisi ter†îbin ma¡nâsı yâbisin ba¡∂ı eczâsını if…âd ve i¡dâm
eylemek ile √â§ıl olur. Ve yübûsetin ¡illeti ¡adem-i milke olur dediğimizden
murâd bu ma¡nâ olur.
Ma¡lûm buyurula ki fu§ûl ba√&inde me≠kûr olan ru†ûbet ra†b olan ¡un§urun §ûretinden ve keyfiyyetinden ¡ibârettir. ~ûret ve keyfiyyet ¡inde’l-ba¡∂
birdir, lâkin √a…… olan §ûret ve keyfiyyet biri birine muπâyirlerdir ve §ûret
keyfiyyetin fâ¡ilidir; yübûset dahi bu …ıyâs üzere olur.
Pes bu iki ba√&te ya¡nî fu§ûl ba√&i ile erkân ba√&inde ≠ikr olunan ru†ûbet
ve yübûset başka başka ma¡nâya olduklarını §â√ib-i ¢ânûn beyân edip der ki
bizim bu ma…âmda şu havâ ra†bdır ve şu havâ yâbistir dediğimizde ra†bdan
ve yâbisten havânın §ûretini veyâ«ûd havânın keyfiyyetini murâd eylemeziz,
zîrâ bi’l-cümle fu§ûl ve ezmânda havâ §ûret-i vâ√ide ve keyfiyyet-i müttefi…a
üzere olurlar belki havânın ma¡nâ-yı me≠kûruna ya¡nî §ûret ve keyfiyyetine
bu ma…âmlarda a§lâ ta¡arru∂ eylemeziz illâ …alîlen ta¡arru∂ eyleriz. O havâyı
beyân §adedinde ki πâyet-i √arâretten havânın †abî¡atı nâriyyete isti√âle eder,
o va…tte havâ yâbistir dediğimizden murâd o havânın §ûreti ve keyfiyyeti olur.
Ve bundan mâ-¡adâ fu§ûl-i erba¡a mebâ√i&inde şu havâ ra†bdır dediğimizde
havâ-i ra†bdan murâdımız o havâdır ki ona mâiyyeti ke&îr olan eb«ıre mu«âli†
ola veyâ«ûd havânın kendisi tekâ&üf etmekle eb«ıre-i mâiyye müşâkilesine
isti√âle eyleye; ke≠âlik şu havâ yâbistir dediğimizde havâ-i yâbisten murâdımız o havâdır ki ona mu«âli† olan eb«ıre-i mâiyye mütefeşşiş olup ta√lîl
ve i«râc oluna veyâ«ûd ta«al«ul eyleyip havânın cevheri cevher-i nâriyyete
isti√âle eyleye veyâ«ûd o havâya ed«ıne-i ar∂iyye mu«âla†a edip o havânın
mâiyyetini neşf eylemekte ar∂a müşâkil ve müşâbih ola.
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Bu ≠ikr eylediğimiz u§ûlden @âhir olur ki rebî¡de Şems semt-i re™se biraz
yaklaşmak ile √arâret-i mu¡tedile √âdi& olup şitâda √â§ıl olana ru†ûbet-i zâide
[37b] rebî¡in havâsından zâil olur ve «arîf fa§lında √âdi& olan ednâ berd ile
havâ-i yâbis ra†b olmaz. Ve bu emri bi-†arî…i’t-tecribe ma¡rifet murâd edersen √ârr olan va…tte bir &evb-i meblûlu havâ-i √ârr üzere bas† eyle ve ke≠âlik
&evb-i evvel mi&lli bir &evb-i yâbisi havâ-i evvelin √arâreti mi…dârınca bürûdeti olan havâya bas† eyleyip ta√arrî eyle, &evb-i meblûlun havâ-i √ârrda cefâf
ettiği zamânın mi…dârı zamânda &evb-i yâbis havâ-i bâridde ter†îb eylemez.
Ve bu bâbda ≠ikr eylediğimiz …â¡ideden a¡@am bir delîlimiz ve a§lımız
dahi vardır, o delîl budur: havâ gerek √ârr olsun ve gerek bârid olsun mu†la…
an havâda &âbit ve müteferrid olmaz, ¡ale’d-devâm bir †araftan havâ-i ra†ba
meded gelmedikçe, ammâ yübûsetin devâmı meded ile olmaz. Gerek nefs-i
havâda ve gerek &imâr gibi bi’≠-≠ât mer†ûb olan ve &evb-i meblûl gibi bi’l¡ara∂ mer†ûb olan nesnelerde ru†ûbetin be…âsı mededin lu√û…una mu√tâc
olduğunun sebebi ve bâ¡i&i budur ki havâ her ne …adar bârid dahi olur ise
Şems’in ve kevâkib-i sâirenin …uvveti √asebiyle fa§l-ı şitâ dahi √arâret-i
mu√allileden «âlî olmaz ve o √arâret bi’l-cümle fu§ûlde havâda mevcûd olan
ru†ûbeti ifnâ eder. Felâ-ma√âle havâda ru†ûbetin be…âsı ¡ale’d-devâm meded
erişip bedel mâ-yete√allel √â§ıl olmakla olur. Ve bilâd-ı ma¡mûrede vâ…ı¡a
olan şiddet-i berde bizim bedenimize nisbet ile şedîd ve ¡adîmü’l-√arâret
deriz.98 Fi’l-√a…î…a o havâ dahi √arâret-i mu√allileden «âlî olmaz.
Fa§l-ı rebî¡de havâdan ta√allül eden ru†ûbet teb«îr √asebiyle vârid olan
mededden ek&er olur onun için ki teb«îr iki emr ile √â§ıl olur: Evvelkisi
cevvde ≠uhûr eden √arâret-i …alîle-i la†îfedir. İkincisi ar∂da kâmin ve mestûr
olan √arr-ı …avîdir ki o …avî √arâretten @âhir-i ar∂a …arîb olan ma√alle √arâret-i …alîle te™eddî eder.
98

~â√ib-i ¢ânûn berd-i şedîd bizim bedenimize göredir dediğinden istifâde olunur ki berd-i şedîdde √ayvânın bedeni √arâret-i @âhire ile müte√allil olmaz, ancak ta√allül beden va…t-i şitâda √arâret-i πarîziyye vâsı†ası ile olur, √attâ ba¡∂ılar ≠âhib olurlar ki dübb ya¡nî ayı dedikleri cânver zemherîrde i«tifâ edip terk-i
taπaddî eylediği onun içindir ki zemherde bedeni müte√allil olmaz ve bedel
mâ-yete√allele mu√tâc olmamakla terk-i taπaddî eder. Ve ba¡∂ı â«er ≠âhib olur
ki terk-i taπaddînin sebebi budur ki dübbde müctemi¡ πıdâ-i ficc vardır, zamân-ı
i«tifâda o ficc πıdâ tela††uf edip bedel mâ-yete√allel √âdi& olur.
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Ve ¡ulûm-ı †abî¡iyyede beyân olunduğu üzere fa§l-ı şitâda bâ†ın-ı ar∂
şedîdü’l-√arâret olup @âhir-i ar∂a √arâret-i la†îfe-i …alîlenin te™eddîsi olur
ve cevvin dahi √arâreti la†îf ve …alîl olur.99 Ve ter†îbin iki sebebi ma¡an
fa§l-ı şitâda mevcûd olur, zîrâ ar∂ın √arâret-i la†îfesi mâiyyeti ta§¡îd eder.
Ve havânın √arâret-i …alîlesi dahi havâyı taπlî@ edip ru†ûbet-i zâide √â§ıl
olur «u§û§an ki fa§l-ı şitâda şiddet-i bürûdet cevher-i havâda dahi tekâ&üf
i√dâ& edip havâyı bu«âriyyete isti√âle eder.
Ammâ rebî¡in havâsının ta√lîli teb«îrden a…vâ ve ek&er olur ona binâen
ki berdin no…§ânı √asebiyle ar∂ın menâfi≠i açılır ve ar∂ın √arâret-i bâ†ınesi
nâ…ı§a olur ve o √arâretten ar∂a müteveccih olan def¡aten teveccüh eder. Ve
o bârize müteveccih olan √arâret √arâret-i müba««areden …avî olup ru†ûbeti ta√lîl eder. Ve o @âhire müteveccih olan √arâret ru†ûbeti ta√lîl eylemeyip teb«îr eder ise onun bu«ârı πâyette la†îf ve ra…î… olup cevvin √arâreti
in∂ımâmıyla ta√lîl tamâm olur. Ve bu ≠ikr olunan esbâb bi-√asebi’l-ek&er
olur. Ve ba¡∂an olur ki bu esbâba esbâb-ı â«er dahi mun∂amme olup √ükmü
√ükm-i me≠kûra muπâyir olur.
Ve rebî¡de mâdde-i ru†ûbet …alîl olur, şitâ gibi ke&îr olmaz ki evvelâ ar∂dan ta§¡îd olunup ve &âniyen cevvde tela††uf edip ru†ûbet-i şiteviyyeye meded
ola ve ru†ûbet-i şiteviyye o meded ile bâ…ıye ola. Pes meded-i mura††ıbın
…ılleti ve ta√lîlin ke&reti ile şitâdan bâ…î ru†ûbet-i zâide fenâ bulup rebî¡in
havâsı ru†ûbet ve yübûsette i¡tidâl üzere olur, √arâret ve bürûdette i¡tidâl
üzere olduğu gibi. Ve ma¡a-hâ≠â rebî¡in evâilinde havânın ru†ûbete meylini
biz men¡ eylemeziz. Evâil-i rebî¡de havâ ra†b olup i¡tidâlden «âric olur lâkin
o «urûc fa§l-ı «arîfte havânın i¡tidâlden yübûsete «urûcu gibi değildir ya¡nî
rebî¡de havâ i¡tidâlden ednâ «urûcla ru†ûbete meyl edip «âric olur, «arîfte
i¡tidâlden yübûsete «urûc ek&er olur.
Ve «arîfin √arr ve berdde şiddet-i i¡tidâli vardır diye √ükm eylemezsen §avâbdan ba¡îd olmaz onun için ki «arîfin @ahâyiri ve Şems’in zevâle
…arîb olduğu va…tlerde §ayfiyye olup √arâreti §ayfın √arâreti gibi olur, ona
99

¡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¡â…ub derler. Eb√â&-ı ke&îresini Şâri√ ¡Allâme na…l eyler, o men…ûlâtı na…le
hâmiş tercümeye müsâ¡id olmaz.
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binâen «arîfin havâsının yübsü zitâde olmakla sü«ûneti …abûlü ziyâde olur
ve havânın nâriyyete isti√âlesi πâlib olur, eyyâm-ı §ayfta ¡ârı∂ olan isti¡dâdı
√asebiyle. Ve «arîfin leyâlîsi ve πadevâtı bâride olur, fa§l-ı «arîfte Şems
semt-i re™sten ba¡îd olduğundan. Ve havâ «arîfte müte«al«il ve la†îf olmakla
bâ¡i&-i tebrîd olan esbâbın te™&îrini ziyâde …abûl eyler.
Ammâ rebî¡ bu iki keyfiyyette ya¡nî √arâret ve bürûdette i¡tidâle a…reb
olur ona binâen ki cevv-i rebî¡de esbâb-ı müsa««ine ve esbâb-ı müberrideden √arâret ve bürûdeti fa§l-ı «arîfte …abûl eylemez ve leyl ile nehârı
müte…âribler olup tefâvütleri …alîl olur.
Eger bir …âil su™âl edip der ise ki “»arîfin √âl ve şânı nedir ki «arîfin leyli
rebî¡in leylinden ebred olur? »arîfin havâsı el†af olmakla vâcib ve lâyı… olur
ki sü«ûneti ziyâde ola.” Biz ona cevâb verip deriz ki ta«al«ulü şedîd olan
havânın √arr ve berdi …abûlü ziyâde serî¡ olur; ta«al«ulü şedîd olan mânın
dahi √arâret ve bürûdeti …abûlü havâ gibi ziyâde serî¡ olur, onun için ki mâ
ziyâde tes«în olunup icmâd …a§d olunsa tes«în olunmayan mâdan mu…addem
müncemid olur. Müte«al«il olan mâ-ı müsa««ana bürûdetin nüfû≠u esra¡
olmak √asebiyle havâ-i «arîfin havâ-i rebî¡e …ıyâsı mâ-ı müsa««anın mâ-ı
πayr-i müsa««ana …ıyâsı gibi olmakla esbâb-ı bürûdetin havâ-i «arîfte te™&îri
ek&er ve esra¡ olur.100 Ve bundan na@arı …a†¡ edip deriz ki leyâlî-i «arîfin berdi
ziyâde olduğu bi-√asebi’l-√a…î…a değildir belki bedenin √issi √asebiyle olur,
zîrâ «arîfe beden §ayftan inti…âl eder; §ayftan √arârete i¡tiyâd eden beden ednâ
bürûdetten müte™e&&ir olur, ammâ rebî¡e şitâdan inti…âl etmekle rebî¡in berdi
berd-i şitâya i¡tiyâd eden bedene bi-√asebi’l-√iss …alîl olur, zîrâ ¡âfet †abî¡at-ı
&âniye olur. Ve ke≠âlik beden rebî¡e şitâdan sefer eder ve lâ-ma√âle müsâfir
olan geçmiş menzillerden i¡râ∂ edip her dâim gelecek menzilleri tefekkür ve
ta«ayyül eder. Ve rebî¡de olan kimseler √arâreti ve «arîfte olanlar bürûdeti
ta«ayyül etmekle o ta«ayyülün tebrîd ve tes«îninde da«li olur.
100 ¡Alâ-…avlin Şey«‘in tilmî≠i ve ¡ale’l-e§a√√ mu¡â§ırı olan Ebu’r-Rey√ân el-Bîrûnî
bu …avlden Şey«‘e teşnî¡ edip der ki “Ben biri mâ-ı √ârr ve biri mâ-ı bârid ile
memlû iki inâı icmâd murâd eyledim. Mâ-ı √ârr teberrüd eylemeden mâ-ı bârid
tecemmüd eyledi.” ¡Allâme der ki “Şey«-i Re™îs’in murâdı tes«în olunan mâ
tebrîd olunup tes«în olunmadık mâ ile bürûdetleri berâber olduğu √âlde icmâd
olunsa tes«în olunmuş mâ evvel müncemid olur demektir. Ebû Rey√ân’ın teşnî¡i
sû™-i fehminden nâşîdir.”
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Ma¡lûm buyurula ki fu§ûlün i«tilâfı ba¡∂ı kerre her bir i…lîmde bir gûne
emrâ∂ i&âre ve îrâ& eder. ‰abîbe vâcib olur ki olduğu i…lîmde fu§ûlden her
birinin i&âre eylediği emrâ∂ı bile tâ ki tedbîr eyledikleri kimseler o fa§lın
i…ti∂â eylediği emrâ∂ın i§âbetinden evvel ta…dime-i tedbîr ile mu√âfa@a-i
§ı√√at edip o mi&lli mara∂a mü™eddî ve †abî¡at-ı fa§la i&âre-i mara∂da mu¡în
olan nesnelerden i√tirâz eyleye. Yevm-i vâ√id †abî¡atta ba¡∂ı fu§ûlün †abî¡atına müşâbih olup ba¡∂ı â«ere müşâbih olmaz; eyyâmdan bir gün olur ki o
yevm şitevî olur ve bir â«er gün §ayfî olur ve bir gün dahi «arîfî olup leyli
ve πadâtı bârid ve @ahîresi √ârr olur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-A√kâmı'l-Fu§ûli ve Teπâyürihâ
Her bir fa§l o kimselere muvâfı… olup menfa¡ati olur ki o kimselerin mizâc-ı §ı√√îsi o fa§lın mizâcına muvâfı… ola ve her fa§l o kimselere mu«âlif olup ma∂arratı olur ki o kimselerin sû™-i mizâcı o fa§lın
mizâcına muvâfı… ola.101 Me&elâ mizâcı √arâret ve bürûdette mu¡tedil
olan kimselere fa§l-ı rebî¡in menfa¡ati olup bâ…îlerde o menfa¡at olmaz
belki tedbîr edip o fa§l-ı mu«âlifin mizâcını ta¡dîl etmek ehemm olur
ve bâ…îleri dahi bu …ıyâs üzere olur. Lâkin fu§ûl-i me≠kûrenin hangisi
†abî¡atından ifrâ† üzere «urûc eylese o fa§l bi’l-cümle ebdâna mu∂ırr ve
mu«âlif olur mizâcı gerek ise fa§lın mizâcına muvâfı… olsun ve gerek ise
mu«âlif olsun. Ona binâen ki mizâcından ifrâ† üzere «urûc eden fa§lda
…uvâlar ∂a¡îf olur.
¡Allâme der ki fa§lın mizâcından «urûcu iki vech ile olur: Biri odur ki
fa§l mizâc-ı †abî¡îsinde ifrâ† üzere olur, me&elâ §ayfın mizâcı √ârrdır lâkin
o §ayf ki √arâreti …adr-i ma¡rûfu tecâvüz edip πâyet-i …u§vâya [38a] bâliπ
ola, o §ayf mizâcı √ârr olana ve mizâcı bârid olanların ikisine dahi mu∂ırr
olur; şitâda dahi bu …ıyâs üzere olur. Ve vech-i &ânî odur ki fa§l †abî¡atın
∂ıddı ve «ilâfı üzere olur, me&elâ §ayfın mizâcı √ârr ve yâbis iken †abî¡attan
101 Ma¡lûm buyurula ki fu§ûl-i πayr-i †abî¡î taπayyür-i va√dânî ve taπayyür-i &ünâî
ve &ülâ&î ve rubâ¡î i¡tibârı ile elli altı …ısm olur ¡Allâme’nin isti«râcı üzere, ammâ
İmâm Fa«r’in isti«râcı üzere kırk dört …ısma bâliπ olur ve Ebû Süheyl el-Mesî√î
isti«râcı üzere kırk sekiz …ısma bâliπ olur. Ve vechlerini beyân melâle mü™eddî
olup ve menfa¡ati dahi …alîle olmakla terk-i taf§îl olundu.
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çıkıp bârid ve ra†b olur. Ve bu iki …ısm-ı «urûcun her birisi muvâfı…îne ve
mu«âlifîne ∂ararı olur lâkin …ısm-ı &ânînin ma∂arratı ek&er olur.
Ve fa§lın †abî¡at-ı a§liyyesi marî∂in mizâc-ı mara∂îsine mu«âlif olur
ise o fa§lın marî∂e menfa¡ati olur. Ve’l-√â§ıl ebdâna …ıyâs ile dört …ısmı
olur onun için ki fa§lın mizâc-ı †abî¡îsi ebdânın mizâc-ı §ı√√îsine muvâfı…
olur veyâ«ûd fa§lın mizâc-ı †abî¡îsi ebdânın mizâc-ı §ı√√îsine mu«âlif olur
veyâ«ûd fa§lın †abî¡î mizâcı mizâc-ı mara∂îye muvâfı… olur veyâ«ûd fa§lın mizâc-ı †abî¡îsi mizâc-ı mara∂îye mu«âlif ve mübâyin olur. Evvel ile
râbi¡in ebdâna menfa¡ati olur, &ânî ile &âli&in ma∂arratı olur. Ve iki fa§l-ı
mütetâbi¡ayn †abî¡atlarından çıkıp her birine ¡ârı∂ olan keyfiyyet â«ere ¡ârı∂
olan keyfiyyete mü∂âdde olsa fa§l-ı &ânî fa§l-ı evvelin nikâyesini ve ma∂arratını def¡ etmekle fa§llar †abî¡atlarından «âric olmamış gibi olurlar, me&elâ
şitâ ile rebî¡ †abî¡atlarından çıkıp şitâ cenûbî ya¡nî √ârr-ı ra†b ve rebî¡ şimâlî
ya¡nî bârid-i yâbis olsa rebî¡ i¡tidâlden «urûc etmemiş olmaz. Rebî¡de olan
i¡tidâlden «âric bürûdet ve yübûset şitâda olan √arâret ve ru†ûbet-i zâidenin ma∂arratını def¡ eyleyip rebî¡ mu¡tedil olur lâkin mütevâliyen iki fa§lın
«urûclarının zamânı ve mi…dârı mütemâdî olup uzar ise o fa§llarda te¡âdül
√â§ıl olmaz ve ebdâna ma∂arratları olur.
Fa…a† fa§l-ı vâ√idin taπayyürü ve †abî¡atından «urûcu vebâya mü™eddî
olur lâkin fu§ûl-i ke&îrenin taπayyürü vebâya mü™eddî ve bâ¡i& olması ek&er
ve ezyed olur lâkin fu§ûl-i ke&îrenin taπayyürü §ûretinde fa§l-ı &ânînin taπayyürü fa§l-ı evvelin taπayyürüne mü∂âdde olup ve iki ∂ıddların tevâlîsinden
fa§lın †abî¡atı mu¡tedil olur ise bu vechle fu§ûl-i ke&îrenin taπayyürleri ve
her birinin †abî¡atlarından «urûcları vebâya mü™edî olmaz. Ve fa§l-ı vâ√idin yalnız †abî¡atından «urûcunun ∂ararı ve vebâyı celbi ¡alâ-vechi’t-ta¡dîl
müteπayyir olan fu§ûl-i ke&îrenin ∂ararından ezyed ve ek&er olur.
◊ârr ve ra†b olan havânın ¡ufûnete isti√âleye isti¡dâdı sâir ehviyenin
isti¡dâdından ek&er ve ezyed olur ve ¡ale’l-ek&er havânın taπayyürü ev∂â¡ı
mu«telife olan emâkinde olur ya¡nî o bilâdda ve o mekânlarda olur ki
ba¡∂ı ma√alleri çukur ve ba¡∂ı â«eri yüksek ve mürtefi¡ olup çukur olan
mev∂i¡inin havâsı sü«ûbetli ve yüksek olan mev∂i¡inin havâsı bürûdetli olur
ve çukur olan mev∂i¡de yerden çıkan ed«ıne-i ar∂iyye ve √ayvânâtın teneffüs
etmekle def ¡ eyledikleri fa∂la-i …ulûbları mu√tebese olur ve istinşâ…-ı havâ
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ile insânın …ulûbuna vâ§ıl olur ve rediyyetü‘l-keyfiyye o ehviye riyâ√ın
cereyânıyla mündefi¡a olmayıp bi’l-mücâvere mürtefi¡ olan ma√allin
havâsı dahi müteπayyir olur ve ke≠âlik havânın taπayyürü çukur olan emâkinde olur, amâ emâkin-i müsteviyede ve emâkin-i ¡âliyede taπayyür-i havâ
…alîl olur, zîrâ o ma√allerde riyâ√ın cereyânı ek&er olur ve riyâ√a ¡adem-i
i√tibâs √asebiyle müteπayyir olan ehviyeyi def ¡ eyser ve eshel olur.
Ve vâcib olur ki her fa§l †abî¡atı üzere ola, me&elâ rebî¡ keyfiyyât-ı
erba¡ada mu¡tedile ola ve şitâ bârid ve ra†b ola ve sâir fu§ûl dahi ≠ikri
mürûr eden †abî¡atları üzere ola. Eger fu§ûl †abî¡atlarından mün√arife olur
ise ek&eriyyâ emrâ∂-ı rediyyeye mü™eddî olur. Ve fu§ûlü müstemirre ve
keyfiyyet-i vâ√ide üzere olan sene sene-i rediyye olur, me&elâ bi’l-cümle
senenin fu§ûl-i erba¡ası ra†b olsa veyâ«ûd yâbis olsa ve ke≠âlik mecmû¡-ı
sene √ârr olsa veyâ«ûd bârid olsa bu mi&lli senelere senenin keyfiyyet-i
müstemirresine münâsib olan emrâ∂ ke&îrü’l-vu…û¡ olur ve o senenin i&âre
eylediği mara∂ın müddetleri †avîl olur sebeblerinin müddetleri †avîle olmak
√asebiyle. Ve keyfiyyet-i vâ√ide üzere olan sene mûcib-i emrâ∂ olduğunda
şübhe yoktur, zîrâ mu…addemâ beyân olunduğu üzere fa§l-ı vâ√id †abî¡atından «âric olsa emrâ∂ı i&âre eder. İmdi pes bi’l-cümle senede olan fu§ûl-i
erba¡a †abî¡atlarından «urûc eylese bi-†arî…i’l-evlâ emrâ∂ı i&âre eder.
Keyfiyyet-i vâ√idede fa§l †abî¡atından «urûc eylese o «urûc eylediği
keyfiyyete lâyı… emrâ∂ı i&âre eder dediğimizin taf§îli ve beyânı budur
ki bârid olan fa§l balπamî bedene i§âbet eylese §ar¡ ve fâlic ve sekte ve
la…ve ve teşennüc-i imtilâî ve bu mi&lli emrâ∂ı i&âre ve i√dâ& eder. Ve
fa§l-ı √ârr beden-i §afrâvîye mü§âdif olsa cünûna ve √ummayât-ı √âdde
ve evrâm-ı √ârreyi i&âre ve îcâb eder. Müteπayyir olan fa§l-ı vâ√idin bervech-i me≠kûr bu mara∂ları i&âresi mu√a……a… olunca keyfiyyet-i vâ√ide
üzere müstemirre olan sene-i vâ√ide keyfiyyetine muvâfı… emrâ∂ı i√dâ& ve
i&âre eylememek me™mûl ve muta§avver olmaz. Ve kaçan şitâ ta¡cîl edip
evvel gelse şitâdan tevellüd eden emrâ∂ dahi isti¡câl eder ve kaçan §ayf
isti¡câl eylese emrâ∂-ı §ayfiyye dahi isti¡câl eder. Ve isti¡câl eyleyen fa§ldan
mu…addem olan fa§lın emrâ∂ı müteπayyir olur, me&elâ şitâ isti¡câl edip rûz-ı
kâsımdan berd ve berf ve em†âr ve endâ nüzûle ibtidâ eyleyip mütemâdî
olsa emrâ∂-ı «arîfiyye mütenâ…ı§ olup emrâ∂-ı şiteviyye √udû&a ve tezâ-
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yüde ibtidâ eyler, mücerred fa§l-ı «arîfin √udûd-ı †abî¡îsinde ve nücûmîsinde dâ«il olmakla Şems Cedy burcuna ta√vîl edince …adar bâ…î olan eyyâmında «arîfin √ükmü bâ…î kalmaz onun için ki ¡illeti ve mara∂ı mûcib olan
zamânın ≠âtı değildir belki zamânda olan havânın keyfiyyetleri §ı√√ati ve
mara∂ı îcâb eyler. ±âlike ta…dîrü’l-¡Azîzi’l-¡Alîm.
Ve kaçan fa§l mütemâdî olup va…y ve zamânı uzun olsa o fa§l-ı †avîlin
emrâ∂ı †avîl olur «u§û§an †avîl olan fa§l fa§l-ı §ayf veyâ«ûd fa§l-ı «arîf ola, zîrâ
§ayfın emrâ∂ı tevlîdi ra†bı tecfîf ile olur ve ra†bı tecfîf eshel olmakla zamân-ı
†avîlde sebebin ke&retinden mara∂ dahi ke&îr ve mümtedd olur. Ve ke≠âlik
«arîfin emrâ∂ı tevlîdi bu vech ile olur ki fa§l-ı §ayfta müte…avviye olan yübûseti ter†îbde «arîfin mizâcı ∂a¡îf ve ¡âciz olup o …avî olan yübûset ancak şitânın
berdi ve endâ ve em†ârıyla ta¡dîl olunmakla «arîf mütemâdî oldukta yübûset-i
sâbı…a-i §ayfiyye bâ…ıye kalıp «arîfin emrâ∂ı ke&îre ve †avîle olur.
Ma¡lûm buyurula ki fu§ûlün in…ılâbı ya¡nî mizâc-ı †abî¡îsinden «urûcu
emrâ∂ın √udû&unda mü™e&&ir olur lâkin mün…alibin bu te™&îri o fa§l
mün…alib-i zamân olduğu cihetten değildir, zîrâ zamân mutta§ıl vâ√idedir,
zamânın eczâ-i √a…î…îleri yoktur belki fu§ûle nisbet olunan te™&îr fu§ûlde
olan havânın keyfiyyetinindir.
Ve a√vâl-i bedenin taπayyüründe havânın te™&îri ¡a@îm olduğu √asebiyle
havâ yevm-i vâ√idde √arrdan berde ta√avvül ve taπayyür eylese ebdânda
mu…te∂âları müteπayyir olur. Ve ezmânın e§a√√ı ya¡nî §ı√√ati mu√âfa@a
edip ve emrâ∂ın zevâlini teshîl ve teysîr edenleri o senenin ezmânıdır ki
onda «arîf ma†îr olur ve şitâ mu¡tedil olur ya¡nî şitânın bürûdeti olur lâkin
ifrâ† üzere olmaz; şitâda olan berdin ifrâ† ve tefrî†i πayr-i e§a√√ olur lâkin o
ifrâ† ve tefrî† her beldenin berd-i †abî¡îsine nisbetle mu¡teber olur, bir belde
mu¡tedil olan belde-i &âniyede ifrâ† ve belde-i &âli&ede tefrî† olur.
¡Allâme der ki ba¡∂ı nüs«ada “ ــ
ــ
 ”وا ــ אء ــvâ…i¡ olmuştur ve
bu nüs«a bir şey™ değildir. İntehâ. ¡Allâme’nin kelâmının vechi budur ki
şitânın i¡tidâlinde in…ı†â¡-ı ma†ar mu¡teber değildir belki külliyyen ma†arın
in…ı†â¡ı ¡adem-i i¡tidâli îcâb eder; ≠ikri mürûr eden ta…rîrlerden bu kelâmımız @âhir ve âşikâr olur.
Kaçan rebî¡ ma†îr olup §ayf dahi ma†ardan «âlî olmasa o va…t πâyet
e§a√√ [38b] ve havâ ceyyid olur Allâhu a¡lem.
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el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-Havâi’l-Ceyyidi
Cevheri ceyyid olan havâ o havâdır ki ona eb«ıreden ve ed«ıneden şey™-i
πarîb mu«âli† olmaya ve o havânın semâsı ya¡nî üstü mekşûf olup dîvârlar
ve sa…flar ve onlara müşâbih nesneler arasında ma√bûs ve mestûr olmaya.
Lâkin havâya fesâd-ı ¡âmm i§âbet eyledikte dîvârlar ve sa…flar arasında
mu√tebes olan havâ havâ-i mekşûftan ecved ve a§la√ olur, zîrâ mekşûf olan
havâ fesâdı ziyâde …âbil olur. ¡Ale’l-¡umûm havâda fesâd olmadığı va…tte
havâ-i mekşûf havâ-i maπmûmdan ya¡nî cüdrân ve su…ûf arasında mu√tebes olan havâdan e§a√√ ve ef∂al olur.102
Ve havâ-i fâ∂ıl u na…î dediğimiz havâ o havâdır ki §âff olup o havâya
be†âyı√ ve âcâm ve «anâdî… ve arâ∂î-i nezziyye ve mebâ…ılın «u§û§an kerneb
ve circîr ve eşcâr-ı le&i…a ve cevheri ya¡nî ¡un§uru ve ≠âtı «abî& olan cevz ve
şev√a† ve tîn gibi eşcârın havâları ve eb«ıreleri mu«âli† olmaya ve cîfelere ve
mevtâya mürûr eden riyâ√-ı ¡afine dahi o havâya mu«âli† olmaya.
Beyânu’l-luπâti’l-me≠kûre: “Be†âyı√” ba†î√a”’nın cem¡idir, sunun
mesîli ve aktığı ma√all-i vâsi¡ ve sunun biriktiği ma√all-i vâsi¡dir. Ve
“âcâm” ma…§ab ya¡nî kamışlık ma¡nâsınadır.103 Ve “«anâdî…” «anda…’ın
cem¡idir, «anda… ma¡rûftur. Ve “ara∂în-i ≠âtu nezziyye” o yerdir ki sulak
olup dâimâ onda nedâvet eksik olmaz, o mi&lli ar∂a fu…ahâ ar∂-ı mevât tesmiye ederler. “Mebâ…ıl” meb…ale’nin cem¡idir, ba…l bitecek ma√all demektir. Ba…lın iki ma¡nâsı vardır; evvelki ma¡nâsı Türkîde kara bakla dedikleri, ikinci ma¡nâsı mu†la…an sebze ma¡nâsına olur ve bu ma…âmda murâd
ma¡nâ-yı evvel olur.104 “Kerneb” lahana ma¡nâsınadır. “Circîr” ba…la-i
102 Ve havâ-i mekşûfun dört vechle fa∂lı vardır: Evvelkisi havâ-i mekşûfe riyâ√
mürûr edip mu«âli† olan eb«ıreyi ve ed«ıne-i rediyyeleri †ard ve i«râc eder. Ve
ikincisi şemsin tel†îfi ek&er olur. Ve üçüncüsü havâ cereyân edip müteceddid
olur. Ve dördüncüsü havâ-i mu√tebese cemî¡-i cihâttan ar∂iyye-i rediyye mu«âli†
olur ve havâ-i mekşûfe fa…a† ta√tında mu«âli† olur, ke≠â efâde’l-¡Allâme.
103 ¡Allâme’nin “âcâm”ı “mine’l-…a§abi” diye tefsîri ~ı√â√’a muvâfı…tır, lâkin
¢âmûs’ta eşcâr-ı mülteffe ile tefsîr eder.
104 Ke≠â ≠ekerehu’l-¡Allâme. Ve ¡Allâme’nin ba…l’ı bu tefsîri ~ı√â√-ı Cevherî’nin
@âhirine muvâfı… olur ve o ma¡nâ ola; medd ve ta«fîf veyâ«ûd …a§îr ve teşdîd ile
bâ…ıllâ-bâ…ılâ ı†lâ… olunduğu, ba…l dahi ı†lâ… olunmaya münâfî değildir «u§û§an
ki bâ…ıllâ- bâ…ılâ ba…l’a redd olunup menbitine meb…ale ı†lâ… olunmak dahi §a√î√
olduğu kütüb-i §arfta mütebeyyendir.

Tahbîzü’l-Mathûn

¡âyişe105 dedikleridir. “Eşcâr-ı le&i…a” le&a… ile ıslanmış ağaçlar demektir.
Le&a… ve &eba…, belel ma¡nâsınadır. Kitâbu’n-Nebât’ta Ebû ◊anîfe ed-Dînever der ki ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki neb¡ ve şev√a† bir nev¡ şecerlerdir
ki sehlîsine şev√a† ve cebelîsine neb¡ derler. Ve ba¡∂ılar ¡aks edip sehlîye
neb¡ ve cebelîye şev√a† ı†lâ… ederler. “Cevz” ve “tîn” ma¡rûflardır. Bu ≠ikr
olunan nebât ve eşcâr bi’l-«â§§a havâyı taπyîr eder. Ve bi’l-cümle lüπât-ı
me≠kûrların tefsîrleri ¡Allâme’nin Şer√-i ¢ânûn’da eylediği tefsîrdir.
Ve mücerred bu ≠ikr olan eb«ıreden havânın «ulû§u ile havâ fâ∂ıle olmaz
belki ≠ikr olunan eb«ıreden havâ na…î ve pâk olduğundan sonra vâcib olur
ki havâ-i na…îden riyâ√-ı fâ∂ıle mu√tebes olmayıp o havâ riyâ√-ı fâ∂ılanın
memerri ve mehebbi ola, zîrâ riyâ√-ı fâ∂ılanın mihâdı ve mehâbbı ya¡nî
mecrâsı ¡arâ∂î-i ¡âliye ve ¡arâ∂î-i müsteviye olmakla ona rediyyü’l-keyfiyye
eb«ıre ve ed«ıne mu«âli† olmaz ve lâ-ma√âle memerrinde rediyyü’l-keyfiyyet nesne kalmaz.
Ve dahi vâcib olur ki o havâ-i «âli§ vehdede ve çukurda mu√tebes
olmaya o vech ile ki onda havâya †ulû¡-ı Şems ile √arâret ve πurûb-ı Şems
ile bürûdet ¡ârı∂ olmaya.106 Ve o havâ-i na…î lo…un ve lo…un mi&lli ca§§
ve kils ile ma¡mûl olup henüz cefâf-ı tâmm ile cefâf etmemiş ve kurumamış dîvârlar arasında mu√tebes olmaya. Ve o havâ nefese ¡â§î olmaya ve
istinşâ… olundukta boğazında …ab∂ olup kalmaya.
Boğazında havâ mün…abı∂ olmak üç vech ile olur: Evvelkisi havâ rediyyü’l-keyfiyyet olmakla …albde olan …uvve-i câ≠ibe onu ce≠b eylemez belki
…albin dâfi¡ası «ârice def ¡ eder. İkincisi havâ πalî@ olup riyenin mecârîsine
nüfû≠ eylemez. Üçüncüsü havâ kedir olup o dahi riye mecârîsine nüfû≠ eylemez.
Havâ-i πalî@ ile havâ-i kedirin far…ı budur ki havâ-i πalî@ müteşâbihetü’l-eczâ olur ya¡nî havâda her †araftan πıl@at olup bi’l-cümle eczâları
πalî@ olur; havâ-i kedir o havâdır ki havânın ba¡∂ı ma√alli πalî@ ve ma√all-i
105 Ba…la-i ¡âyişe circîrin bostânîsine derler; circîr-i berrîye eyhe…ân tesmiye ederler.
Circîrü’l-mâ ya¡nî su teresi dedikleri bunlardan πayrıdır ve ismine …urretü’l-¡ayn
derler. Bunların üçünün dahi mâhiyyetleri ve eşkâli ve menfa¡atleri müfredâtta
şer√ ve taf§îl olunmuştur.
106 Ve buna şâhid olur ki derin kuyularda havâ taπallü@ etmekle ta†hîr için giren
√affârlar teneffüs edemeyip helâk olurlar, şem¡-i va……âdı dahi πıl@ati √asebiyle o
havâ i†fâ edip söndürür.
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â«erinde πıl@at olmaya. Havâ-i πalî@de nücûm @âhir ve mer™î olmaz ve
havâ-i kedirde nücûm görünür. Ve bu vech ile ta√…î…-i ma…âm ¡Allâme’nin
ifâdesidir.
Ve sana ma¡lûm oldu ki havânın taπayyürâtından ba¡∂ı taπayyür
†abî¡iyye ve ba¡∂ı â«er taπayyür †abî¡ata mü∂âdde olur. Ve bir πayr taπayyür dahi olur ki πayr-i †abî¡î ve πayr-i mü∂âdde olur. Ve ma¡lûm buyurula ki †abî¡iyye olmayan havânın taπayyürâtı †abî¡iyyeye gerek mü∂âdde
olsun ve gerek mü∂âdde olmasın ba¡∂ı kerre edvâr ile olur, nitekim ba¡∂ı
diyârlarda her gün va…t-i @uhrda veyâ«ûd haftada bir gün yel esip havâ o
rî√in hübûbuyla müteπayyir olur ve ba¡∂ı kerre dahi mu†la…an taπayyürât-ı
me≠kûre edvârsız olur, va…t-i taπayyür müte¡ayyin olmaz. Ve fu§ûlün
e§a√√ı ve ef∂ali ≠ikr olunan †abî¡atları üzere olan fu§ûldür, zîrâ †abî¡atından
«âric olan fa§l emrâ∂ı celb eder.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Fi¡li Keyfiyyâti’l-Ehviyeti ve
Mu…te∂ayâti Fu§ûlihâ
Havâ-i √ârr ru†ûbâtı ta√lîl eder ve ebdânı ir«â edip gevşetir. Ve havâ-i
mu¡tedil levni a√mer eder, bâ†ından «ârice kanı ce≠b etmekle. Eger havânın √arâreti ifrâ† üzere olur ise benzi sarartıp levni sarı olur onun için ki
√arâret-i müfri†a «ârice ce≠b eylediği demi ta√lîl eder ve demden bâ…î kalan
√umret-i …alîle beyâ∂-ı cilde mu«teli† olmakla §ufret √âdi& olur. Ve havâ-i
√ârr ¡ara…ı ya¡nî teri ziyâde eder ve bevli ta…lîl edip azaltır ve ha∂mı ∂a¡îf
eder ve ¡a†aşı ziyâde eder ya¡nî susamağı çok eder.
Ve havâ-i bârid bedeni şedd eder ya¡nî …avî ve §alâbetli eder ve ha∂mı
ta…viye eder ve bevli ik&âr eder onun için ki ru†ûbât-ı bâ†ında mu√te…an
ve mu√tebes olup berd √asebiyle mesâmm-ı beden mesdûd olduğundan
¡ara… yâ«ûd ¡ara… gibi nesnelerle ta√allül az olur. Ve &üfl ya¡nî berâz …alîl
olur onun için ki ma…¡adenin ¡a§lı mün¡a§ır olup sıkışır ve mi¡â-i müsta…îm
dahi o ¡a∂alenin in¡i§ârına ve hey™et-i in¡i§ârına müsâ¡id olur ve müsâ¡ade-i
mecrâ olmamakla &üfl zâil ve «ârice mâil olmaz. Ve &üfl †ûl-i müddet mecrâda ve em¡âda bâ…î kalmakla o &üflün mâiyyeti bevl cânibine mun§arıf
olup bevl ile «ârice çıkar.
Ve havâ-i ra†b cildi ve deriyi telyîn edip yumuşatır ve bedeni ter†îb eder.
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Ve havâ-i yâbis bedeni …a√l eder ve kurutur ve cildi tecfîf ve yübûsetli
eder.
Ve havâ-i kedir nefsi va√şetli eder ve a«lâ†ı te&vîr edip πaleyân ettirir
ve kaynatır. Ve havâ-i kedir havâ-i πalî@a muπâyir olur onun için ki havâ-i
πalî@ cevherinin «u&ûretinde ve koyuluğunda müteşâbihü’l-eczâ olur ve
koyulukta bi’l-cümle eczâsı mütesâvî ve berâber olur, ammâ havâ-i kedir
mu«telifü’l-eczâ olur, ba¡∂ı ma√allinde havâ-i πalî@ ve ba¡∂ı ma√allinde
havâ-i ra…î… olur. Ve havânın bu iki √âline delâlet eder kevâkib-i §ıπârın
…ıllet-i @uhûru ve &evâbit olan kevkeblerin irti¡âş ve leme¡ânının …ılleti.
Ve havânın taπallü@ ve tekeddürünün sebebi budur ki eb«ıre ve ed«ıne
tekevvünü ziyâde olup havâ-i basî†a mu«âli† olur.
Eger cevher havânın bi’l-cümle eczâsına mu«âli† olup havâ müteşâbihü’l-eczâ olur ise ona havâ-i πalî@ derler. O mi&lli havâda nücûmun @uhûr ve
leme¡ânı …alîl olur ve πıl@at ve ke&âfet ziyâde olur ise külliyyen @uhûr ve leme¡ân
müntefî olur, ammâ eb«ıre ve ed«ınenin havâya mu«âla†ası müteşâbih olmayıp havânın ba¡∂ı eczâsı ma«lû† ve ba¡∂ı â«eri πayr-i ma«lû† olur ise o havâya
havâ-i kedir denir, o havâda nücûm ve nücûmun leme¡ânı §âf olan ma√allerde
@âhir olur. Bu vech üzere bu ma…âmı ta…rîr ¡Allâme-i Şîrâzî’nindir.
Lâkin İmâm Râzî’nin ta…rîri üzere eb«ıre ve ed«ıne eger havâya mu«âli†
olmayıp havâya «u&ûret cevher-i havânın mücerred tekâ&üfünden √âdi&
olur ise ona havâ-i πalî@ derler, o mi&lli havâda nücûm ve leme¡ân @âhir
olur, havâ ¡alâ-işfâfihi bâ…î kalıp mu«âli†i olmadığı için. Cevher-i havânın mücerred taπallü@ü şu¡â¡ın nüfû≠una mâni¡ olmaz, âyînenin nüfû≠-ı
şu¡â¡a mâni¡ olmadığı gibi. Ve eger cevher-i havâya eb«ıre ve ed«ınenin
mu«âla†asından havâya «u&ûret √âdi& olur ise havâ kedir olup onda nücûm
ve leme¡ân …alîlen @âhir olur. Bu ma…âmda olan Şey«‘in kelâm-ı icmâlîsi
[39a] şâri√eynin ikisinin dahi tefsîrlerine müsâ¡id olur.
Ve πıl@at ve küdûretin sebeb-i &ânîsi riyâ√-ı fâ∂ılenin …ıllet-i hübûbu olur.
Kaçan biz †abî¡îden «âric olan taπayyürâtı beyâna şürû¡ eylediğimizde bu
me≠kûrların √a……ında kelâmı itmâm eyleriz. Her fa§l ki †abî¡atı üzere olup o
fa§l lâyı…ı üzere ola, o fa§lın ma«§û§ a√kâmı olur. Ve her fa§lın â«iri o fa§lı
vely ve ta¡…îb eden fa§lın evveli ile o mütetâbi¡ olan iki fa§lın a√kâmında ve
emrâ∂ında müşterek olurlar, me&elâ fa§l-ı rebî¡in â«ir ayında hem rebî¡in ve
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hem §ayfın a√kâmı ve emrâ∂ı mevcûd olur, ke≠âlik fa§l-ı §ayfın evvel ayında
yine rebî¡in ve §ayfın a√kâmı ve emrâ∂ı mevcûd olur. ±ikr olunan iki fa§lın
a√kâm ve emrâ∂ında o iki aylar ya¡nî mayıs ve haziran müşterek olurlar. ~ayf
ile «arîf ke≠âlik «arîf ile şitâ ve şitâ ile rebî¡ bu …ıyâs üzere müşterek olur,
fu§ûl-i erba¡anın ancak vasa†ta olan şehrinde iştirâk olmaz.
Kaçan rebî¡ lâyı…ı ve mizâcı üzere olsa fu§ûlün ef∂ali olur ve dem ve
rû√un mizâcına evfa… ve enseb olur. Ve rebî¡ mu¡tedilü’l-keyfiyyât olduğuyla bile Şems’in …urbiyyeti √asebiyle √arâret-i la†îfe-i semâviyyeye
meyli olur ve ke≠âlik ru†ûbet-i †abî¡iyyeye dahi meyli olur. Ve rebî¡ levni
a√mer kılar, i¡tidâl üzere demi ce≠b eylediği √asebiyle ve §ayf-ı §âyifin ya¡ni
ke&îrü’l-√arr olan §ayfın ta√lîline dahi rebî¡in ¡adem-i bülûπu √asebiyle. Ve
rebî¡de emrâ∂-ı müzmine heyecân ve &everân eder, zîrâ rebî¡ râkid olan
a«lâ†ı i≠âbe edip icrâ ve tesyîl eder ve ona binâen rebî¡de mâlî«ûlyâ heyecân ve √areket eder. Ve her kimde ki şitâda √ır§ ve neheminden ekl ü şürbü
ziyâde edip …alîlü’r-riyâ∂e olmakla a«lâ†-ı ke&îre müctemi¡a olup bedenine
berd-i şitâ ile müncemiden mevcûd olsa rebî¡in √arr-ı la†îfi o mücremi¡a
olan mevâddı i≠âbe ve √all edip o mâddeye münâsib emrâ∂ ¡ârı∂a olur,
kaçan rebî¡ mu¡tedil olup i¡tidâl mümtedd olsa emrâ∂-ı §ayfiyye …alîl olur.
Ve rebî¡in emrâ∂ının evvelkisi i«tilâf-ı demdir. İ«tilâftan murâd
müsterâ√a tereddüd etmektir, ishâl-i demden kinâyedir.
Şâri√ ¡Allâme der ki bu ma…âmda i«tilâf-ı dem iki vech ile olur: Biri sa√c
√asebiyle ma…¡addan dem «urûc eder. Sa√c em¡ânın sa†√-ı bâ†ınında √âdi&
olan şi…â…a derler. Ve vech-i â«er ishâl-i dem-i kebidî olup dem-i a«lâ†
«urûc eder. Mi¡avî ile kebidî beyninde far… vücûh-ı erba¡a ile olur: Far…-ı
evvel kebidden «urûc eden demin netn-i râyi√âsı ve kötü kokusu ek&er ve
…avî olur ve mi¡âdan çıkan demin râyi√a-i kerîhesi …alîle olur ve ba¡∂ı kerre
dem-i kebidînin râyi√ası ¡adîm olur. Far…-ı &ânî dem-i kebidî ke&îr olur ve
dem-i mi¡avî …alîl olur. Far…-ı &âli& dem-i kebidî berâzın «urûcundan sonra
«âdi& olur, dem-i mi¡avî berâz ile mu«teli† «urûc eder. Far…-ı râbi¡ dem-i
kebidînin veca¡ı olmaz ve dem-i mi¡avîde veca¡-ı …avî olur. Ve ba¡∂ı kerre
olur ki †abî¡at berâz †arî…inden i«râca …âdir olmamakla o dem-i kebidî
sehlü’l-in§ıdâ¡ olan ¡urû…u §ad¡ ve şa…… eder; o ¡urû…-ı leyyine dimâπın ve
ma…¡adenin ve li&enin ve §adrın ¡urû…larıdır. Ve §adrın ¡urû…ları inşi…â…ından nef&-i dem olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
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Ve emrâ∂-ı rebî¡iyyenin ikincisi ru¡âftır. Lâkin ru¡âftan murâd ru¡âf-ı πayr-i
bu√rânîdir. Ve ru¡âf-ı πayr-i bu√rânî ba¡∂ı kerre şiryân damarlarının inficârından √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre verîd damarlarının inficârından √âdi& olur.
Beynehümâda far… budur ki dem-i şiryânî kırmızı olur ve dem-i verîdî a√mer-i
…ânî olur. Ve dem-i şiryânînin …ıvâmı ra…î… olur ve dem-i verîdî πalî@ olur.
Ve emrâ∂-ı rebî¡iyyenin üçüncüsü bedeninde sevdâ-yı †abî¡iyye-i mu√teri…ası olanlarda mâlî«ûlyâ mara∂ı √areket eder, sevdâ-yı mu√teri…a-i
müncemidesi √arr-ı rebî¡ ile i≠âbe olunduğu için.
Emrâ∂-ı rebî¡iyyenin dördüncüsü evrâm, beşincisi demâmîl ya¡nî çıbanlar ki §anevberiyyü’ş-şekl @uhûr edip evâilinde mûlime olur.
Altıncısı «unâ…lardır Ve ek&eriyyâ «avânî… …attâl olur. »avânî… ile
≠eb√anın far…ı budur ki mâdde levzeteyne107 mun§abbe olursa ona ≠eb√a
tesmiye olunur ve eger √ancereye veyâ«ûd merîye mun§abbe olursa ona
«unâ… derler.
Ve rebî¡de sâir «urâcât dahi çok @uhûr eder. Ve ¡urû…un in§ıdâ¡ı ke&îrü’l-vu…û¡ olur ve kan tükürmek ve öksürük çok @uhûr eder «u§û§an bu
mara∂lar şiteviyyü‘†-†ab¡ rebî¡de ziyâde ve çok olur. Ve rebî¡in du«ûlünden
mu…addem bu mara∂ları olan kimselerin rebî¡ du«ûlünden sonra mara∂ları
artar ve ziyâde olur ve «u§û§an sill mara∂ına mübtelâ olanların mara∂ını
ziyâde ta√rîk eder. Ve balπamî olup bedeni balπam ile mümtelî olanlarda
mevcûd olan balπamı rebî¡ √arr-ı la†îfi √asebiyle ta√rîk edip sekte ve felc ve
mefâ§ıl veca¡larını i√dâ& eder ve √arekât-ı bedeniyye-i müfri†a ve √arekât-ı
nefsâniyye-i müfri†a rebî¡in bu mara∂ları i√dâ&ına mu¡în olur ve müsa««inât
tenâvülü dahi rebî¡e i√dâ&-ı mara∂da mu¡în olur, zîrâ bu me≠kûrlar havâ-i
rebî¡in †abî¡atını ta…viye edip √arâret ziyâde olur.
Ve rebî¡in emrâ∂ından fa§d ve istifrâπ ve ta…lîl-i †a¡âm ve tek&îr-i eşribe
edip müskirden ictinâb bâ¡i&-i «alâ§ ve sebeb-i necât olur ve emrâ∂-ı
rebî¡den «alâ§a bu me≠kûrlar gibi nâfi¡ tedbîr olmaz.
Bu ma√allden Şey«‘in ¡ibâreti bi-¡aynihâ budur:
ا اض ا
”و
ة ا ـ اب ا ــכ
ا ـ اب وا כ ـ
ا אم وا כ
وا ـ اغ وا
ـ כא
107 Levzetân a§l-ı lisânda iki fev…e mürtefi¡ la√miyyet-i ¡a§abedir ki πudde gibi olup
iki §aπîre kulağa müşâbih olur ve merînin †arî…i o iki la√miyyet arasından olur
ve …a§abe-i riyeye vârid olan havâyı ta¡dîl etmek için √abs eder, gûyâ havânın
ma«zeni olur.
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“  א ـ اج و ـ او ا א ـİntehâ. … او ا א ـavli ba¡∂ı nüsa«ta mevcûd olduğunu
¡Allâme ≠ikr eder ve nüs«a-i sul†âniyyede dahi  او ا אme≠kûrdur. “” א اج
“ ”כ ــe müte¡alli…tir ve “ ــ
” “ ” ــ اجüzere ma¡†ûftur. Ma¡nâ demektir ki “Dahi rebî¡de ziyâde nâfi¡ olan tedbîr şarâbı çok içmek. Ve şarâb-ı
müskir tenâvül eden kimseler şarâb-ı müskire §abb-ı mâ etmekle müskirin
…uvvetini ve şiddetini kesr eyledikten sonra su ile memzûc ve ma«lû† olan o
müskirden mi…dâr-ı …alîl isti¡mâl etmektir. Eger re™sen terke …âdir olur ise
o ma«lû†u külliyyen terk etmek dahi enfa¡ olur.”
Ve ba¡∂ılar ¢ânûn’un …avlinde “… ”وا כ ــ ــ ا ــ ابavlinde olan şarâbı
müskir ve «amr ma¡nâsına √aml edip i¡tirâ∂ eylemişler ki bu kelâmın evveli
â«irine münâ…ı∂ ve münâfî olur onun için ki “ ”وا כ ــ ــ ا ــ ابtenâvül-i
müskiri ik&âr ile emrdir ve “  ” ــik&ârdan nehydir.  او ا א ــba¡∂ı nüs«ada
olduğuna göre müskiri memzûc dahi olur ise külliyyen tenâvülden nehydir ve
≠ikr eylediğimiz nehyler evvelâ ik&âr-ı şarâb ile emre münâ…ı∂ olur.
Bu işkâlden Şâri√ ¡Allâme cevâb verip der ki ¢ânûn’un ik&âr ile emr
eylediği şarâb «amr ve müskir ma¡nâsına olan şarâb değildir belki o şarâbdan murâd fâkihe rubûbu ve şarâb-ı √ummâ∂ mi&lli eşribe-i bâride vü
…âmi¡a olan şerbetlerdir ki o eşribe √arâret-i demi teskîn eder ve πaleyândan men¡ eder ve sonra ik&âr-ı müskirden nehyi evvelâ ik&ârı ile emr eylediği şarâbdan murâd «amr ve sâir müskirât olmadığına delîl olur.
Ve ¡örf-i e†ıbbâda ≠ikr olunan şerbetlere “şarâb” ı†lâ… olunur. “Şerbet” ile “şarâb”ı far… edip müskire şarâb ve mâ-¡adâya şerbet ı†lâ… edenler
fu…ahâ-i ¡i@âmdır ki kitâbu’l-eşribede o ¡örf üzere cereyân ederler. Pes
lâyı… olan budur ki bundan sonra ¢ânûn’da her ne …adar “şarâb” laf@ı
gelir ise √asbe-mâ emken müskir ma¡nâsına √aml olunmaya.
Ve rebî¡ §ıbyâna ve §ıbyâna mu…ârin olanlara muvâfı… olur.
Ve ammâ fa§l-ı şitâ ha∂ma …ıyâsla ecved olur, zîrâ şitânın berdi
mesâmmâtı sedd edip √arâret-i πarîziyyeyi bedende √a§r ve √abs eder ve
√arâret-i πarîziyye müctemi¡a olup ta√allül etmemekle müte…avvî olur.
Ve şitâda fevâkih …alîle olup nâs aπdiye-i «afîfeye i…ti§âr ederler. Ve
şitâda imtilâ üzere nâsın √arekâtı dahi az olur ve mevâ∂i¡-i defî™eye ya¡nî
√arâreti mu¡tedile olan olan ma√allere îvâ ve ilticâları nâsın şitâda ziyâde
olur ve bu vechler ile şitâda ha∂m [39b] ecved olur. Ve fa§l-ı şitâda mir-
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re-i §afrâyî fu§ûl-i sâireden ziyâde kâsir olur beş vechten için. O vechler
bunlardır: şitânın berdi ve …ı§ar-ı nehârı ve †ûl-i leyli olur ve mevâddı
√a…n ve √absi ziyâde olur ve mu…a††ı¡ât ve müla††ıfâtı tenâvüle şitâda
√âcet ziyâde olur.
Ve şitânın emrâ∂larının ek&eri balπamî olan mara∂lardır. Ve balπam
şitâda ziyâde tevellüd eder √attâ şitâda olan …ay™ın ek&eri balπam olur. Ve
evrâmın levni beyâ∂a mâil olur. Ve şitâda vâ…i¡ olan emrâ∂ın ek&eri zükâm
olur, «arîfî havânın evvel-i @uhûrunda ya¡nî yevm-i vâ√idde √arr ve berdin te¡â…ubu ve tevârüdü @uhûra bed™inde zükâm dahi ibtidâ edip @uhûra
bed™ eder. Zükâmın ardınca ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye @uhûr edip zükâma
tebe¡iyyet eder ve bu√û√a ve evcâ¡-ı √al… dahi tebe¡iyyet eder ve sonra
nefs-i cenbin veca¡ı @uhûr eder.
¡Allâme’nin kelâmından müstefâd olan budur ki berd √asebiyle dimâπ
mün¡a§ır olup «ayşûma ve sâir «ayşûm mi&lli ma√alle mâdde mun§abb
olmakla zükâm √âdi& olur. Eger mâdde ra…î… olup ¡a∂alât-ı a∂lâ¡a mun§abb
olur ise ≠âtü’l-cenbi’l-meşhûr √âdi& olur. Eger mâdde πalî@a olup riyeye
mun§abbe olur ise ≠âtü’r-riye √âdi& olur. Eger §adra mun§abb olan mâdde
√ârre ise nefs-i cenbin veca¡ı √âdi& olur. Eger …a§abe-i riyeye mun§abbe
olur ise bu√û√a √âdi& olur.
Ve dahi bu me≠kûrlar veca¡-ı @ahr ve âfât-ı ¡a§ab ve §udâ¡-ı müzmin ve
belki sekte ve §ar¡ tebe¡iyyet edip @uhûra bidâye eder. Ve bunların küllîsi
mevâdd-ı balπamiyyenin i√ti…ân ve i√tibâsından ve ke&retinden √âdi& olur.
Ve meşâyı« ve meşâyı«a mizâcda müteşâbih olan mebrûdîn şitâdan
müte™e≠≠î ve muta∂arrır olurlar, ammâ mütevassı†ûn ya¡nî şübbân ve şübbâna mizâcda müteşâbih olanlar şitâ ile intifâ¡ ederler, onların mizâcını şitâ
ta¡dîl eylediği için. Ve §ayfa …ıyâs ile …ârûrede rüsûb şitâda ziyâde olur ve
bevlin mi…dârı dahi ek&er olur.
Ammâ §ayf a«lâ†ı ta√lîl eder ve …uvveti ve ef¡âl-i †abî¡iyyeleri ∂a¡îf eder,
§ayfta ta√allül ek&er olmak √asebiyle. Ke≠âlik §ayfta dem ve balπam …alîl olur
ve mirâr-ı §afrâ ziyâde olur. Ve â«ir-i §ayfta mirâr-ı esved ziyâde olur onun
için ki â«ir-i §ayfta mirârın la†îfi ta√allül edip πalî@i bâ…î kalıp mu√te…an ve
mu√tebes olup mirâr esved olur. Ve meşâyı«ı ve mizâcı meşâyı«a müşâbih
olanları sen fa§l-ı §ayfta …avî bulursun. Ve √arâret-i §ayfın @âhire ce≠b eylediği
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demi √arâretin ta√lîli √asebiyle @âhir-i beşere sarı olur. Ve emrâ∂ın müddetleri
§ayfta ¡a§îr olur ona binâen ki marî∂in …uvveti …aviyye ise havâdan o …uvvet
kendiye mu¡în ve @ahîr vulup mâdde-i mara∂ı in∂âc edip def¡ eder ve mara∂
zâile olur. Ve eger marî∂in …uvveti ∂a¡îfe olur ise √arâret-i havâiyye o …uvveti
ir«â edip ziyâde gevşetir ve …uvvet sâ…ı†a olup marî∂ helâk olur.
Ve esra¡-ı ev…âtta §ayf-ı yâbis emrâ∂ı bedenden fa§l edip ayırur.
Ve §ayf-ı ra†bda mâdde-i mara∂ mu∂âπ olup sakızlanır ve sühûlet ile az
va…tte ta√allül eylemez, onun için müddet-i mara∂ ziyâde olur.
“Mü∂âπ” ∂âd-ı mu¡ceme ve πayn-ı mu¡ceme ile sa√… olunması §u¡ûbetli
nesnedir; ba¡∂ı nüs«alarda §âd ve ¡ayn-ı mühmeleler ile “mü§â¡” vâ…i¡
olmuş, o nüs«a ta√rîf ve ta§√îftir diye ¡Allâme ta§rî√ eyledi.
Ve §ayf-ı ra†b mü∂âπ olduğundan ek&er-i …urû√ §ayf-ı ra†bda âkile olur.
Ve §ayf-ı ra†bda istis…â ve zela…u’l-em¡â ve telyîn-i †ab¡ ¡ârı∂ olur. Ve bu
emrâ∂ın cümlesini i√dâ&ta ra†ba mu¡în olur fev…ten esfele ru†ûbâtın in√idârı
«u§û§an re™sten ru†ûbet nüzûl eylemesi ziyâde mu¡în olur.
Ammâ emrâ∂-ı …ay@iyye ya¡nî şedîdü’l-√arâret olan §ayfın emrâ∂ı √ummâ-ı
πıbb ve √ummâ-ı mu†bı…a ve √ummâ-ı mu√rı…a ve ∂umûr-ı beden mi&lli emrâ∂
olur. Ke≠âlik emrâ∂-ı …ay@iyyedendir evcâ¡-ı ü≠ün ve ¡aynın remedi ya¡nî göz
ve kulak ağrıları. Ve §ayf-ı …âyı@da √umret ve √arârete mülâyim ve münâsib
bü&ûr-ı ke&îr olur «u§û§an o §ayf-ı …âyı@ ¡adîmü’r-rî√ olup onda yel esmeye.
Ve eger §ayf rebî¡iyyü’l-mizâc olup i¡tidâle …arîb olur ise o §ayfta √ummayât
√asenetü’l-a√vâl olur, o √ummâda «uşûnet-i beden ve yübûset-i √âdde olmaz
ve o √ummâda ¡ara… ke&îr olur Ve ¡ara… be√ârînde dahi müteva……a¡ ve
mütera……ab olur §ayf-ı ra†bın ¡ara…a mülâyemeti olmak √asebiyle, zîrâ √arâret mâdde-i √ummâyı ta√lîl eder ve ru†ûbet dahi bedeni ir«â ve telyîn eder
ve mesâmmâtı tevessu¡ eder ve genişir ve lâ-ma√âle mâddenin la†îfi @âhire
√arâret ile münce≠ibe ve mündefi¡a olup ¡ara… @âhir olur.
Ve eger §ayf-ı cenûbî olur ise o §ayfta vebâ ve cüderî ve √a§be ziyâde olur
~ayf-ı cenûbîden murâd √ârr ve ra†b olup o §ayfta miyâ√ın ke&reti ve
şimâlî riyâ√ın in…ı†â¡ı ola. Mesî√î’nin katında §ayf-ı cenûbî o §ayftır ki
havâsı cenûb †arafından gele.
Ammâ §ayf-ı şimâlî ya¡nî bârid-i yâbis olan §ayf mu§a√√i√-i mizâc olur,
emrâ∂-ı ¡a§r o §ayfta ziyâde olur. Emrâ∂-ı ¡a§r o emrâ∂dır ki §ayf-ı şimâlîde
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√arâret-i @âhire ve √arâret-i bâ†ıne 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 nevâzile ve nevâzile tâbi¡ olan emrâ∂a
emrâ∂-ı ¡a§riyye derler.
Ammâ §ayf şimâlî ve yâbis olur ise o §ayfta mübalπamûn ve nisvân intifâ¡
ederler, ammâ §afrâsı ziyâde olanlara remed-i yâbis ve √iddetli ve müzmin
√ummâlar √âdi& olur ve i√tibâs ve i√ti…ân √asebiyle §afrâvî emzice §â√iblerinde §afrâlarının i√tirâ…ından nâşî sevdâ πâlib olur. ±ikri πayre merretin mürûr
eyledi ki a«lâ†-ı erba¡adan her hangisi mu√terı… olsa sevdâ-yı πayr-i †abî¡î olur.
Ammâ «arîfin emrâ∂ı ke&îr olur ona binâen ki eyyâm-ı «arîfin @ahâyiri √ârre ve πadâvet ve leyâlîsi bâride olmakla va…t-i @ahîrede √arârete ve
mevâ∂i¡-i müşemmeşe nâs ke&ret-i tereddüd edip ba¡dehu berde revâ√ları
için ve fevâkihin ke&reti ve ke&ret-i tenâvülü √asebiyle a«lâ†ın fesâdı için ve
…uvvetin §ayfta in√ilâli için.
Ve «arîfte a«lâ† fâside olur onun için ki me™kûlât-ı rediyyeyi tenâvül
ke&îr olur ve ru†ûbet-i bedenin la†îfi ta√allül edip ke&îfi bâ…î kalmakla
i√tirâ… ¡ârı∂ olup fâsid olur. Ve her kaçan kim †abî¡at def¡ ve ta√lîl …a§dı
ile bir «ıl†ı te&vîr edip o «ıl† indifâ¡ ve &everân etmek üzere √areket eylese
berd-i «arîf o «ıl†ı √a…n ve √abs edip indifâ¡a mâni¡ olur.
Ve «arîfte dem cidden …alîl olur belki «arîf mizâc-ı deme mü∂âdde olup
demin tevlîdine i¡âneti olmaz ve ma¡a-hâ≠â «arîften mu…addem-i fa§l-ı
§ayfın ta√lîli ile dem …alîl olmuş idi.
Ve fa§l-ı «arîfte min-beyni’l-a«lâ† mirâr-ı a§fer ke&îr olur. »arîfte mirâr-ı
a§ferin ke&reti «arîfte ke&ret-i tevellüdünden değildir belki §ayftan bâ…ıye
olmak √asebiyle olur. Ke≠âlik a«lâ† §ayfta mu√terı… ve müteremmid olup
sevdâ-i mu√terı… §ayfta ke&îr ve πayr-i müte√allil olmakla bâ…î kalıp «arîfte
mirâr-ı esved dahi ke&îr olur, zîrâ §ayfın termîd eylediği a«lâ†ı «arîf tebrîd
edip ke&ret-i sevdâ ¡alâ-ke&retihâ bâ…ıye ve dâime olur.
Evvel-i «arîf mizâc-ı meşâyı«a min-vechin muvâfa…ati olur lâkin â«iri
meşâyı«a mu∂ırr olur. Ve «arîfin emrâ∂ı cereb-i müte…aşşer ya¡nî cereb-i
yâbis ve …uvâbâ ya¡nî kuru demregiler ve sere†ânât ve evcâ¡-ı mefâ§ıl ve
√ummayât-ı mu«teli†e ve √ummâ-ı rib¡ olur. Ve bu mara∂lar …arîben mürûr
eden sevdâ-yı i√tirâ…iyyenin «arîfte ke&retinden olur. Ve sevdânın ke&re-
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tine binâen «arîfte †ı√âl büyür ve √acmi ¡a@îm olur.
Ve «arîfte bevl mara∂ı √âdi& olur ona binâen ki «arîfte me&ânenin mizâcı
√arâret ve bürûdette mu«telif olur ve fa§l-ı «arîfte ¡usr-i bevl mara∂ı ta…†îr-i
bevlden ziyâde ¡ârı∂ olur.
Ve «arîfte zela…u’l-em¡â dahi ¡ârı∂ olur. Me™kûl ve meşrûbun …able’l√a∂m «urûcuna zela…u’l-em¡â [derler]. Zela…u’l-em¡ânın sebebi budur ki
«arîfin berdi a«lâ†ın la†îfini [40a] ve ra…î…ini bâ†ın-ı bedene def¡ eder ve
bâ…î kalan ke&îfi mu√tedd olup i√tidâd √asebiyle «urûc eder.
Ve «arîfte ¡ır…u’n-nesâ dahi ¡ârı∂ olur ve ≠eb√a-i mirâriyye dahi ¡ârı∂
olur. Ve ≠eb√a fa§l-ı rebî¡de dahi ¡ârı∂ olur lâkin ≠eb√a-i rebî¡iyye balπamî
olur onun için ki ≠eb√a hangi fa§lda √âdi& olur ise o ≠eb√anın mâddesi √âdi&
olduğu fa§ldan mu…addem olan fa§lın tevlîd eylediği «ıl† olur. Ve «arîfte
√âdi& olan ≠eb√a mirârî olur, zîrâ «arîften mu…addem olan fa§l-ı §ayf mirârı
tevlîd eder ve rebî¡den mu…addem olan şitâ balπam tevlîd etmekle rebî¡in
≠eb√ası balπamî olur.
Ve «arîfte îlâvus-ı yâbis108 dahi √âdi& olur ve sekte ve §ar¡ ve emrâ∂-ı
riye ve evcâ¡-ı @a√r ya¡nî arka ağrıları ve fa«i≠ ya¡nî uyluk ağrıları √âdi&
olur, zîrâ fa§l-ı §ayfta mevâdd tel†îf olunup bedende √arekete bed™ eder ve
«arîfin berdi mesâmmı sedd edip mevâdd-ı müte√arrikeyi √a§r ve √abs edip
ta√allüle mâni¡ olmakla ≠ikr olunan a¡∂âlara mun§abb olup evcâ¡ı ve emrâ∂ı
@uhûr eder, …uvve-i hâmi∂anın ve …uvve-i dâfi¡anın ∂a¡fı √asebiyle.
Ve cüderî «arîfte ek&er olur «u§û§an «arîf-i yâbiste ve «u§û§an «arîf-i
yâbisten mu…addem olan §ayf ziyâde √ârr ola. Ve «arîfte cünûn dahi ziyâde
olur, a«lâ†-ı mirâriyyenin redâ™eti olup ve sevdânın o a«lâ†-ı mirâriyyeye
mu«âla†ası için.
108 Mi¡deden mâ-¡adâ bi’l-cümle em¡â altı ¡adeddir; i&nâ ¡aşere ve §âim ve di…â…; bu
üçü ¡ulyâda ve sürreden 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 Bu…râ† ma¡â≠allâh demektir. Ve o südde eger &üflün mün¡a…id olduğundan √âdi& olur, ona îlâvus-ı yâbis derler. Ve ba¡∂ı em¡â mültevî olmakla &üfl
nüfû≠ eylemez ve evca¡ √âdi& olur, o §ınfa iltivâî derler. Ve ba¡∂ı kerre verem √âdi&
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†ıbbâ birbirlerini
ta«†ı™e eyledikleri için. Ve veca¡ süflânî üç em¡âda olur ise ya¡nî a¡ver ve …ûlûn ve
müsta…îm em¡âlarından birinde olur ise ona …ûlınc derler.
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Ve …urû√-ı riye ya¡nî sill mara∂ı a§√âbına «arîf bi’l-cümle fu§ûl-i sâireden
a∂arr ve ziyâde mu«âlif olur. Ve o sill ki bir kimseye …able’l-«arîf i§âbet
edip ¡ârı∂ ola lâkin sillin ¡alâmetleri o kimsede @âhir olmaya lâ-ma√âle «arîf
du«ûlünde ¡alâmet-i sill o kimsede @âhir olup meslûl olduğu müte¡ayyin olur.
Ve fa§l-ı «arîf a§√âb-ı dı……-ı müfrede dahi a∂arr-ı fu§ûl olur, «arîf
müceffif olmak √asebiyle.
Dı……-ı müfredden murâd sill mara∂ı ile mürekkeb olmayan dı……tır, zîrâ
her ne …adar dı……-ı mürekkebe dahi fa§l-ı «arîf mu∂ırr ise lâkin mürekkebe
ma∂arratı tebrîdi cihetinden olur, dı……-ı müfrede ma∂arratı tecfîfi ile olur,
zîrâ tecfîf …urû√-ı sille ve sâir …urû√a nâfi¡dir. Ancak «arîfin sille ma∂arratı
tebrîdi cihetinden olur ve havânın i«tilâfıyla olur, bürûdette nevâzil ke&îr
olup ve i«tilâf-ı havâ ¡u∂v-ı ¡a§abânîye mu∂ırr olmak √asebiyle. Ve bu vech
ile ta√…î…-i ma…âm ¡Allâme’nindir.
Ve §ayfın emrâ∂ının be…âyâsına fa§l-ı «arîf mütekeffil ve ∂âmin gibi
olup mevâdd-ı §ayfiyyeden fa∂la kalan mâddeler ile «arîfte emrâ∂-ı
§ayfiyye tevellüd eder.
»arîfin ecvedi er†ab olup ma†îr olan «arîf olur. Ve «arîf-i yâbis erde™ ve
a∂arr olur. ±âlike ta…dîrü’l-¡Azîzi’l-¡Alîm.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-A√kâmı Terkîbi’s-Sene
Kaçan rebî¡-i şimâlî şitâ-i cenûbî üzere vârid olup ve onları ta¡…îb edip
artlarınca gelen §ayf dahi vemid olsa ya¡nî gecesinde ve gündüzlerinde √arâret ziyâde olup riyâ√-ı mu¡tedilenin hübûbu olmasa ve miyâh-ı ke&îr olup ve
rebî¡ dahi mevâddı berd ve yübsü √asebiyle ta√lîl eylemeyip belki mevâddı
§ayfa yetiştirmese o senenin «arîfinde πılmânda mevetân ziyâde olur.
¡Allâme der ki nisvân ve a§√âb-ı de¡a vü sükûn ve §ınâ¡ât-i mâiyye
a§√âbları ru†ûbetleri √asebiyle mevetânda πılmânlara müşârik olurlar.
Havânın taπayyür ve fesâdı …attâl olur ise ona mevetân tesmiye olunur,
ammâ ehl-i lüπate göre “[ ” ــאنmûtân] mîmin ∂ammı ve vâvın sükûnuyla
mâşiyede vâ…i¡ olan kırandır ve koyun ve keçi mi&lli √ayvânın çok ölmesidir,
ammâ “[ ” ــאنmevetân] mîmin ve vâvın fet√aları ve üstünleriyle √ayvânın
mu…âbili olan nesnelerdir, onun için denilir ki ان
َ َ ــאن َو َ َ ْ ــ َ ِ ا ْ َ َ ــ
َ َ َ َ ْ ِا ْ ــ َ ِ ا
Ya¡nî “Ey tâcir, sen ticâret …a§d edip bir nesne satın alırsın, cânlı nesne
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alma ve emti¡a ve cevâhir ve †aπâr mi&lli emlâkı iştirâ eyle tâ ki helâkiyle
muta∂arrır olmayasın.”
Ve ≠ikri mürûr eden senede sa√c ve …urû√-ı em¡â ve πayr-i «âli§a ve
†avîle olan √ummâ-ı πıbb ke&îr olur.
Eger ≠ikr olunan rebî¡den mu…addem olan şitâ şedîdü’r-ru†ûbet olur
ise va∂¡-ı √amle müterabbı§a ve mütera……ıbe olan √âmile hatunlar rebî¡de
ednâ sebeble √amlini va∂¡ ederler lâkin va∂¡ eyledikleri evlâdları ∂a¡îf
veyâ«ûd doğmazdan evvel yâ«ûd doğduktan sonra ölürler veyâ«ûd
mis…âm olurlar ya¡nî müddetü‘l-√ayât sa…îm olup mara∂dan kurtulmazlar. Ve o senede nâsta remed ve göz ağrısı ve i«tilâf-ı dem ya¡nî berâz ile
kanın «urûcu ve nevâzil ke&îrü’l-vu…û¡ olur «u§û§an nevâzil meşâyı«ta
ziyâde olur ve a¡§âblarına nevâzil inip √attâ ba¡∂ıları a¡§âba nevâzilin
nüzûlünden fec™eten helâk olur, mesâlik-i rû√a def¡aten nevâzil-i ke&îrenin hücûmu ve teveccühü için.
Ve eger rebî¡ ma†îr ve cenûbî olup şitâ-i şimâlî üzere vârid olduysa ya¡nî
şitâ bârid ve yâbis olup rebî¡ √ârr ve ra†b olduysa o rebî¡in §ayfında √iddetli
√ummâlar ve remed ve lîn-i †ab¡ ve i«tilâf-ı dem √âdi& olur. Ve bunların
küllîsinin ek&eri nevâzilden olur ve dahi şitâda müctemi¡ olan balπamın
√arâretin ta√rîki ile tecâvîf-i bâ†ıneye indifâ¡ından olur ve «u§û§an nisvân
gibi mizâc-ı ra†b §â√iblerinde bu mara∂lar ziyâde olur. Ve ¡ufûnet ve ¡ufûnetten √âdi& olan √ummayât ziyâde olur
Eger nâsın §ayfında ¡Abûr ve Kelb-i Cebbâr tesmiye olunan Şi¡râ-yı
Yemâniyye necminin †ulû¡unda ya¡nî temmûzun yirminci gününde ma†ar
√âdi& olup ve rî√-i şimâlî eser ise «ayr recâ [ve] ümîd olunur onun için ki o
gün §ayfın ortası olur ve ¡ufûnet o günde kemâl bulur ve nüzûl eden ma†ar
ve hübûb eden rî√-i şimâlî havâyı ta¡dîl edip kemâl-i ¡ufûnete bâ¡i&-i zevâl
olur ve ¡ufûnetten √âdi& olan emrâ∂a bâ¡i&-i indifâ¡ u in√ilâl olur.
Ve bu ≠ikr olunan fa§l ya¡nî rebî¡-i cenûbîden sonra gelen §ayf nisâya ve
§ıbyâna ziyâde ma∂arratlı olur. Ve o §ayfta √ummâ-ı ¡afine vü √âdde i§âbet
eden kimseler √ummâ-ı ¡afineden necât bulurlar ise de yine o §ayf √ummâ-ı
rib¡e mü™eddî olur ve rib¡in ¡â…ıbeti istis…â olur. Ammâ √ummâ-ı √âdde rib¡e
mü™eddî olduğu §ayfın √arâreti ve √ummâ-ı √âddenin √iddeti √asebiyle a«lâ†
ke&îren mu√terı… ve müteremmide olup remâdiyyetinden rib¡ √â§ıl olur.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ammâ rib¡in istis…âya mü™eddî olduğu dört vech ile olur:
Vech-i evvel √ummâ-ı rib¡in müddeti †avîle olur ve müddet-i †avîlede
…uvânın ve ha∂mın ∂a¡fı √asebiyle istis…â √âdi& olur.
Vech-i &ânî sevdâ-i mu√teri…anın ke&reti √asebiyle †ı√âl ¡a@îm olur ve
†ı√âlin ¡i@amından kebidin §ıπarı lâzım gelir ve §ıπar-ı kebid ha∂mın ∂a¡fını
ve ha∂mın ∂a¡fı istis…âyı müstelzim olur.
Vech-i &âli& √ummâ-ı rib¡in †ûl-i müddetinde †abî¡at rib¡in mâddesini
def ¡e meşπûl olup ha∂mdan ve a«lâ†-ı §âli√a tevlîdinden πaflet eder ve
o tevellüd eden a«lâ†-ı πayr-i §âli√a a¡∂âya ta…sîm olundukta a«lâ†ın
ha∂mı nâ…ı§ olmak √asebiyle bi’l-cümle beden müterehhil olup istis…â
√âdi& olur.
Vech-i râbi¡ rib¡ a§√âbının şehveti ha∂mından ziyâde olur ve şehveti
mi…dârı tenâvül eylediği me™kûlünü ha∂mdan …uvve-i hâ∂ımesi ¡âcize olup
πayr-i meh∂ûm me™kûlden istis…â √âdi& olur.
Ve o √ummâ-ı rib¡ i√tirâ…-ı a«lâ† √asebiyle evcâ¡-ı †ı√âle ve ∂a¡f-ı kebide
mü™eddî olur.
Ve ≠ikr olunan §ayfın meşâyı«a ma∂arratı …alîl olur ve ma@ınne-i bürûdet olan ebdâna dahi o §ayfın ma∂arratı …alîl olur.
Ve kaçan §ayf-ı yâbis-i şimâlî üzere «arîf-i ma†îr109-i cenûbî vârid olsa
ebdân o §ayfın şitâsında §udâ¡a ve su¡âle ve bu√û√a-i √al…a müsta¡idd olur,
ke≠âlik sille dahi müsta¡idd olur, zîrâ o ebdâna zükâmın ¡urû∂u ke&îr olur.
Ve bu taπayyür √ükmde taπayyür-i sâbı… gibidir.
Ve §ayf-ı yâbis-i cenûbî üzere «arîf-i ma†îr-i şimâlî vârid olsa şitâda
§udâ¡-ı ke&îr olur ve sonra nezle ve su¡âl [40b] ve bu√û√a ziyâde olur.
Ve §ayf-ı cenûbî üzere ya¡nî √ârr-ı ra†b §ayf üzere «arîf-i şimâlî ya¡nî
bârid-i yâbis «arîf olsa o «arîfte emrâ∂-ı ¡a§r ve «a…n ke&îr olur. Bu mara∂ların ≠ikri ta…dîm eyledi. Bu mara∂lar o mara∂lar idi ki berd ile dimâπ
mün¡a§ır olup mesâmmâtı sedd etmekle mâdde-i mün¡a§ıre müte√allile olmayıp mu√te…ane olur ve a¡§âba mun§abbe olup nezleye tâbi¡ olan
bu√û√a ve su¡âl ve sa√c ve …urû√u’l-em¡â gibi emrâ∂ √âdi& olur. ¡Allâme
109 Ve fi’l-¢âmûs ــ ر و ــ
ــ و א ــ و ــ ככ ــ ذو ــ و ــכאن
 و ــ مİntehâ. Bu
beyândan @âhir olan bilâ-yâ “ma†ır” olmaktır, zîrâ «arîf ve sâir fu§ûl yevm
ma¡nâsınadır, yâyı ziyâde la√n olur meger ki mekân ta…dîr olunup «arîf mekân-ı
ma†îr murâd oluna.
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der ki bu mi&lli havâ πâyet nâdir olur, zîrâ §ayf-ı cenûbî demek √ârr ve ra†b
olan §ayf demektir.
Kaçan §ayf ke&îrü’l-√arâret olsa havâyı ek&eriyyâ tecfîf edip havâ o
§ayfta yâbis olup ra†b olmaz.
Ve §ayf ile «arîf ikisi ma¡an cenûbîler ve ra†blar olsalar ru†ûbât-ı ke&îre
olur ve şitâ geldikte ≠ikr olunan emrâ∂-ı ¡a§r √âdi& olur. Ve ru†ûbâtın
bi-√asebi’l-berd i√ti…ânı ve mevâddın zükâm †arî…ı ile nüzûlü ve menâfisim
insidâdı ve in¡idâm ve fı…dânı ke&îr olmak √asebiyle ba¡îd olmaz ki o şitâ
emrâ∂-ı ¡afîneye mü™eddî ola. Ve mu†la…an şitâ mümrı∂ olmaktan «âlî
olmaz, mevâdd-ı ke&îre-i mu√te…aneye mü§âdif olmak √asebiyle.
Ve §ayf ile «arîf ma¡an yâbisler ve şimâlîler olsalar ru†ûbetten müştekî olanlar ve ke≠âlik nisvân intifâ¡ ederler, bunların mâ-¡adâlarına
remed-i yâbis ve nezle-i müzmine ve √ummayât-ı √âdde ve mâlî«ûlyâ
¡ârı∂ olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki şitâ-i bârid ü ma†îr √ur…at-i bevli i√dâ& eder.
Ve √arâreti ve yübûseti ziyâde olan §ayf …attâle ve πayr-i …attâle münfecire ve πayr-i münfecire olan «unâ…ları i√dâ& eder. Ve «unâ…-ı münfecire
dâ«ilde ve «âricde olur. Ve ke≠âlik o §ayfta cüderî ve ¡usr-i bevl ve √a§be
ve √umey…â ve cüderî-i selîmât ve remed ve fesâd-ı dem ve kerb ve i√tibâs-ı †am& ve nef&-i dem √âdi& olur.
İbn Tilmî≠ der ki “√umey…â” bü&ûrdan bir nev¡dir ki ona i¡tidâd ve i¡tibâr
olunmaz, ammâ Şey« kitâb-ı râbi¡de der ki “√umey…â” cüderî ile √a§be
arasında nev¡-i mütevassı† bir şey™dir. Ve “cüderî-i selîmât” ile murâd recâ
olunur ki ru†ûbetli olan cüderî ola.
Şitâ-i yâbisin eger rebî¡i dahi yâbis olur ise redî olur. Vebâ,110 eşcârı
ve nebâtı ifsâd eder ve o nebât ve eşcârdan tenâvül eden mevâşî ve insânı
dahi ifsâd eder. Ve insânı ifsâdı üç vech ile olur: Evvelkisi istinşâ… ile
insânda fesâd √â§ıl olur. İkinci nebât-ı fâsid ile taπaddî edip fâsid olur.
Üçüncü fesâd ¡ârı∂ olan √ayvânın lu√ûmuyla taπaddîden fesâd ¡ârı∂ olur
Allâhu a¡lem.

110 Vebâdan murâd o havâ-i müteπayyirdir ki onda semmiyyet olur, taf§îli ma√allinde gelir.
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el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Te™&îri’t-Taπayyürâti’l-Havâiyyeti’l¡Ara∂iyyeti’lletî Leyset Bi-Mü∂âddetin Li’l-Mecra’t-‰abî¡iyyi Cidden
Vâcib olur ki el-ân †abî¡ata mü∂âdde olmayan taπayyürât-ı sâire-i πayr-i
†abî¡iyye-i ¡ara∂iyye √a……ında a…vâl isti¡mâl eyleyeyüz. Ve o taπayyürât-ı
¡ara∂iyye umûr-ı semâviyye ve umûr-ı ar∂iyye √asebiyle havâya ¡ârı∂ olur. Ve
fu§ûl ∂ımnında taπayyürât-ı πayr-i †abî¡înin ek&erine biz îmâ ve işâret eyledik.
Ammâ umûr-ı semâviyyeye tâbi¡ olan taπayyürât o mi&lli taπayyürdür
ki o taπayyür kevâkib √asebiyle √âdi& olur. Kaçan kim √ayyiz-i vâ√idde
derârînin ke&ret üzere ictimâ¡ı olup Şems’le ma¡an o derârî-i müctemi¡a-i
ke&îre cem¡ olsa o ictimâ¡ re™se müsâmit veyâ«ûd müsâmit olmağa …arîb
olduğu ma√allerde olur ise ifrâ† üzere tes«îni îcâb eder. Ve ba¡∂an olur ki
semt-i re™se ke&îren ba¡îd olan ma√allden o kevâkib-i derârî Şems’le müctemi¡a olurlar ve tes«înleri bu¡du √asebiyle no…§ân üzere olur.
“Derârî”, dürrî’nin cem¡idir, dürre mensûb demektir, kevâkib-i me≠kûre
ebya∂ ve berrâ… olduğu için kevâkib-i dürrî derler. Bu mev∂i¡de dürrîden
Şey«‘in murâdı «amse-i müte«ayyirreden Mirrî« ve Müşterî ve Zühre’dir
ve &evâbitten Şi¡râ-yı Yemâniyye ve Şi¡râ-yı Şâmiyye111 ve ¢albü’l-Esed ve
¡Aynu’&-¿evr’dir. Bu ≠ikr olunan derârînin √ayyiz-i vâ√idde ictimâ¡ından
murâd bu kevkebler bir va∂¡da ola ki merkez-i ¡âlemden veyâ«ûd nâ@ırın
ba§arından «urûc eden «a†† evvelâ Zühre‘ye sonra Şems’e ve sonra Mirrî«‘e
ve sonra Müşterî’ye sonra ≠ikr olunan &evâbit-i erba¡adan birine mürûr eyleye.
Ve Şems’in müsâmitesinin tes«înde te™&îri devâm-ı müsâmite veyâ«ûd
devâm-ı …urb-ı müsâmitenin te™&îri gibi değildir belki devâm-ı müsâmite
veyâ«ûd devâm-ı …urb-ı müsâmite bilâ-devâm nefs-i müsâmiteden tes«înde
ziyâde te™&îr eder.
Ve ammâ umûr-ı ar∂iyyeye tâbi¡ olan taπayyürât bi-√asebi’l-esbâb
envâ¡-ı ke&îreye mütenevvi¡ ve mün…asım olur, zîrâ o taπayyürâtın ba¡∂ısı
111 Na@m-ı Kerîm’de ≠ikr olunan Şi¡râ’dan murâd Şi¡râ-yı Yemâniyye’dir; Benî
»u≠â¡a o necme ¡ibâdet ederler. Ve ¡Arab zu¡m eder ki bu iki Şi¡râ, Süheyl’in u«tudur. Şi¡râ-yı Yemâniyye mecerreyi ya¡nî Kehkeşân’ı geçip cenûb †arafında olur
ve Süheyl’e dâimâ na@ar eder, onun için bir ismi dahi ¡Abûr olur. Ammâ Şi¡râ-yı
Şâmiyye mecerreyi …a†¡ edemeyip Süheyl’e na@ardan ma√rûm kalmakla dâimâ
bükâ eder, o sebebden Şi¡râ-yı Şâmiyye’nin bir ismine dahi ∏umey§â derler,
∏amû§ dahi derler; “πama§” gözde olan bir nev¡ vesa«tır.
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¡ara∂-ı beled √asebiyle olur ve ba¡∂ı taπayyür dahi bu…¡a-i beledin irtifâ¡ı
ve in«ıfâ∂ı √asebiyle olur ve ba¡∂ısı bi-√asebi’l-cibâl ve ba¡∂ısı bi-√asebi’l-bi√âr olur ve bi-√asebi’t-türâb dahi taπayyür √âdi& ve ¡ârı∂ olur olur.
¢ânûn’un bi-√asebi ¡ara∂ı’l-beled ¡ârı∂ olan taπayyürü beyânda îrâd
eylediği kelâm-ı mebsû†u mesâil-i riyâ∂iyyeden ba¡∂ı …avâ¡id isti√∂ârına
teva……uf etmekle ¡ilm-i hey™ette …adem-i râsi«ası olan müntehîler o …avâ¡idleri îrâddan her ne …adar müstaπnî ise mübtedîlere fehm-i ma…âm sühûletli
olsun için o …avâidden ziyâde lüzûmu olanları îrâd olundu.
Ma¡lûm buyurula ki felek-i a¡@am ve felek-i a¡@amın √âvî olduğu eflâk-ı
&emâniye-i bâ…ıyeler müte√arriklerdir ve biri birini √âvî olup √areket-i
müstedîre ile √areket ederler. Ve bi’l-cümle her bir felekte iki †arafta no…†a
mi&âlinde iki cüz™ olur ki onlar √areket eylemezler. Sâkin olan o no…†alara
…u†b tesmiye olunur. Ve o iki …u†bun ortasında sa†√-ı felek üzere bir dâire
olur ki o dâirenin yemneten ve yesreten müvâzâtında mefrû∂ olan devâirin cümlesinden a¡@am ve ekber olur ve iki …u†b o dâireye …urb ve bu¡dda
müsâvî olur. Pes bu va§f olunan dâire-i ¡a@îmeye mın†a…a derler, vasa†ta
olan kuşak me&âbesinde olduğu için.
Ve feleklerin cevfinin vasa†ında bir no…†a olur ki o no…†adan mu√î†-i
feleke bir «a†† i«râc olunsa o «a††-ı «âric ¡alâ-mi…dârihi eczâ-i mu√î†in
cümlesine vâ§ıl ve müntehî olmak mümkin ola, o no…†a-i mev§ûfeye merkez
derler. Ve eflâkın cevfinde olan ar∂ dahi küriyy olmakla ar∂ın dahi merkezi
olur ve ar∂ın merkezi ile felek-i a¡@amın merkezi mütte√id olmakla ar∂ın
merkezine merkez-i ¡âlem tesmiye olunur, bi’l-cümle ¡âlemi felek-i a¡@am
mu√tevî olduğu için. Ve felek-i a¡@amın mın†a…asına mu¡addil-i nehâr tesmiye olunur. Ve sa†√-ı ar∂da dahi mu¡addil-i nehâr mu√â≠âtında bir dâire-i
¡a@îme far∂ olunur ki merkez-i ¡âlem o dâirenin dahi merkezi olur. Ve o dâire-i ¡a@îme ar∂ı iki …ısma ta…sîm edip bir …ısma cenûbî ve bir …ısma şimâlî
tesmiye olunur. Ve o dâirenin ta√tında olan kimse maşrı…a müteveccih olsa
o kimsenin sağ †arafında olan ar∂ cenûbî olur ve sol †arafında olan ar∂
şimâlî olur. Ve küre-i ar∂ı cenûb ve şimâle ta…sîm eden dâire-i ¡a@îmeye
«a††-ı istivâ tesmiye olunur. Ve yine küre-i ar∂ın sa†√ı üzere bir dâire-i
u«râ dahi far∂ olunur ki o dâire dâire-i ûlânın iki …u†buna ve ma¡mûrenin
iki †arafına mürûr eyler. Ve cenûb ve şimâl …ı†¡alarının her birini iki …ısma
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ta…sîm edip …ı†¡a-i cenûbî iki …ısm olur, bir …ısmı fev…ânî olur ve bir …ısmı
ta√tânî olur. Ke≠âlik …ı†¡a-i şimâlî dahi iki …ısm olur, bir …ısmı fev…ânî ve
bir …ısmı ta√tânî olur. Bu iki dâire ile küre-i ar∂ dört …ısm olur, cenûbî-i
fev…ânî ve cenûbî-i ta√tânî ve şimâlî-i fev…ânî ve şimâlî-i ta√tânî olur. Ve
küre-i ar∂ın ≠ikr olunan a…†â¡-ı erba¡asından ma¡mûr olan …ı†¡ası iki şimâlî
…ı†¡alarının biri olur. ¢ı†¡a-i şimâlînin â«eriyle cenûbî …ı†¡alarının «aberi
bize vâ§ıl olmamıştır. İ√timâli vardır ki o üç …ı†¡a su içinde ma¡mûre ola
ve i√timâli vardır ki rubu¡-ı meskûn ile o üç …ı†¡a arasında berârî ve cibâl-i
şâ√i…a olmakla olmakla o sâ√aların «aberi bizden mun…a†ı¡ olmuş ola.Ve
rubu¡-ı meskûn dahi bi’l-cümle ma¡mûr değildir belki onda berârî ve cibâl
ve bi√âr mevcûdedir lâkin a«bârları bize mütevâ§ıldır.
Gerek [41a] felekte ve gerek ar∂da mefrû∂ olan dâire-i ¡a@îmelerden
her biri üç yüz altmış cüz™e ta…sîm olunur ve her bir cüz™üne bir derece
tesmiye olunur. Pes sa†√-ı ar∂ üzere mefrû∂ olup üç yüz altmış dereceye
mün…asım olan dâire-i ¡a@îmeden «a††-ı istivâ ile …u†b-ı şimâlînin
arasında olan …avs ya¡nî o dâireden o arada olan …ı†¡anın derecesi
doksan dereceye bâliπa olur, zîrâ o …avs tamâm-ı dâirenin rubu¡u olur
ve doksan dahi üç yüz altmışın rubu¡u olur. Ve «a††-ı istivâ ile …u†b-ı
şimâl arasında olan doksan derecenin ta…rîben altmış [altı] dereceye
varınca …adarı yedi …ısma ta…sîm olunup «a††-ı istivâ dâiresine müvâzî
yedi dâire resm olunur ve her iki dâirenin arasına bir i…lîm tesmiye
olunur. »a††-ı istivâ dâiresi ile seb¡-i devâirden dâire-i ûlâ arasına i…
lîm-i evvel tesmiye olunur ve sonra olanlara &âniye ve &âli&e tesmiye
olunur, sâbi¡aya varınca …adar mertebesi ismleriyle tesmiye olunur. Ve
bi’l-cümle o a…sâma e…âlîm-i seb¡a tesmiye olunur. Ve her i…lîmin «a††-ı
istivâdan …u†b-ı şimâlî cânibine olan bu¡du ve uzaklığı kaç dereceye
bâliπ olur ise o dereceler o i…lîmin ¡ar∂ı olur ve o …ı†¡aların her birinin
πarbdan şar…a istidârı o i…lîmlerin †ûlu112 olur. Ve §ûretuhu hâke≠â:
112 ‰ûl-i ¡imâret yüz seksen derecedir ki dört bin fersa« eder. Ve †ûlün ibtidâsını
√ukemâ-ı Yûnâniyyîn maπribden i¡tibâr ederler lâkin ba¡∂ılar Ba√r-i Mu√î†‘in
O…yânûs ismiyle müsemmâ sâ√il-i ¡Arabîsinden i¡tibâr ederler ve â«erleri
cezâyir-i «âlidâttan i¡tibâr ederler, el-ân suda o cezâyir ma¡mûredir. Ve √ukemâ-ı
Hind ibtidâ-i †ûlü maşrı…ta nihâyet-i ¡imâret olan Gengdij nâm mev∂i¡den i¡tibâr
ederler; √ukemâ-ı Hind’in er§âdı o ma√allde idi.
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[Mebdeü’l-¡imâreti ¡alâ mâ fî coπrâfiyâ
«a††-ı istivâ
el-i…lîmü’l-evvel
el-i…lîmü’&-&ânî
el-i…lîmü’&-&âlis
el-i…lîmü’r-râbi¡
el-i…lîmü’l-«âmis
el-i…lîmü’s-sâdis
el-i…lîmü’s-sâbi¡
cihet-i maşrı…
…u†b-ı şimâlî
…u†b-ı cenûbî
cihet-i maπrib]
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Her i…lîmin vasa†ının nehârı evvelinin nehârından rubu¡ sâ¡at †avîl olur ve
â«irinin nehârı vasa†ından rubu¡-ı sâ¡at ta†vîl olunur. Pes her i…lîmin â«irinin
nehârı evvelinden nı§f-ı sâ¡at ziyâde olur. Bu …avl müttefe…un ¡aleyhtir.
İ…lîm-i evvelin evâyilinde leyl ve nehâr berâber olur ve ¡ar∂-ı beledi
dahi olmaz. Ba¡∂ılar «a††-ı istivâdan on iki derece ve kırk da…î…a tecâvüzünden sonra e…âlîmi ta…sîme bed™ etmekle i…lîm-i evvelin evâilinin o
mi…dâr ¡ar∂ı var derler ve nehârı kırk beş da…î…a far… eder derler.
İ…lîm-i &ânîde nehâr on üç sâ¡at on beş da…î…a …adar evâilinde uzar ve
evâilin ¡ar∂ı yirmi derece ve yirmi yedi da…î…aya bâliπ olur.
İ…lîm-i &âli&in evâilinde olan üç sâ¡at kırk beş da…î…a …adar nehâr uzar
ve ¡ar∂ yirmi yedi derece otuz da…î…a olur.
İ…lîm-i râbi¡in evâilinde a†vel-i nehâr on dört sâ¡at on beş da…î…aya
varır, ¡ar∂ otuz üç derece otuz yedi da…î…a olur.
İ…lîm-i «âmis evâilinde a†vel-i nehâr on dört sâ¡at kırk beş da…î…a olur
ve ¡ar∂ kırk bir derece on beş da…î…a olur.
İ…lîm-i sâdisin a†vel-i nehârı on beş sâ¡at on beş da…î…a olur, ¡ar∂ı kırk
üç derece yirmi iki da…î…a olur. Şer√-i Çaπminî’de İslâmbol da i…lîm sâdisten ma¡dûddur lâkin ¡ar∂ı kırk bir derece on beş da…î…a olmakla «âmis
evâ«iridir diye şâri√e †a¡n ederler.
İ…lîm-i sâbi¡in evâilinin a†vel-i nehârı on beş sâ¡at kırk beş da…î…a olur,
¡ar∂ı kırk sekiz derece ve elli iki da…î…a olur. Ve ¡ar∂ı altmış altı dereceye
bâliπ olan ma√allde ¡imâretler vardır ki sükkânı va√şî √ayvânlara benzer,
o ma√allde nehâr yirmi üç sâ¡at olur. [41b]
Ve bu ma…âmda bilinmesi vâcib olan …avâ¡iddendir burûc-ı i&nâ ¡aşeri
bilmek:
Pes mu…addemâ beyân olunduğu üzere her felekin iki …u†bu ve bir merkezi ve bir mın†a…ası olur. Felek-i &âminin merkezi merkez-i ¡âlem olur
ya¡nî felek-i a¡@amın merkezi ile felek-i &âminin merkezi mütte√id olur
lâkin felek-i &âminin …u†bları felek-i a¡@amın …u†bları mu√â≠âtından olmaz
belki mu√â≠âta mâil olur lâkin felek-i a¡@amın …u†bları cihetlerinde olup
bir …u†b cenûbda ve bir …u†b şimâlde olur. Felâ-ma√âle felek-i &âminin
mın†a…ası mu¡addil-i nehâr ile πayr-i …âime zevâyâ üzere iki mev∂i¡de
te…â†u¡ ederler. O te…â†u¡lar ile felek-i &âminin mın†a…ası iki mütesâviye
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…ı†¡alar olur, ke≠âlik mu¡addil-i nehâr dahi mütesâvî iki …ı†¡a olur. İki
mev∂i¡-i te…â†u¡un her birine no…†a-i i¡tidâl tesmiye olunur ki biri i¡tidâl-i
rebî¡î ve biri i¡tidâl-i «arîfî olur. O no…†alarda mu¡addil-i nehâr ile felek-i
&âminin mın†a…ası bir cüz™de müctemi¡ olup ba¡dehu müfâra…at ederler
√attâ mu¡addil-i nehâr …avsı ile felek-i &âminin mın†a…ası …avsinin biri
birinden bu¡du o …avsların munta§ıfında ve ortasında olan birer no…†ada
πâyete ve nihâyete bâliπ olup ba¡dehu te…ârübe bed™ eder. O πâyet bu¡d
olan no…†alara no…†a-i in…ılâb derler; biri in…ılâb-ı §ayfî ve biri in…ılâb-ı
«arîfî olur. Bu ≠ikr olunan no…†alar ile felek-i &âminin mın†a…ası dört
…ı†¡a olur ve o dört …ı†¡adan her birinde ikişer no…†a dahi far∂ olunur o
vech ile ki o dört …ı†¡adan her iki …ı†¡a beyninde müşterek olan no…†adan
mefrû∂ olan iki no…†anın ûlâsının bu¡du o iki no…†a arasında olan bu¡da
müsâvî ola. Ve o iki no…†a-i mefrû∂a arasında olan bu¡d dahi no…†a-i
&âniye-i mefrû∂a ile no…†a-i müştereke-i u«râ arasında olan bu¡da müsâvî
ola. Ve bu ikişer no…†a-i mefrû∂alar ile mın†a…a-i felek-i &âminin a…†â¡-ı
erba¡asından her bir …ı†¡ası üçer …ısma mün…asıme olup üçü dörde ∂arbdan on iki …ı†¡a √â§ıl olup bi’l-cümle felek-i &âminin mın†a…ası on iki
…ısm olur.
Ve sâbı…u’l-beyân on iki no…†anın her birinden mu…âbilinde olan no…†aya
mürûr etmek üzere bir dâire resm olunsa altı dâire-i ¡a@îme √âdi& olur. Her
iki dâirenin arasına burc tesmiye olunup her dâirede müte…âbilân olan iki
burc bulunmakla felek-i &âminin burûcu on iki burca bâliπ olur; ◊amel
ve ¿evr ve Cevzâ rebî¡î olur ve Sere†ân ve Esed ve Sünbüle §ayfî olur,
bi’l-cümle bu altı burc şimâlî olur. Ve Mîzân ve ¡A…reb ve ¢avs «arîfî olur
ve Cedy ve Delv ve ◊ût şitâî olur, bi’l-cümle bu altı burûc cenûbî olur.113
Ve ≠ikr olunan felek-i &âmine felekü’l-burûc tesmiye olunur. Ve felek-i
&âminin mın†a…asına dâiretü’l-burûc tesmiye olunur. Bi’l-cümle &evâbit
113 Ve esmâ-ı burûc: Mın†a…atu’l-burûcdan her burcda mevcûd olan nücûm bir √ayvâna teşbîh olunup o √ayvânın ismi ile o burca tesmiye olundu. ¡Alî el-¢uşî
der ki mın†a…a-i burûc üzere bi’l-cümle mevcûd olan nücûm-ı mer§ûde üç yüz
kırk necme bâliπ olur, onlardan iki yüz seksen dokuzu §uver-i me≠kûrede dâ«il
olur, bâ…î §uverden «âric olur. Ve felekü’l-burûc üzere olan bi’l-cümle &evâbit-i
mer§ûde bin yirmi iki necme bâliπ olur. Ba†lamyûs katında ve İbn ~ûfî katında
bin yirmi beş necmdir.
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necmleri ya¡nî seb¡a-i seyyâreden mâ-¡adâ cümle kevâkib felek-i &âminde
olur, ammâ seyyâreden ¢amer felek-i evvelde, ¡U†ârid felek-i &ânîde, Zühre
felek-i &âli&te, Şems felek-i râbi¡de, Mirrî« felek-i «âmiste, Müşterî felek-i
sâdiste, Zu√al felek-i sâbi¡de olur.
Felek-i tâsi¡de ya¡nî cümleyi √âvî olan felek-i a¡@amda nücûmdan bir
necm bulunmaz, onun için ona felek-i a†las tesmiye olunur. Felek-i a¡@amın
√areketi πâyet ile serî¡a olur, bir gün ve bir gecede ta…rîben devri tamâm
olur. Felek-i a¡@ama tebe¡iyyet ile eflâk-i sâire dahi şar…tan πarba √areket edip onlar dahi √areket-i me≠kûrelerini bir gün ve bir gecede ta…rîben
tekmîl ederler. Ve bu √areket-i serî¡aya √areket-i ûlâ tesmiye olunur. Ve bu
√areket-i ûlâdan mâ-¡adâ seyyârâttan her birinin √areket-i «â§§ası olur, o
√arekete √areket-i &âniye tesmiye olunur. Me&elâ müme&&il-i Şems’in πarbdan şar…a √areket-i «â§§ası olur, o √areket-i «â§§a ile felek-i burûcdan
bulunduğu burcda bir gün ve bir gecede bir derîce …a†¡ edip üç yüz altmış
günde devri tamâm olur ve burûc-ı i&nâ ¡aşeri o eyyâmda devr eder ve
tamâm-ı devrine sene-i Şemsiyye derler.
Ve Şems felek-i râbi¡de iken felek-i &âminde i¡tibâr olunan burûc-ı i&nâ
¡aşerden bir burcda bulunup ve her Rûmî şehrlerde bir burcdan â«er burca
inti…âl eylemenin ma¡nâsı budur ki merkez-i ¡âlemden cirm-i Şems’in merkezine bir «a†† i«râc olunsa merkez-i Şems’e o «a†† mürûrundan sonra fev… †arafına ≠âhib olup felek-i burûcdan hangi burca müntehî olur ise Şems o burcda
olmuş olur. Ve Şems √areket-i «â§§a ile √areket eyledikçe o «a††-ı «âric dahi
√areket edip bir senede Şems bürûcu …a†¡ etmiş olur. Sâir kevâkib dahi bu
…ıyâs üzeredir lâkin sâir kevâkibin √areket-i «â§§alarının kimisi Şems’ten
serî¡a ve kiminin ba†î™e olur, onları taf§île ma…âmın teva……ufu yoktur.
Ve ma…âmın mu√tâc olduğu mesâilin birisi dahi dâire-i meyldir. Ve
dâire-i meyl bir dâire-i ¡a@îmedir ki o dâire a…†âb-ı erba¡aya mürûr eder
ya¡nî felek-i a¡@amın …u†bları ile felekü’l-burûcun …u†blarına mürûr eyler,
lâ-ma√âle o dâire-i mefrû∂a mın†a…a-i felekü’l-burûcla iki mev∂i¡de te…â†u¡
eder ki o mev∂i¡-i te…â†u¡lara in…ılâb no…†aları tesmiye olunur. Ve o iki
no…†alarda dâire-i burûc mu¡addil-i nehârdan πâyet ba¡îd olur. Ve o no…†aların birine in…ılâb-ı §ayfî tesmiye olunur ve no…†a-i u«râya in…ılâb-ı şitâî
tesmiye olunur. İn…ılâb-ı §ayfî re™s-i Sere†ân ve in…ılâb-ı şitâî evvel-i Cedy
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olur. Bu no…†aların mu¡addil-i nehârdan meyline meyl-i küllî tesmiye olunur. Mi…dâr-ı meyl o no…†alarda yirmi üç derece ve nı§f dereceye bâliπ olur.
Ve bu ma…âmda beyânı ehemm olan devâirin biri dahi dâire-i uf…tur.
Uf… bir dâire-i ¡a@îmedir ki felekin mer™î olan ma√alli ile mer™î olmayan
ma√alleri arasını fâ§ıldır, †ulû¡ ve πurûb o dâire ile ma¡lûm olur. Ve o
dâirenin …u†blarına semt-i re™s ve semt-i …adem derler. Semt-i re™s felek-i
a¡@amdan bir no…†adır ki o uf… ahâlîsinin re™sinden «urûc eden «a††
felek-i a¡@amda o no…†aya müntehî olur. Ve semt-i …adem dahi yine felek-i
a¡@amda bir no…†adır ki o ahâlînin …ademlerinden i«râc olunan «a†† merkez-i
¡âleme mürûr edip felek-i a¡@amda o no…†aya müntehî olur ve o iki no…†alar
biri birinin mu…âbilinde olur. Re™s ve …ademden «urûc eden «a†† eger nefs-i
mu¡addile müntehî olur ise o semtin uf…una [uf…-ı] müsta…îm tesmiye olunur.
Eger o «a††-ı «âric iki †araftan mu¡addilin iki …u†buna mun†abı… olur ise o
uf…a uf…-ı re√avî derler ve eger o «a†† mu¡addilden ve …u†blardan «âric felek-i
a¡@amın cüz™-i â«erlerine müntehî olur ise ona uf…-ı mâil derler. Felek-i
a¡@amın √areketi uf…-ı evvelde dûlâbî ve uf…-ı &âniyede re√avî ve uf…-ı
&âli&te √amâilî olur; ar∂-ı tis¡înde re√avî olur ve «a††-ı istivâda dûlâbî olur.
Ve dâire-i uf… mu¡addil-i nehârı iki no…†ada te…â†u¡ eder, o no…†anın
birine no…†a-i maşrı… ve birine no…†a-i maπrib derler ve beynehümâda vâ§ıl
olan «a††a «a††-ı maşrı… u maπrib derler, «a††-ı i¡tidâl dahi derler. Ve dâire-i uf…un müvâzîsinde mefrû∂ olan devâir-i §ıπâra mu…an†arât derler.
Ammâ nı§f-ı nehâr dâiresi bir dâire-i ¡a@îmedir ki iki …u†b-ı ¡âleme ve
semt-i re™s ve semt-i …adem no…†alarına mürûr eder. Ve bu dâirelerin …u†bları no…†a-i maşrı… ve no…†a-i maπrib olur. Ve bu nı§f-ı nehâr dâiresi dâire-i uf… ile iki no…†ada te…â†u¡ ederler, o no…†aların birine no…†a-i cenûbî
ve â«erine no…†a-i şimâl derler. O te…â†u¡la maşrı… ile maπrib …ı†¡aları biri
birinden mümtâz olup müte¡ayyin olurlar. Ve no…†a-i cenûb ile no…†a-i şimâl
arasında vâ§ıl olan «a††a «a††-ı nı§f-ı nehâr derler. Ve «a††-ı nı§f-ı nehârı
ve «a††-ı maşrı… u maπribi bilmek için ma¡mûl ru«âmât tesmiye olunur bir
âlet vardır, o âlet ile bu iki «a††ı bilirler ve o âlet ile irtifâ¡ât ve ev…ât ve
a@lâl mi&lli a¡mâl-i ke&îreye teva§§ul ederler.
Ve cümle-i devâirden olur medârât-ı yevmiyye ve medârât-ı ¡ar∂iyye
dâireleri:
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Medârât-ı yevmiyye o devâirdir ki felek-i a¡@amın sa†√ında ve mu¡addil-i nehâr müvâzîsinde far∂ olunur. Felek-i a¡@amın iki …u†bundan mâ-¡adâ
felek-i a¡@amın her bir no…†ası o dâireyi resm eyler onun için ki felek-i
a¡@amın devri ile her no…†a deverân eder. Ve her no…†aya mebde™-i √areket
far∂ olunsa o mebde™-i √areket olan no…†aların √areketinde resm eylediği
devâir va∂¡-ı evveline ¡avdetinde tamâm dâire olur ve her dâiresine [42a]
medârât-ı yevmiyye tesmiye olunur. Ammâ mebde™-i √areket far∂ olunan
nu…a† felek-i a¡@amdan müfârı… olup √areket-i ûlâ ile √areketinden mâ-¡adâ
o no…†anın √areket-i ûlâ ile √areketi «ilâfına √areket-i &âniyesi olsa o
no…†anın √areket-i ûlâ ile mu¡addil-i nehâr müvâzîsinde evvelâ resm eylediği dâire √alezûnî olup dâire-i tâmme olmaz onun için ki mebde™-i √areket
olan no…†anın √areket-i «â§§ası olmakla va∂¡-ı evveline ric¡at eylemez. Ve
resm olunan şekl-i √alezûnînin dâire-i mu√a……a…adan tefâvütü √areket-i
&âniyenin …ıllet ve ke&reti i¡tibârı ile olur. ◊areket-i &âniye eb†a™ olur ise
tefâvüt dahi …alîl olur ve √areket-i &âniye esra¡ olur ise tefâvüt ziyâde olur.
Ve bi’l-cümle medârât-ı yevmiyye mın†a…aya müvâzî olur veyâ«ûd mın†a…
aya müvâzî olana müvâzî olur. Ve ba¡∂an olur ki iki medâr mütte√id ve
müsâvî olurlar114 ve bu itti√âd o iki medârda olur ki mebde™-i √areket-i
mefrû∂ olan iki no…†alar cebhe-i vâ√idede olup …urb ve bu¡dda o no…†aların
mın†a…aya …ıyâsı mütesâvî ola. Ve «afî olmaz ki re™s-i Sere†ân ve re™s-i Cedy’de
olan ni…â†ın mın†a…aya …ıyâsla …urb ve bu¡dları mütesâvî ve berâber olmakla
medârları berâber ve mütesâvî olur ve mâ-¡adâ medârât-ı §ıπar u kiber ile
mu«telife olurlar. Mın†a…aya …arîb olanların medârı kebîr olur, ba¡îd olanların medârları bu¡du mi…dârı §aπîr olur. Bu ≠ikr olunan medârât medârât-ı
yevmiyye idi ki mu¡addil-i nehâr müvâzîsinde mefrû∂ olup bi’l-cümle kevâkibin √areket-i ûlâ ile √areketleri beher yevm o medârâtın biri üzere olur.
Ammâ medârât-ı ar∂iyye o medârâttır ki felekü’l-burûc üzere olan iki
…u†b burûc no…†alarından mâ-¡adâ her bir no…†adan √areket-i &âniye ile
mın†a…atu’l-burûc mu√âzîsinde resm olunur ki onun ile seyyârâtın felekü‘l-burûc mın†a…asından meyli ve ¡ar∂ı bilinir ve √areket-i ¡ar∂iyye ve
√areket-i †ûliyye dahi bilinir. Ve tamâm-ı taf§îlini ≠ikre ma…âmın i√tiyâcı
olmamakla medârât-ı ¡ar∂iyye beyânında bu mi…dâr ile iktifâ olundu.
114 Ve bu medârların itti√âd ve tesâvîsi …arîben @âhir olur ki re™s-i Sere†ân ve re™s-i
Cedy medârı mütesâvî olurlar.
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Mi√ver o «a††a derler ki mu√î†-i kürenin bir †arafından †araf-ı â«erine
vâ§ıl ola ve o «a†† kürenin merkezine mürûr eyleyip ¡amûd ola.
Havânın bi-√asebi’l-esbâbi’l-ar∂iyye olan taπayyürâtı ma¡rifetin
mu√tâc olduğu mesâili ≠ikr nihâyete erişti ve √âlen nefs-i ¢ânûn’un tercümesine şürû¡ olundu. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
¡Ar∂-ı beled √asebiyle olan taπayyürât o bilâdın havâsının taπayyürüdür
ki o bilâd şimâlde medâr-ı re™s-i Sere†ân’a ve cenûbda re™s-i Cedy’e
mu…ârib ola. Bilâd-ı şimâliyyeden medâr-ı re™s-i Sere†ân’a mu…ârib olan
beldelerin √arâret-i havâları §ayfta ziyâde olur onun için ki Sere†ân’ın
ta√tında olan ma√allerin ¡ar∂ı meyl-i küllîye müsâvî olur ve ¡ar∂ı meyl-i
küllîye müsâvî olan beldelerde Şems’in semt-i re™se müsâmitesi mümtedd
olur ve müsâmitenin devâmı mûcib-i tes«în olur. Ve bilâd-ı şimâliyyeden
re™s-i Sere†ân medârlarına mu…ârib olmayanların meyli meyl-i küllîden
nâ…ı§ olur ve Şems’in semt-i re™se müsâmitesi dâim olmaz ve tes«în müsâmitenin ¡adem-i devâmı √asebiyle nâ…ı§ olur. ±ikr olunan bilâd-ı şimâliyye
gibi bilâd-ı cenûbiyyeden dahi medâr-ı re™s-i Cedy’e mu…ârib olanların
§ayfı e√arr ve eşedd olur, zîrâ o medârda olan bilâdın §ayfından müsâmite
dâime olur115 lâkin ek&er-i ma¡mûrede vâ…ı¡a olan bilâd-ı şimâliyye olmakla
¢ânûn’da medâr-ı re™s-i Cedy’i beyânda icmâl olundu.
Ve o kimseler ki mu¡addil-i nehârın ta√tında olan bi…â¡ ya¡nî «a††-ı istivâ
i¡tidâle a…rebdir diye ≠âhib oldular, onların …avlini ta§dî… vâcib olur onun
için ki o bu…¡anın tes«înini mûcib olan sebeb-i semâvî ancak müsâmite olur
ve yalnız müsâmitenin tes«înde te™&îri …alîl olur ve te™&îrin ziyâde olması iki
sebebin ictimâ¡ı ile olur. O sebeblerin biri Şems’in semt-i re™se müsâmitesi
ve â«eri o müsâmitenin devâmı olur. Ve devâmın te™&îri ek&er olduğuna bu
üç delîl ile istidlâl olunur:
Delîl-i evvel budur ki va…t-i zevâlde √arâret va…t-i istivâdan ziyâde olur,
ma¡a-hâ≠â va…t-i istivâda Şems semt-i re™s no…†asında yâ«ûd o no…†anın
…urbünde olur ve ∂av™ ek&er olur ve zevâlden sonra no…†a-i re™ste †ûlen
meyli olur ve min-vechin ∂av™ no…§ân olur. Ve Şems’in ba¡de’z-zevâl istivâya …ıyâsla semt-i re™s no…†asından bu¡du var iken tes«îni ziyâde olduğu
delâlet eder ki devâm-ı müsâmite ile tes«în ziyâde olur.
115 Bundan @âhir olur ki bilâd-ı cenûbiyyede §ayf re™s-i Cedy’de olur.
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Ve delîl-i &ânî budur ki Şems’in bilâd-ı şimâliyyede evâ«ir-i Sere†ân ve
evâil-i Esed’de iken olan √arâreti re™s-i Sere†ân’da olan √arâretinden ziyâde
olur, ma¡a-hâ≠â re™s-i Sere†ân’ın meyli ek&er olur ve semt-i re™ste yâ«ûd
semt-i re™se mu…ârebesi ek&er olur, bu dahi delâlet eder ki devâm-ı müsâmite nefs-i müsâmiteden tes«înde ziyâde mü™e&&ir olur.
Ve delîl-i &âli& budur ki Şems re™s-i Sere†ân’da muta§arrıfe olup me&elâ
bir derece meyl olan ma√alle vâ§ıl olsa o ma√allde Şems’in tes«îni Şems’in
re™s-i Sere†ân’a …able’l-bülûπ bülûπa bir derece kalarak bulunduğu
ma√allde olan tes«înden ziyâde ve ek&er olur. Mu¡addil-i nehâra Şems’in
o iki ma√allde …urb ve bu¡du müsâvî iken re™s-i Sere†ân’ı tecâvüz ettikten
sonra olan ma√allde sü«ûnetin ziyâde olması devâm-ı müsâmitenin ziyâde
olduğuna delâlet eder.
Ve tes«înin ek&er olduğunun sebebi müsâmitenin devâmı idiği işbu edille-i erba¡a ile &âbit olduğu √asebiyle «a††-ı istivânın i¡tidâle …arîb olduğu
&âbit olur, zîrâ «a††-ı istivâya mü§â…ıb ve mülâ§ı… olan bu…¡ada semt-i re™se
Şems eyyâm-ı …alîlede müsâmit olup müsâmitenin devâmı olmaz onun
için ki o bu…¡ada müsâmite Şems re™s-i ◊amel ve re™s-i Mîzân √avâlîsinde
olduğu günlerde olur. O eyyâm-ı …alîleden sonra Şems semt-i re™sten sür¡at
ile tebâ¡ud eder, zîrâ ¡u…deteyn ve i¡tidâleyn katında meylin eczâsının √arekette tezâyüdü mün…alibeteyn katında olan tezâyüdden ek&er ve ezyed olur
ve sür¡at-i √areket müsâmitenin sür¡at-i zevâlini i…ti∂â eder. Ve «a††-ı istivâda müsâmite …alîl olduğu gibi müsâmiteden πâyet-i bu¡du dahi …alîl olur,
felâ-ma√âle o ma√all √arr ve berdde i¡tidâle …arîb olmak &âbit olur.
Ve Şems πâyet-i bu¡da ya¡nî re™s-i Sere†ân ve re™s-i Cedy’e bülûπunda
üç gün veyâ«ûd dört gün ve dört günden ezyedde Şems’in √areketinin e&eri
@uhûr etmez ya¡nî mu¡addil-i nehârda meylin tefâvütü ma√sûs olmaz ve o
günlerde bilâd-ı şimâliyyede Şems semt-i re™ste vâ…ıf gibi olur ve ba¡dehu
tefâvütü …alîl olmakla müddet-i medîde semt-i re™se Şems’in …urbiyyeti
bâ…ıye olup tes«înde te™&îri ve im¡ânı ziyâde olur.
Bu edilleye binâen i¡ti…âd eylemek lâzım olur ki ¡urû∂u meyl-i küllîye
mu…ârin olan beldelerin is«ânı ziyâde olur, bundan sonra es«an-ı bilâd o
bilâd olur ki «a††-ı istivâdan o bilâdın bu¡du on beş dereceye bâliπ ola, on
beş dereceye ¡ar∂ı olan bu…¡a gerek ise …u†b-ı cenûbî †arafında olsun gerek
ise …u†b-ı şimâlî †arafında olsun.
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Lâkin bu ≠ikr olunan Şey«-i Re™îs’in me≠hebidir. Ba¡∂ı a…demîn ≠âhib
oldular ki ¡ar∂ları mütte√id olan iki bu…¡anın biri …u†b-ı cenûbî ve biri
…u†b-ı şimâlî †arafında [olsa cenûb] †arafında olan şimâl †arafında olandan es«an olur onun için ki √a∂î∂-i Şems cenûb †arafında olmakla Şems
o †arafta ar∂a …arîb olur ve Şems’in ucu şimâl cânibinde olmakla Şems
ar∂dan ba¡îd olur, felâ-ma√âle Şems’e …arîb olan bu…¡a es«an olur. Ve bu
mebâ√i&in tamâmını şer√te ¡Allâme beyân ve taf§îl eder.
¢ânûn’un ¡ibâreti bi-¡aynihâ budur: ــ ــ ــ ا ان ا ــ د ا ــ
ــ ان
ـ אر ــא
ـ כ ـ ا ـ ا ـ د و َ ــא ــא כـ ن ُ ـ ه ـ ـ ا א ـ ا
و ــא אر ـ
ــ ة در ــ
¡ א ــAllâme der ki sev…-ı kelâmdan mütebâdir olan budur ki
“  ” ــkelimesinde olan ∂amîr-i mecrûr medâr-ı in…ılâba râci¡ ola, buna
göre ma¡nânın √â§ılı budur ki “O ma√all ki onun ¡ar∂ı ta…rîben otuz dokuz
derece ola, o ma√all ¡ar∂ı meyl-i küllîye müsâvî [42b] olan ma√allerden
sonra e√arr ve es«an olur.” ◊attâ bu ma…âmı ba¡∂ı kimseler bu vech üzere
beyân eyledi lâkin bu ma¡nâ fâsiddir, zîrâ ¡ar∂ı otuz dokuz derece olan
bilâd bilâd-ı bâride olur; bilâd-ı √ârre olduğu teslîm olunsa o bilâd ¡ar∂ı
otuz dokuz dereceden no…§ân olanlardan e√arr olmaz116 √attâ meyl-i küllîden ¡ar∂ı birkaç derece …alîle olan mevâ∂ı¡dan dahi e√arr olmaz. Pes evlâ
ve enseb olan ≠ikr olunan ∂amîr-i mecrûru «a††-ı istivâya ircâ¡ eylemektir, bu §ûrette dahi her ne …adar ta…rîben ¡ar∂ı on sekiz veyâ«ûd on dokuz
derece olan ma√aller ve bu…¡alar «a††-ı istivâdan on beş derece ba¡îd olan
bu…¡adan e√arr olup §ûret-i me≠kûre dahi münte…ı∂ olur ise lâkin bu na…∂
§ûret-i ûlâda olan na…∂dan ehven olur ve ehveni tercî√ eylemek evlâ ve
a√sen olur.117 ¡Allâme’nin kelâmı nihâyete erişti.
Ve «a††-ı istivânın118 √arâreti ma¡mûrede olup medâr-ı Sere†ân’a …arîb
116 No…†a-i in…ılâbın mu¡addil-i nehârdan meyli yirmi üç derece ve nı§f derecedir ve
in…ılâbdan on beş derece bu¡du olan ma√allin ¡ar∂ı lâ-ma√âle otuz dokuz derece
eder.
117 Vech-i ehveniyyet mâdde-i na…∂ın …ılleti ve …urbiyyeti olur Allâhu a¡lem.
118 »a††-ı istivâ cânib-i ¡imârette ibtidâ eder, sâ√il-i ba√r-i mu√î†-i πarbîden Sûdân-ı
maπribin cenûbuna ve cebel-i ¢umr ki menba¡-ı Nîl o ma√allde olur, onun şimâline mürûr eder ba¡dehu Sûdân’ın §a√ârî ve bevâdîsine ba¡dehu cezâyir-i Zenc’in
şimâline ve mu¡@am-ı bilâdına mürûr eder ba¡dehu Dîve cezîresinin vasa†ına ve
Serendîb cezîresinin cenûbuna ve ar∂-ı ±ühb’e mürûr eder ba¡dehu Dezekenek
ba¡dehu Çekmûk nâm mev…i¡e varır ki â«ir-i ¡imârettir.
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olan bilâdın müsâmite-i Şems’ten √âdi& olan √arâreti mi…dârı olmaz belki
edven olur. »a††-ı istivâda müsâmite serî¡atü‘z-zevâl olmak √asebiyle «a††-ı
istivâ i¡tidâle …arîb olur. Ammâ vâdî-i Serendîb’de olan bilâd «a††-ı istivâda
vâ…i¡ olmuş iken √arâreti ifrâ† üzere olduğu, o bilâd çukurda olup πâire olduğundan √âdi& olur, mücerred Şems’in te™&îrinden olmaz √attâ ar∂-ı Şâm’ın
πavrda ve çu…urda olan ma√alli ziyâde √ârr olur ve √avâlîsinde olan ¢uds
ve ¡Aclûn ve sâir emkineleri şedîdü’l-berd olur. Ve bu i«tilâf Şems’in te™&îri
√asebiyle değildir belki ar∂ın in«ıfâ∂ ve irtifâ¡ı ile olur. Bu dahi ¡Allâme’nin
ta√…î…idir.
Lâkin medâr-ı Sere†ân’dan şimâl cânibine ba¡îd olanların berdi bu¡du
mi…dârınca şedîd olur √attâ ¡ar∂ı altmış altı dereceye bâliπ olan ma√allin
berdi müte√ammil olmaz. Ve altmış üç derece ¡ar∂ı olan bu…¡ada bir cezîre
vardır ki onun ismine Tûlî derler, o cezîrenin ahâlîsi √ammâmlarda sâkin
olur berdin şiddeti √asebiyle; …u†b-ı şimâlîye müntehî olunca …adar bi-√asebi’l-bu¡d berd ziyâde olur. Kaçan …u†b-ı şimâlî semt-i re™se gelse o ma√allin
¡ar∂ı doksan dereceye bâliπ olup o bu…¡ada leyl ve nehâr bir sene olur.
Emâkin ve mesâkinin ≠ikr olunan √arr ve berdi ¡urû∂dan mâ-¡adâ sâir
√âlâtı mütesâviye olan mevâ∂ı¡ın ancak bi-√asebi’l-¡urû∂ ¡ârı∂ olan √arr ve
berdi idi. Ar∂ın necd olup ve πâire olması √asebiyle ya¡nî ar∂ın yüksek
ve alçak olduğundan √arr ve berdinin beyânı budur ki πavrda ve alçakta
olan beldeler her dâim ziyâde sü«ûnetli olur ve ¡âlî olan mekân dâimâ
bürûdet üzere olur onun için ki bizi √âvî olan havâdan ar∂a …arîb olanların
sü«ûnetleri o havânın ar∂a ba¡îd olanlarının sü«ûnetlerinden ek&er olur,
zîrâ ar∂a …arîb olan ma√allerde Şems’in şu¡â¡ı ek&er olur ve ba¡îd olan
ma√allerde şu¡â¡ Şems’in bu¡du √asebiyle e…all olur. Felâ-ma√âle şu¡â¡
ek&er olan ma√all es«an ve şu¡â¡ e…all olan ma√all ebred olur. Ve bu √ükm
ve …â¡ide ile ¡amel olunur havânın119 küre-i zemherîre ibtidâsına varınca
…adar, zîrâ havânın o ma√alline Şems’in ar∂dan120 mün¡akis olan şu¡â¡ı
119 Küre-i havâ dört †aba…a olur: Evvelkisi ar∂ ve mâya mücâvir olan havânın küresi
olur. İkincisi küre-i zemherîrdir. Ve üçüncüsü o küre-i havâdır ki onda şühüb
√âdi& olur. Ve dördüncüsü o küre-i havâdır ki onda neyâzik ve ≠evâtü’l- e≠nâb
√âdi& olur.
120 Ar∂ın †aba…âtı üç †aba…adır: ‰aba…a-i ûlâ şemsin te™&îr eylediği ma√allerdir;
mevâlîd-i &elâ&e bu †aba…ada tekevvün eder ve cibâl dahi bu †aba…ada tekev-
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vâ§ıl olmaz, pes o ma√allde ar∂ın …urb ve bu¡du i¡tibâr olunmaz. Ve bunun
ta√…î…i eczâ-i √ikmetten cüz™-i †abî¡îde ma¡lûm olur.
Ve eger cevvin ve havânın …arîb olduğu ar∂ hüvve ve vehde olur ise ya¡nî
kuyu gibi çukur olur ise o çukur olan ar∂ Şems’in şu¡â¡ını ziyâde √a§r ve
√abs edip o çukurda √arâret-i mübâlaπa ziyâde olur. Ammâ bi-√asebi’l-cibâl
√arâret ve bürûdetin …ıllet ve ke&reti eger cebel müste…arr olur ise ya¡nî belde
cebel üzere olur ise onun a√vâli necdin ya¡nî mürtefi¡ olan beldenin a√vâli
gibidir ki bürûdeti ek&er olur ve bu §ûretin ≠ikri te…addüm etti.121 Ammâ o
cebel ki beldeye mücâvir ola, bizim beyân edeceğimiz a√vâl o cebelin a√vâlidir.122 Biz deriz ki cebelin cevvde ve havâda te™&îri iki vechle olur:
Evvelkisi cebel üzerine vâ…i¡ olan şu¡â¡-ı Şems’i ¡aks †arî…i ile o beldeye
redd eder veyâ«ûd o cebel Şems’le belde arasına √âil ve √âciz olup şu¡â¡ı
belde üzere vu…û¡dan men¡ edip beldeyi setr eder.
İkincisi o cebelin havâya te™&îri rî√in hübûbuna mâni¡ yâ«ûd mu¡în
olmakla olur.
Ammâ …ısm-ı evvelin beyânı ya¡nî şu¡â¡-ı Şems’i beldeye reddinin
beyânı budur ki şimâlî ve cenûbî olan beldelerin hangisinin şimâlinde
cebel olsa bu va∂¡ üzere olan cebel üzere Şems teşerru… eder ve cebel
dahi şu¡â¡ı beldeye redd eder ve ¡aks-i merdûd beledi tes«în eder; ke≠âlik bilâd-ı şimâliyyede cebel cihet-i maπribde olup maşrı… küşâde olsa
yine belde müsa««ane olur. Ammâ cebel beldenin †araf-ı şar…îsinde olup
cihet-i πarbiyye mekşûfe olsa o cebelin tes«îni cibâl-i πarbînin tes«îninden e…all olur, ona binâen ki cibâl-i şar…îyi Şems’in işrâ…ı ba¡de’z-zevâl
olur ve ba¡de’z-zevâl Şems’in te™&îri sâ¡aten fe-sâ¡aten tenâ…u§ eder
Şems’in tebâ¡udu √asebiyle, cânib-i πarbîde olan cebel ¡aks üzere olur,
zîrâ o †ulû¡da Şems cebeli işrâ… eder, sâ¡aten fe-sâ¡aten şu¡âın te™&îri ve
vün eder. ‰aba…a-i &âniyeye †aba…a-i †îniyye derler; †aba…a-i †îniyyede şemsin
¡adem-i te™&îri √asebiyle bir şey™ tekevvün eylemez, cibâl ve a√câr dahi olmaz.
Ve †aba…a-i &âli&e merkezin √avâlîsinde olur, basî†-i «âli§tir, ¡anâ§ır-ı sâire ona
mu«âli† olmaz, kemâl-i yübûsetinden teşekkülü …âbil olmadığından o †aba…ada
bir nesne tekevvün eylemez.
121 Eger ar∂ mün«afi∂ olup mekşûf olur ise ve vehde gibi olmaz ise sü«ûneti vehde
gibi olandan …alîl olur.
122 Cebelin √âil ve sâtir olduğunun √ükmü a√kâmullâhtan fehm olunur, müsta…ill
ba√&i yoktur.

Tahbîzü’l-Mathûn

tes«îni ziyâde olur ve bu vechle cebel-i πarbînin tes«îni cebel-i şar…înin
tes«îninden ezyed ve ek&er olduğu @âhirdir.
Ammâ cebelin riyâ√[-ı şimâli] men¡ eylediği cihetten tes«îni mu…te∂î
olduğu, cebel rî√-i şimâl-i müberridin memerrini sedd edip beldeye hübûbdan rî√i §add ve men¡ etmekle olur, zîrâ sebeb-i tebrîd men¡ olunmakla
esbâb-ı sü«ûnet-i sâire havânın sü«ûnet-i †abî¡îsine mu¡în olup √arâret
ziyâde olur veyâ«ûd cebel rî√-i cenûb-ı müsa««inin mu…âbilinde olup cebel
vâ…i¡ olan riyâ√ı beldeye redd edip tes«îni îcâb eder veyâ«ûd belde iki §adef
arasında olup ya¡nî o belde iki cebel arasında olan vâdîde olup cenûb †arafı
mekşûf olur ve havâ mekân-ı ∂ayyi…a ziyâde münce≠ib olmakla cenûb-ı
müsa««in o ma√allde belde-i mu§√ırdan eşedd olur ya¡nî §a√râda ve ar∂-ı
müsteviyede olan riyâ√tan ziyâde ve müstemirr olur, hâdî ve sâkin olmaz.
Su ve su mi&lli nesneler dahi havâ gibidir, mevâ∂ı¡-ı ∂ayyi…aya inci≠âbları ziyâde olur ve bu inci≠âbın ziyâde olduğu ¡ilm-i †abî¡îden ma¡rûftur. Ve
¡ale’l-icmâl beyânı budur ki mekân-ı ∂ayyi…te cârî olan besâyı† o mekânın
√udûdunu tecâvüz edip mekân-ı vâsi¡a vürûdunda münbasi† olur, sür¡at ile
yayılır ve «alâ câ≠ib-i …avî olmakla mâ-ba¡dini sür¡at ile ce≠b eder. Ve suda
bu √âlet ziyâde müşâhed ve @âhir olur, nârda sudan dahi ziyâde @âhir olur.
¡Allâme der ki cibâlin havâda üç ¡aded â«er vechler ile te™&îri vardır ki
≠ikr olunan vechlere muπâyir olur:
Evvelkisi budur ki şu¡â¡ veyâ«ûd riyâ√-ı cenûbiyye ile müsa««ane olan
cibâl √arâreti √ıf@ ve imsâk eder, müddet-i …alîlede teberrüd eylemez ve
civârında olan beldeyi müsa««an olduğu müddette tes«în eder.
Ve ikincisi cibâl su√ub ve em†ârın tekevvününe mu¡în olur √attâ bilâd-ı
cebeliyye ke&îrü’l-em†âr ve cebeli …alîl olan bilâdın em†ârı …alîl olur, ona
binâen bilâd-ı ◊abeşe’de em†âr ke&îre olur ve diyâr-ı Mı§riyye’de em†âr
…alîle olur.
Ve üçüncüsü cibâl bâ†ınında tevellüd eden bu«ârları √a…n ve √abs ve √ıf@
edip ta√allülden ve intişârdan men¡ eder ve bu«ârın menâfi≠-i cibâlde mek&i
†avîl olur, pes o eb«ıre mâiyyete isti√âleye şedîdü’l-isti¡dâd ise mâiyyete
isti√âle eder ve sonra tevellüd eden eb«ıre o mâiyyeti ∂aπ† ve ta∂yî… etmekle
o mâiyyet bi-√asebi’l-ı∂†ırâb ar∂ından bir mev∂i¡i «ar… edip «ârice meyyâl ve
¡ayn-ı seyyâl olur. Ammâ bâ†ın-ı cibâlde olan eb«ırenin mâiyyete isti√âleye
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isti¡dâdı …alîl olur ise o eb«ıreden ecsâm-ı ma¡deniyye tekevvün eder, binâen
¡aleyh ek&er-i ¡uyûn u ma¡âdin123 cibâlde ve cibâle …arîb olan ma√allerde
tekevvün ve tevellüd eder √attâ berârîde ve §a√râda @uhûr edenler dahi ar∂-ı
§ulbde tekevvün eder. Bu me≠kûrlardan nâşî cebelin müste…arrı ke&îrü’n-nedâve olur ve vücûh-ı me≠kûreler ile cibâlin havâda te™&îri olur.
Ammâ bilâdın cibâl cihetinden a¡deli ya¡nî bilâdın cibâl ile mestûr olup
veyâ«ûd cibâlde mekşûf olmakla ¡ârı∂ olan i¡tidâl-i bilâdın beyânı budur
ki beldenin cihet-i maşrı…ı ve cihet-i şimâli mekşûfe olup ve maπrib ve
cenûbu [43a] mestûre olur ise o belde a¡del olur.
123 Ma¡âdinin tekevvününün beyânı budur ki bâ†ın-ı ar∂da mu√tebes olan eb«ıre ve
ed«ıne …alîle olur ise keyf ü kemmde envâ¡-ı i«tilâ† ile mu«teli† olurlar. O a«lâ†
√asebiyle ve fu§ûl-i senenin ve emkinenin i«tilâfı √asebiyle ma¡âdin tekevvün
eder. Eger bu«âr du«ân üzere cidden πâlib olur ise o i«tilâ†tan yâ…ût ve yeşim
ve billûr ve zîba… mi&lli cevâhir-i πayr-i müte†arri…a tekevvün eder. Eger bu«âr
du«âna cidden πâlib olmayıp belki bu«âr ile du«ânın imtizâcları ve terekkübleri
i¡tidâle …arîb olur ise o mürekkebden ecsâm-ı müte†arri…a tekevvün eder, re§â§
ve üsrüb ve πayrılar gibi. [Cevâhir-i müte†arri…a o cevherlerdir ki çekiç ile ve nâr
ile ¡ameli …âbil ola; πayr-i müte†arri…a o cevherdir ki o ¡ameli …âbil olmaya] Aşağıda gelecek taf§îlden ecsâd-ı müte†arri…a bu«âr ve du«ândan tevellüd-i evvel ile
tevellüd eylemez belki tevellüd-i evvel ile zîba… ve kibrît tevellüd edip zîba… ve
kibrîtin ictimâ¡ından ve terekkübünden tevellüd eder. Eger du«ân bu«âra πâlib
olur ise o mürekkebden mil√ ve nûşâdur ve zâc tekevvün eder. Ammâ zîba…
ve kibrît bu«âr ve du«ân ve havânın imtizâcından tekevvün eder lâkin zîba…ta
eczâ-i &elâ&e-i me≠kûrenin imtizâcları mu√kem olur lâkin o imtizâcda dühniyyet @âhir olmaz ve kibrîtte eczâ-i me≠kûrenin imtizâcları bir vechle tâmm olur
ki dühniyyetleri @âhir olur. Ve zîba… ile kibrîtin i«tilâ†ından ecsâd-ı seb¡a √âdi&
olur. Ecsâd-ı seb¡a bunlardır: ≠ehebi fı∂∂a, nu√âs, √adîd, re§â§, üsrüb, «âr-§ınî.
Bu ecsâd-ı erba¡a bi’l-cümle zîba… ile kibrîtin ictimâ¡ından tekevvün eder lâkin
benzer ve müşâbih olur ki bu ecnâsın i«tilâfı bu vechle ola. Zîba… ve kibrîtten
her bir §âf ve «âli§ olup ve in†ıbâ«ları tâmm olur ise ve kibrît a√mer olup …uvve-i
§âbiπası olur ise ve la†îf-i πayr-i mu√ra… olur ise ondan ≠eheb tevellüd eder. Ve
bu şurû† üzere olup lâkin kibrît ebya∂ olur ise ondan fı∂∂a tevellüd eder. Ve
eger zîba… ve kibrîtten her biri na…î ve §âf olup ve kibrîtte …uvve-i §âbiπa olup
lâkin †ab«-ı tâmm ile mun†abı«lar değil iseler ondan «âr-§ınî tevellüd eder. Eger
zîba… na…î ve §âf olup kibrît redî olur ise o kibrît-i redîde …uvve-i i√râ…iyye dahi
olur ise ondan nu√âs tekevvün eder. Eger zîba…ın kibrîte mu«âla†ası ceyyide olmaz ise ondan re§â§ tevellüd eder. Eger zîba… ve kibrîtten her biri redîler olup
ma¡a-redâ™etihimâ zîba…-ı müte«al«il ar∂î ve kibrît dahi mu√ra… olur ise ondan
√adîd tekevvün eder. Ve kibrît ve zîba…ın her biri redî olur ve imtizâcları ve
terkîbleri ∂a¡îf olur ise ondan üsrüb tevellüd eder.
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¡Allâme der ki “a¡del olur” demek “e§a√√ olur ve mizâca evfa… olur”
demektir, “√arr ve berdde mu¡tedil olur” demek değildir, zîrâ bizim
diyârlarımızda ya¡nî πâyet-i meylden ¡ar∂ı ba¡îd olan diyârlarda riyâ√-ı
şar…îler ve şimâlîler lâ-ma√âle mu¡tedil olmazlar belki bârid olurlar lâkin
mizâca ve §ı√√ate evlâ ve evfa… olurlar.
Ammâ havânın bi√âr cihetinden taπayyürünün iki √ükmü vardır, biri
√ükm-i ¡âmm ve biri √ükm-i «â§§ olur:
◊ükm-i ¡âmm budur ki deryâya mücâvereti olan belde ziyâde ru†ûbetli
olur, zîrâ Şems’in te™&îri √asebiyle mâ-ı ba√rin el†af ve a¡≠eb olan eczâları
teba««ur edip havâya mu«âli†e olur ve havâyı ter†îb eder, binâen ¡aleyh
sâ√il-i ba√r ma†îr olur ve ahâlîsinin sa√nâtı ve hey™âtı en¡am ve elden olur
ya¡nî beşerelerinde †arâvet ve ne∂âret olur ve şa¡rları esba† ya¡nî tüyleri
müstevî olur ve levnleri şu…ret üzere olur. Ve vasa†-ı ba√rde olan belde
sâ√il-i ba√rde olan beldeden ecved olur, ¡ufûnetinden ba¡îd olmak √asebiyle. Bu √ükmler bi√ârın √ükm-i ¡âmmı idi.
Ammâ havânın bi√âr √asebiyle olan √ükm-i «â§§ı beldeye …arîb olan
ba√r beldeye ba¡îd olan ba√rden beldenin havâsını ziyâde ter†îb ve taπlî@
eder. Bu vechi @uhûruna binâen §â√ib-i ¢ânûn terk eyledi ve şâri√ ¡Allâme
beyân eyledi.
Ammâ ba√r beldenin cânib-i şimâlinde olur ise o ba√r riyâ√-ı şimâliyyenin beldeyi tebrîdine mu¡în olur onun için ki mâ™ bi-†ab¡ihi bâriddir ve riyâ√-ı
şimâliyye vech-i mâ üzere terefrüf eder ya¡nî √areket-i √âdiye ile √areket
eder; o √arekette mâdan bürûdet iktisâb eden riyâ√ beldeyi tebrîd eder.
¡Allâme der ki ba√re mürûr eden rî√-i şimâlî beldeyi tebrîd eylediği
gibi yübûsetini dahi ta¡dîl eder ve havâsını taπlî@ eder, binâen ¡aleyh ba√re
mürûr eden rî√-i şimâlin berrî olan şemâil-i sâire gibi te™&îri olmaz. Ve
ba√rî olan şemâil e§a√√ olur, mümri∂ olmaz.
Ve şimâlinde ba√r olan beldenin havâsı e§a√√ olur lâkin o şar† ile ki
ba√r-i şimâlînin cenûbunda ve †araf-ı mu…âbilinde cebel olmaya.
O belde ki şimâlinde ba√r olup ve cenûbunda cebel ola, lâ-ma√âle o
beldenin havâsı vebâî olur.
Ve eger bi√âr beldenin cenûbunda olur ise o ba√r beldenin cenûb †arafında olan havânın πıl@atini îcâb eder ve ru†ûbetin ke&retini ve √arâretin
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no…§ân olmasını dahi îcâb eder «u§û§an ki o ba√r-i cenûbînin şimâlinde
cebel olup menfe≠i olmaya, bu §ûrette dahi havâ vebâî olur, zîrâ havâ bu
mi&lli √âlette terâküm ve tezâ√um edip ta¡affüne isti¡dâdı ziyâde olur.
Ve eger ba√r beldenin maşrı…ında olur ise o ba√r-i şar…înin havâyı ter†îbi
ba√r-i πarbînin ter†îbinden ek&er olur onun için ki Şems ba√r-i şar…îye …urbiyyeti √asebiyle ba√r-i şar…înin ta√allülüne ve havâya isti√âlesine ziyâde il√â√
ve ibrâm eder ve şar…ında ba√rin havâya isti√âlesi ziyâde olur, felâ-ma√âle
mâdan isti√âle eden havânın beldenin havâsına i«tilâ† ile cevv ve havâ er†ab
olur. Ve bi’l-cümle ba√rin beldeye mücâvereti beldenin havâsını ter†îb eder.
Ve eger riyâ√ ke&îre olup teserrüb eder ise ya¡nî …ı†¡aten …ı†¡aten gelip
evvel-be-evvel beldeye mürûr eder ise ve o ba√rin mu…âbilinde cibâl olmayıp
ba√rden vârid olan havâ beldeye mürûr eylediğinden sonra ba√rin cânib-i
«ilâfından «âric olur ise o beldenin havâsı ¡ufûnetten eslem olur. Eger ba√rin
«ilâfında cebel olup havânın cereyâna mükneti ve …udreti olmaz ise o havâ
ta¡affüne müsta¡idd olur ve a«lâ† dahi ta¡affün eder. Ve √abs-i riyâ√tan def¡-i
¡ufûnete evfa… olan riyâ√ şimâliyyedir ba¡dehu maşrı…iyye ve maπribiyyedir.
¡Allâme der ki bu ≠ikr olan bi-√asebi‘l-bi√âr havânın taπayyürü idi,
ammâ mâ-ı …alîlin havâyı taπyîri eger mâ-ı …alîl be†âyı√iyye ve âcâmiyye
olup beldeye vârid olan riyâ√ cânibinde olur ise o havâ rediyye-i vebiyye
olur «u§û§an ki o mânın mu…âbilinde cebel ola redâ™eti ezyed olur. Eger o
mâ memerr-i riyâ√ olmaz ise redâ™eti memerr olandan nâ…ı§ olur. Bu ≠ikr
olunan taπayyür-i havânın bi√âr √asebiyle olan taπayyürü idi.
Ammâ riyâ√124 √asebiyle olan taπayyür, o taπayyürde …avlimiz iki
124 ¢able’l-«av∂ fi’l-kelâm lâzımdır ki riyâ√ın keyfiyyet-i tekevvününe ve sebeb-i
mâddî ve sebeb-i fâ¡ilîsine ve mehâbbına ve …ıllet ve ke&retinin sebebine işâret
eyleleyüz. Riyâ√ o bu«âr-ı yâbisten tekevvün eder ki ona du«ân derler lâkin o
du«ândan murâd nârdan √âdi& olan mer™î ve mürtefi¡ cism-i esved değildir belki
du«ândan murâdımız o cism-i ar∂îdir ki √arâret-i şems veyâ«ûd √arâret-i nâr
ile ¡ulüvve §u¡ûd eder ve ¡ulüvvde teberrüd eder. Ve teberrüdü iki vechle olur:
Vechin biri budur ki o du«ân küre-i zemherîre vâ§ıl olmakla teberrüd eder. Vech-i
â«eri o du«ân küre-i zemherîre …able’l-vu§ûl riyâ√-ı bârideye mü§âdif olup o
riyâ√ın bürûdeti ile isti§√âb edip ma¡an cereyân ederler ve ba¡∂ı kerre …asr ve
…ahr edemeyip ma√allinde terk eder ve o du«ân bürûdeti ile mâddesinin îcâb
eylediği †arafa cereyân eder. Ve sebeb-i fâ¡ilîsi şemsin √arâret-i …aviyyesidir ki
o √arâret ar∂dan ≠ikr olunan du«ânı ta§¡îd eder, o sebebden riyâ√ şems cânibinde olmadıkça ke&îr olmaz ve müştedd ve mutta§ıl olmaz ve riyâ√-ı müte∂âdde
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vechle olur, biri …avl-i küllî olur ve biri bi-√asebi’l-beled olan …avl olur.125
Ammâ …avl-i küllî budur ki cenûbiyye ek&er-i bilâdda ra†be ve √ârre
olur; bu cenûbiyyeye rî√-i bey∂â tesmiye olunur.
¡Allâme der ki vech-i tesmiye iki vechle olur: Biri havâ rî√-i cenûbun
hübûbunda mu§√iye olup berrâ… ve beyâ∂ olur. Ve â«er vechi va…t-i
cenâibde bey∂-i decâc ke&îr olur sü«ûnet √asebiyle.
Ve cenûbun a√kâm-ı me≠kûresi ek&er-i bilâdda ya¡nî ¡ar∂ı meyl-i küllîden ziyâde olan ma√allerde olur. Pes bizim bilâdımızda rî√-i cenûbun √ârre
…alîl olur, zîrâ şems iki †arafta olmaz meger ki mâdde-i riyâ√ ke&îr ola, o va…tte
ednâ √arâret mâddeyi ta§¡îd edip riyâ√-ı müte∂âdde √âdi& olur. Ve ek&eriyyâ
riyâ√-ı müte∂âdde rebî¡ ve «arîfte olur, şems o va…tte i¡tidâl üzere olmak √asebiyle ya¡nî vasa†ta olup meyli …alîl olmak √asebiyle ve bu riyâ√tan zerî¡a √âdi&
olur. Ammâ sebeb-i fâ¡ilînin semâvîsi ¡Allâme müneccimîne ¡azv edip der ki
¡U†ârid bir mesîrede ib†â™ edip rücû¡u a«≠ eylese havânın §ayf ve «arîfte taπayyürüne delâlet eder ve riyâ√ın √udû&una delâlet eder. Ve kaçan sene du«ûlünde
¡U†ârid Müşterî’ye na@ar eylese ve ¢amer Esed’de olsa riyâ√a delâlet eder. Ve
sene du«ûlünde Zü√al râci¡ olsa ve Zü√al’e ¡U†ârid mutta§ıl olsa riyâ√a delâlet
eder. Ve kaçan Müşterî râci¡ olup ve Mirrî« Müşterî’ye mutta§ıl olup ve Mirrî«
müsta…îm olsa «u§û§an bu √âlet burûc-ı riyâ√iyyede olsa riyâ√a delâlet eder. Ve
Şems Cevzâ’da olup ¢amer ¿evr’de olsa o gün yevm-i rî√ olur. Ve Zü√al ta√vîl-i
senenin râbi¡inde olup ¡U†ârid ona terbî¡den na@ar eylese riyâ√-ı mû≠iyeye delâlet
eder. Eger na≠arda Mirrî√ dahi müşâreket eder ise «usûf ve zelâzile delâlet eder.
Mirrî« vasa†-ı semâda olup Mirrî«‘e ¡U†ârid terbî¡den mutta§ıl olsa nebâtı mu√rı…
riyâ√a ve cevvde @uhûr-ı nîrâna delâlet eder. Ve ¡U†ârid Zühre’ye ta√vîl-i sene
va…tinde na@ar eylese riyâ√ın ke&retine delâlet eder. Kaçan bu umûrlardan biri
√â§ıl olsa riyâ√ın hübûbu ve …uvveti ona bâliπ olur ki …al¡-ı eşcâr ve hedm-i tilâl
ve «a†f-ı merâkib eder ve sâir umûr-ı hâileye mü™eddî olur. Ve ba¡∂ılar zu¡m ederler ki bâ†ın-ı ar∂da riyâ√ın ma¡deni olup …adr-i √âcette «urûc eder. E§a√√ budur
ki rî√in mâddesi havâdır, du«ân ve bu«âr o mâddeyi √areket ettirir.
125 Ve riyâ√ın a…sâmı bi-√asebi’l-bas† on iki …ısm olur, üçü maşrı…îdir ki cihet-i
maşrı…tan üç te…â†u¡ no…†alarından gelir. Üç no…†adan biri maşrı…-ı i¡tidâldir ki
dâire-i uf… ile mu¡addil-i nehârın mev∂i¡-i te…â†u¡udur, o rî√in adına §abâ derler. İkinci no…†a ki medâr-ı Sere†ân ile dâire-i uf…un te…â†u¡ no…†asıdır, o rî√in
ismine fem¡ (?) derler. Ve üçüncü no…†a maşrı…-ı şitâdır, medâr-ı re™s-i Cedy
ile uf…un te…â†u¡u no…†asıdır, onun ismine ezyeb derler. Bunların mu…âbili olan
cihet-i maπribde vasa†a debûr, maπrib-i §ayfîye ba«îre ve maπrib-i şitevîye
«ar…û… derler. Şimâlînin maşrı… †arafına …arîb olana nis¡ ve maπribe …arîb olana
cirbiyâ ve vasa†ına şimâl-i √a…î…î derler. Ve cenûbînin maşrı…a …arîb olanına
te¡â&in ve maπribîsine feyd ve vasa†ta olana cenûb-ı √a…î…î derler. Ve riyâ√tan bir
nev¡e dahi riyâ√-ı √aveliyye derler, şems cihât-ı erba¡adan hangi †arafa √areket-i
«â§§a§ı ile na…l ederse o †arafta √âdi& olur.
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olduğu bize o rî√-i cenûbî cenûb †arafından vâ§ıl olur. Cenûb ise sü«ûnetli
olmakla mev∂i¡-i sü«ûnete mürûr eden riyâ√ dahi mütesa««in olur. Ve cenûbun √arâreti ziyâde olduğu Şems’in ar∂-ı cenûba a…reb olduğundan olur.
¡Allâme der ki bu cenûbdan murâd «a††-ı istivânın …u†b-ı cenûbî cihetinde
olan ma√allerine ma«§û§ değildir belki «a††-ı istivânın …u†b-ı şimâlî
†arafında olup ¡ar∂ı meyl-i küllîye …arîb olan mevâ∂i¡e dahi şâmildir, zîrâ o
ma√allerde dahi Şems semt-i re™se …arîb olmakla sü«ûnet ziyâde olduğundan o ma√allere dahi cenûb derler √attâ bilâd-ı ma¡mûreyi iki …ısm edip bir
…ısmına bilâd-ı cenûbiyye ve bir …ısmına bilâd-ı şimâliyye derler. Ma¡mûre
olan bilâd ise bi’l-cümle şimâlîdir.
Ammâ rî√-i cenûbun ra†be olduğu onun içindir ki eb«ırenin ek&eri bizim
cenûbumuz olan ma√allerde √âdi& olur, zîrâ bu«âr Şems’in te™&îrinden
√âdi& olur ve Şems’in te™&îri ar∂-ı cenûbda ziyâde olur. Ve o tekevvün eden
eb«ıre riyâ√a mu«âli† olmakla o riyâ√ın havâ-i cenûbu ter†îbi ek&er olur,
riyâ√-ı cenûbiyye √ârr-ı ra†b olduğundan ir«âsı ziyâde olur.
Ve ammâ riyâ√-ı şimâliyye bâride olur onun için ki bilâd-ı bârideye ve
ke&îrü’&-&ülûc olan cibâle uğrar ve lâ-ma√âle o bârid ma√allerden bürûdet iktisâb eder. Ke≠âlik şimâliyye bârid olduğu gibi yâbis dahi olur, zîrâ
şimâlî olan cihette eb«ıre …alîlen tevellüd eder. Ve miyâ√-ı sâireye eb«ıre
mürûr eylemez belki &ülûc gibi miyâh-ı câmideye mürûr eder ve cevâmidin
eczâsı ta√allül edip riyâ√a mu«âli† olmaz. Ve sâir mürûr eylediği berârîde
ve §a√râda bi√âr-ı ¡a@îme ve enhâr-ı kebîre ke&îr olmaz, ona binâen rî√-i
şimâle mu«âli† olan eb«ıre …alîl olur ve riyâ√ın yübûseti πâlibe olur.
Ve riyâ√-ı maşrı…iyye √arr ve berdde mu¡tedile olur lâkin riyâ√-ı maşrı…
iyye maπribiyyeden eybes olur, zîrâ maşrı…ın iki …ısmı olur, biri maşrı…-ı
cenûbî ve biri maşrı…-ı şimâlî olur. Ve bizim bilâdımız bilâd-ı şimâliyye
olmakla bize vürûd eden riyâ√-ı maşrı…iyye lâ-ma√âle maşrı…ın şimâlinden
münba¡i& olur. Ve maşrı…-ı şimâlîde bi√âr …alîle olmakla yübûseti riyâ√-ı
maπribîden ziyâde olur. Ve riyâ√-ı maşrı…iyyenin riyâ√-ı maπribiyyeden
eybes olduğunun bir sebebi dahi budur ki bu iki riyâ√ı ya¡nî maşrı…iyyeyi ve
maπribiyyeyi ba¡& ve i&âre eden Şems olur ve Şems’in √areketi riyâ√-ı maπribiyyenin √areketine mu«âlif olmakla maπribiyyenin ru†ûbetini Şems ke&îren ta√lîl eylemez, ammâ riyâ√-ı maşrı…iyyenin √areketine Şems’in √areketi
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muvâfı… olmakla ta√lîl ziyâde olur «u§û§an ki riyâ√-ı maşrı…iyyenin ek&er-i
hübûbu ibtidâ-i nehârda olur ve o va…t Şems’in …uvvet-i te™&îri va…ti olup
ta√lîli ziyâde olur.
Ammâ riyâ√-ı maπribiyyenin hübûbu ve va…t-i heyecânı nehârın â«irinde olur, lâ-ma√âle o va…tte şemsin …uvve-i mu√allilesi ∂a¡îfe
olmakla riyâ√-ı maπribiyyeyi Şems’in ta√lîli az olur. Ve Şems’in riyâ√-ı
maşrı…iyyede te™&îri ziyâde ve riyâ√-ı maπribiyyede te™&îri no…§ân olduğundan riyâ√-ı maşrı…iyyeden riyâ√-ı maπribiyyenin √arâreti e…all ve en…a§
olur ve maπribiyye berde emyel olur. Ve riyâ√-ı maşrı…iyyenin √arrı ek&er
olur lâkin riyâ√-ı maşrı…iyye vü maπribiyyeden her biri riyâ√-ı cenûbiyye
vü şimâliyyeye …ıyâs ile mu¡tedile olurlar.
Ve ba¡∂ı bilâdda â«er sebebler ile riyâ√ın a√kâmı müteπayyir olur ve
ya…în √â§ıl oldu ki ba¡∂ı bilâdda riyâ√-ı cenûbiyye ebred olur o bilâdın
cenûbu …urbünde cibâl-i &âlice olmak √asebiyle, zîrâ riyâ√-ı cenûbiyye
&ülûca mürûr eyledikte o riyâ√ın keyfiyyet-i √arâreti bürûdete isti√âle eder.
¡Allâme der ki [43b] bu ≠ikr olunan bilâddan murâd bilâd-ı şimâliyye
olur, zîrâ riyâ√-ı cenûbî bilâd-ı cenûbiyyede bârid olur …urbünde gerek
cibâl-i &âlice olsun ve gerek olmasın. Ve ba¡∂an olur ki riyâ√-ı şimâliyye
berârî-i mu√teri…aya mürûr etmekle cenûbiyyeden es«an olur.
Ammâ semâim o riyâ√ olur ki cidden √ârr ve yâbis olur ve esbâbı i¡tibârı
ile iki …ısma mün…asım olur:
Evvelkisi o riyâ√ cidden mu√teri…a olan arâ∂îye mürûr etmekle keyfiyyet-i rediyyeye isti√âle eder.
İkincisi o riyâ√ın mâddesi o ed«ıne cinsinden olur ki o ed«ıne cevvde
ve havâda nâra şebîhe ¡alâmât-ı hâileyi işler, zîrâ ki kaçan ed«ıne &a…îl
olup cevvde &i…ali √asebiyle o ed«ıneye işti¡âl ve iltihâb √âdi& ve ¡ârı∂ olup
ve ba¡de‘l-iltihâb la†îfi müfâra…at ve &a…îli nüzûl edip nâriyyet ve iltihâb
bâ…ıye iken rî√e isti√âle eder ise o rî√ rî√-i semûm olur.126
126 [Bu kelâm √âşiyedir, kenâra ta√rîr oluna:] Ma¡lûm buyurula ki ≠ikr olunan du«ân-ı
müşte¡ilin &a…îli nüzûlünde rî√-i sümûm olmağa mün√a§ır olmaz ve ek&eriyyâ o
nâzil olan du«ân-ı &a…îl müşte¡il-i §â¡i…a olur. Şâri√ ¡Allâme der ki biz ¡alâmât-ı
hâilede bas†-ı kelâm edip deriz ki §avâ¡ı… ve leylen @âhir olan envâr ve su…û† eden
kevkeb ve √arî… tesmiye olunan nârın beyânı budur ki “§â¡i…a” se√âbdan «âric
olan du«ân-ı me≠kûrdan mütevellid olur, ona binâen ki gerek bu«âr ve gerek
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ed«ınenin cevvde irtifâ¡ı …alîl olur. Ve küre-i bu«âr tesmiye olunan havânın †aba…ası ancak on yedi fersa« …adar mütemâdî olur. Kaçan du«ân mevâdd-ı desimeden √âdi& olup ve …alîlen irtifâ¡ından sonra &i…ali veyâ«ûd isti√§âfı veyâ«ûd mâni¡-i â«er √asebiyle o du«ânın cirmi ar∂a sâ…ı† olsa §â¡i…a √âdi&e olur. Ve o su…û†
eden nâriyyetin cirmi ba¡∂ı kerre la†îf olup cism-i müte«al«ile nüfû≠ eder ve o
müte«al«ili i√râ… eylemez belki o müte«al«ilin emzicelerinden du«ûl ve «urûc
edip ancak sevâdı bâ…î kalır ve cirm-i ke&îf bulur ise onu i≠âbe edip eritir ve
türse ya¡nî kalkana i§âbet edip gümüş ve bakırdan kakmalarını eritir, türsü i√râ…
eylemez belki türsü tesvîd dahi eylemez ve kîse içinde olan dirhemi eritir, kîseyi
i√râ… eylemez meger ki ≠evebân eden dirhemin √arâreti ile kîse mu√teri…a ola.
Ve ba¡∂ı kerre olur ki o su…û† eden §â¡i…a ke&îf olup i§âbet eylediği her nesneyi
i√râ… eder ve bu ke&îf olan §â¡i…a §avâ¡ı…ın ziyâde şerrlisi olur, o §avâ¡ı… cebele
i§âbet edip cebeli dekk etmekle dekk eder ve ba√re i§âbet edip πâi§ olur ve içinde
olan √ayvânâtı i√râ… eder. Ve bu §âi…anın cirmi mizâcı √asebiyle mu«telif olur,
ba¡∂ısı seyf gibi ince ve da…î… olur ve ba¡∂ısı müstedîr olur ve eşkâl-i sâire ile
dahi müteşekkil olur. ◊ikâye olunur ki §a√râda nâim olan bir §abîye §â¡i…a i§âbet
edip iki ayakları sâ…ı† oldu ve a§lâ dem «urûc eylemedi onun için ki mev∂i¡-i …a†¡ı
§â¡i…a münkevî eder ya¡nî dağlar. Ammâ vech-i ar∂da mer™î olan envârın sebeb-i
√udû&u budur ki arâ∂î-i sebe«aya ya¡nî mâli√ ve çoraklı ma√allere ve lüzûcetli
mev…i¡lere em†âr i§âbet eder ve o mi&lli bu…¡alarda eb«ıre-i desime müşte¡ile olup
vech-i ar∂ üzere şu¡lesi @âhire olur lâkin o şu¡lede mu¡teddün bih √ur…at olmaz
belki o envârın √âli münferiş ve münbası† olan …u†nun ve penbenin √âli gibi olur
veyâ«ûd o şarâb ki ona mil√ ve nûşâdur il…â olunup teba««ur edince …adar terk
olduğundan onun bu«ârına şem¡ ta…rîb olunsa o şem¡in ∂iyâsı şarâbın bu«ârına
teşebbü& edip bir zamân o bu«ârın nûru ve şu¡lesi bâ…î olur ve bir nesneyi o
şu¡le i√râ… eylemez, pes ar∂da @âhir olan envâr dahi leme¡ân edip bir nesneyi
i√râ… eylemez. Ammâ kevâkib-i mün…a∂∂a ya¡nî hey™et-i necmde atılan nâr o
kevâkibin mâddesi o bu«âr-ı du«ânîdir ki la†îf ve desim olur. O bu«âr-ı desim
havâ-i √ârra vu§ûlünde ba¡∂ısı ar∂dan mun…a†ı¡ olur ve ba¡∂ının ar∂a itti§âli bâ…î
olur. Eger o bu«âr-ı desimin ar∂a itti§âli bâ…î olur ise o bu«âr havâda müşte¡il
olup şu¡lesi esfele mün√adir olur ve o şu¡le ¡ulvden esfele nâzil olmuş nârdan bir
¡amûd gibi görünür. Ve bu ¡amûdun mâddesi gâhîce la†îf olup bi-sür¡atin mün†afî
olur ve gâhîce mâddesi πalî@ olup πıl@ati √asebiyle o ¡amûd-ı nârî mütemâdî olur
ve gâhîce o ¡amûdun hey™eti tinnîn hey™eti gibi olur ve πayri hey™ette dahi olur.
Kaçan o nâr ar∂a vâ§ıl oldukta bi’l-külliyye mu√teri… olur ya¡nî √avâlîsinde olup
mu√teri… ve müşte¡il olmayan eczâsı var ise onlar dahi mültehib olur, nitekim
bir şem¡-i muva……ade i†fâ olunup şem¡-i muva……ad-ı â«erin ta√tına va∂¡ olunsa
şem¡-i muva……adeden bir lehîb nüzûl edip şems-i mu†fânın fetîlesini î…âd ve iş¡âl
eder. Bu ≠ikr olunan ar∂a mutta§ıl nâriyyete bi’l-cümle √arî… tesmiye olunur.
Ammâ havâ-i √ârre mürtefi¡ olup ar∂dan mun…a†ı¡ olan eb«ırenin mâddesi la†îfe
olur ise ¡ulvde müşte¡il olur ve mu¡teber olan müddet bâ…î kalmayıp atılmış kevkeb gibi görünür ve bi-sür¡atin mün†afî olur. Eger mâddesi πalî@ olur ise onun
i√tirâ…ı πıla@ı √asebi ile &âbit ve bâ…î olur ve §uver-i mu«telifede rü™yet olunur.
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Ve √ukemâdan …udemânın re™yi üzere riyâ√ın mebde™i fev…ten olur,
ba¡∂ı riyâ√ın mebde™-i mevâddı her ne …adar süflden olur ise yine mebde™-i √areket ve hübûbu ve ¡u§ûfu fev… cânibinden olur. ¢udemânın bu ≠ikr
eyledikleri yâ √ükm-i küllî olur yâ«ûd √ükm-i ek&erî olur. Bunun ta√…î…i
¡ilm-i †abî¡îde beyân olunur. Ve bizim bu bâbda fa∂l [beyânımız] ve ziyâde
tibyânımız mesâkin ba√&inde gelir.
Ammâ bilâdın taπayyür-i havâsı türbe ya¡nî toprak √asebiyle olduğu
ba¡∂ı bilâdın †îni √urr olur ya¡nî «âli§ türâb olur ve ba¡∂ısının §a«rî olur ve
ba¡∂ısının remlî olur ve ba¡∂ısının √ame™î olur ve ba¡∂ısının sebe«î ve ba¡∂ısının türâbına …uvve-i ma¡deniyye πâlib olur. Bu, envâ¡-ı arâ∂înin cümlesi
havâsında ve mâında te™&îr eder.
¡Allâme der ki nebâtında ve √ayvânında dahi te™&îr eder; arâ∂î-i
kibrîtiyye havâyı ve mâı √ârr ve yâbis eder ve ebdânı tes«în ve tecfîf edip
ve te…aşşüf i√dâ& edip demi i√râ… eder ve emrâ∂-ı rediyyeyi i√dâ& eder.
Ziftiyye olan arâ∂î dahi √ükmde kibrîtiyyeye …arîb olur. Ar∂-ı sebe«a
dahi kibrîtiyye vü ziftiyye gibi olur. Ar∂-ı sebe«adan murâd mâli√a olan
türâbdır. Ammâ arâ∂î-i remliyye riyâ√ın †abî¡atını berd ve yübse mâil
eder. Ve §a«riyye †îniyyeden ebred olur. ~a«riyyenin ebred olduğuna delîl
budur ki ¡uyûn-ı √aceriyyenin miyâhı ve suyu ¡uyûn-ı †îniyyenin suyundan
ebred olur. Arâ∂î-i ca§§iyye mâ ve havâyı bârid ve yâbis eder. Ve arâ∂î-i
nezziyye-i mâî o ar∂da nâbit olan nebâtın †abî¡atına ve müsten…a¡âtının
†abî¡atına taπyîr eder. ◊ame™iyyede dahi kelâm bu minvâl üzeredir. Ve
ammâ arâ∂î-i √urre havâyı ve mâı envâ¡-ı redâ™etten bir nev¡e taπyîr eylemez belki ı§lâ√ edip keyfiyyât-ı rediyyeleri var ise onları izâle eyler ve ona
binâen mâ-ı mâli√ ar∂-ı √urre mürûr etmekle ba¡∂an olur ki mülû√atı zâil
olup ¡a≠b ve √ulv olurlar.
Ba¡∂ı kerre kuyruklu necm gibi görünür ve gâh olur ki √ayye hey™etinde veyâ«ûd
boynuzlu √ayvân §ûretinde görünür ve â«er √ayvân §ûretinde ve nîze §ûretinde
görünür ki ona neyâzik derler ve ba¡∂ı kerre birkaç şehr o §ûretler bâ…î kalır ve
ba¡∂an felekin √areketi ile πurûb eder. Ve küllü ≠âlike yûcedu bi-ta…dîri’l-¡Azîzi’l-¡Alîm ve yedüllü ¡alâ-va√dâniyyeti’l-¢âdiri’l-◊akîm.
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el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Te™&îri Taπayyürâti’l-Havâiyyeti’r-Rediyyeti
Li’l-Mecra’t-‰abî¡î
Ammâ †abî¡attan «âric olan taπayyürât iki …ısm üzere olurlar:
¢ısm-ı evvel havânın cevheri müteπayyir olup cevher isti√âle eder.
¢ısm-ı &ânî cevher-i havâ √âli üzere bâ…î kalıp fa…a† keyfiyyeti isti√âle
eder.
¢ısm-ı evvel o havâdır ki havânın cevheri redâ™ete isti√âle eder. Cevher-i
havânın isti√âlesi ile murâdımız havânın ifrâ† ve iştidâd keyfiyyeti yâ«ûd
keyfiyyetinin tefrî† ve tenâ…u§u değildir belki havâya eczâ-i ¡ufûnet mu«âli†
olmakla havânın cevheri müteπayyir olmaktır. Ve vebâdan murâd cevheri redâ™ete müteπayyir olan havâdır ya¡nî vebâ bir ta¡affündür ki havâya
¡ârı∂ olur, müctemi¡ olan mâ-ı eceffe ¡ârı∂ olan ¡ufûnete havâya ¡ârı∂ olan
¡ufûnet müşâbih olur. Ve bizim bu kelâmımız besâyı†a ¡ufûnet ¡ârı∂ olmaz
diye müştehir olan …â¡ideye mu«âlif olmaz, zîrâ bizim havâ-i vebâiyyeden murâdımız bizi mu√î† olan havâya vebânın ve ¡ufûnetin ¡urû∂udur. Bizi
mu√î† olan havâ …arîb olur ki basî† olmaya. Eger havâ-i §ırfın vücûdu var
ise bizi mu√î† olan havânın πayrisi olur.
¡Allâme der ki ¢ânûn’un bu kelâmından @âhir olur ki Şey«-i Re™îs
katında havâ-i §ırfın vücûdu müte√a……a… değildir. Ve eb«ıre ve ed«ıne on
yedi fersa«a varınca …adar havâya mu«âli† olur ve on yedi fersa«tan ¡âlî
olan ma√allerde bulunan havâların küre-i nâriyyeye …arîb olunca …adarı
havâ-i §ırf olur diye meşhûr olan …avl Şey«-i Re™îs’in katında müsellem
değildir.
Ve ¡anâ§ır-ı erba¡adan basî† olanlar ¡ufûneti …abûl eylemez belki besâyı†-ı
erba¡ada olan taπayyür keyfiyyetinin isti√âlesi ile olur, me&elâ √ârr ise bârid
olur, bârid ise √ârr olup müteπayyir olur veyâ«ûd §ûret-i nev¡iyyesi isti√âle
edip §ûret-i mâiyyet §ûret-i havâiyyete ve §ûret-i havâiyyet §ûret-i mâiyyete
mütebeddil olur; cism-i basî†a basî† olduğu √âlde ¡ufûnet ¡ârı∂a olmaz. Ve
bizim havâya ¡ufûnet ¡ârı∂ olup o havâ vebâî olur dediğimiz havâdan murâdımız cevvde meb&û& ve münbası† olan bir cismdir ki o cism eczâ-i havâ-i
√a…î…iyye ile eczâ-i bu«âriyye-i mâiyye ve eczâ-i ar∂iyye-i du«âniyye vü
πubâriyye ve eczâ-i nâriyyeden mürekkeb olur. Ve bizim o cisme havâ ı†lâ…
eylediğimiz mâ-ı ba√re ve mâ-ı be†âyı√a mâ ı†lâ…ımız gibidir, o mâlar mâ-ı
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§ırf ve mâ-ı basî† değildir belki mâdde-i mâ vü havâ vü ar∂ u nâr mümtezicdir lâkin eczâ-i mâiyyet πâlibe olmakla cüz™-i πâlibin ismiyle külle tesmiye
eyleriz. Havâ dahi bu …ıyâs üzere [olur.] Pes havâ-i mürekkeb ü meb&û& ba¡∂ı
kerre müte¡affin olur ve cevheri redâ™ete isti√âle eder, nitekim mâ-ı be†âyı√
gibi suların cevheri müte¡affin olup redâ™ete isti√âle eder.
Ve vebânın ve ¡ufûnet-i havânın ek&er-i ¡urû∂u §ayfın â«irinde ve «arîfte
olur. Biz vebânın ¡urû∂unda ¡ârı∂ olan â&ârı …arîben ma√all-i â«erde beyân
eyleriz.
Ammâ havânın taπayyürünün …ısm-ı &ânîsi ya¡nî keyfiyyât cihetinden
olan taπayyürü havânın √arr ve berdi ta√ammül olmayacak …adara bâliπa
olmakla olur. Bu …adara havânın keyfiyyeti bülûπunda ≠er¡ fâsid olur ve
nesl ya¡nî √ayvânât ve mevâşî dahi hâlik olur. Ve bu isti√âle gâhîce mücânisine isti√âle olur, …ay@ın ma¡ma¡aya isti√âlesi gibi. “¢ay@” §ayfın şiddet-i
√arâretidir. Ammâ §ayfın √arâreti †â…attan «âric olup ta√ammülü mümkin
olmasa √arâretin o rütbesine ma¡ma¡ân derler.
~â√ib-i ¢ânûn bu ma…âmda “ma¡ma¡a”yı “ma¡ma¡ân” ma¡nâsında
isti¡mâl eyledi. “Ma¡ma¡a”nın ma¡nâ-yı lüπavîsi kamışlıkta vâ…i¡ olan
√arî…in §avtı olur ve eb†âlın √arbda olan §avtı olur.
Ve gâhîce havânın keyfiyyetinin isti√âlesi mü∂âddına olur, §ayfta havânın zemherîriyyete isti√âlesi gibi, zemherîriyyeti îcâb eder bir ¡ârı∂ın ¡urû∂u
√asebiyle.
Ve kaçan havâ müteπayyir olsa o taπayyürden ebdâna ¡avârı∂ ¡ârı∂a olur
o vechten ki havâya kaçan ¡ufûnet ¡ârı∂a olsa a«lâ† ta¡affün eder ve a«lâ†
ta¡affüne …albde ma√§ûr ve ma√bûs olan a«lâ†tan ibtidâ eder, zîrâ havâ-i
¡afinenin …albe vu§ûlü a¡∂â-i sâireye vu§ûlünden a…reb olur.
Eger sü«ûnet-i havâ şedîd olur ise mefâ§ılı ir«â eder ve ru†ûbâtı ta√lîl eder
ve ¡a†aşı ziyâde eder ve rû√u ta√lîl eder ve …uvâyı is…â† eder ve ha∂mı men¡
eder onun için ki bâ†ında olup †abî¡ata âlet olan √arâret-i πarîziyyeyi ta√lîl eder
ve levni sarartır onun için ki şiddet-i √arâret levni a√mer olan a«lâ†-ı demeviyyeyi ta√lîl edip mirre-i §afrâyı ke&îren tevlîd etmekle a«lâ†-ı sâireyi πâlib
kılar, lâ-ma√âle πıdânın §ufretiyle ebdân a§fer olur. Ve …albi πayr-i πarîzî
√arâret ile ya¡nî √arâret-i πarîbe ile tes«în eder ve a«lâtı tesyîl edip ta¡fîn eyler
ve tecâvîfe meyllendirir, ke≠âlik a¡∂â-i ∂a¡îfelere dahi meyllendirir.
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Ve ebdân-ı ma√mûdetü’l-√âle havâ-i √ârr §âli√ olmaz. Ve ba¡∂an olur ki
müstes…î olanlara ve meflûclara ve nezle-i bâride a§√âbına ve küzâz-ı bârid
a§√âbına ve teşennüc-i ra†b-ı imtilâî a§√âbına ve la…ve-i ra†be a§√âbına nef¡
verir. Ve havâ ifrâ† üzere vârid olup bâ†ında tevaππul ederse √arâret-i πarîziyyeyi i†fâ edip imâte eder.
Ammâ havâ-i bârid-i πayr-i müfri† seyelân-ı mevâddı men¡ ve √abs eder
lâkin nezle i√dâ& eder ve a¡§âbı ∂a¡îf eder ve …a§abe-i riyeye ∂ararı olur ve
nefs-i riyeye eşedd-i ∂arar ile ∂ararı olur.
İfrâ†-ı şedîd ile müfri† olmayan bürûdet ha∂mı [44a] ta…viye eder ve
bi’l-cümle ef¡âl-i †abî¡iyyeyi ta…viye eder ve şehveti i&âre ve ta√rîk eder.
Ve bi’l-cümle e§ı√√âya berd-i πayr-i müfri† √arâret-i müfri†adan evfa…
olur. Ve havâ-i bâridin ma∂arratları a¡§âba müte¡alli…a olan ef¡âl cihetinden
olur ve mesâmmı sedd edip ve ¡i@âmın √aşvini ya¡nî mu««unu ve iliğini
¡a§rı √asebleriyle olur.
Ve havâ-i ra†b ek&er-i emziceye ya¡nî ra†b olmayan bi’l-cümle mizâca
§âli√ ve muvâfı… olur, levni ve cildi havâ-i ra†b √asen eder ve yumuşatır ve
mesâmmâtı te…ayyu√u üzere ib…â eder lâkin havâ-i ra†b ¡ufûnete müsta¡idd
ve müteheyyi™ olur. Ve havâ-i yâbis havâ-i ra†bın ∂ıddı üzere olur.
el-Fa§lu’l-¡Âşirü Fî-Mûcebâti ‰abâyi¡i’r-Riyâ√ı
Taπayyürât-ı havâ bâbında biz riyâ√ı bir nev¡ ≠ikr ile ≠ikr eyledik lâkin
biz murâd ederiz ki riyâ√ bâbında tertîb-i â«er üzere bir …avl-i câmi¡ îrâd
eyleyeyüz ve biz şimâl ile bed™ ederiz.
Bu ma√allde şâri√ ¡Allâme ecnâs-ı riyâ√ın «avâ§§ını na…l edip der
ki cümleden a¡cebi budur ki çobanlar aπnâmlarını sifâdı va…tinde rî√-i
hâbbeye na@ar ederler, eger rî√-i hâbbe cenûbî ise o sifâddan tevellüd
eden √umlân ya¡nî kuzuların ek&eri inâ& olur diye bi-√asebi’t-tecribe
√ükm ederler; eger sifâdda rî√-i hâbbe şimâl ise çobanlar tevellüd eden
√umlânın ek&eri ≠ükûr olur diye √ükm ederler ve va…t-i vilâdette o çobanların dedikleri gibi @uhûr eder. Ve cenûbun hübûbunda min-πayri sifâd
bey∂-i decâc ziyâde olur, onun için rî√-i cenûba riyâ√-ı bey∂iyye derler
ve riyâ√-ı bey∂â dahi derler cenûb hübûbunda havâda mu§√iye ve küşâde
olduğu √asebiyle.
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Riyâ√-ı şimâliyye …uvâyı ta…viye eder ve ebdânı şedd eder ve seyelân-ı
@âhiri men¡ eder ve ¡ara… ve rema§ mi&lli ru†ûbâtı @âhire «urûcdan men¡ eder
ve mesâmmâtı sedd eder ve ha∂mı ta…viye eder ve ba†nı ¡a…l edip ishâli
men¡ eder ve bevli idrâr eder, havâ-yı ¡afin-i vebâîyi ta§√î√ eder. Kaçan
cenûb te…addüm edip ¡a…ibinde bilâ-mühlet şimâl-i cenûbî ta¡…îb eylese
mevâddı cenûb isâle edip akıtır. Ve şimâl ¡a§r edip bâ†ına √a§r etmekle
ba¡∂ı kerre mecârîyi fet… ve şa…… edip mevâddı «ârice akıtır ve isâle eder ve
ona binâen şimâlin hübûbunda baştan mevâddın seyelânı ek&er olur, ke≠âlik ¡ilel-i §adr ek&er olur. Ve emrâ∂-ı şimâliyye evcâ¡-ı ¡a§abdır. Ve emrâ∂-ı
şimâliyye ve evcâ¡-ı ¡a§abdan ma¡dûd olur evcâ¡-ı me&âne ve evcâ¡-ı ra√im
ve ¡usr-i bevl ve su¡âl ve a∂lâ¡ın veca¡ları ve §adrın veca¡ları ve …uşa¡rîret.
Ammâ riyâ√-ı cenûbiyyenin a√kâmı bunlardır: Cenûb …uvveti ir«â eder
ve mesâmmâtı teftî√ eder ve a«lâ†ı i&âre ve ta√rîk edip «ârice i«râc eder ve
√avâssı &a…îl edip ağırlaştırır. Ve rî√-i cenûb …urû√u ifsâd eder ve emrâ∂ı
nüks eder ve ebdânı ∂a¡îf eder ve …ur√alarda ve ni…riste √ikke îrâ& eder ve
§udâ¡ı tehyîc eder ve nevmi celb eder ve √ummayât-ı ¡afineyi îcâb eder
lâkin √al…ı ta«şîn eylemez.
Ve ammâ riyâ√-ı maşrı…iyyenin a√kâmı, eger rî√-i maşrı… â«ir-i leyl ve
evvel-i nehârda gelir ise o riyâ√ havâ-i mu¡tedilden gelir ya¡nî o riyâ√ın
mâddesi şems ile tela††uf eylemiş havâ olur ve ru†ûbeti …alîl olup o riyâ√-ı
maşrı…iyye el†af ve eybes olur. Ve eger riyâ√-ı maşrı…iyye nehârın â«iri ile
evvel-i leylde gelir ise emr «ilâf üzere olur ya¡nî o rî√in mâddesi el†af ve
eybes olmaz. Ve bi’l-cümle riyâ√-ı maşrı…iyye maπribiyyeden «ayrlı olur.
Ve riyâ√-ı maπribiyyenin a√kâmı budur: Maπribiyye â«ir-i leyl ve evvel-i
nehârda şemsin ¡amel eylemediği havâdan gelir ise o riyâ√-ı maπribiyye
ek&ef ve aπla@ olur ve eger â«ir-i nehâr ve evvel-i leylde gelir ise emr «ilâf
üzere olup o rî√ ek&ef ve aπla@ olmaz.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere el-Kelâmu Fî-Mûcebâti ‰abâyi¡i’l-Mesâkini
Taπayyürât-ı havâda mesâkinin a√vâlini biz ≠ikr eyledik lâkin bu fa§lda
a√vâl-i mesâkinden mu«ta§aren tertîb-i â«er üzere bir kelâm îrâd eylemek
murâd eyleriz ve vâ…i¡ olan ba¡∂ı tekrârdan te√âşî ve i√tirâz eylemeziz.
A√kâm-ı mesâkin bunlardır:
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Mu…addemâ ma¡lûmun oldu ki mesâkinin irtifâ¡ ve in«ıfâ∂ √asebiyle
ve ke≠âlik eşcâr ve ma¡âdin ve me…âbir ve ciyef mi&lli nesnelere mücâvereti √asebiyle ebdânda olan e&eri mu«telif olur. Ve dahi ma¡lûm oldu
ki ehviyenin mizâcları mesâkinin ¡urû∂undan ve †îniyye ve nezziyye ve
√ame™iyye ve sâir envâ¡-ı türbesinden ve bi√âr ve cibâle mücâveresinden
ve riyâ√ından ne keyfiyyette ta¡arrüf olunur ve bilinir. Ve √âlâ biz deriz
ki ve icmâl eyleriz ki o havâ ki şems πurûb eyledikte bârid olup ve şemsin †ulû¡unda sür¡at üzere mütesa««in olsa bu mi&lli havânın küllîsi la†îf
olur ve havâ bu vech üzere olmayıp şemsin πurûbunda teberrüd ve şemsin †ulû¡unda tesa««un eylemese o havâ la†îf olmaz. Bundan sonra deriz
ki ehviyenin şerrlisi o havâdır ki fu™âdı ya¡nî …albi …ab∂ eder ve nefesi
∂ayyi… der. Ve şimdiki √âlde biz her nev¡ meskenlerin a√kâmını başka
başka beyân eyleriz:
A√kâmu’l-Mesâkini’l-◊ârre: Mesken-i √ârr cildi ve beşereyi siyâhlandırır ve tüyleri müfelfel ve ca¡d eyler, ha∂mı ∂a¡îf eyler. Ve mesâkin-i
√ârrede ta√lîl cidden ziyâde ve ru†ûbet …alîl olur ise herem ya¡nî kocalık
sür¡at eyler, bilâd-ı ◊abeşe’de sü«ûnet-i mesken √asebiyle herem sür¡at
eylediği gibi, zîrâ ◊abeş ahâlîsinden otuz yaşında olan kimseye herem ¡ârı∂
olur. Ve ehl-i ◊abeşe’nin …ulûbları vecile olup cebân olurlar ervâ√ın ta√allülü √asebiyle.
¡Allâme der ki bu mev∂i¡de olan «ulâ§a-i kelâmı budur ki mev&û…un bih
ve mu¡temedün ¡aleyh kimseler «aber verirler ki ◊abeşe diyârında ek&er-i
ahâlîsi yüz yirmi yaş yaşarlar. Ve bilâd-ı ◊abeşe cidden i¡tidâle …arîb olur
ve miyâh ve em†ârı ve fevâkihi ke&îr olur ve cebelîdir, eşcâr-ı ke&îresi vardır
ve √arâreti Mı§r‘ın √arâretinden e…all olur belki Dımaş…‘a i¡tidâlde …arîb
olur. Ve bunların cümlesi Şey«’in kelâmına münâ…ı∂ olmaz onun için ki
◊abeşe memleketi memleket-i vâsi¡adır, i√timâldir ki o memleketten «a††-ı
istivâda olan veyâ«ûd «a††-ı istivâya …arîb olan diyâr i¡tidâle …arîb olup
√ikâye olunan a√vâl ve ahâlî o bilâdın a√vâli ve ahâlîsi olsun ve Şey«’in
≠ikr eylediği mâ-¡adâ bilâd-ı √ârreleri olsun veyâ«ûd «a††-ı istivâda olup
esbâb-ı ar∂iyye-i u«ar ile i¡tidâlden «urûc eden bilâdın √ükmü olsun. Pes
bu ta…dîr üzere beynehümâdan münâfât kalkar ve her bir √âkî kendiye
«aberi vâ§ıl olan bilâdın ev§âfını √ikâye eylemiş olur Allâhu a¡lem.
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Ve mesâkin-i √ârre ahâlîsinin ebdânı en¡am ve elyen olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’l-Bâride: Mesâkin-i bâride ahâlîsi ziyâde …uvvetli
ve şecâ¡atli olur ve ha∂mı a√sen olur; bunların ≠ikri te…addüm eyledi.
Eger mesâkin-i bâride er†ab olur ise ahâlîsinin la√m ve şa√mı ke&îr olup
¡urû… la√m ve şa√m içinde πâire ve mestûre olur ve mefâ§ılı «âfî olur ya¡nî
mefâ§ılı ke&ret-i la√mdan görünmez, «afî olur ve πa∂∂ûn ve ba∂∂ûn olur
ya¡nî o ahâlîler tâze ve ter ve †ariyyü’l-beden ve ra…î…u’l-cild olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’r-Ra†be: Mesâkin-i ra†be ahâlîsinin se√aneleri ve
hey™etleri a√sen olur ve cülûdları elyen olur ve riyâ∂etlerinde ya¡nî √arekâtlarında onlara istir«â sür¡at eder. O ru†ûbet üzere olan bilâdın §ayfı ziyâde sü«ûnetli olmaz ve şitâları dahi şedîden teberrüd eylemez ve √ummayât-ı müzmine
ke&îre olur ve ishâl ve √ay∂ ve bevâsîrden demin nezfi ve ev¡iyesinde demin
«urûc eylemesi ke&îr olur ve nefs-i bevâ§îr ve …urû√ ve ¡ufûnet ve femlerinde
…ulâ¡ ke&îr olur. Ve kezâlik o er†ab olan mevâ∂ı¡da §ar¡ dahi ke&îr olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’l-Yâbise: Mesâkin-i yâbise ahâlîsine yübs-i
mizâc ve …a√l-ı cülûd ¡ârı∂ olur, ke≠âlik cülûdları teşa……u… edip yarılır ve
yübs dimâπlarına seb…at eder ya¡nî dimâπları a¡∂â-i sâirelerinden evvel
kurur ve yâbis olur. ~ayfları √ârr ve şitâları bârid olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’l-¡Âliye: Mesâkin-i ¡âliye ahâlîsi e§ı√√â ve a…viyâ
olurlar ve celâdetli, †avîlü’l-a¡mâr olurlar.
A√kâmu’l-Mesâkini’l-∏âire: ∏avrda ve çukurda olan bilâdın ahâlîleri
[44b] dâimâ vemidde ve kemidde olurlar ya¡nî √arâretleri ziyâde olur ve
«afî ve gizli hüznleri ve πammları ziyâde olur ve miyâhları bârid olmaz
«u§û§an o miyâhları ki râkide ola yâ«ûd be†âyı√iyye veyâ«ûd sebe«iyye
ola, o sular bürûdetten ziyâde ba¡îd olurlar ve o bilâd-o πâirenin havâ
√asebiyle miyâhı rediyye olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’l-◊aceriyye:127 Mesâkin-i √aceriyye iki …ısm olur:
¢ısm-ı evvel o meskendir ki arâ∂îsi √acer ola; …ısm-ı &ânî o meskendir ki
arâ∂îsi √acer olmaz lâkin √acerî olup §ulb ve mu√kem olur. ¢ısm-ı evvele
cebelî dahi derler. Bu cebelî dahi iki …ısm olur, biri &ülûcdan mekşûf olur
127 Bu ma…âmda nüsa«-ı mu«telife vardır, kiminde “mekşûfe” kiminde “meknûne”
ve kiminde “meknûfe” vâ…i¡ olmuştur. ¡Allâme “mekşûfe” nüs«asını i«tiyâr edip
bizim ≠ikr eylediğimiz gibi tefsîr eder ve bâ…î nüs«aları redd eder.
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ya¡nî ona &elc ve kar ke&îren nüzûl eylemez ve â«eri me&lûc olur. ¢ânûn
…ısm-ı evvele ya¡nî &elci olmayan cebelî meskene işâret edip der ki:
Mesâkin-i √aceriyye-i mekşûfenin √ükmü budur ki bu mesâkinin havâları §ayfta şedîdü’l-√arâret ve şitâda bâride olur ve ebdânları §ulbe ve
«il…atleri müdmece ve müktenize ve tüyleri ke&îr ve binye-i mefâ§ılları
…aviyye olur ve yübûsetleri πâlib olup seherleri ziyâde olur ve a«lâ…ları seyyi™e olur, mütekebbir ve müstebidd olur; ke&ret-i sevdâ √asebiyle mâlî«ûlyâ
a§√âbı gibi kimi πaybı bilirim @ann eder ve kimi …uvvet-i …âhirem vardır
@ann edip tefevvu… ve infirâd da¡vâsında olurlar. Ve o ahâlînin √urûbda
necdeti olup bahâdır olur ve §ınâ¡âtta ≠ekâsı ve √iddeti olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’&-¿elciyye: Mesâkin-i cebeliyye-i &elciyyenin
√ükmü bilâd-ı bâride-i sâirenin √ükmü gibidir. Ve cebeliyye-i &elciyye
bilâdı bilâd-ı rî√iyye olur mâdâm ki &ülûc ola o bilâdda bâ…ıye olur, o
bilâdda riyâ√-ı †ayyibe tevellüd eder. Kaçan &ülûcu i≠âbe olunup ve cibâl-i
me≠kûrun riyâ√ı men¡ eder a√vâli ve ev∂â¡ı olsa o diyâr vemide ve ke&îrü’l-√arâret olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’l-Ba√riyye: Mesâkin-i ba√riyyenin √arr ve berdi
mu¡tedil olur onun için ki o bilâdın ru†ûbeti infi¡âle ¡â§î olur ve müsa««in
ve müberrid olup o ru†ûbete nüfû≠ §adedinde olan nesneleri …abûl eylemez.
Ve ru†ûbet ve yübûsette bilâd-ı ba√riyyenin havâsı ru†ûbete emyel olur.
Ve eger o mesâkin-i ba√riyye şimâlî ise ya¡nî bilâd-ı şimâliyyeden ve ¡ar∂ı
meyl-i küllîden ziyâde ise o bilâddan ba√re …arîb ve çukur olan mev∂i¡
a¡del olur, zîrâ şimâliyyeden olduğu bürûdet i…ti∂â eder, πâire olup çukurda
olmak √arâret i…ti∂â eder ve …arîb-i ba√rde olmak ru†ûbet i…ti∂â eder. Ve bu
keyfiyyâtın ictimâ¡ından i¡tidâl √â§ıl olur.
¡Allâme der ki lâkin bu ev§âfın §â√ibi olan beldenin ¡ufûneti …abûlü ek&er
olup erde™ olur. Ve eger mesâkin-i ba√riyye cenûbiyye-i √ârre olur ise ya¡nî
şimâliyyenin ¡ar∂ı meyl-i küllîye …arîb olan bilâddan olur ise şimâliyyenin
∂ıddı üzere olur ya¡nî o bilâdın a¡deli ba√rden ba¡îd olup mürtefi¡ olan olur.
A√kâmu’l-Mesâkini’ş-Şimâliyye: Mesâkin-i şimâliyye ve ¡ar∂ı meyl-i
küllîye müsâvî veyâ«ûd meyl-i küllîden ezyed ve ek&er olan bilâdın √ükmü
bilâd-ı bâride ve fu§ûl-i bâridenin √ükmü gibidir ki o bilâdda emrâ∂-ı √a…n
u ¡a§r ziyâde ve ek&er olur ve a«lâ† ke&îre olup bâ†ında müctemi¡a olur ve
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ha∂mın cevdetini îcâb eder ve †ûl-i ¡ömrü i…ti∂â eder ve ru¡âfı ek&er olur
ya¡nî burun kanamak ziyâde olur onun için ki a«lâ†ın mecârîde imtilâsı olup
ta√allül …alîl olur ve inficâr-ı ¡urû… çok olur. O bilâd ahâlîsine §ar¡ i§âbeti
…alîl olur bâ†ınları §a√î√ olmak √asebiyle.
¡Allâme der ki lâyı… olan §ar¡ı §ar¡-ı balπamî ile ta…yîd eylemektir, zîrâ
bilâd-ı şimâliyyede §ar¡-ı demevî ke&îr olur ve ke≠âlik o bilâd ahâlîsinin
√ârr-ı πarîzîsi vefret ve ke&ret üzere olmakla onlara §ar¡ i§âbet eylemez ve
eger i§âbet eyler ise o §ar¡ ziyâde ve şedîd olur onun için ki §ar¡ın esbâbı
ziyâde …avî olmadıkça o mesken ahâlîsine sebeb-i ∂a¡îf ile §ar¡ i§âbet
eylemez, …uvvet-i †abî¡atları §ar¡ı def ¡ eder. Ve her kime ki §ar¡ i§âbet
eyleye, ma¡lûm olur ki o §ar¡ın sebebi πâyet …avî imiş ve sebebi πâyet ile
…avî olan mara∂ın def ¡i πâyet ile müşkil olur.
Ve o mesâkin ahâlîsi ebdânında olan …urû√ †abî¡atlarının …uvvetlerine
binâen bür™e isrâ¡ eder. Ve ke≠âlik demlerinin √arâreti ziyâde ve ilti√âma
teheyyü™ ve isti¡dâdları kâmile olup ilti√âm ve bür™e mâni¡ olur «âricden
müleyyin ve mür«î bir sebeb olmamakla bür™e sür¡at eder. Ve o bilâd-ı
şimâliyye ahâlîsinin √arâret-i …ulûbları ziyâde şedîd olmakla onlarda
a«lâ…-ı sebu¡iyye olur. Ve nisâlarına †am&tan ve √ay∂dan fa∂l-ı istin…â
¡ârı∂ olmaz ya¡nî √ay∂ görmekle kanları «urûc eylemez ve imtilâ-i demden
ne…â ve «alâ§ √â§ıl olmaz; o nisvân √ay∂ görseler dahi demleri …ab∂ları
√asebiyle kifâyet mi…dârı seyelân etmemekle e†ıbbâ derler ki bilâd-ı şimâliyye nisvânında ¡a…r πâlib olup bilâd-ı cenûbiyye nisvânı gibi evlâdları
ke&îr olmaz er√âmları na…iyye olmamak √asebiyle, zîrâ ru†ûbet-i er√âmları
¡adem-i seyelân √asebiyle ziyâde olup …ıvâmı kâmil ve tâmm olmamakla
√amlleri …alîl olur.
Ve bu …avlin …âili ¡Allâme’nin ta√rîri üzere §â√ib-i Kâmil’dir. Onun
…avlini Şey«-i Re™îs redd edip der ki:
E†ıbbânın bu …avli bilâd-ı Türkiyye’de müşâhede olunan √âlin «ilâfıdır ve îrâd eyledikleri delîl müşâhedâta mu¡ârı∂ olmaz belki biz deriz ki
bilâd-ı şimâliyyede iki √âl vardır, biri o bilâdın ahâlîsinde √arâret-i πarîziyye ke&îre olmaktır ve √âl-i u«râsı dem-i †am&ı isâleye sebeb-i «âricî olan
nesneler o diyârda …alîl olmakla er√âm müster«iye olmaktır. Ve √âlet-i ûlâ
ya¡nî √arâretleri ziyâde …uvvette olmakla esbâb-ı müseyyilenin no…§ânın-
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dan √â§ıl olan ma∂arrat-ı ir«âyı def¡ edip er√âmın …ıvâmına terettüb eden
no…§ânı …uvvet-i √arâret tekmîl eder. ◊attâ e†ıbbâ derler ki bilâd-ı şimâliyyede nisvân √amllerini …alîlen is…â† eder. E†ıbbânın bu kelâmları dahi
delâlet eder ki er√âmın …ıvâmı kâmil olur, esbâb-ı müseyyile nâ…ı§ olmak
ile …ıvâmın kemâline zevâl gelmez √arâretlerinin …uvveti √asebiyle. Ve o
§u¡… ve nâ√iye nisvânlarının va∂¡-ı √amlleri ¡usretli olur onun için ki a¡∂â-i
vilâdları müna∂∂ade ve mun∂amme olur; is…â†-ı cenîn edenleri berd √asebiyle is…â† eder. Ve bilâd-ı şimâl nisvânlarınn elbânı …alîl ve πalî@ olur, zîrâ
berd ru†ûbet-i lebeni √abs eder, nüfû≠ ve seyelâna mâni¡ olur.
Ve bilâd-ı şimâliyye ahâlîsine ve «u§û§an …uvâları ∂a¡îf olanlarına sill ve
küzâz mara∂ları ¡ârı∂ olur ve «u§û§an va∂¡-ı √aml eyleyen hatunlara bu mara∂lar ke&îren ¡ârı∂ olur onun için ki vilâdları ¡usretli olup √în-i vilâdette teza√√urları ve renneleri ke&îr olmakla nevâ√î-i §adrlarında olan ¡urû… mün§adi¡ olup
damarları yarılmakla sill √âdi& olur. Ke≠âlik a¡§âblarının ve elyâflarının eczâları mün§adi¡ olup küzâz ¡ârı∂ olur ve vilâdet mi&lliden √âdi& olan ¡usrette
merâ……-ı ba†nları mi¡ra∂-ı in§ıdâ¡ ve ma≠ınne-i inşi…â…ta olur.
Ve o bilâdda §abîlere üdre-i mâiyye ¡ârı∂ olup ba¡de’l-bülûπ o mara∂ zâil
olur. Ve cevârîlere ya¡nî §abiyyelere mâu‘l-ba†n ya¡nî istis…â-i mâî ve mâu‘ler√âm ya¡nî …ayle-i ra√im tesmiye olunan mara∂ ¡ârı∂ olur. Ba¡de’l-bülûπ
ve’l-kiber onlardan dahi o mara∂ zâil olur O bilâd ahâlîsine remed …alîlen
ve nâdiren ¡ârı∂ olur ve remed ¡ârı∂ oldukta πâyet ile şedîd olur.
A√kâmu’l-Bilâdi’l-Cenûbiyye: Bilâd-ı cenûbiyyenin a√kâmı bilâd-ı
√ârre ve fu§ûl-i √ârre √ükmüdür. Bilâd-ı cenûbiyyenin suları mâli√ ve
kibrîtî olur. Ve cenûb bilâdının ru™ûsu ve başları ru†ûbet ile mümtelî olur,
zîrâ cenûb √ârr ve ra†b ve fâ¡il-i ru†ûbet olmakla onun e&eri olan ru†ûbet ile sükkânnın dimâπları mümtelî olur ve bu†ûnları dâimâ i«tilâfı îcâb
eder ya¡nî müsterâ√a ve memşâya gidip gelmeği îcâb eder baştan mi¡deye
dâimâ nezle-i √ârre vü ra†be nüzûl edip mi¡dede olan aπdiyeyi izlâ… eylediği √asebiyle. Ve o bilâd sükkânının ∂a¡îfeleri [45a] müster«iye olur. Ve
ba¡∂ı nüs«ada “a¡§âb-ı ∂a¡îfeleri müster«iye olur” diye vâ…i¡ olmuştur.
Bu iki nüs«a biri birine min-√ay&ü’l-ma¡nâ …arîb olurlar. Ve √avâssları
&a…île olur ve †a¡âm ve şarâba şehevâtları ∂a¡îfe olur ve şarâbdan √âdi&
olan «umârları ¡a@îm ve ziyâde olur, ru™ûs ve dimâπları ve mi¡deleri ∂a¡îfe
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olmak √asebiyle. Ve …ur√alarının bür™ü ¡usretli ve …ur√aları müterehhile ve
müster«iye olur.
Ve nisâlarında nezf-i √ay∂ ya¡nî dem √ay∂ mecrâsından ve πayriden
ziyâde «urûc eder ve √amlleri ¡usret ile olur er√âmları mübtelle ve menîleri πayr-i na∂îc olmak √asebiyle gebe kalmakta tedbîre ve devâya mu√tâc
olurlar ve emrâ∂ları ke&îre olmakla ek&eriyyâ il…â-i cenîn ederler ve sebeb-i
â«er ile il…â-i cenînleri …alîl olur.128 Ve ricâllerine i«tilâf-ı dem i§âbet eder
ya¡nî dem √asebiyle müsterâ√a gidip gelmeleri ziyâde olur ve bâsûrları dahi
ziyâde olur ve remed dahi i§âbet eder lâkin remedleri serî¡ü’t-ta√allül olup
bür™leri serî¡ olur ammâ kühûlleri ve elli yaşını mütecâviz olan olanlarına
nevâzil √asebiyle felc i§âbet eder. Ve bi’l-cümle kühûllerine dimâπlarının
imtilâları √asebiyle rebv ve bühr ve tevâtür-i nefes ve temeddüd-i imtilâî ve
§ar¡ dahi ¡ârı∂ olur, zîrâ re™si mümtelî olan kimsenin mâdde re™sinde mu√tebes olur ise §ar¡ ve §ar¡a müşâbih olan sekte ve seder ve düvâr mi&lli
nesneler ¡ârı∂ olur. Eger mâdde baştan a¡∂â-i nefese nüzûl ederse rebv ve
rebve müşâbih olan nefes-i inti§âb ve bu√û√a ve su¡âl ¡ârı∂ olur. Ve o re™ste
olan mâdde a¡§âba nüzûl ederse temeddüd ve temeddüde müşâbih fâlic ve
teşennüc ve la…ve ve ra¡şe ve «ader mi&lli emrâ∂ ¡ârı∂ olur. Ve ≠ikr olunan
nevâzilin beyânı ¡Allâme’nin şer√inde me≠kûrdur.
Ve cenûbî mesâkin ahâlîsine o √ummayât i§âbet eder ki o √ummayâtta
√arr ve berd cem¡ olur.
¡Allâme der ki √arr ve berdin ictimâ¡ı iki vech üzere olur: Evvelkisi @âhir
ve bâ†ının her birinde √arr ve berd cem¡ olur, o √ummâ inbiyâlûs demekle
ma¡rûftur. İkincisi @âhir-i beden bârid ve bâ†ını √ârr olur veyâ«ûd ¡aks
üzere olup @âhir-i beden √âr ve bâ†ını bârid olur.129
Ve o ahâlîye √ummayât-ı †avîle-i şiteviyye130 ¡ârı∂ olur ve √ummayât-ı
leyliyye dahi ¡ârı∂ olur ya¡nî o √ummâ ¡ârı∂ olur ki leylen a«≠ edip nehâran
mün…ali¡a olur ve onlarda √ummayât-ı √âdde …alîl olur, isti†lâ…-ı ba†nları
ke&îr olur a«lâ†-ı müte¡affinelerinin la†îfi ta√allül eylediği √asebiyle.
128 Ya¡nî ba¡∂ı kerre er√âmları ru†ûbetli olmak √asebiyle dahi il…â-i cenîn ederler
lâkin bu sebebden il…âları …alîl olur.
129 Ve bu √ummâlara in…ıyâlûs derler.
130 Ve ba¡∂ı nüs«alar vâv ile “ve şiteviyye” vâ…i¡ olduğu ¡Allâme’de me≠kûrdur.
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A√kâmu’l-Mesâkini’l-Maşrı…iyye: Hangi medîne ve mev…i¡ ki cânib-i
şar…ın √i≠âsına mev∂û¡a olup cihet-i şar…iyyesi meftû√a ve mekşûfe olur, o
medînenin havâsı §a√î√a ve ceyyide olur onun için ki evvel-i nehârda şems
o beldeye †ulû¡ edip havâsını ta§fiye eder ve şemsin πurûbunda bi’l-cümle
havâ ta§fiye olunmuş bulunur. Ve mesâkin-i şar…iyyeye o riyâ√-ı la†îfe-i
şar…iyye hübûb eder ki onu şems o §avba irsâl edip ve şems bi-nefsihâ ona
tebe¡iyyet eylemiştir ve riyâ√ ve şemsin √areketleri mütte√id olup ve ma¡an
o mesâkine müteveccih olmuşlardır.
A√kâmu’l-Mesâkini’l-∏arbiyye: Kaçan bir mı§rın cihet-i πarbîsi
mekşûfe olup şar…î cânibi mestûre olsa şems o mı§ra …arîb olduğu ma√allde müvâfât edip işrâ… eylemez. Ve şemsin o beldeye †ulû¡unda ve işrâ…
ında şems bu¡du a«≠ edip sâ¡aten fe-sâ¡aten mı§rdan ba¡îd olur ve mesâkin-i
şar…î gibi √în-i †ulû¡unda …urbü a«≠ edip zamân zamân …urbiyyeti ziyâde
olmaz. Pes bu vechten şems mesâkin-i πarbiyyenin havâsını tel†îf ve tecfîf
eylemeyip havâyı ra†b ve πalî@ olduğu √âlde terk edip πurûb eder ve şems o
mesâkine irsâl-i riyâ√ eylese riyâ√-ı maπribiyye irsâl eder ve irsâl eylediği
riyâ√ı leylen irsâl eyler.
Ve mesâkin-i maπribiyyenin a√kâmı mizâcı ra†b ve πalî@ olan bilâdın
a√kâmı gibi olur ve √arâreti mu¡tedile olur. Ve mesâkin-i maπribiyyenin
havâsında πıl@at ve ke&âfet olmasa †abî¡atta o havâ rebî¡in havâsına müşâbih
olup rebî¡e benzer idi lâkin bilâd-ı şar…iyyenin §ı√√at-i havâsından mesâkin-i πarbiyyenin §ı√√at-i havâsı ke&îren no…§ân üzere olur. Ve ba¡∂ılar
cezm edip derler ki mesâkin-i πarbiyyenin …uvveti rebî¡in …uvveti gibidir.
Ve bu …avle ¡ale’l-ı†lâ… iltifât olunmaz belki bu …avlin §ı√√ati ba¡∂ı bilâda
…ıyâs ile olur ki o bilâd me&elâ cenûbî olur, zîrâ mesâkin-i cenûbiyye maπribiyyeden er†ab ve aπla@ olup cenûbiyyeye …ıyâs ile maπribiyyenin havâsı
rebî¡ havâsına …arîb olur ve cidden ceyyid olur.
Ve bilâd-ı maπribiyyede olan ma¡ânî-i me≠mûmenin biri dahi budur
ki şems o mesâkin-i maπribiyyeye müvâfî ve muvâ§ıl olmaz illâ i…lîmi
tes«îne istîlâ ettiği va…tte olur ve o va…t şemsin ¡ulüvvü ve irtifâ¡ı va…tidir.
Ve mesâkin-i maπribiyye henüz leylin berdi ile kemâl-i bürûdet üzere iken
def¡aten şems …uvveti va…tinde o mesâkine †ulû¡ @uhûr eyledikte sükkânının def¡aten berd-i şedîdden √arr-ı şedîde inti…âlleri √asebiyle †abî¡atları
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müte√ayyire olup muta∂arrır olurlar. Ve mesâkin-i maπribiyye havâsının
ru†ûbet mizâcı olmak √asebiyle o ahâlînin a§vâtları bu√û√adan «âlî olmaz
ve «u§û§an «arîfte nevâzilleri √asebiyle bu√û√aları ke&îre olur.
¡Allâme‘nin ta§rî√ edip ve bu ta…rîrlerin delâlet eylediği üzere bu
ma…âmda mesâkin-i maşrı…iyye ve mesâkin-i maπribiyyeden murâd
bi-√asebi‘l-cibâl olanlardır. Ve fi‘l-√a…î…a bilâd-ı şar…iyye o bilâddır ki
onun †ûlü doksan dereceden ziyâde ola. Ve bilâd-ı maπribiyye o bilâddır ki
onun †ûlü doksan dereceden no…§ân ola. Ve bu √a…î…î maşrı…î ve maπribînin bu ma…âmda a√kâmı me≠kûre değildir.
Fî İ«tiyâri’l-Mesâkini ve Tehyi™etihâ: Mesâkin i«tiyâr ve tehyi™e eden
kimselere lâyı… olur ki i«tiyâr eylediği ar∂ın toprağını ve o mesâkinin irtifâ¡
ve in«ıfâ∂da ve yüksekliğinde ve alçaklığında olan a√vâlini bile ve inkişâf
ve istitârını dahi ta¡arrüf edip bile ve suyunu dahi ta¡arrüf eyleye, suyu ke&îr
midir yâ«ûd …alîl midir yâ«ûd râkid midir ve cereyânı ve sükûnu ar∂-ı √urre
üzere midir yoksa ra∂râ∂î midir bile. Ve suyunun cevherini dahi ta¡arrüf
eyleye, o meskenin suyu §âfî midir yâ«ûd küdûretli midir, πalî@ midir yâ«ûd
ra…î… midir, mâli√ midir yâ«ûd şebbî midir ve nu√âsî midir bile ve o mânın
bürûz ve √afâsını ve şemse istitâr ve inkişâfını bile ve mâı riyâ√a mi¡ra∂
ve mehebb midir yoksa ar∂da πâire ve riyâ√a mücânib midir onu dahi
bile. Ve o meskenin riyâ√ını dahi ta¡arrüf eyleye, riyâ√ın §ı√√at ve ¡adem-i
§ı√√atini ve bürûdet ve √arâretini ve be†âyı√ ve cibâl ve ma¡âdine mücâveretini ve ¡adem-i mücâveretini bile. Ve ehl-i beldenin §ı√√at ve mara∂da
olan mu¡tâdlarını dahi ta¡arrüf eyleye ve …uvvet ve ∂a¡flarını ve şehvetleri
§âdı…a mıdır yâ«ûd kâ≠ibe midir bile. Ve ha∂mlarını ve ecnâs-ı aπdiyelerini
bile. Ve o beldenin ebniyesinin √âlini ta¡arrüf edip ebniyeleri vâsi¡a mıdır
veyâ«ûd ebniyeleri biri birine müdâ«il ve menâfisleri ya¡nî nefes ve bu«âr
«urûc edecek ve havâ du«ûl edecek ma√alleri ∂ayyi… ve mesdûd mudur ve
sâ√aları ∂ayyi… midir bile.
Pes bu umûrların ef∂al ve eşrefini i«tiyâr eyledikten sonra lâyı… olan budur
ki meskeninin kapısını ve küvvelerini şar…-ı şimâlî cânibine kıla o vech ile
ki o meskene riyâ√-ı maşrı…iyye-i şimâliyye du«ûl ve cereyân eyleye. Ve
riyâ√ın o meskene cereyânı ve ebniyeye müdâ«alesinin mu¡@amını maşrı…
cânibinden kıla. Ve şems havâyı mu§lı√a olmakla ebniyenin her ma√alline
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du«ûl ve vu§ûle şemse miknet ve …udret vere. Ve mâ-ı ¡a≠be-i kerîme vü
cârîye vü πamra ya¡nî mâ-ı ke&îr ü na@îfe na@ar eyleye ya¡nî o mâya ki şitâda
bârid ve §ayfta √ârr olur. Ammâ ekâmine ya¡nî kümûnda olup şemste mestûr
olan ve §ayfta bârid ve şitâda √ârr olana su miyâ√-ı kerîme vü na@îfeden
değildir. Pes ≠ikr olunan ev§âf-ı kerîme ile mev§ûf olan miyâha meskeni
mücâvir kılmak cidden ceyyid ve emr-i müsta√sen ü müntefa¡un bih olur.
Ve biz havâ ve mesâkin √a……ında olan kelâm-ı meşrû√ta tekellüm eyledik.
Bize lâyı… ve «alî… olur ki sitte-i ∂arûriyye-i bâ…ıyeden havâ ve mesâkini vely
ve ta¡…îb [45b] eyleyen esbâb-ı ma¡dûde-i bâ…ıyede dahi tekellüm eyleyeyüz.
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Mûcebâti’l-◊areketi ve’s-Sükûni
◊areketin ebdânda olan fi¡li √areketin şiddet ve ∂a¡fı ve …ıllet ve ke&reti
ve beyne’l-√arekât sükûnun mu«âla†ası √asebleriyle mu«telif olur. Ve bu
√arekâta mu«âli† olan sükûn ¡inde’l-√ukemâ müsta…ill bir sebebdir. Bi-re™sihi sükûn dahi ebdânın a√vâlini taπyîr eder.
Ve esbâb-ı ∂arûriyye √ukemâ katında altı sebebden ziyâde olur. Ammâ
mütekellimîn derler ki √areket lâ-ma√âle sükûn ile mu«âli† olur, zîrâ √arekette sür¡at ve bu†™ ve …uvvet ve ∂a¡f √arekâta ta√allül eden sükûn ile √âdi&
olur, ona binâen ikisi ma¡an sebeb-i vâ√id ¡add olunur. Ve esbâb-ı ∂arûriyye esbâb-ı sitteye mün√a§ır olur. Ve ke≠âlik ebdânda √areketin fi¡li mu«telif olur ¡amel √asebiyle, zîrâ √areket ile gâhîce nârda ¡amel olunur, nitekim √addâdlar nârda ¡amel için √areket ederler ve gâhîce mâdde ve suda
¡amel olunur, …a§§ârların √areketleri gibi. Bu iki √areketin bedende fi¡li
≠ikr olunan ¡ameller √asebiyle mu«telif olur.
Şedîde veyâ«ûd ke&îre ve …alîle olan √areketler ve sükûna mu«âli† olan
√areket ve bi’l-cümle bu √areketler ¡ale’l-iştirâk √arâreti tehyîc ederler lâkin
mi…dârı …alîle olup …uvvette şedîde olan √areket ¡aksinden ya¡nî mi…dârı ke&îr
olup ∂a¡îf olan √areketten ve ke&îr olup sükûna mu«âli† olan √areketten far…
olunur bu vech ile ki mi…dârı …alîl ve şedîd olan √areket sü«ûnet-i ke&îreyi
îcâb eder ve eger ta√lîl eder ise ta√lîli …alîl olur. Ve mi…dârı ke&îr olup şiddet
üzere olmayan √areketin tes«îni …alîl olur ve ta√lîli tes«îninden ek&er olur
lâkin rıf… üzere tes«în eder. Ve bu iki …ısmdan her birisi ya¡nî …aviyyü’ş-şidde
ve …alîlü’l-kemmiyye ve ke&îrü’l-kemmiyye ve ∂a¡îfü’ş-şidde olan √areket-
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lerin her birisi ifrâ† üzere olsa ya¡nî …ısm-ı evvelde ifrâ† şiddette ve …ısm-ı
&ânîde ifrâ†-ı ke&ret kemmiyyet ü mi…dârda olsa √arâret-i πarîziyyeyi ifrâ†
üzere ta√lîl etmekle bedeni tebrîd eder ve ru†ûbeti dahi ziyâde ta√lîl etmekle
bedeni o müfri† √areketler tecfîf edip kurutur. Ammâ √areket te¡â†î-i ¡amel için
olur ise ya¡nî bir §an¡at için olur ise ba¡∂ı kerre mâdde-i ¡amel √areketin îcâb
eylediği sü«ûneti ta…viye eder, ¡amel-i nârda olan √addâdînin √areketleri gibi.
Ve ba¡∂ı kerre mâdde-i ¡amel mûcib-i √areket olan sü«ûneti na…§ edip azaltır,
…a§§ârînin ¡amel-i …ı§ârette √areketleri gibi, zîrâ nâr sü«ûneti ve cefâfı ziyâde
eder ve mâ ikisini dahi azaltır ve no…§ân eder. Ammâ sükûn dâimâ müberrid
olur, √arâretin inti¡âşı ve menba¡ından √areket ve irtifâ¡ı mef…ûd olduğu için
ve «anı…ı mûcib olan i√ti…ân ve i√tibâsın vücûdu için. Ve bedenden ru†ûbet-i
fa∂liyye ta√lîl olunmamakla sükûn bedeni ter†îb eder.
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-Mûcebâti’n-Nevmi ve’l-Ya…a@ati
Nevmin sükûna ve ya…a@anın √arekete müşâbehetleri …aviyye olur lâkin
nevm ve ya…a@ada √arekât ve sükûn «â§§aları mevcûd olduktan sonra kendilere ma«§û§ ba¡∂ı a√kâm ve «avâ§§ları dahi vardır ki o «avâ§§ı i¡tibâr
eylemek vâcib olur. Binâen ¡aleyh biz deriz ki nevm …uvâ-yı †abî¡iyyeleri
bi’l-cümle ta…viye eder, √arâret-i πarîziyyeyi «a…n ve √abs eylediği √asebiyle ve …uvâ-yı nefsâniyyeleri ir«â eder, nevm mesâlik-i ervâ√ı ter†îb ve
ir«â eylediği √asebiyle.
Ve nevm fa∂l-ı πıdâyı ve eb«ıre-i πalî@ayı ta√allülden men¡ eylediğine
binâen cevher-i rû√u tekdîr edip bulandırdığı √asebiyle dahi …uvâ-yı nefsâniyyeyi ir«â ve i∂¡âf eder lâkin nevm bi’l-cümle a§nâf-ı i¡yâyı def¡ eder ve
müstefriπât-ı müfri†ayı √abs eder onun için ki √areket-i seyelâna müsta¡idd
olan ru†ûbetlerin seyelânını ziyâde eder. Ve sükûn ile seyelân …alîl olup
nevm dahi sükûn √ükmünde olmakla nevm ile dahi ru†ûbet mu√tebese
olup müstefriπât az ve …alîl olur meger ki istifrâπ §adedinde olan mâdde
nâ√iye-i cildde ola, o va…tte nevm o mâddeyi √arekete mu…ârin olmayan
ya…a@adan ziyâde def¡ ve isâle eyler ona binâen ki nevm √arâret-i πarîziyyeyi bâ†ına √a§r edip πıdâyı a¡∂âya tevzî¡ eder. Nâ√iye-i cildde olup «ârice
…arîb ma√alle o tevzî¡den √i§§e vârid oldukta o √i§§e o ma√allde mevcûd
olan fa∂layı «afr ve …ahr ve ¡unf ile «ârice def¡ eder. Ve cilde mu…ârib olan
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fa∂layı vech-i meşrû√ üzere «afr ve …ahr ile def¡e √areket-i rû√a mu…ârin
olan ya…a@a nevmden ziyâde mu¡în olur.
Ve nevm ya…a@adan ziyâde mu¡arrı…tır lâkin nevmin ta¡rî…i bi-†arî…i’listîlâ olur, zîrâ nevm ervâ√ı ve √arâreti bâ†ına √a§r etmekle †abî¡at …uvvetlenip «ârice …arîb olan mâddeye istîlâ edip …ahr ve ¡unf ile def¡ eder. Ya…a@anın
def¡i vech-i â«er üzere olur, o vech budur ki ya…a@ada ervâ√ ve √arâret «ârice
müteveccih olur ve mâddenin la†îfi ve ra…î…i dahi onlara mütâba¡at edip
«ârice teveccüh eder ve √arâret-i «âriciyye nâ√iye-i cildde o mâdde-i la†îfeye
mü§âdif olup teb«îr eder ve √âdi& olan ¡ara… menâfisten «ârice «urûc eder.
Kaçan §a√î√ olan kimse esbâb-ı ¡ara…tan bir sebeb-i â«er yok iken uykusunda
ek&eriyyâ terlese o kimsede olan πıdâ ve a«lâ† ta√ammülden ziyâde müctemi¡
ve onun bedeni πıdâ ile mümtelî olduğu √asebiyle o ¡ara… ¡ârı∂ olur.
Esbâb-ı u«râdan ¢ânûn’un murâdı ke&ret-i di&âr ve √arâret-i havâ ve
ke&ret-i √areket ve …uvvet-i √arekettir. Ve si¡a-i mesâmm dahi îcâb-ı ¡ara…
eder, ona binâen mu…addem-i bedende ¡ara… ke&îr olur ve mu™a««arda …alîl
olur ve mu∂†acı¡ olan kimsenin ar∂a mutta§ıl olan cenbinde ¡ara… …alîl olur
ve fev…e olan †arafı ke&îrü‘l-¡ara… olur.
Ve eger nevm ha∂ma ve nu∂ca müsta¡idd olan mâddeye mü§âdif olur ise
ya¡nî balπama veyâ«ûd keylûsa mü§âdif olur ise nevm o mâddeyi †abî¡at-ı
deme i√âle edip mâddeyi tes«în eder. Ve dem-i √ârra isti√âle eden mâdde
dahi münbe&&e ve münteşire olup sü«ûnet-i πarîziyye ile ma¡an bedeni
tes«în ederler.
Ve eger nevm a«lâ†-ı √âdde-i mirâriyyeye mü§âdif olup nevmin va…t
ü zamânı †avîl olur ise bedeni sü«ûnet-i πarîbe ile tes«în eder, zîrâ a«lâ†-ı
mirâriyyenin sü«ûneti sü«ûnet-i πarîbe olur, πarîziyye olmaz.
Ve kaçan dem «alâya mü§âdif olsa ya¡nî mi¡denin «âliye olduğu va…tte
nâim olsa o nevm bedeni tebrîd eder, onun için mi¡denin «ulüvvü va…tinde
nevm ru†ûbât-ı a§liyye-i πarîziyyeyi ta√lîl eder ve ru†ûbet-i πarîziyyenin
ta√allülünden √arâret-i πarîziyye dahi ta√allül edip √arâret nâ…ı§a olmakla
bürûdet-i beden ¡ârı∂ olur.
Ve ke≠âlik nevm …uvve-i hâ∂ımeye ¡â§î olan «ıl†a mü§âdif olur ise o
nevm bedeni tebrîd eder, zîrâ √âlet-i nevmde bâ†ında müctemi¡ olan √arâret
o «ıl†-ı ¡â§îyi ha∂m ve in∂âc …a§d edip bi’l-cümle o «ıl†-ı ¡â§îye müteveccih
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olup tes«în ederler ve «ıl†-ı ¡â§î dahi ¡i§yânı √asebiyle münha∂ım olmayıp
…able’l-inhi∂âm bedene münteşir olur ve a¡∂âyı tebrîd eder.
Ve ya…a@a bu ≠ikr olunan ef¡âl-i nevmin cemî¡an a∂dâdını işler lâkin
ya…a@a ifrâ† üzere olur ise mizâc-ı dimâπı ifsâd edip dimâπa bir nev¡ yübûset ¡ârı∂ olur ve dimâπı i∂¡âf eder ve ¡a…lı dahi ta«lî† eder ¡ârı∂ olan yübûset-i dimâπ √asebiyle. Ve †ûl-i ya…a@a a«lâ†ı i√râ… eder ve emrâ∂-ı √âdde
dahi i√dâ& eder.
Ve nevm-i müfri† bu me≠kûrların a∂dâdını i√dâ& eder ve …uvvet-i nefsâniyyenin belâdetini dahi i√dâ& eder ve dimâπın &i…aline ve emrâ∂-ı bârideye
mü™eddî olur, ifrâ† üzere olan nevm fa∂alâtı ta√allülden men¡ ettiği √asebiyle.
Ve seher ya¡nî ya…a@a-i müfri†a †a¡âma şehveti ziyâde eder ve tecvî¡
edip acıktırır mâddeyi ta√lîl √asebiyle lâkin …uvveti ta√lîli √asebiyle ha∂mı
no…§ân eder.
Ammâ mütemelmil ve mütemellil131 ya¡nî firâşı üzere …arârı olmayıp
mün…alib olan kimsenin uykusu ki ona beyne’n-nevm ve’l-ya…a@a tesmiye
ederler; o uykunun bi’l-cümle a√vâli erde™ olur.
Ve nevmin πâlib-i √âli [46a] budur ki nâim olan kimsenin √arâret bâ†ınında ve bürûdet @âhirinde olur, binâen ¡aleyh nâim olan kimsenin cemî¡an
a¡∂âsı di&âra ya¡nî örtüye mu√tâc olup ya…@ânın mu√tâc olmadığı @ıhâreye
ve ziyâde &iyâb-ı sâtire mu√tâc olur. Ve gelecek kitâblarda nevmin a√kâmı
ve nevmi ve a√vâl-i nevmi ta¡rîf edip tav∂î√ ve tebyîn edici kelâm-ı ke&îri
sen bulursun ve bilirsin inşâallâhu ta¡âlâ.
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-Mûcebâti’l-◊arekâti’n-Nefsâniyyeti
¡Avârı∂-ı nefsâniyyenin cümlesine ervâ√ın √arekâtı tebe¡iyyet eder
veyâ«ûd mu§â√ib ve mülâbis olur.
¡Allâme der ki bu ma…âmı fehmde lâzımdır ki ¡avârı∂-ı nefsâniyyenin
mâhiyyeti biline ve ¡avârı∂-ı nefsâniyyenin envâ¡ının ¡adedi ve keyfiyyet-i
√udû&leri ve …uvvet ve ∂a¡flarının esbâbı ve ba¡∂ısına √areket-i rû√ tâbi¡
olup ve ba¡∂ı â«ere mu§â√ib olduğunun vechleri dahi ta¡arrüf olunup biline:
131 “Mellet” lüπatte remâd-ı √ârr ma¡nâsına olur, nevmi πari… olmayıp firâşında
ta…allübü ke&îr olan kimse remâd-ı √ârre üzere mu∂†acı¡ olan kimseye teşbîh olunup mütemelmil ve mütemellil tesmiye olundu.
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Ammâ ¡avârı∂-ı nefsâniyyenin mâhiyyeti budur:
ا ــא ـ ا א ـ
ـ ـ ـ
ــא ت ـ ث ــא ــא
ــא
] ـ כ ــאت ـ ض ا ـ
[وا אر
Ya¡nî ¡avârı∂-ı nefsâniyye o keyfiyyetlere derler ki onlar nefse ¡ârı∂a
olurlar ve sebeb-i ¡urû∂u nefsin ba¡∂ı …uvâlarında nâfi¡ veyâ«ûd ∂ârr
olan nesneler mürtesim olmak √asebiyle √âdi& olan nefsin infi¡âlâtına o
keyfiyyetlerin tebe¡iyyeti olur. Ammâ ¡avârı∂-ı nefsâniyyenin envâ¡ı altıdır:
Nev¡-i evvel πa∂abdır, mâhiyyeti budur:
[אم
אرج ا ن א
א כ ا وح ا
א
] כ
Ya¡nî πa∂ab o keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki o keyfiyyet ba¡∂ı …uvâda mürtesim olan emr-i ∂ârrdan √âdi& infi¡âl-i nefse tebe¡iyyet ile nefse ¡ârı∂ olup
ve ervâ√ın li-ecli’l-inti…âm «ârice teveccüh ve √areketlerini o keyfiyyet
müsta§√ıb olur. Ve §â√ib-i Kâmil πa∂abı dem-i …albin πaleyânıdır diye
ta¡rîf ve ta√dîdi merdûd olur onun için ki …albin deminin πaleyânı πa∂abın
mâhiyyeti değildir belki ¡avârı∂ındandır. Ve Ebû Süheyl el-Mesî√î πa∂abı
ta¡rîf edip der ki:
[ران
אرج ا ن د
ا
א ا وح وا ارة ا
א
] כ
Ya¡nî πa∂ab o keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki rû√un ve √arâret-i πarîziyyenin «âric-i bedene √areketlerini o keyfiyyet müsta§√ıb olur ve o √areket
def ¡î olur, bi’l-cümle ervâ√ ve √arâret birden √areket ederler ve √areketleri ¡unf ile olur. ¡Allâme bu ta¡rîfi dahi vücûh ile ta∂¡îf eyledikten sonra der
ki bu ta¡rîf §a√î√ olduğu ta…dîr üzere πa∂ab-ı şedîdin ta¡rîfi olur, πa∂ab-ı
πayr-i şedîde tenâvülü ve şümûlü olmaz.
Keyfiyyât-ı nefsâniyyenin nev¡-i &ânîsi fera√tır. Fera√ın mâhiyyeti
budur:
[ لا ا
אرج א
א כ ا وح ا
א
] כ
Ya¡nî fera√ bir keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki …uvâda mürtesim olan emr-i
le≠î≠den √âdi& infi¡âl-i nefsâniyye √asebiyle o keyfiyyet nefse ¡ârı∂a olur ve
o keyfiyyete rû√un «ârice emr-i müli≠≠e vu§ûl için √areketi tâbi¡a olur.
Ve keyfiyyât-ı nefsâniyyenin nev¡-i &âli&i feza¡dır, feza¡ın mâhiyyeti
budur:
ــא ـ ا ـ ذي وا ــא כאن او
ــא כ ـ ا ـ وح ا ـ دا ـ ا ـ ن
ــא
] ـ כ ـ
[ ـ
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Ya¡nî feza¡ bir keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki o keyfiyyet ervâ√ın dâ«il-i
bedene √areketini müsta§√ıb olur, mû≠î olan bir emr-i vâ…ı¡dan veyâ«ûd bir
emr-i müte«ayyelden «avf etmek √asebiyle, me&elâ mesba¡aya mürûr eyleyen kimse sebu¡u görüp «avf eder ise emr-i vâ…ı¡dan «avf etmiş olur, zîrâ
her ne …adar sebu¡un ∂ararı vâ…i¡ olmadı ise o ma√allde vücûdu vâ…i¡dir.
Eger sebu¡u görmeyip o mev…i¡ ma@ınne-i sebu¡ olmakla sebu¡dan «avf eder
ise emr-i müte«ayyelden «avf etmiş olur.
Ve keyfiyyât-ı nefsâniyyenin nev¡-i râbi¡i πammdır ve πammın mâhiyyeti
budur:
[ ذ وا
א
א כ ا وح ا دا ا ن
א
] כ
Ya¡nî πamm bir keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki e≠âsı vâ…i¡ olan mû≠îden için
rû√un bâ†ına √areketi o keyfiyyete tâbi¡a olur.
Ve keyfiyyât-ı nefsâniyyenin nev¡-i «âmisi hemmdir ve hemmin mâhiyyeti budur:
ـ ا ـ دا ـ ا ـ ن و אر ــא ا ــא
ــא כ ـ ا ـ وح وا ـ ارة ا
ــא
] ـ כ ـ
[ـ
ر ـ ـ ـ و ـ
ـ وث ا ـ
Ya¡nî hemm bir keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki rû√un ve √arâret-i πarîziyyenin merreten bâ†ına ve târeten u«râ @âhire ve «âric-i bedene √areketi
o keyfiyyete tâbi¡ olur, «ayr ile şerr beyninde müşterek bir emrin √udû&u
√asebiyle. Kaçan o emr-i √âdi&ten «ayr-ı müteva……a¡ ta§avvur olunsa rû√
ve √arâret-i πarîziyye @âhir-i bedene √areket eder ve kaçan o emr-i √âdi&ten şerr-i munta@ar ta§avvur olunsa rû√ ve √arâret bâ†ın-ı bedene √areket
eder. Pes bu keyfiyyet-i hemm recâ ve «avftan mürekkeb olur ve recâ ve
«avftan hangisi πâlib olur ise rû√ ve √arâret onun cihetine √areket eder;
recâ πâlib olur ise «ârice [ve] «avf πâlib olur ise bâ†ına √areket eder, ona
binâen √ukemâ derler ki hemm fikrin cihâdıdır. Ve πamm ile hemmin far…ı
budur ki πamm şerrin vu…û¡undan sonra ¡ârı∂ olur, ammâ hemmde şerr
munta@ır olur, henüz şerrin vu…û¡u olmaz.
Ve keyfiyyât-ı nefsâniyyenin nev¡-i sâdisi «aceldir ve √acelin mâhiyyeti
budur:
[ا دا ا ن و אر א ا א
א כ ا وح وا ارة ا
א
] כ
Ya¡nî «acâlet bir keyfiyyet-i nefsâniyyedir ki rû√ ve √arâret-i πarîziyye o
keyfiyyete tâbi¡ olup merreten «ârice ve merreten u«râ dâ«ile √areket eder.
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Ve o keyfiyyet dahi feza¡ ve fera√tan mürekkebe olup bâ¡i&-i «acâlet olan
emr ta§avvur olundukta def ¡aten nefs mün…abı∂a olup feza¡da olduğu gibi
ervâ√ ve √arâret bâ†ına √areket eder ve bi-sür¡atin ¡a…l ¡avdet edip bâ¡i&-i
«acâlet olan emri ta√…îr 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 in…ıbâ∂ın müddeti …alîle olmakla
e&er-i in…ıbâ∂ serî¡an zâil olur.
¡Allâme der ki keyfiyyât-ı nefsâniyyeyi bu ≠ikr olunan altı keyfiyyete √a§r
keyfiyyet-i √üzn ile münte…ı∂ olur ve bu altı keyfiyyâtı mûcib olan umûr
«âricde vâ…i¡ olmak lâzım değildir belki mücerred o mûcebâtın vu…û¡unu
ta§avvur ile dahi o keyfiyyetler √âdi&e ve ¡ârı∂a olur. Ve bu keyfiyyâtın keyfiyyet-i ¡urû∂unun beyânı budur ki kaçan nefse bir emrden infi¡âl ¡ârı∂ olsa
«âlî olmaz ki o emr yâ emr-i mülâyim yâ«ûd emr-i münâfî olur veyâ«ûd bir
vechten mülâyim ve vech-i â«erden münâfî olur:
Eger o emr emr-i mülâyim ü müferri√ olur ise nefs o emri †aleb edip ve
o emr cânibine teveccüh eder. Ve eger o emr emr-i münâfî olur ise eger
nefs o emr-i münâfîye mu…âvemet …a§d eder ise li-ecli’l-mu…âveme nefs o
emr cânibine √areket eder. Ve eger nefs o emr-i münâfîye mu…âvemet …a§d
etmez ise o emrin «ilâfı cihetine √areket edip o emr-i münâfîden hereb ve
firâr eder. Ve eger o emr ≠ü’l-vecheyn olup bir vechten mülâyim ve vech-i
â«erden münâfî ve münâfir olur ise nefs emr-i mülâyimi ta§avvur eyledikte
o emr cihetine √areket ve teveccüh eder ve o emrin cihet-i münâfîsini ta§avvur eyledikte ondan hereb edip cihet-i bâ†ına kaçar.
Ve ≠ikr olunan keyfiyyât-ı nefsâniyyenin …uvvet ve ∂a¡fının beyânı budur ki
o emr-i mülâyim ve emr-i münâfîden her biri yâ …avî olur, o …avî olan emr-i
mülâyimi nefes †alebde mübâlaπa edip ervâ√ ve √arâret «ârice def ¡aten ve
…aviyyeten √areket ederler. Ve ∂a¡îf olan emr-i mülâyimi nefsin †alebi ve
raπbeti ∂a¡îf olmakla ervâ√ ve √arâretin «ârice √areketi …alîlen …alîlen olur ve
∂a¡f üzere √areket eder. Ke≠âlik …avî olan emr-i münâfîden rû√un ve √arâretin
bâ†ına herebi ve firârı def ¡î ve …avî olur. Ve ∂a¡îf olan emr-i münâfîden hereb
dahi …alîlen …alîlen olup πayr-i …avî olur. Ve o emr ki min-vechin mülâyim
ve min-vechin â«er münâfî ola, o rû√un ve √arâretin †alebi ve herebi vech-i
mülâyemet ü münâferetin …uvvet ve ∂a¡fı i¡tibârı ile olur.
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Ammâ keyfiyyât-ı nefsâniyyenin ba¡∂ısına rû√ ve √arâretin √areketi
tâbi¡ olup ve ba¡∂ı â«erine mu§â√ib ve mülâbis olduğunun beyânı budur ki
√areket-i rû√ keyfiyyete mu§â√ib olur dediğimiz vechlerde o √areket keyfiyyetten müfâra…at eylemez belki her kaçan o keyfiyyet nefse ¡ârı∂ olsa o
va…tte rû√a o √areket ma¡an ¡ârı∂ olur, [46b] felâ-ma√âle nefse ¡ârı∂ olan
keyfiyyet ma¡iyyetinde rû√un √areket-i me≠kûresini müstelzim olur, onun
için §ûret-i πa∂abda rû√un «ârice √areketi keyfiyyete mu§â√ib olur derler, ke≠âlik §ûret-i feza¡da rû√un bâ†ına √areketi keyfiyyete mu§â√ib olur
derler. Ve rû√un √areketi bu vechlerde keyfiyyetten …a†¡â ta«allüf eylemez
belki yed ve miftâ√ın √areketleri gibi §o√betleri olur.
Ammâ √areket-i rû√ keyfiyyete tâbi¡ olur dediğimiz mev…i¡lerde ervâ√ın
√areketi keyfiyyetin ¡urû∂u zamânında ve ma¡iyyetinde olmak lâzım değildir. Ba¡∂an olur ki keyfiyyet nefste ¡ârı∂ olup ba¡dehu √areket-i rû√ tedrîcle
¡ârı∂ olur, fera√ta rû√un «ârice √areketi ve πammda dâ«ile √areketi bu
minvâl üzere olur. İşbu temhîdât-ı me≠kûre kemâ-yenbaπî ma¡lûm olundu,
¢ânûn’un tercümesi zamânı geldi:
Şey«-i Re™îs der ki rû√un √areketi yâ «ârice veyâ«ûd dâ«ile olur ve o
√areketlerden her biri yâ def¡aten olur veyâ«ûd …alîlen …alîlen olur. Kaçan
ervâ√ «ârice √areket eylese o √arekete e†râfın bürûdeti tebe¡iyyet eder ve
ba¡∂an olur ki rû√un «ârice √areketi ifrâ† üzere olup def¡aten ya¡nî bi’l-külliyye ervâ√ ta√allül eder, ona binâen @âhir ve bâ†ın teberrüd edip ona πaşy
veyâ«ûd mevt terettüb ve tebe¡iyyet eder. Ve ervâ√ın bâ†ına √areketine
@âhirin bürûdeti ve bâ†ının √arâreti terettüb ve tebe¡iyyet eder. Ve ba¡∂an
olur ki ervâ√ şiddet-i in√i§ârdan bâ†ında mu«tenı…a olup boğulur ve söner
ve @âhir ve bâ†ın bârid olur ve o i«tinâ…a πaşy-i ¡a@îm veyâ«ûd mevt terettüb eder.
Ve «ârice √areket yâ def¡aten olur, πa∂abda olan rû√un «ârice √areketi
gibi veyâ«ûd evvelen fe-evvelen olur, i¡tidâl üzere olan le≠≠et ve fera√
katında olan rû√un «ârice √areketi gibi.
Ve bu ma…âmda olan “evvelen fe-evvelen” ¡ibâretinden murâd «ârice
…arîb olan merâtibden mertebe-i ûlâda olan rû√ «ârice evvel √areket eder
ba¡dehu mertebe-i &âniyede olan rû√ √areket eder ve bu …ıyâs üzere ervâ√
¡alâ-merâtibihim √areket ederler mûcib-i √areket olan keyfiyyât-ı nefsâ-
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niyye zâil olunca …adar ve tezâ√um edip def ¡aten √areket etmez. Ve bu
ta…rîr üzere olan “evvelen fe-evvelen”, “el-a…reb fe’l-a…reb” ma¡nâsına
isti¡mâl olunmuş olur.
Ke≠âlik rû√un dâ«ile √areketi yâ def¡aten olur, feza¡ katında rû√un dâ«ile
√areketi gibi yâ«ûd evvelen fe-evvelen olur, √üzn katında rû√un dâ«ile
√areketi gibi. Ve rû√un dâ«ile evvelen fe-evvelen √areketinden i«tinâ…-ı
rû√ √âdi& olmaz. İ«tinâ…ın ve rû√un boğulması o zamân olur ki bi’l-cümle
ervâ√ bâ†ına def¡aten √areket edip bâ†ında tezâ√um eyleyeler.
Ammâ rû√un no…§ânı ve ≠übûl-i πarîziyyesi dâimâ …alîlen …alîlen olan
√arekete terettüb ve tebe¡iyyet eder, def¡aten √arekette ≠übûl ve no…§ân
olmaz, ancak def¡aten i«tinâ… def¡aten √arekette olur. Ve rû√un no…§ânıyla
biz murâd eyleriz tedrîcle olan i«tinâ…ını ve cüz™en cüz™en rû√un in†ıfâsını
ve sönmesini ve def¡aten olan i«tinâ…ı murâd eylemeziz ve ke≠âlik ≠übûl-i
πarîziyye ile …alîlen …alîlen olan ta√allülü murâd eyleriz, def¡aten olan
ta√allülü murâd eylemeziz.
Ve ba¡∂an olur ki ervâ√ va…t-i vâ√idde iki cihete √areket eder ya¡nî «ârice
ve dâ«ile √areket eder. Bu √areket o zamânda olur ki √âdi& olan emrin iki ¡ârı∂ı
ola, o iki ¡ârı∂ın biri ervâ√ın «ârice √areketini i…ti∂â eyleye ve biri ervâ√ın
dâ«ile √areketini i…ti∂â eyleye, hemm mi&lli keyfiyyette olan rû√un √areketi
gibi, zîrâ hemmde ba¡∂an olur ki πa∂ab ve √üzn mu«âli†ler olup πa∂ab rû√un
«ârice √areketini ve √üzn dâ«ile √areketini îcâb eyler ve cihetler mu«telife
olur. Ve dahi «acel mi&lli ¡avârı∂-ı nefsâniyyede olan rû√un √areketi iki cihete
ya¡nî «ârice ve dâ«ile olur, emr-i √âdi&ten evvelâ nefs mün…abı∂ olup ervâ√
dâ«ile √areket eder ba¡dehu ¡a…l ¡avdet ve re™y ric¡at edip o mün…abi∂a olan
nefsi bas† edip ve ervâ√ı «ârice i&âre ve ibrâz ederler ve dem dahi tebe¡iyyet
edip «ârice münbası† olur, ona binâen levn kızarır ve a√mer olur.
Ve bu ≠ikr olunan ¡avârı∂-ı nefsâniyyelerden mâ-¡adâ ba¡∂ı hey™ât-ı
nefsâniyyeden dahi nefs münfa¡il olur, ta§avvurât-ı nefsâniyye gibi, zîrâ
ta§avvurât-ı nefsâniyye umûr-ı †abî¡iyyeyi i&âre eder, onun için va…t-i
mücâma¡atta bir kimsenin §ûreti ta«ayyül olunsa √â§ıl olan veledin §ûreti
ta«ayyül olunan kimsenin §ûretine müşâbih olur.132
132 ◊ukemâ-ı †abî¡iyyûnun ba¡∂ıları bu mu…addimeye teşebbü& edip nübüvveti
tecvîz ederler ve enbiyâ-ı ¡i@âmdan «ârı…-ı ¡âde mu¡cizâtın §udûrunu i&bât eder-
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¡Allâme √ikâye eyler ki İmâm Fa«r-i Râzî‘nin babası bir §ûret-i √asene
ta§vîr edip va…t-i cimâ¡da o §ûrete na@ar eyledi ve İmâm Fa«r tevellüd edip
onun için imâmın §ûreti √asene olup ecmel-i nâstan oldu.
Ve va…t-i inzâlde cimâ¡ eden kimsenin ba§arı ne gûne levne mü§âdif ve
mülâzım olur ise tevellüd eden mevlûdun levni o levne …arîb olur.
Bu ≠ikr eylediğimiz a√vâl biraz √âlâttır ki a√vâl-i vücûddan πâmi∂ ve
«afî olan a√vâline vâ…ıf olmayan bir †âife bu me≠kûrları …abûlden müşme™izz ve mün…abı∂ olur, ammâ ba√r-i ma¡rifet πavvâ§larına ve a√vâl-i
vücûddan «ibresi ve √a≠â…ati olanlara bu √âlâtın vu…û¡u celî ve âşikâr
olmakla bu me≠kûrları …a†¡â inkâr eylemezler ve vücûdu müsta√îl olan
umûra il√â… kılmazlar. Ve bu …abîlden olur demin inbi¡â&ına ve heyecânına müsta¡idd olan kimse demi ke&ret ile te™emmül ve fikr eylese veyâ«ûd
kırmızı nesnelere na@arı ik&âr eylese √areket-i dem ona tebe¡iyyet eder
ve inficâr-ı dem √âdi& olur. Ve yine bu bâba mül√a… olur â«er kimsenin
√âmi∂ nesne eklinden nâ@ırın ∂aresi ve dişi mütevecci¡ olup ağrıması
ve bir ¡u∂vunda elemi olan kimsenin elemini ve veca¡ını müte™emmil ve
mütefekkir olup te™emmülü √asebiyle kendiye feza¡ ve «avf ¡ârı∂ olan
kimsede o ¡u∂vun müte™ellim olması ve yine bu bâbdan olur hevl-nâk olup
«avf olunacak nesneleri veyâ«ûd müferri√ nesneyi ta§avvur ile mizâcın
mütebeddil olması.
¡Allâme der ki bu bâbda ba¡∂ı şeyler vardır ki onda şekk muta§avver
olmaz ve o şey™lerden mizâca taπayyür-i ¡a@îm olduğunda kimse iştibâh
eylemez; ¡âşı…ına cefâ ve …a†¡-ı vu§lat eden ma¡şû…un müştekî ve marî∂
olan ¡âşı…ını ziyâret ile ¡âşı…ın isti…âmet-i mizâcı gibi ve mev∂i¡-i ¡âlî üzere
mev∂û¡ olan ciz¡ ve «âil üzere meşy eden kimsenin su…û†u gibi ve dâimâ
marî∂ olmasını ta§avvur eden kimsenin marî∂ olması ve §a√î√ olmasını
müte™emmil eden marî∂in §ı√√at bulması gibi, Allâhu ta¡âlâ a¡lem.

ler ve derler ki enbiyâ-ı ¡i@âmda «ârı…-ı ¡âde olan nesneleri …uvvet-i ta§avvurları
√asebiyle «ilâf-ı ¡âdet olan nesneler vücûda gelir ve onunla nübüvvet &âbit olur. Ve
mütekellimîn katında i&bât-ı nübüvvette bu mu…addimeye i√tiyâc yoktur, Allâhu
ta¡âlâ fâ¡il-i mu«târdır, dilediği nesneleri işler. Ve «ârı…-ı ¡âde olan şey™leri enbiyâ-i
¡i@âm ve evliyâ-i kirâm yedlerinde i@hâr ederler, bi‘l-cümle esbâb esbâb-ı ¡âdîdir,
mü™e&&ir-i √a…î…î Bârî‘dir, ta¡âlallâhu ¡ammâ ye…ûlu‘@-@âlimûne ¡ulüvven kebîren.
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el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Mûcebâti Mâ-Yü™kelü ve Yüşrebü
Beden-i insânda me™kûl ve meşrûbun fi¡li ve te™&îri üç vech ile olur onun
için ki me™kûl ve meşrûbun fi¡li fa…a† keyfiyyeti √asebiyle olur ve ¡un§uru
ya¡nî mâddesi √asebiyle olur ve bi’l-cümle cevheri √asebiyle olur ya¡nî
§ûret-i nev¡iyyesi ile olur. Bi-√asebi ta¡ârüfi’l-lüπa me™kûl ve meşrûbun ≠ikr
olunan a…sâmlarının ma¡ânîsi biri birlerine müte…âriblerdir lâkin bu a…sâmı
isti¡mâlde her birini bir ma¡nâ üzere biz ı§†ılâ√ ederiz ve o ma¡ânî-i mu§†ala√aya biz işâret edip beyân eyleriz ve deriz ki
Fa…a† keyfiyyetiyle fâ¡il olan me™kûl ve meşrûb o nesnelerdir ki o nesneler beden-i insânda √â§ıl oldukta tesa««un veyâ«ûd teberrüd ederler ve o
nesnelerin tesa««unundan ve teberrüdünden beden-i insân dahi mütesa««in
ve müteberrid olur lâkin o me™kûl olan πıdâ bedeni insâna müteşebbih
olmaz ve ondan bedel mâ-yete√allel √âdi& olmaz.
Ammâ fa…a† ¡un§uru ve mâddesi ile fâ¡il olan me™kûl ve meşrûb o me™kûl
ve meşrûbdur ki onlar beden-i insânda †abî¡atlarından isti√âle ederler ve
a¡∂âdan bir ¡u∂vun cüz™ünün §ûretini …abûl ederler lâkin o me™kûl ve meşrûbun keyfiyyetleri dahi §ûretin isti√âlesi ile müsta√île olmak lâzım değildir,
zîrâ aπdiyenin ba¡∂ılarının keyfiyyet-i a§liyyesi bâ…ıye olur, o πıdâ §ûret-i
¡u∂viyyete müşâbih olup mün¡a…id olunca …adar, her ne …adar πıdânın keyfiyyet-i a§liyyesi o keyfiyyet cinsinden beden-i insânda olan keyfiyyetten
eşedd olur ise. Bu vech üzere keyfiyyetin be…âsı o aπdiyede olur ki onda
devâiyyet ola, «ass ve &ûm gibi, zîrâ «assta [47a] ya¡nî marulda keyfiyyet-i
bürûdet vardır ve mizâc-ı insânda olan bürûdetten marulda olan bürûdet
eşedd ve a…vâdır ve o bürûdet mi¡deye vu§ûlünde ¡u∂va mun∂amm olup
cüz™-i ¡u∂v olunca …adar bâ…ıyedir, beynehümâda olan isti√âlâtta bürûdet
isti√âle eylemez ve deme isti√âlesinde dahi bürûdetün-mâ bâ…ıyedir. Ve
&ûm dahi bu …ıyâs üzeredir, zîrâ &ûmda dahi bir √arâret vardır ki mizâc-ı
insânda olan √arâretten eşedd ve a…vâ olur ve o √arâret &ûmdan √â§ıl olan
demde bâ…ıye olur cüz™-i ¡u∂v olunca …adar.
¡Allâme der ki bu sebebden e§ı√√âyı aπdiye-i devâî tenâvülünden e†ıbbâ
nehy ederler. Ve Şey«-i Re™îs dahi bu nehyi te™yîd ve ta§vîb eder.
Ammâ bi-cevherihi fâ¡il olan me™kûl ve meşrûb ve §ûret-i nev¡iyyesi ile
fâ¡il olur, o §ûret-i nev¡iyyenin fi¡linde keyfiyyetin med«ali olmaz.
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~ûret-i nev¡iyye bir emrdir ki her şey™ onunla şey™ olur, onun için Şey«-i
Re™îs ¢ânûn’un bu ma√allde  ا ـ ــא ـ ـdemekle §ûret-i nev¡iyyenin ta¡rîfine işâret eyledi Ve Şifâ’nın †abî¡iyyâtında her nev¡in mâhiyyeti kendiden â&ârın ve √arekâtın §udûru cihetinden †abî¡at tesmiye olunur ve nev¡i
ta…vîmi cihetinden §ûret-i nev¡iyye tesmiye olunur diye ta§rî√ eyledi.
Cevheri ve §ûret-i nev¡iyyesi ile fâ¡il olan me™kûl iki …ısm olur: Bir …ısmı
budur ki §ûret-i nev¡iyyeden §âdır olan ef ¡âlin beden-i insâna müşâbeheti
ve muvâfa…ati olmaz belki mübâyin ve münâfî olur, semmiyyetli me™kûl ve
meşrûb gibi. Ve …ısm-ı â«eri o me™kûldür ki onun §ûret-i nev¡iyyesinden
§âdır olan fi¡l mizâc-ı insâna ve ebdâna muvâfı… ve mülâyim olur, tenâvülü
mûcib-i †arab u neşâ† olan me™kûl ve meşrûb gibi.
Bu ma…âmda bizim keyfiyyetten murâdımız ya¡nî me™kûl ve meşrûb keyfiyyeti ile ¡amel eder dediğimizde keyfiyyetten murâdımız √arâret ve bürûdet ve yübûset ve ru†ûbet olan keyfiyyetlerin biri olur.
Ve keyfiyyâtı ile fâ¡il olan me™kûlün fi¡linde o me™kûlün mâddesinin
med«ali olmaz.
Ve ¡un§uru ile ya¡nî mâddesi ile fâ¡il olan o me™kûldür ki bedende olan
…uvve-i muπayyirenin i√âlesi ile o me™kûl bedende isti√âle eylese o isti√âle
sebebiyle evvelâ bedel mâ-yete√allel …âim ve √â§ıl olur ve &âniyen demi
ziyâde eylediği √asebiyle √arâreti tezkiye eder ve keyfiyyet-i a§liyyesinden
ba…iyye bâ…ıye kalır ise o keyfiyyet ile dahi &âli&en o keyfiyyetin fi¡lini
işler. Ve bu keyfiyyet-i a§liyyenin be…âsı aπdiye-i devâiyyede olur, nitekim
…arîben ≠ikri mürûr eyledi.
Ve me™kûl ve meşrûbun cevheri sebebiyle olan fi¡li §ûret-i nev¡iyyesi
ile işledikleri fi¡ldir. ~ûret-i nev¡iyye bir cevher ve bir §ûrettir ki onunla
ecsâmın her nev¡i â«erden mümtâz olur. Ve besâyı†tan mürekkeb olan cismin eczâ-i basî†aları biri biri le kemâ-yenbaπî i«tilâ† ve imtizâc edip eczâ-i
basî†anın mizâcından başka o mürekkebe müsta…illen imtizâc √asebiyle bir
mizâc-ı â«er ¡ârı∂ oldukta §ûret-i nev¡iyye o cism-i mürekkebe fâi∂ §uverden ifâ∂a olunur ve o cism o §ûret ile bi-√asebi’n-nev¡ müte…avvim olup
envâ¡-ı sâireden mümtâz olur.
~ûret-i nev¡iyye, besâyı†ın keyfiyyeti ve besâyı†ın keyfiyyetinden √âdi&
olan mizâc değildir belki §ûret-i nev¡iyye bir kemâldir ki besâyı†-ı ¡anâ§ır
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vech-i ma«§û§ üzere terekküb edip şey™-i vâ√id olduğundan sonra o şey™-i
vâ√id terkîb-i ma«§û§u √asebiyle ¡ârı∂ olan mizâcına binâen o kemâli …abûle
müsta¡idd oldukta ona o kemâl ifâ∂a olunur. O keyfiyyât ve mizâcdan biri
o kemâli fâ¡il değillerdir belki mizâc ve keyfiyyât ile o şey™-i vâ√id §ûreti
ve kemâli …abûle isti¡dâd gelip Cenâb-ı Vâhibü’§-§uver isti¡dâdına göre her
nev¡e birer §ûret ve birer kemâl verir, mıπnâ†îste olan √adîdi ce≠b …uvveti
gibi. Mıπnâ†îsin √adîdi ce≠bi keyfiyyât-ı erba¡a ve keyfiyyât-ı erba¡anın
terkîbinden √â§ıl olan mizâcla değildir belki o ce≠bin fâ¡ili mıπnâ†îste bir
kemâl ve bir §ûrettir ki mıπnâ†îste olan …uvve-i …âbile √asebiyle Vâhibü’§§uver o §ûreti ona ifâ∂a eylemiştir. Ve envâ¡-ı √ayvân u nebâtta olan †abâyi¡
ve «avâ§§ gibi, zîrâ ba¡∂ı envâ¡da bir †abî¡at vardır ki o nev¡de mizâcının
i¡dâdı ve müheyyâ kılması ile √âdi& olan isti¡dâdı √asebiyle mizâcın √u§ûlünden sonra o †abî¡at √â§ıl ve müstefâd olmuştur. Ve o †abî¡at, mizâcın
besâyı†ı değildir ve nefs-i mizâc dahi değildir, zîrâ o †abî¡at √arâret ve bürûdet ve yübûset ve ru†ûbetten biri değildir ve bu keyfiyyâtın memzûcu ve
mürekkebi dahi değildir belki bu †abî¡at ve bu «avâ§§ √ayvânda ve nebâtta
olan levn ve râyi√a ve nefs gibidir yâ«ûd ma√sûsâttan olmayan â«er §ûretler gibidir.
¡Allâme der ki bu kelâmdan ma…§ûd levn ve râyi√a ve bâ…î ne@âyirleri
§ûret-i nev¡iyye olur demek değildir belki murâd bu nesneler besâyı†-ı mizâc
ve nefs-i mizâc olmadığı gibi §ûret-i nev¡iyye dahi besâyı†-ı mizâc ve nefs-i
mizâc değildir demek olur, zîrâ §ûret-i nev¡iyye cevherdir ve bu ≠ikr olunan
nesneler keyfiyyâttır; keyfiyyât ¡ara∂ a…sâmındandır ve ¡ara∂ ile cevher biri
birinin ∂ıddı olmakla levn ve levnin ne@âyiri §ûret-i nev¡iyye olmak müsta√îl
olur ve tan@îrde ≠ikr olunan nefsten murâd …uvve-i nâmiye olur. İntehâ.
Vech-i meşrû√ üzere ≠ikr olunan §ûret-i nev¡iyyenin kemâli â«erin
fi¡lini …abûl ile olur, eger o kemâl …uvve-i infi¡âliyye kemâli olur ise, …uvve-i
müdrikede olan kemâller gibi ya¡nî √avâss-ı «ams-i @âhire ve √avâss-ı
«ams-i bâ†ıne gibi. Ve ba¡∂ı kerre o kemâl â«erde fi¡l ve te™&îr etmek ile
olur eger o kemâl πayrda fi¡li olan …uvvet olur ise, …uvve-i mu√arrike gibi.
Bu …ısm-ı a«îrler ya¡nî §ûret-i nev¡iyyenin …uvvet-i fa¡¡âlesi olan …ısmı «âlî
olmaz ki o …ısm fi¡lini yâ beden-i insânda işler ya¡nî beden-i insâna «â§§
olur, bîş gibi, zîrâ bîş ~înî bir nebâttır ki insâna semm olur lâkin sümânâ

Tahbîzü’l-Mathûn

ve selvâ onunla taπaddî eder ve fârı tesmîn edip semirtir133 veyâ«ûd o …ısm
fi¡lini bi’l-cümle √ayvânda işler, semm-i efâ¡î gibi.
Beden-i insânda fâ¡il olan §ûret-i …uvvet dahi beden-i insânda bir fi¡l
işler ki o …uvvet beden-i insâna mülâyim olur ve ba¡∂ı kerre dahi o …uvvetin
işlediği fi¡l beden-i insâna mülâyim olmaz. Ve bu ef¡âlin cümlesi bir nev¡
fi¡ldir ki onun §udûru mizâcdan √â§ıl değildir belki mizâcdan sonra olan
§ûret-i nev¡iyyeden olur, onun için o nev¡ fi¡le cümle-i cevheri ve §ûret-i
nev¡iyyesi ile √âdi& olan fi¡l tesmiye olunur, keyfiyyât-ı erba¡ ile √âdi& olan
fi¡l tesmiye olunmaz.
¡Allâme der ki bu ma…âmda biz bas†-ı ma…âl edip deriz ki biz mümtezicât
ve mürekkebâtta biraz eşkâl ve ev∂â¡ ve ef ¡âl buluruz ki onları o mürekkebâtın mizâcı i…ti∂â ve îcâb eylemez ve mizâclarından √âdi& olan umûr
dahi îcâb eylemez belki mümtezicât ve mürekkebât envâ¡ından biz o a√vâli
ma√fû@atu’§-§ıfât ve müteşâbihetü’l-a√vâl §uver-i «â§§ üzere buluruz,
mıπnâ†îste √adîdi câ≠ibe olan …uvveti ve kehrübâda tibni ya¡nî samanı
câ≠ibe olan …uvveti bulduğumuz gibi, ke≠âlik tiryâ…ta sümûma mu…âvim
olan tiryâ…iyyeti buluruz gerekse o sümûm sümûm-ı √ârre olsun gerekse
sümûm-ı bâride olsun.
Bulduğumuz bu a√vâller mizâc √asebiyle olmaz. Eger mizâc ve keyfiyyât √asebiyle olsa me&elâ tiryâ… sümûm-ı √ârreye mu…âvim olmaz idi,
zîrâ tiryâ… √ârrdır ve √ârr olan nesne √ârra mu…âvim olmaz belki bâride
mu…âvim olur. Tiryâ…ın †abî¡atı √ârr iken sümûm-ı √ârreye mu…âvemetinden
@âhir olur ki tiryâ…ta o mu…âvemet tiryâ…ın keyfiyyeti ve mizâcı √asebiyle
değildir belki tiryâ…a mizâcdan √âdi& olan isti¡dâd √asebiyle Vâhib-i
§uverden o mu…âvemet ifâ∂a olunmuştur. Tiryâ…ta o §ûreti …abûle isti¡dâddan πayri sümûma mu…âvemeti mûcib bir √âl mevcûd değildir belki o
mu…âvemet Vâhib-i §uverin ma√∂-ı vücûdu ve ma√∂-ı kerem ü i√sânıyla
mevcûd olur lâkin Cenâb-ı Feyyâ∂’ın o fey∂ini …abûle [47b] tiryâ…ta bi-√asebi’l-mizâc o isti¡dâdına vech ile √âdi& olduğunu lisân beyândan ve ¡u…ûl-i
selîme idrâk ve it…ândan kelîl ve ¡âcizdir.
Ke≠âlik semmin dahi beden-i insânı ifsâdı sümûm-ı √ârrede ya¡nî
ef ¡înin ve eferbiyûnun semmi mi&llilerde √arâretinden değildir ve sümûm-ı
133 Bu tefsîr ve tem&îl ¡Allâme’nin tefsîri ve tem&îlidir.
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bâridede dahi ya¡nî ¡a…rebin ve afyûnun semmi mi&llilerde bürûdetinden
değildir belki o iki nev¡ sümûmun bedeni ifsâdı «â§§ıyetleri √asebiyledir. Ve
bu da¡vânın delîli budur ki √arâret-i nâr sümûmun ve sâir eşyâ-ı √ârrenin
√arâretinden eşedd olur ve nârın √arâreti eşedd ve a…vâ iken nâr i§âbet
eden ¡u∂vda nârın e&eri semmin e&erinden «afîf ve ∂a¡îf olduğunu müşâhede ve mu¡âyene eyleriz, zîrâ ef ¡înin semmi ¡u∂va i§âbet eylediği gibi
fi’l-√âl bedende münteşir olur ve nâr i§âbetinden fi’l-√âl √arâretin e&eri
bedene münteşir olmaz. Ve ke≠âlik kendiye nâr i§âbet eden ¡u∂v √asebiyle
beden √ârr ve nab∂ ¡a@îm olur ve ef ¡înin melsû¡u ya¡nî yılanın soktuğu
kimsenin cesedi bârid ve nab∂ı §aπîr olur ve πaşy gibi √âlet ¡ârı∂a olur
…uvveti ta√allül etmek √asebiyle. Bu me≠kûr delâlet eyler ki semmin te™&îri
bi’l-«â§§a olur, √arâret ve bürûdetin o e&erde med«ali olmaz. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Pes beden-i insânda bi’l-«â§§a fi¡l-i mülâyimi olanın mi&âli favâniyâdır
ki ona ¡ûdu’§-§alîb dahi derler onun için ki her ne keyfiyyette o ¡ûd kesr
olunsa o meksûrda §ûret-i §alîb bulunur. Ve bu fâvâniyâ bi’l-«â§§a ma§rû¡a
nef ¡ verir ma§rû¡a ta¡lî… olunmakla veyâ«ûd sa√… olunup mes√û…u kettândan bir «ır…a içine va∂¡ edip ma§rû¡un istinşâ… ve istişmâm eylemesi ile.
¡Allâme, Serâfiyûn‘dan na…l eder ki ¡ûdu‘§-§alîbin vech-i meşrû√ üzere
beden-i ma§rû¡da fi¡li bi‘l-«â§§a değildir belki keyfiyyeti √asebiyledir;
o mes√û…-ı favâniyâdan istinşâ… ile eczâ-i √ârre munfa§ıl olup dimâπa
vu§ûlünde §ar¡ı def ¡de nef ¡i olur.
Ve bi’l-«â§§a fi¡li mizâc-ı insâna münâfî olanın mi&âli bîş gibidir. Bîş
bir nebâttır ki a…§â-yı ~în’de Sind’e …arîb Helâhil nâm mev…i¡de nâbit olur,
bir ≠irâ¡a …arîb nemâsı olur ve vara…ı marul vara…ına müşâbih olur, onda
cevher-i insânı müfsid …uvvet-i semmiyyet olur, lâkin ba¡∂ı √ayvân onunla
taπaddî eyler, ona πarîb nesneler isnâd ederler.
¡Allâme √ikâye eyler ki ba¡∂ı nisâya tedrîcle bîşi i†¡âm ederler √attâ o
hatun onunla taπaddî etmek mu¡tâdı olur, ona ma∂arratı olmaz lâkin o
hatuna cimâ¡ eden kimse ¡ale‘l-fevr helâk olur.134
134 Ve dahi √ikâye ederler ki menbiti olan diyârın ahâlîsi onunla taπaddî ederler, onlara ma∂arratı olmaz. Ve πurebâ dahi diyâr-ı â«erden gelip o diyârda ekl eylese
ona dahi ma∂arratı olmaz, sınırından «âric ma√allde ekl edenleri helâk eyler.
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Pes beden-i insânda fâ¡il olan nesneler üç …ısm oldu, onlar πıdâ ve devâ
ve ≠ü’l-«â§§adır. Lâkin ba¡∂ı mütenâvel-i vâ√idde bu üç fi¡lden ikisi ma¡an
bulunmakla bi-√asebi‘l-istifrâπ mütenâvelin fi¡li altı …ısma bâliπ oldu:
Evvelkisi mütenâvelin fi¡li fa…a† ¡un§uru ile olup ona πıdâ-i mu†la…
derler.
İkincisi fa…a† keyfiyyeti ile olur, ona mu†la…an devâ derler.135
Üçüncüsü fa…a† §ûret-i nev¡iyyesi ile olur, ona fâ¡il bi‘l-«â§§a derler.
Dördüncüsü mâddesi keyfiyyeti ile ma¡an olur, ona πıdâ-i devâî derler.
Beşincisi mâddesi ve §ûret ile ma¡an olur, ona πıdâ-i ≠ü’l-«â§§a derler.
Altıncısı keyfiyyeti ve §ûreti ile ma¡an olur, ona devâ-i ≠ü’l-«â§§a derler.
Ve ba¡∂ı kerre §ûretiyle fâ¡il olan ≠ü’l-«â§§aya dahi devâ ı†lâ… ederler.
El-ân biz bu mebâ√i&-i sâbı…adan mebâ√i&-i âtiyeye rücû¡ ve na…l-i
kelâm edip deriz ki mütenâvel ya¡nî me™kûl olan nesnelerin ke≠âlik bedenin taşrasından müsta¡mel olan le†û« ve kimâd ve ∂ımâd gibi nesnelerin
ba¡∂ısına √ârr deriz ve ba¡∂ısına bârid deriz. ◊ârrdan bi’l-fi¡l √arâreti ve
bâridden bi’l-fi¡l bürûdeti murâd eylemeziz belki √arâret ve bürûdetten
bizim ebdânımızın bürûdetinden ek&er olan bi’l-…uvve √arâreti ve bürûdeti
murâd eyleriz.
Ve bizim bu …uvvetten murâdımız o …uvvettir ki o …uvvetin √âmili olan
mütenâvel edviyede bizim ebdânımızın √arâret-i πarîziyyesi fi¡l ve te™&îr
edince …adar o mütenâvelin √arâret ve bürûdetleri kâmine ve ma«fiye
olup o …uvvet @âhir olmaz, kaçan bizim √arâret-i ebdânımızdan o …uvvetin √âmili münfa¡il oldukta o mütenâvelin √arâret ve bürûdeti @uhûr edip
«ârice çıktıkta o zamân mütenâvel bi’l-fi¡l √ârr olup bedenimizi tes«în eder
veyâ«ûd bi’l-fi¡l bedenimizi tebrîd eder ve bi’l-…uvve √ârr olan bi’l-fi¡l ve
ke≠âlik bi’l-…uvve bârid olan bi’l-fi¡l bârid olur.
Ve ba¡∂ı kerre biz …uvveyi cevdet ve isti¡dâd ma¡nâsına ı†lâ… eyleriz,
me&elâ kibrît bi’l-…uvve √ârrdır deriz, o …uvveden kibrîtin √arârete cevdet
ve isti¡dâdını murâd eyleriz ya¡nî bizim bedenimizin √arâreti o kibrîte te™&îr
etmeksiz kibrîtte √arâret @uhûru mümkin olur. Ve ba¡∂ı kerre biz mürekke135 Lâkin meşhûrda kendide πıdâiyyet ve devâiyyet cem¡ olan mütenâvelde eger
πıdâiyyet πâlib olur ise ona πıdâ-i devâî derler, eger devâiyyet πâlib olur ise ona
devâ-i πıdâî derler, πâlibi ta…dîm ederler.
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bin besâyı†-ı ¡anâ§ırdan ¡ârı∂ olan mizâcın keyfiyyâtından πâlib olan keyfiyyete iltifât edip her hangi keyfiyyet πâlibe ise ona …uvvet ı†lâ… eyleriz,
me&elâ √arâret πâlibe ise bi’l-…uvve √ârr ve bürûdet πâlibe ise bi’l-…uvve
bâride deriz, ebdânımızda olan √arâret-i πarîziyyenin o mürekkebde te™&îrine ve ¡ameline na@ar ve iltifât eylemeziz. Ve ba¡∂an olur ki biz bi’l-…uvve
filân devâ √ârrdır ve filân devâ bâriddir deriz ve …uvveden meleke murâd
eyleriz, bu ma¡nâca …uvvetin na@îri kâtibin kitâbeti terki va…tinde olan
…uvve-i kitâbeti ve melekesi olur. Ve ifsâd-ı bedene olan bîşin …uvveti bu
nev¡den olur.
İsti¡dâd ma¡nâsına olan …uvvet ile meleke ma¡nâsına olan …uvvetin far…ı
budur ki isti¡dâd ma¡nâsına olan …uvvetin √âmilini biz ebdânımızda olan
√arâret-i πarîzîye i√âle-i @âhire ile i√âle edip o dahi isti√âle-i @âhire ile
isti√âle eylemedikçe «ârice «urûc edip o …uvvet fi¡le çıkmaz. Ammâ meleke
ma¡nâsına olan …uvvetin √âmili bedene evvel-i mülâ…âtında veyâ«ûd «afî
ve ednâ isti√âleden sonra fi¡le çıkar, isti√âle-i @âhire vü tâmmeye mu√tâc
olmaz, semm-i ef¡înin fi¡li evvel-i mülâ…ât ile ¡ârı∂ ve √âdi& olur ve semm-i
bîşin fi¡li ednâ isti√âleden sonra √âdi& olur.
Ve …uvve-i ûlâ ile …uvve-i &âniye arasında bir …uvvet dahi vardır ki ona
…uvve-i mütevassı†a derler, o …uvvet-i mütevassı†a fi¡lini işlemekte mücerred ebdânımıza mülâ…âtı veyâ«ûd ednâ isti√âlesi o …uvvete kifâyet eylemez ve isti√âle-i tâmmeye dahi mu√tâc olmaz belki o …uvvet beyne’l-…ıllet
ve’l-ke&ret mütevassı†a olan isti√âle ile fi¡le çıkar, semmiyyetli devâların
…uvveti bu mi&lli olur, şevkerân ve benc ve afyûn gibi.
¡Allâme, İbn Cümey¡‘e ¡azv edip der ki bu ≠ikr olunan edviye-i semmiyye
devâiyyette …uvve-i ûlâya müşârik olur ya¡nî isti¡dâd ma¡nâsına olan
…uvvete müşterek olur ve semmiyyette …uvvet-i &âniyeye müşârik olur ya¡nî
meleke ma¡nâsına olan …uvveye şerîk olur.
Bundan sonra biz deriz ki keyfiyyât-ı erba¡adan her biri dört mertebe
ve dört derece üzere kılındı: İ¡tidâli mütecâviz olan, me&elâ √arâret dört
derece üzere kılınıp ba¡∂ı edviyeye derece-i ûlâda √ârr ve ba¡∂ı â«ere
derece-i &âniyede √ârr ve birine dahi derece-i &âli&ede √ârr ve bir πayrıya
derece-i râbi¡ada √ârr derz. Bâ…î keyfiyyetler ya¡nî bürûdet ve yübûset ve
ru†ûbette dahi bu dört dereceyi i¡tibâr eyleriz:
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Ve mütenâvel olan edviyenin keyfiyyeti √asebiyle beden-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 olunmayıp tekrâr-be-tekrâr lems olunmadıkça bedende olan √arâret ve bürûdet-i zâyideler ma√sûs olunmayıp ancak
tekerrür-i lems ile keyfiyyet-i tes«în ve keyfiyyet-i tebrîd √iss olunur ise
ona derece-i ûlâda √ârr veyâ«ûd derece-i ûlâda bârid ı†lâk olunur.
Eger edviyenin keyfiyyeti bu dereceyi mütecâviz olup lâkin beden-i
insânda o keyfiyyetin ∂arar-ı beyyini olmaz ise ona derece-i &âniye tesmiye
olunur. Keyfiyyetin derece-i &âniyede i¡tidâl-i bedenden tecâvüzü bi’≠-≠ât
ef¡âl-i †abî¡iyyeyi mecrâ-yı †abî¡îsinden i«râc eylemez lâkin ba¡∂ı kerre
ef¡âl-i †abî¡iyyeyi bi’l-¡ara∂ mecrâsından i«râc eyleyip derece-i &âniyede
olan keyfiyyet ile beden-i insân muta∂arrır olur.
¡Allâme der ki bu ≠ikr olunan bi‘l-¡ara∂ ∂ararın iki veche i√timâli vardır:
Vech-i evvel budur ki edviye-i müshilede olan müfredâtın ek&eri derece-i
&âniyede √ârr olur, [48a] pes edviye-i müshile ishâli ifrâ† eylese lâ-ma√âle
ifrâ†-ı ishâl ef ¡âl-i †abî¡iyyeyi mecrâ-yı †abî¡îsinden bi’≠-≠ât i«râc etmekle
bi’l-¡ara∂ derece-i &âniyede olan tes«în ef ¡âl-i †abî¡iyyeyi mecrâsından
taπyîr etmiş olur onun için ki ef ¡âli mecrâsından o edviyenin i«râcı müshil
olduğu √asebiyle olur, derece-i &âniyede √ârr olduğu √asebiyle olmaz. Ve
vech-i &ânî budur ki derece-i &âniyede √ârr olan edviye-i müshile bedende
olan mevâdd-ı kâmine vü mû≠iyeyi √arâreti √asebiyle i≠âbe ve tesyîl edip
o mâdde-i mû≠iye-i sâile seyelânı √asebiyle ef ¡âl-i †abî¡iyyeyi mecrâsından
bi’≠-≠ât taπyîr eder ve derece-i &âniyede olan keyfiyyet-i tes«în o mâdde-i
mû≠iyeyi mu√arrik olmakla bi’l-¡ara∂ ef ¡âli mecrâsına i«râc etmiş olur.
Velâkin derece-i &âniyede i¡tidâli mücâviz olan keyfiyyet ke&ret-i isti¡mâl ile
ba¡∂ı kerre bi’≠-≠ât dahi ef ¡âli mecrâ-yı †abî¡îsinden i«râc edip bedeni ı∂râr
eder lâkin keyfiyyeti derece-i &âli&eye bâliπ olmak √asebiyle i«râc eylemez
belki tenâvülün tekerrürü ve teke&&ürü √asebiyle i«râc ve ı∂râr eyler.
Ve eger keyfiyyet-i edviyenin fi¡li derece-i &âniyeyi tecâvüz edip ve
ef¡âl-i †abî¡iyyeye ∂arar-ı beyyini olup lâkin ihlâk-i nüfûs ve istihlâk-i
ebdân mertebesine bâliπ olmaz ise ona derece-i &âli&e derler.
Ve eger keyfiyyet-i edviye derece-i &âli&eyi dahi tecâvüz edip ebdân-ı
ifsâd edecek mertebeye bâliπa olur ise ona derece-i râbi¡a tesmiye olunur.
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Ve keyfiyyeti derece-i râbi¡aya bâliπa olup bedeni ifsâd eden edviyeye
edviye-i semmiyye derler; o keyfiyyet-i zâideden semmiyyet √âdi& olur ve
ifsâd-ı ebdân o keyfiyyetten √â§ıl olan semmiyyetin √ükmü ve e&eri olur.
Ammâ o nesneler ki §ûret-i nev¡iyyesi bi-cümleti’l-cevâhir ebdânı ifsâd
eder, onlara mu†la…an sümûm tesmiye olunur.
¡Allâme der ki bu mes™elede biz kelâmı bas† edip deriz ki bi-§ûretihi‘nnev¡iyye mû≠î olup sümûm tesmiye olunan nesneler «âlî değildir ki yâ
√ayvân olur yâ«ûd nebât olur yâ«ûd cemâd olur. Ve √ayvân-ı mû≠î dahi
cümleten ebdâna mû≠î olur veyâ«ûd ba¡∂ı eczâsı mû≠î olur. Bi-cümletin
bedene mû≠î olan √ayvân dahi bi-cevherihi mû≠î olur veyâ«ûd bi’l-¡ara∂
mû≠î olur.
Bi-cümleti cevherihi mû≠î olan √ayvânlar vezeπa ve ∂afâdı¡-ı nehriyye
ve ∂afâdı¡-ı πayr-i nehriyye ve ümmü erba¡a ve erba¡în tesmiye olunan
√ayvân ki ona de««âletü’l-ü≠ün dahi derler dahi ≠erârî√ ve erneb-i ba√rî
ve …amletu’n-nesr gibi nesnelerdir.
Ammâ bi’l-¡ara∂ semm olanlar semek-i bârid136 ve şivâ-i maπmûm137
gibi nesnelerdir.
Ammâ bir cüz™ü ile semm olan √ayvândan bi-cevherihi mû≠î olan cüz™
ef ¡înin semmi ve ef ¡înin merâresi ve nemirin merâresi ve kelb-i mânın
merâresi ve ¡ara…u’d-dâbbe138 ve bey∂ü’l-√ırbâ139 ve iyyelin ya¡nî geyiğin
kuyruğunun †arafı mi&llidir.
Ammâ √ayvân-ı mû≠înin bi’l-¡ara∂ semm olan cüz™ü lu¡âbu’l-kelib ve
§avmı va…tinde insânın lu¡âbı ve mi¡dede fâsid olan leben ve dem-i câmid140
gibi nesnelerdir.
Ve mû≠î olan nebâttan bi-cümletihi mû≠î olanlar «arba…-ı esved ve
πârî…ûn-ı esved ve bîş ve fu†r-ı esved ve kem™e-i esved gibi nesnelerdir.
Ve ba¡∂ı eczâsı §ûret-i nev¡iyye √asebiyle mû≠î olan nebât &âfsiyâ ve
lübb-i bezr-i …a†ûnâ gibi nesnelerdir.
136 Ya¡nî balığın sovuğu.
137 Ve o la√m-ı meşvî ki ağzı kapalı …ıdrda şeyy olmuş ola.
138 Ya¡nî at mi&lli √ayvânın teri semmdir, o teri içen kimsenin yüzü göverir ve şişer
ve bedeninden kötü kokular seyelân eder.
139 ◊ırbâ bir √ayvândır ki dâimâ şemse isti…bâl edip şems ile ma¡an deverân eder.
140 Dem mi¡dede cümûd eyledikte semm olur.
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Bi’l-¡ara∂ cüz™[ü] mû≠î olan nebât küsbü’l-«ırva¡-ı ¡atî… ve küsb-i simsim-i ¡atî… ve lübûb-ı müteπayyire gibi nesnelerdir.
Ammâ câmid olan mû≠î isfîdbâc ve mertek ve √abîn ve zernî« ve bunlar
mi&lli nesnelerdir.
Ve ef ¡î semminin ∂ararı ef ¡înin enfesi veyâ«ûd §ınfının i«tilâfı ile mu«telif olur:
Evvelin beyânı budur ki 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 …adar olur, levni sevâda mâil olur ve gözleri √umrete mâil olur ve başı ince ve √iddetli olur. O ef ¡înin cu√runa ya¡nî
çukuruna …arîb olan her nesne mu√teri… olup yanar, o √ucrun e†râfında
nebât bitmez ve kuşlar o çukura …arîb olmaz ve yol uğratmazlar, o √ucra
uğrayan kuş meyyiten su…û† eder. O √ayyenin ba§arı her neye vâ…i¡ olsa
sâ¡atince ölür ve erir §adîd olur. Ve o √ayyenin ba§arı i§âbetinden helâk
olan meyyite …arîb olan √ayvânlar dahi helâk olur. Ve feresi o ef ¡î le≠¡ edip
soksa sâ¡atince o feres ölür ve üzerinde râkib var ise o râkib dahi ölür. Ve
ba§arı vâ…i¡ olmayıp mücerred rum√ ile râkib lems eyle[se] râkib ve feres
ikisi dahi ölür.
Ve efâ¡îden bir nev¡ ef ¡î dahi vardır ki ona √armânâ derler, §ıfatı ve
te™&îri evvelen ≠ikr eylediğimiz ef ¡îye …arîb olur lâkin †ûlü ≠ikr olunan
mükellelden ziyâde olur.
Ve bir nev¡ ef ¡î dahi vardır ki ona bezzâ…a derleri o bezzâ…anın ledπından √iss ve √areket bâ†ıl olur √attâ ledπ eylediği √ayvân mesbût gibi olur
ve meldûπunun boynuna mültevî olur ya¡nî sarılır ve ledπından küzâz ve
πaşy √âdi& olur ve ledπı va…tinde başını yukarı kaldırıp semmini büzâ… gibi
saçar ve soktuğu ma√allden siyâh kan akar sonra o meldûπa gözünü yummamak ¡ârı∂ olup üç günden ziyâde sağ kalmaz.
Ve efâ¡îden ba¡∂ıdır ef ¡î-i mu…arrene. O ef ¡înin †ûlü bir ≠irâ¡dan iki
≠irâ¡a varınca …adar olur ve başında iki nütû™ ya¡nî boynuz gibi yumru nesneler olur ve levni reml ya¡nî …um levninde olur ve @ahrı ve ba†nı üzere
fülûs gibi pullar olur ve ar∂ üzere lü&û…u olur ya¡nî fesâd ve yaşlığı olur.
Ve efâ¡îden bir nev¡e dahi li√âiyye derler, onun li√yeleri kebîr olur, onun
te™&îri ≠ikr olunan √armânâ te™&îri gibi olur.
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Ve bir nev¡ ef ¡î dahi vardır ki boynu yassı ve ¡arî∂ olur ve ledπından ≠ikr
olunan ¡avârı∂lar bunda dahi ¡ârı∂a olur ve meldûπ olan ma√all mu«a∂∂ar
olur ya¡nî yeşil ve a«∂ar olur ve telehhüb ve te™ekkül eder ve onun ledπ
eylediği ek&eriyyâ üç sâ¡atte ölür.
Bu ≠ikr eylediğimiz a§nâf ve envâ¡ın cümlesine a§lâl derler. “A§lâl”
“§ıll”ın cem¡idir, “§ıll”ın ma¡nâsı ru…ye müfîd olmayan √ayye demektir.
Cenâb-ı ◊a……’ın nev¡-i beşere kemâl-i ¡inâyetindendir ki bu ≠ikr olunan
envâ¡-ı efâ¡î √ucrundan cidden nâdir «urûc ederler ve o nâdiren «urûcları
dahi ev…ât-ı ma¡rûfede olup o zamânlarda o efâ¡înin bulunduğu ma√allin
ahâlîsi i√tirâz üzere olur.
Ve efâ¡îden bir nev¡e dahi nezzâfe derler, bu nev¡ ef ¡î cidden rediyye
olur, ba†nı §ulb olur, üzerinde siyâh ve beyâ∂ no…†alar olur ve †ûlü
mu…arrene tesmiye olunan ef ¡î †ûlüne …arîb olur ki onun †ûlü bir ≠irâ¡dan
iki ≠irâ¡a varınca …adardır. Ve nezzâfenin re™si da…î… olur ve ≠enebi ya¡nî
kuyruğu ağır √areket eder, esnânı müsteviye ya¡nî dişleri müsteviye ve
berâber olur.
Ve efâ¡îden bir nev¡ dahi mu¡a††ışe derler, onun †ûlü bir şibr olur ve
bedeni üzere â&âr-ı §ufr olur, başı §aπîre ve boynu πalî@ olur ve kuyruğu
ince olur, meşy va…tinde kuyruğunu yukarı kaldırır, ledπ ettiği kimseye
iltihâb-ı şedîd ve ¡a†aş ¡ârı∂ olur ve dâimâ şürb eder lâkin meşrûbu bevl
olup √ârice çıkmaz ve ¡a†aşı sâkin olmaz belki ba†nı müntefi« olur ve şişer
ba¡dehu helâk olur.
Ve efâ¡îden bir nev¡e dahi …affâze derler, o ef ¡î √ayye-i §aπîre vü …a§îre
ve cidden da…î…a ve ince olur, gördüğü kimseye vü&ûb edip √amle eder ve
sıçrar ve eşcârda saklanır ve i«tifâ eder ve nefsini o gördüğü kimseye remy
edip atar ve gördüğüne müteveccih olup ve&be eder ve ledπ eder ve meldûπuna veca¡-ı şedîd ve verem ¡ârı∂ olur.
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 münseli«
olur, soyulur ve üzerine basan kimsenin ayağı derisi soyulur. Ve o √ayyenin
ledπ eylediği kimseye mu¡âlece eden †abîbin dahi elinin derisi münseli« olur.
Ve efâ¡îden bir nev¡ ef ¡î dahi vardır ki onun iki başı olur, iki [48b] vechi
√asebiyle iki cihete meşy edip yürür.
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Ve efâ¡îden bir nev¡e dahi πabrâ derler, o nev¡ √ayyenin levni πubâr
levni olur, boz renklidir; ledπ eylediği kimse müdâvât eylemezse iki şehrden sonra helâk olur.
Ve efâ¡îden bir nev¡e dahi «arşâ derler, elli günden sonra «arşânın meldûπu helâk olur müdâvât eylemez ise.
Ve bir nev¡ ef ¡îye dahi berşâ derler, meldûπu müdâvât eylemez ise kırk
günden sonra helâk olur.
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
…alîl olur.
Ve bir nev¡ √ayye dahi √ayyetü’l-mâdır; bunun ma∂arratı √ayye-i büyûttan dahi …alîle olur.
Ve √ayyâttan bir nev¡e dahi esved-i sâli« derler, o √ayye √azîrân ve temmûz aylarında hâyice olur ve …uvvetlenir ve o iki ayda ledπ eylediği kimse
helâk olur.
Ve √ayyât-ı rediyyelerden bir nev¡ √ayye dahi vardır ki ona tinnîn derler, o nev¡in vücûdu ek&eriyyâ 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 §ufret-i yesîreye mâil olur
ve fekk-i süflânîsinde ya¡nî alt çenesinde ≠e…an mi&âlinde bir şey™ olur ve
ağızları ziyâde ile geniş olur; o tenânîn için kaşlar olup gözlerini örter. Bu
≠ikr olunan efâ¡î ve √ayyâtın envâ¡-ı mu«telifesi idi.
Ammâ her bir nev¡den bi-√asebi’l-a§nâf mu«telif olanların beyânı budur
ki ≠ükûr ve inâ& cihetinden far…ı erkeğin ledπı dişisinin ledπından eşedd ve
erde™ olur, erkeğin mizâcında √iddet ve semmiyyetinde ke&ret olmak √asebiyle. Ve ke&ret-i enyâb ile erkek dişiden far… olunur. Erkeğin nâbı iki ¡aded
olur ve dişinin nâbları ziyâde ve ek&er olur ve bâ¡i&i budur ki √ayye-i ün&ânın mizâcları bârid olur ve bürûdet-i mizâc ke&ret-i enyâbı îcâb eder ve
√ayye-i ≠ekerin mizâcı √ârr olup ziyâde nâba mu√tâc olmaz.
Ve her nev¡ √ayye ve ef ¡înin ef ¡âli bi-√asebi’l-cism mu«telif olduğunun
beyânı budur ki cismi ¡a@îm olan √ayyenin semmi ke&îr olur ve cü&&esi §aπîr
olanın semmi …alîl olur.
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Ve mekân cihetinden mu«telif olduklarının beyânı budur ki mesken
ve me™vâsı me¡â†ış ya¡nî susuz yerlerin ve beriyyelerin ve cibâlin √ayyâtı
eşedd ve erde™ olur ve evdiyede ya¡nî derelerde olan ve ke&îrü‘l-miyâh olan
mevâ∂i¡in √ayyâtının redâ™eti …alîle olur.
Ve imtilâ cihetinden i«tilâfları √ayye-i câyi¡a ya¡nî aç olan √ayyenin
ma∂arratı ve redâ™eti ziyâde olu, ammâ mümteli™e ve tok olan √ayye câyi¡a
…adar rediyye olmaz.
Ve zamân cihetinden i«tilâfları √ayye-i §ayfiyye şiteviyyeden erde™ olur.
Bu ma…âma gelince …adar bas† ve taf§îl ¡Allâme’nin îrâd eylediği
ma…âldir. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki:
Yine kelâmı baştan bed™ edip deriz ki bi’l-cümle bedene vârid olup
o vârid ile ebdân arasında fi¡l ve infi¡âl cârî olan ma†¡ûm ve meşrûb «âlî
olmaz ki yâ bedenden müteπayyir olup kendi bedeni taπyîr eylemez
veyâ«ûd bedenden o ma†¡ûm hem müteπayyir olur ve hem bedeni taπyîr
eder veyâ«ûd o ma†¡ûm müteπayyir olmaz velâkin kendi bedeni taπyîr eder.
Ve …ısm-ı evvel ya¡nî bedeni taπyîr edip kendi bedenden taπayyür-i
mu¡teber ile müteπayyir olmayan dahi «âlî olmaz ki yâ bedene teşebbüh
edip cüz™-i beden olur veyâ«ûd teşebbüh edip cüz™-i beden olmaz. Bedene
teşebbüh edip cüz™-i beden olana mu†la…an πıdâ tesmiye olunur; bedene
teşebbüh etmeyip ve cüz™-i beden olmayana devâ-i mu¡tedil tesmiye olunur.
Ammâ bedeni taπyîr edip ve bedenden müteπayyir olan mütenâvel ve
ma†¡ûm evvelâ bedenden müteπayyir olup ve müteπayyir olduğu gibi o
müteπayyir bedeni taπyîr ettikten sonra …able ifsâdi’l-beden yine o mütenâvel bedenin taπyîri ile müteπayyir olup fesâda mü™eddî ve …uvveti zâil olup o
mütenâvel bedene teşebbüh eder ise ya¡nî cüz™-i beden olur ise ona πıdâ-i devâî
derler; eger cüz™-i bedene teşebbüh eylemez ise ona mu†la…an devâ derler.
Eger o mütenâvel bedende müteπayyir olup ve bedenden müteπayyir olduğu gibi bedeni dahi taπyîr edip bedenden bedenin fesâdını …â†ı¡
taπayyür-i â«er ile &âniyen müteπayyir olmaz ise ona devâ-i semmî derler.
Ammâ bedeni taπyîr edip bedenden kendi müteπayyir olmayan mütenâvele
mu†la…an semm tesmiye olunur.141
141 Bu ta…sîm üzere bedene vârid olan altı …ısmdır: πıdâ-i mu†la…, devâ-i mu†la…,
devâ-i mu¡tedil, devâ-i πıdâî, πıdâ-i devâî, devâ-i semmî.
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İşbu …ısmda mütenâvel bedenden müteπayyir olmaz dediğimiz, √ârr-ı
πarîzî o mütenâvelde te™&îr eylemez demek değildir belki ek&er-i sümûm
lâ-ma√âle √ârr-ı πarîzî ile mütesa««in olmadıkça ifsâd eylemez belki
bedenden o mütenâvel müteπayyir olmaz dediğimizden murâdımız o
mütenâvelin §ûret-i †abî¡iyyesi müteπayyir olmaz ve ¡alâ-†abî¡atihi ve
§ûretihi bâ…ıye iken bedeni ifsâd eder demektir. Lâkin o semm olan
mütenâvelin ba¡∂ısının †abî¡atı √ârr olmakla √ârr-ı πarîzî onun †abî¡atına ve
«â§§ıyetine ta√lîl-i rû√ta i¡ânet eder, ef¡înin ve bîşin semmi gibi. Ve ba¡∂ı
â«erînin †abî¡atı bâride olup o semmin †abî¡atına «â§§ıyeti rû√u icmâd ve
îhânda ya¡nî vehn vermekte mu¡în olur, ¡a…rebin ve şevkerânın semmleri
gibi. Ve bi‘l-cümle bedeni taπdiye eden mütenâvel â«irü‘l-emr bedeni
taπyîr-i †abî¡î ile taπyîr eder ya¡nî bedeni tes«în eder onun için ki lâ-ma√âle
bedeni taπdiye eden mütenâvel deme isti√âle eder ve dem-i bedeni tes«în
eder √attâ «ass ya¡nî marul dedikleri nebâtın †abî¡atı bâride iken ve ke≠âlik
…ar¡ ya¡nî kabak dahi bi’†-†ab¡ bârid iken deme isti√âlelerinde bedeni tes«în
ederler lâkin bu tes«îne biz taπyîr ı†lâ… eylemeziz ve taπyîrden bu tes«îni
murâd eylemeziz, zîrâ πıdâ deme isti√âle eyledikte πıdânın bedeni tes«îni
lâzım gelir belki o mütenâvel bedeni taπyîr eylemez dediğimizde taπyîrden
murâdımız o mütenâvelin §ûret-i nev¡iyyesi bâ…ıye iken bedeni taπyîr eylemez demek olur.
Ve devâ-i πıdâî bedenden münfa¡il ve müte™e&&ir olup evvelâ §ûret-i
nev¡iyyesiyle isti√âle eder ba¡dehu beden dahi bi-keyfiyyetihi o isti√âle
eden devâ-i πıdâîden münfa¡il ve müsta√îl ve müte™e&&ir olur lâkin bedenin
bi-keyfiyyetihi devâdan isti√âlesi iki vechle olur:
Evvelkisi o devâ edviye-i bârideden olup bedenden isti√âle eder. Edviye-i bâride √ârr-ı πarîzîden müte™e&&ir olup bürûdeti @âhir olduğundan sonra
bedeni tebrîd eder o devânın §ûret-i nev¡iyyesi demin §ûret-i nev¡iyyesine
isti√âle edince …adar. Kaçan §ûret-i deme o devâ isti√âle eylese demin
†abî¡atı sü«ûnet üzere olmakla beden dahi mütesa««in olur lâkin edviye-i
bâride-i πıdâiyye deme ba¡de’l-isti√âle keyfiyyet-i a§liyye-i †abî¡îsinden
keyfiyyetün-mâ bâ…ıye kalmakla o demin sü«ûneti nev¡un-mâ bürûdete
mâile olur, nitekim «ass ya¡nî maruldan mütevellid olan demde bürûdetten
bir nev¡ bürûdet √â§ıl olduğu gibi.
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Ve bedenden edviye-i πıdâiyyenin te™&îrinin ikincisi edviye-i πıdâiyye-i
√ârrenin isti√âlesidir, me&elâ &ûm mi&lli devâ-i πıdâînin evvelâ mi¡dede
√arâreti @uhûr eder ve kebidde deme isti√âle eylediğinden sonra dahi √arâreti bâ…ıye olur cüz™-i beden olunca …adar.
Ve edviye-i πıdâiyye iki …ısm üzere olur: ¢ısm-ı evvel o edviyedir ki
o edviye devâiyyete πıdâiyyetten a…reb olur. İkinci …ısm o edviyedir ki o
edviye πıdâiyyete devâiyyetten a…reb olur.
Ke≠âlik πıdânın nefsi dahi a…sâm-ı müte¡addideye mün…asım olur: Ba¡∂ı
πıdânın †ab¡ı cevher-i deme …arîb olur, şarâb, mu««-ı bey∂ ya¡nî yumurtanın
sarısı ve mâu’l-la√m142 gibi. Ve ba¡∂ı πıdâ dahi cevher-i deme bu me≠kûrlardan …alîlen ba¡îd olur, «ubz ve la√m mi&lli nesne gibi. Ve ba¡∂ı πıdâ dahi
cevher-i deme cidden ba¡îd olur, aπdiye-i devâiyye mi&lli nesneler gibi.
Ve yine biz deriz ki πıdâ √âl-i bedeni kemmiyyeti ve keyfiyyeti ile taπyîr
eder. Keyfiyyeti ile bedeni taπyîrinin ≠ikri mürûr eyledi. Ammâ kemmiyyeti ile taπyîr eylediğinin beyânı budur ki πıdânın bedeni bi-√asebi’l-kemmiyye taπyîri ba¡∂ı kerre πıdâ …adr-i √âcetten ziyâde olup to«me ve süded
îcâb eder ba¡dehu ¡ufûnete mü™eddî olmakla olur ve ba¡∂ı kerre …adr-i √âcetten no…§ân olup ≠übûle mü™eddî olmakla olur. Ve πıdânın kemmiyyette
ziyâdeliği dâimâ müberrid olur lâkin o πıdâya ¡ufûnet ¡ârı∂a olur ise o va…t
kemmiyyet-i zâide tes«în-i beden eder, zîrâ ¡ufûnet √arâret-i πarîziyyeden
√âdi& olduğu gibi ¡ufûnetten [49a] dahi √arâret-i πarîbe √âdi& olur.
Ve yine πıdânın ba¡∂ısı la†îf ve ba¡∂ı ke&îf ve ba¡∂ı â«eri dahi mu¡tedil
olur: La†îf o πıdâdır ki ondan dem-i ra…î… tevellüd eder. Ve ke&îf o πıdâdır
ki ondan dem-i &e«în tevellüd eder. Bu a…sâmdan her birisi yâ ke&îrü’t-taπdiye olur veyâ«ûd taπdiyesi yesîr ve …alîl olur:
La†îf olup taπdiyesi ke&îr olan πıdâ şarâb ve mâu’l-la√m ve müsa««in
mu««-ı bey∂ veyâ«ûd nîm-birişt143 gibi, bu me≠kûrların ek&er-i eczâları
πıdâya ya¡nî a«lâ†a isti√âle edip fa∂lası ve &üflü …alîl olur.
142 “Mâu’l-la√m”dan murâd …ar¡a ve enbî… ile ta…†îr olunmuş et suyudur diye mu§arra√tır.
143 Nîm-birişt odur ki yumurta …ışrından i«râc olunup su içinde pişerse birden yüze
varınca …adar sayı mi…dârı âteşte durmakla √â§ıl olur. Eger kabuğu içinde pişerse
üç yüz sayı sayılınca …adar âteşte durmakla olur, bunlardan no…§ân olur ise ona
bey∂-i müsa««an derler.
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Ve ke&îf olup πıdâiyyeti …alîl olanlar cübn ve …adîd ve bâdincân mi&lli
nesnelerdir, zîrâ bu me≠kûrların eczâsından deme isti√âle eden cüz™leri
…alîl olur.
Ve la†îf olup …alîlü’l-πıdâ olan aπdiye cüllâb ve …ıvâm ve keyfiyyeti
mu¡tedile bu…ûl ve &imârdan tuffâ√ ve rummân mi&lli nesneler gibi.
Ve ke&îf olup ke&îrü’l-πıdâ olan bey∂-i meslû…144 ve la√m-ı ba…ar mi&lli
πıdâlardır.
Ke≠âlik bu a…sâmdan her biri yâ rediyyü’l-keymûs145 olur ya¡nî a«lâ†ı
rediyye olur veyâ«ûd keymûsu ma√mûd olur:
La†îf ve ke&îrü’l-πıdâ olup keymûsu ma√mûd olan yumurta sarısı ve
şarâb ve mâu’l-la√m mi&lli nesnelerdir.
Ve la†îf ve …alîlü’l-πıdâ olup keymûsu redî olan fücl ya¡nî turp ve «ardal
ve bu…ûlün ek&er-i envâ¡ı mi&lli nesnelerdir.
La†îf ve ke&îrü’l-πıdâ olup keymûsu redî olanlar riye ve nevâ√i∂146 mi&lli
nesnelerdir.
Ke&îf ve ke&îrü’l-πıdâ olup keymûsu √asen olan bey∂-i meslû… ve bir
yaşına girmiş koyunun eti mi&llidir.
Ke&îf ve ke&îrü’l-πıdâ olup keymûsu redî olan aπdiye la√m-ı ba…ar ve
la√m-ı ba†† ve la√m-ı feres gibi aπdiyelerdir.
Ve ke&îf ve …alîlü’l-πıdâ olup keymûsu redî olan la√m-ı …adîd mi&llidir.
Ve bu cümle-i me≠kûreden sen mu¡tedil olanları bulur ve bilirsin ya¡nî
ke&âfet ve le†âfetinde mu¡tedil olanları bilirsin.
Şâri√ ¡Allâme der ki ke&îrü‘l-πıdâ √asenü’l-keymûsun mu¡tedili √avlî
ya¡nî bir yaşında olan ma¡iz ya¡nî keçi ve koyun la√mıdır ve «ubz-ı na…îdir.
Ke&îrü’l-πıdâ ve rediyyü’l-keymûs olanların mu¡tedili …unnebî† ve kerneb
mi&llilerdir ya¡nî karınbat ve lahanadır, zîrâ bu ikisi mâ-ı la√m gibi la†îf
değildir ve la√m-ı ba…ar gibi πalî@ dahi değildir. ¢alîlü’l-πıdâ ve √asenü’l-keymûsun mu¡tedili lift ya¡nî şelcem gibidir. ¢alîlü’l-πıdâ rediyyü’l-keymûsun mu¡tedili cizr ya¡nî havuç gibi nesnelerdir.
144 Su içinde tamâmen pişmiş yumurta ki ona hâ∂ırlop derler.
145 Me™kûl mi¡dede †ab« olundukta ona keylûs derler, ammâ kebidde †ab« olup a«lâ†
√â§ıl oldukta ona keymûs derler.
146 “Nevâhi∂” güğercin palazı.
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el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-A√vâli’l-Miyâhi
Erkân-ı erba¡adan su bir rükndür, zîrâ her cism terkîb-i evvelî ile dört
rüknden mürekkebdir, o rüknler türâb, mâ, havâ, nârdır. Ve bu dördün
biri sudur lâkin evvel-i erkân-ı erba¡anın içinden ma«§û§an suyun bir √âli
vardır, zîrâ su πıdâya müdâ«il olur; türâb ve havâ ve nâr onlar πıdâya
müdâ«il olmazlar.147 Lâkin suyun πıdâiyyeti olmaz. Ve πıdâya müdâ«alesi
onun içindir ki su πıdâyı mecârî-i ∂ayyi…aya tenfî≠ eder ve πıdânın
…uvâsını ı§lâ√ eder. Ve su πıdâ olmaz dediğimiz onun içindir ki πıdâda iki
…uvvet bulunmak lâzımdır, biri …uvvet-i …arîbe ve biri …uvvet-i ba¡îdedir.
¢uvve-i …arîbe πıdânın deme isti√âlesi …uvvetidir ve …uvve-i ba¡îde πıdânın cüz™-i ¡u∂va isti√âlesi …uvvetidir. Su cism-i basî† olmakla suda §ûret-i
demeviyyete isti√âle …uvveti olmaz, ke≠âlik §ûret-i ¡u∂vu …abûle isti√âle
…uvveti dahi olmaz mâdâm ki ¡anâ§ır-ı sâire ile terkîb olmadıkça. Lâkin su
bir cevherdir ki πıdâyı mecârîde akıtmağa mu¡în olur ve πıdâyı ter…î… edip
ı§lâ√ eder, onun ı§lâ√ı √asebiyle πıdânın §âli√i ¡urû…a nâfi≠ olur ve fa∂lası
me«ârice nüfû≠ edip mündefi¡ olur. Suda olan bu menfa¡atler için emr-i πıdâ
her √âlde suya mu√tâc olduğundan sunun me¡ûnetinden müstaπnî olunmaz.
Bu menfa¡atler suyun emr-i πıdâyı tetmîm ve tekmîl eylediğine müte¡alli…
menfa¡atleri ve mebâ√i&i idi, ammâ nefs-i mâdde olan mebâ√i& budur ki
su bi-√asebi’l-cevher nev¡-i vâ√id olup a§nâf-ı mânın mizâcları mu«telif
olmaz belki suların i«tilâfı cevher-i mâya mu«teli† olup keyfiyyetleri mu«telife olan nesnelerin πalebesi √asebiyle olur:
Ve bi’l-cümle suların ef∂ali ar∂-ı √urrede ya¡nî «âli§ toprakta olup o
ar∂ın toprağına a√vâli ve keyfiyyetleri πarîbe ve rediyye olan nesneler
mu«âli† olmayan ¡uyûnun ve çeşmelerin yâ«ûd ar∂-ı √aceriyyede olan ¡uyûnun suları olur. Taşlık olan yerlerin çeşmeleri ¡ufûneti …abûl eylemez ve
ta¡affünden ziyâde ba¡îd olur lâkin o ar∂-ı √urre çeşmelerinin suları güneşe
147 Mâ ¡anâ§ır-ı sâire ile terkîb olup mecmû¡-ı mürekkebe §ûret-i u«râ √âdi& olup
sûret-i mâiyyet zâile olduktan sonra lâ-ma√âle mâ πıdâ olur, zîrâ her πıdâ olan
nesneler ¡anâ§ır-ı erba¡adan mürekkebdir ve o ¡anâ§ırın biri sudur.
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ve riyâ√a küşâde ve açık olup cârî ve akar olanları ar∂-ı √acerî ve taşlık
ma√allde olan çeşme sularından «ayrlı ve fâideli olur, cereyân √asebiyle o
sular küşâdelikten fa∂îlet kesb ve ta√§îl eder.
Ammâ ar∂-ı √urrede olup rûzgâr ve güneşe karşı olan sular râkid olup
akmasa o râkid su güneşten ve rûzgârdan redâ™et kesb eder. Ve ar∂ın dibinde
olup mestûr olan sulardan açıkta olan mâ-ı râkid redî ve mu∂ırr olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki mesîli ve aktığı ma√aller †îniyye olan sular mesîli
√aceriyye olan sulardan «ayrlı ve nâfi¡ olur onun için ki †în suyu ten…ıye
eder, o suya mu«âli† olan ecsâm-ı πarîbe ve ecrâm-ı rediyyeleri †în a«≠ edip
revâ…ı kalır ve §âf olur. Ammâ √aceriyye o mertebe suyu ta§fiye eylemez
lâkin suyun mesîli olan †în √urre olur ise bu ta§fiyeyi eder.
Ammâ †în-i √ame™î ya¡nî çökek ta¡bîr olunan siyâh †în olur ise yâ«ûd
†în sebe«î ya¡nî çoraklı ve mâli√ olan †în mi&lli olur ise o mi&lli †înler suyu
ta§fiye eylemez.
Ve suda ke&ret olup cereyânı şedîd ve ziyâde olur ise ve ke&reti √asebiyle mu«âli†i olan ecsâm-ı πarîbeler suyun †abî¡atına isti√âle eder ise ve o
suyun akıntısı maşrı… cânibine ve «u§û§an maşrı…-ı §ayfî ya¡nî fa§l-ı §ayfta
güneşin doğduğu cânibe olur ise o su bi’l-cümle sulardan ef∂al ve «ayrlı
olur «u§û§an ki ev§âf-ı me≠kûresi olan suyun mebde™i ve çıktığı mev∂i¡
ba¡îd ola. Mebde™i ba¡îd olan sular mebde™i …arîb olandan ef∂al olur.
Ve akıntısı maşrı…a olan sudan sonra suların ef∂ali akıntısı şimâl cânibine olan sulardır. Ammâ akıntısı maπrib †arafına veyâ«ûd cenûba olan
enhârın ve ırmakların suları redîlerdir «u§û§an ki cenûb rûzgârları estikte
maπribe ve cenûba akan suların redâ™eti ve ma∂arratı ziyâde olur. ±ikr olunan fe∂âilde berâber ve mütesâvî olan sulardan mevâ∂i¡-i ¡âliyeden mün√adir olan sular πayr-i mün√adir olandan ef∂al ve enfa¡ olur.
Ve ≠ikr olunan ev§âf-ı fâ∂ılayı müstecmi¡ olan sunun ¡alâmâtı budur ki o
§ıfatlar kendide mevcûde olan sular ¡a≠b olur ve içildikte ta«ayyül olunur ki
o suda √alâvet vardır ve tatlıdır ve «amr o suyu çok götürmez ya¡nî «amrın
…uvvetini keser ve keyfiyyetini ta¡dîl için o ev§âf §â√ibi olan suyu «amra
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«al† edip karıştırır isen o suyun …alîli «amrı ta¡dîl eder, ammâ sâir sulardan
«amr karıştırılır ise o karıştırılan su ek&er ve ziyâde olmadıkça «amr …uvvetini kesr ve keyfiyyetini ta¡dîl eylemez.
Ve bu mâ-ı fâ∂ılın bir ¡alâmeti dahi budur ki veznde o mâ-ı fâ∂ıl «afîf
olur ve sü«ûnet ve bürûdet esbâbları ile bürûdet ve sü«ûneti serî¡ olur ya¡nî
tîz sovur ve tîz ısınır, la†îf olup πıl@ati olmamak √asebiyle; şitâda bârid olur
ve §ayfta √ârr olur ve o suya †a¡m148 ve râyi√adan bir nesne πâlib olmaz ve
şerâsîften in√idârı ve nüzûlü serî¡ olur.
¡Alâ-…avlin şerâsîf a∂lâ¡ın ba†n cânibinde olan ucu ve †arafıdır ve
¡alâ-…avlin â«er a∂lâ¡ın ya¡nî eyegü kemiklerinin ≠ikr olunan †araflarına
mu¡alla… πu∂rûflar ve yumuşak kemikler gibi nesnelerdir. Suyun me&âneye
olan †arî…i şerâsîfe mürûr edip şerâsîfte mecrâ-yı mâı sedd ma¡nâsı olmakla
sunun serî¡an in√idârı sunun cevdetine ve §afvetine ¡alâmet kılındı.149
Ve suda †ab« ve teherrîsi …a§d olunan nesnelerin serî¡an †ab« olunup ve
serî¡an teherrî ve √all olması dahi o suyun cevdetine ¡alâmet olur.
Ve ma¡lûm ola ki suyu vezn edip tartmak bir düstûr ve bir …â¡idedir ki
suyun √âlini ta¡arrüfe ve bilmeğe onunla @afer ve necâ√ √â§ıl olur. Ek&er-i
a√vâlde150 suyun «afîfi ve yeğnisi veznde ağır olandan ef∂al [49b] ve «ayrlı
olur. Ve suyun vezni mikyâl ile ma¡lûm olur.
¡Allâme der ki suyu vezn eylemenin müte¡addid †arî…i vardır:
Evvelki †arî…i budur ki su sâir nesneler gibi vezn olunur ya¡nî mi…dârı
keylen mütesâvî olan sular sebe«ât ve evâ…î ile vezn olunup «afîfi &a…îlinden ef∂al ve ecveddir diye √ükm olunur.
Ve †arî…-i &ânî ba¡∂ı sular â«er su ile ¡ayâr olunur ya¡nî mîzânın bir keffesine bir su ve bir keffe-i u«râsına πayri su konup hangisi «afîf olur ise o
«afîf &a…îlden «ayrlı ve enfa¡ olur.
148 Suda †a¡m olmaz lâkin el†af olan sunun şâribi meşrûbundan √alâvet ta√ayyül eder.
149 Şerâsîfi bu iki vechle tefsîr ¡Allâme’nindir.
150 Ek&er-i √âlde diye …ayd olunduğu onun içindir ki ar∂-ı √urrenin suyu «âli§ toprağın suyu ma¡dene mürûr eden sudan ağır olur, ma¡a-hâ≠â ma¡denî sudan ar∂-ı
√urrenin suyu evlâ olur. Sebebi ¡Allâme’nin şer√inde me≠kûrdur.
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Ve †arî…-i &âli&i budur ki şa«§-ı vâ√id mu«telif suların her birinden
¡a…îb-i †a¡âmda defe¡âtle içer, yüreğinde hangisinden &i…ali ve ağırlığı ziyâde
bulur ise &i…ali az ve …alîl olan &i…ali ziyâde olandan evlâ ve ef∂al olur.
Ve †arî…-i râbi¡i ¢ânûn’un suyun vezni mikyâl ile ma¡lûm olur dediği
†arî…tir lâkin mikyâli iki vech üzere tav∂î√ ve tebyîn ederler:
Vech-i evvel ¡Allâme’nin mu«târıdır, temyîzi murâd olunan iki §ınf
sudan birer mi…dâr su vezn olunup cihet-i veznden biri &a…îl ve biri «afîf
kılınır ba¡dehu o «afîf &a…îl ile keylde müsâvî olur ise veznde &a…îl olan
«afîf olandan ef∂al ve enfa¡ olur.
Ve vech-i &ânî Ebû Süheyl el-Mesî√î’nin mu«târıdır, veznen mütesâvîler olan iki mikyâl iki nev¡ su ile doldurulur ve dolu iken o iki mikyâl vezn
olunur; o mikyâlin hangisi e«aff olur ise o «afîfin suyunda ar∂iyyet …alîl ve
suyu §âf ve la†îf olur.
Ve †arî…-i veznin †arî…-i «âmisi ¢ânûn’da me≠kûr olan †uru…un ikincisi
olur,151 veznde berâber ve mütesâvî olan iki «ır…a veyâ«ûd iki …ı†¡a penbeler iki türlü su ile ıslatılır ba¡dehu tecfîf-i bâliπ ile tecfîf olunur ve ziyâde
ile kuruttuktan sonra o «ır…alar veyâ«ûd penbeler vezn olunur, her hangisi
«afîf olur ise o «ır…anın ıslandığı su ef∂al ve enfa¡ olur.
Ve redî sular üç vech ile tel†îf olunur:
Evvelki vechi ta…†îrdir, zîrâ ta§¡îd ve ta…†îr olunmakla πalî@ sular ı§lâ√
olunur.
Ve ikinci vechi πalî@ sular ta…†îr ve ta§¡îd olunmakta §u¡ûbet olur ise †ab«
olunmakla ı§lâ√ olunur. ¡Ulemâ ve √ukemânın şehâdet edip «aber verdikleri
üzere kaynatılmış sunun nef«i …alîl olur ve in√idârı serî¡ ve tîz olur. Ammâ
e†ıbbânın ziyâde câhilleri @ann edip derler ki suyu †ab«ın ve kaynatmanın
fâidesi yoktur, zîrâ †ab«la suyun la†îfi ta§¡îd olunup zâil olur ve ar∂iyyeti ve
ke&îfi bâ…î kalır ve bu √âl ile su ef∂al ve «ayrlı olmaz belki redî olur.152
Ve bilinmesi vâcib olan umûrdandır ki su kendi √addinde olup mâiyyetin
√âli i¡tibârı ile müteşâbihü’l-eczâ olur ve suyun ba¡∂ıları ba¡∂ı â«ere le†âfet
151 Üç evvelki vechleri ¡Allâme şer√inde ≠ikr eylemiştir.
152 Ve bu …avlin bu†lânı …arîben @âhir ve âşikâr olur.
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ve ke&âfette muπâyir ve mu«âlif olmaz, zîrâ su basî††ir, lâ-ma√âle basî† olan
nesneler müteşâbihü’l-eczâ olur ve biri birine muπâyir olmaz. Pes suyun
ba¡∂ılarının ke&âfeti emr-i «âric ile olur, o emr-i «âric ba¡∂ı kerre esbâb-ı
bürûdet-i «âriciyye √asebiyle bürûdetinin ziyâdeliği olur, zîrâ bürûdet ile
suyun eczâları cem¡ olup su ke&îf olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi suyu tek&îf ve
taπlî@ eden emr-i «âric ar∂iyyet eczâlarının πâyette §aπîr ve küçük cüz™leri
olur, o §aπîr ve küçük cüz™ler suya mu«âla†a-i şedîde ile mu«âli† olur ve o
ar∂iyyet πâyet §aπîre olup ve mu«âla†a ve imtizâcları dahi şedîde ve ziyâde
olmakla eczâ-i mâiyyet ile eczâ-i ar∂iyyet biri birinden iftirâ… ve imtiyâz
olunmak mümkin olmayıp cümlesi nev¡-i vâ√id gibi olup tekâ&üf-i mâ √â§ıl
olur onun için ki su mutta§ıl vâ√iddir ve ar∂iyyetinin cüz™leri πâyet §aπîr
olmakla mutta§ıl vâ√id olan suyu «ar…-ı tâmm153 ile «ar… edip rüsûb eyleyemez belki o eczâlar bi-√asebi’l-ı∂†ırâr cevher-i mâ ile i«tilâ† edip mezc-i
şedîd ile mümtezic olurlar, o imtizâcla suya ke&âfet ¡ârı∂ olur.
Ve mâ-ı ke&îf †ab« olundukta o †ab« evvelâ suya bürûdetten √âdi&e olan
ke&âfeti izâle eder ve &âniyen suyun eczâsını gevşetir ve «al«ale-i şedîde ile
«al«ale edip eczâlarını dahi mütehelhil edip seyreltir ve o va…tte §ıπâr olan
eczâ-i ar∂iyyet mâı «ar… edip rüsûba …âdir olmakla rüsûb edip bâ…î kalan su
§afvette ve le†âfette ta…†îr ve ta§¡îd olunan eczâ-i mânın le†âfetine müşâbih
olur, zîrâ fi’l-a§l mâ basî† ve müteşâbihü’l-eczâdır, ar∂iyyet √asebiyle
teşâbühten «urûc eder, rüsûb ile ar∂iyyet müfâra…at eyledikte lâ-ma√âle
teşâbüh ¡avdet edip sunun ta§¡îd olunan cüz™leri ile ma†bû«tan ba¡de’r-rüsûb
bâ…ıye kalan cüz™ler le†âfette müte…ârib olur. Pes †ab« suyu iki vech ile
tel†îf eder: Vech-i evvel berdin eylediği ¡a…di √all eder Vech-i &ânî †ab«tan
nâşî ar∂iyyetin rüsûbu olur. Ve bu da¡vânın delîli budur ki ke&îf ve πalî@
sular terk olunup çok zamân su √âli üzere kalsa o sudan ar∂iyyet-i …alîle
rüsûb eder. Ammâ †ab« olan mâ-ı πalî@den †ab« olduğu sâ¡at ednâ mek& ile
ar∂iyyet-i ke&îre rüsûb eder ve ba¡de’r-rüsûb bâ…î kalan mâiyyet veznde
153 İmtizâc nev¡un-mâ «ar…ı müstelzim olur, onun için «ar…-ı tâmm …aydı ile ta…yîd
olundu.
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«afîf olup §âf ve la†îf olur ve o rüsûba bâ¡i& ve bâdî †ab« ile √âdi& olan
ri……at-i mâ ve ta«al√ul-i eczâ olur.
Ve sen görürsün ki Cey√ûn154 mi&lli enhârın suyu ve «u§û§an o enhârın â«irinde mebde™ine ba¡îd olan ma√allerden iπtirâf ve a«≠ olunan suyu
a«≠ katında πâyette kedir ve bulanık olur, az va…t ve ednâ mek& ile bir
def¡ada durulur, §afvet-i kâmile √â§ıl olur √attâ o suyun §âfını rüsûbundan
ayırıp başka vi¡âya ve @arfa va∂¡ eyleseler o def¡a-i &âniyede a§lâ rüsûb √â§ıl
olmaz, rüsûba müsta¡idd eczâ-i ar∂iyyet def¡a-i ûlâda bi’l-cümle teressüb
edip eczâ-i ar∂iyyetten bir cüz™ bâ…î kalmamak √asebiyle. Ve bu sür¡at-i
rüsûb o mi&lli suların ve eczâsının ta«al«ulü √asebiyle olur. Mâ-ı πalî@
†ab« olundukta ta«al«ulde ve ri……atte o enhârın suyuna müşâbih olmakla
bi-sür¡atin ar∂iyyeti teressüb edip la†îf ve «afîf olur.
Ve ba¡∂ı …avm Nîl’in suyunu med√te ifrâ†-ı şedîd ile ifrâ† ederler ve
me√âmid ve mu√assenâtını dört nesnede cem¡ ederler ya¡nî mu√assenâtının
cümlesi dört sebeb iledir derler:
Evvelkisi Nîl’in menba¡ının bu¡du ve uzaklığıdır.
¡Allâme şer√inde menba¡-ı Nîl‘in155 bu¡dunu beyân edip der ki Nîl’in
154 Cey√ûn, »ârezm nehridir.
155 Şâh Mu√ammed-i ¢azvînî Şer√-i Mûcez’de na…l eder ki mülûk-i ◊abeşe’den bir
melik …a§d eyledi ki Nîl’in menba¡ını tefa√√u§ edip keyfiyyetine vâ…ıf ola √attâ
o melik cebel-i ¢umr’a vâ§ıl oldu ve biraz ricâle emr eyledi ki o cebelin başına
çıkıp menba¡ını göreler ve «aberini kendiye getireler. Ve o ricâlden cebele §u¡ûd
edenlerden birisi geri gelmediler. Melik müte√ayyir olup √ukemâsını cem¡ eyledi
ve bu emr-i ¡acîbin sırrını sordu. Ve bi’l-cümle √ukemâsı re™y eylediler ki Nîl’in
menba¡ında πâyet †ayyibe veyâ«ûd kerîhe râyi√a vardır ki onu istişmâm edip
koklayanlar şiddet-i keyfiyyetine ta√ammül edemeyip helâk olurlar diye ittifâ…
eylediler. Ve â«er kimselerin mun«urlarını sedd ve burunlarını mu√kemm bağlayıp cebele çıkardılar. O kimseler menba¡ı Nîl’e vâ§ıl olup menba¡ın †îninden bir
…ab∂a a«≠ edip melike getirdiler. O †îni melik √u∂ûrunda koklayanlar bi’l-cümle helâk oldular râyi√a-i †ayyibenin şiddet-i keyfiyyetinden. Şey«-i Re™îs’in
kelâmından ve siyâ…ından fehm olunan Nîl’in ≠ikr olunan fe∂âilini inkârdır.
¢azvînî der ki men lem ye≠u… lâ-ya¡rif fe√vâsı üzere Şey« o suyu içmemekle
ev§âf-ı ma√mûdelerine vâ…ıf olmamıştır; va§fında mübâla§a eden …avmin kelâmı
√a……tır. Bu ¡adb-i fa…îr mütercim der ki enhâr-ı erba¡anın fa∂îleti √a……ında kifâyet eder, ammâ Beπavî’nin İbn ¡Abbâs’tan rivâyet eylediği √adî&-i şerîf ki Allâhu
ta¡âlâ enhâr-ı erba¡ayı ya¡nî Sey√ân ve Cey√ân ve Nîl ve Furât enhârını ¡uyûn-ı
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menba¡ı cebel-i ¢umr’da156 olur. Ve cebel-i ¢umr «a††-ı istivâya …u†b-ı
cenûbî †arafından bir derece ve otuz da…î…a ba¡îd olur. Ve bu cebelin imtidâdı on beş derece ve yirmi da…î…adır. Ve dereceden murâd küre-i ar∂ üzere
mefrû∂ olan a¡@am-ı devâirde i¡tibâr olunan derecelerdir ki her derece o
dâire-i ¡a@îmenin üç yüz altmış cüz™ünden bir cüz™dür.
Ve bu cebelin ibtidâsı maπrib †arafında olan evvel-i ¡imâretten kırk
altıncı derece ve otuzuncu da…î…a mi…dârı ba¡îd olan mev∂i¡ ve ma√all
olur ve â«irinin evvel-i ¡imâret-i me≠kûreye altmış bir derece ve elli da…î…a
bu¡du olur.
Ve ≠ikr olunan cebel-i ¢umr’da on ¡aded enhâr «urûc eder, o on enhârın ve ırmakların ¡uyûnu ve gözleri o cebelde olur. Ve o ırmağın beşi bir
bu√ayre157-i müdevvereye ya¡nî değirmi bir küçük denize ve bâ…î beşi dahi
bir â«er müdevver bu√ayreye mun§abbe olup dökülürler. O iki bu√ayrenin birinin merkezinin maπrib cânibinde olan ibtidâ-i ¡imâretten bu¡du elli
dereceye bâliπ olur ve «a††-ı istivâdan cenûb †arafına bu¡du yedi derece ve
otuz da…î…aya bâliπ olur. Ve o iki bu√ayre mi…dârları berâber ve mütesâvîlerdir ve her bu√ayrenin …u†rları beş dereceye bâliπ olur. Ve o iki bu√ayrenin her birinden dörder nehr ve ırmak «urûc eder.
Min-√ay&ü’l-mecmû¡ [50a] o sekiz ırmaklar üçüncü §aπîre ve müdevvere bir bu√ayreye mun§abbe olur ve dökülür ki o bu√ayre-i &âli&e i…lîm-i
evvelde olur ve o bu√ayrenin merkezinin maπribde olan evvel-i ¡imâretten
bu¡du elli üç derece ve otuz da…î…a olur ve şimâl †arafında «a††-ı istivâcennetin ¡ayn-ı vâ√idinden ve derecât-ı cennetin derece-i esfelinden Cibrîl-i
Emîn’in cenâ√ı üzere inzâl ve cibâle îdâ¡ edip ar∂da eczâ eyledi ve onları menâfi¡un li’n-nâs eyledi, nitekim Allâhu ta¡âlâ buyurur: “Ve enzelnâ mine’s-semâi
mâen bi-…aderin fe-eskennâhu fi’l-ar∂i” el-âyet. Ve Ye™cûc ve Me™cûc’un «urûcunda yine Cibrîl-i Emîn’i irsâl edip vech-i ar∂dan ¢ur™ân’ı ve ¡ilmin küllîsini
ve √acerü’l-esvedi ve ma…âm-ı İbrâhîm ve ma¡a-mâ-fîhi Mûsâ ¡aleyhi’s-selâmın
tâbûtunu ve bu enhâr-ı erba¡ayı ref¡ eder, nitekim Allâhu ta¡âlâ buyurdu: “Ve innâ
alâ ≠ehâbin bihi le-…âdirûne.”
156 “¢umr” ∂amm-ı …âf ile verâ-i Zenc‘de bir mev∂i¡in ismi olduğu mu§arra√tır.
¢âmûs. ªâhir budur ki o cebel o ar∂da olmakla cebel-i ¢umr tesmiye olundu.
157 “Bu√ayre” ba√rin ta§πîridir, küçük deniz demek olur.
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dan bu¡du iki derece olur ve o bu√ayre i…lîm-i evvelde olur ve mi…dâr-ı
…u†ru dahi iki derece olur. Ve o bu√ayre-i &âli&eden enhâr-ı &emâniyeden
her birinin mun§abbı ve dökülecek ma√alli â«erlerin mun§abbının πayri ve
ma√all-i â«eri olur.
Ve o bu√ayre-i &âli&ten bir nehr «urûc eder, o nehr «âric-i Nîl ismi ile
müsemmâ olan nehr-i Mı§r’dır. O nehr-i Nîl bu√ayre-i &âli&eden «urûcundan sonra bilâd-ı Nûbe’ye mürûr eder ve o nehre bir nehr-i â«er mun§abb
olur ve dökülür ki o nehr-i â«erin mebde™i bir ¡ayn-ı kebîre vü müstedîre
olur. Ve o ¡aynın merkezi «a††-ı istivâ üzere olur ve o ¡ayn-ı müstedîrin …u†ru
üç derece olur. Ve maπrib †arafında olan evvel-i ¡imâretten o ¡aynın merkezinin bu¡du yetmiş bir derece olur. Ve o ¡aynın nehr-i Nîl’e mülâ…î olduğu
ma√allin maπribde olan evvel-i ¡imârete nisbetle bu¡du kırk üç derece ve
kırk da…î…aya bâliπ olur ve o ma√all-i mülâ…âtın «a††-ı istivâya bu¡du on
altı derece ve altmış da…î…a olur.
Kaçan Nîl medîne-i Mı§r’ı tecâvüz edip Şe†anûf nâm beldeye vâ§ıl
oldukta iki bölünür ve iki nehr olur ki ikisi dahi ba√r-i mâli√e mun§abb
olur. O iki bölük olan nehrin birisi ba√r-i Reşîd denmekle ma¡rûftur ve
o ba√rden İskenderiyye’ye bir «alîc çıkar. Ve ikinci nehr ba√r-i Dimyâ†
denmekle ma¡rûftur ve bu ba√r-i Dimyâ† Man§ûre’ye vâ§ıl oldukta ondan
bir ba√r teferru¡ eder, ona ba√r-i Âsmûn derler ve o ba√r-i Âsmûn yine o
ma√allde bir bu√ayreye mun§abb olur. Ve nehr-i Dimyâ†’ın bâ…îsi Dimyâ†
katında ba√r-i mâli√e mun§abb olur.
Ve Nîl’in ziyâde olup artması bilâd-ı ◊abeşe’de em†ârın ke&retinden
olur, zîrâ bilâd-ı ◊abeşe her ne …adar bilâd-ı √ârre olur ise yine em†ârı
ke&îre olur. Bunun vechi †abî¡iyyât-ı Şifâ’nın fenn-i «âmisi ma…âle-i &âniyesi fa§l-ı evvelinde me≠kûrdur, un@ur.
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Ve Hâ@ihi ~ûretü’n-Nîl’i Min-Mebde™ihi İlâ Mun§abbihi [50b]:
[Bu cebel-i ¢umr‘un «a††-ı istivâdan bu¡du cenûb †arafından on bir
derece otuz da…î…adır.
Cebel-i ¢umr’un müntehâsı evvel-i ¡imâretten bu¡du πarb †arafından
altmış bir derece elli da…î…adır.
~ûretü Cebeli’l-¢umr: İmtidâduhu «amse ¡aşere dereceten ve ¡işrûne
da…î…aten
Hâ≠â imtidâdu’l-cebeli ve bu¡duhu ¡an mebde™i’l-¡imâreti bi’l-maπribi
sitte ve erba¡ûne derecetün ve &elâ&ûne da…î…aten.
Enhâr-ı «amsedir ki bu√ayre-i u«râya mun§abb olur.
Enhâr-ı «amsedir ki bu√ayre-i vâ√ideye mun§abb olur.
Hey™ette yazıldığı üzere Man§ûre i…lîm-i &ânîden ve Mı§r ve Dimyâ† ve
İskenderiyye i…lîm-i &âli&tendir.
Bu ba√r-i müdevverin dahi …u†ru beş derece ve †ûl-i merkezi elli yedi
derece ve ¡ar∂-ı cenûbîsi yedi derece ve otuz bir da…î…adır.
Bu ba√r-i müdevverin …u†ru beş derece ve †ûl-i merkezi elli yedi derece
ve ¡ar∂-ı cenûbu yedi derece ve otuz bir da…î…adır.
»a††-ı İstivâ
Bu ¡aynın …u†ru üç derece ve †ûl-i merkezi yetmiş bir derece olur.
Enhâr-ı erba¡a
Enhâr-ı erba¡a
Sekiz nehrin ma§abbı olan bu√ayre-i §aπîre-i müdevveredir. ¢u†ru iki
derecedir, †ûl-i merkezi elli üç derece ve otuz da…î…adır ve ¡ar∂-ı şimâlîsi
iki derecedir.
İ…lîm-i Evvel
Nîl-i Mı§r
İ…lîm-i ¿ânî
Asvân
Mı§r
Şe†anûf
el-Man§ûre
Ba√r-i Reşîd ve Minhü «alîcü İskenderiyye
Ba√r-i Dimyâ†
Ba√r-i Âsmûn
Dimyâ†
O bu√ayredir ki Dimyâ† Nîli’inden teferru¡ eden nehr o bu√ayreye
mun§abb olur.
Ba√r-i Mâli√’tir ki ba√r-i İfrî…iyye ve Mı§r ve Şâm tesmiye olunur.]
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[51a] Mâ-ı Nîl‘in fe∂âilini câmi¡a olan dört sebebden ikinci sebeb Nîl‘in
πumûreti ve ke&retidir.
Ve üçüncü sebeb †îb-i meslekidir ya¡nî mesîli ve aktığı ma√all †ayyibdir.
Ar∂-ı √urre ya¡nî «âli§ toprak üzere cereyân eden sular bi’l-cümle miyâhtan ve sulardan ef∂aldir.
Ve dördüncüsü o nehrin cenûbdan şimâle cereyânıdır, zîrâ rî√-i şimâl
şimâle cârî olan suları tel†îf eder.
Ve bu esbâb-ı erba¡adan πumûret ve ke&rette sâir enhâr-ı kebîre müşterek olur. O enhârlardan Nîl’in fa∂îleti bâ…î sebeblerden olur.
Ve mâ-ı Nîl‘in ev§âf-ı ma√mûdesi bu me≠kûrlardır ki ¡Allâme beyân
buyurmuştur: ‰a¡mı √ulve müşâbih olur ve şarâb o mâı …alîlen i√timâl
eder ya¡nî o mânın …alîli «amra «al† olunsa «amrı ta¡dîl eder ve e†¡imeyi
bi-sür¡atin in∂âc eder. Ve serî¡ü‘t-tesa««un ve serî¡ü’t-teberrüd olur,
mi¡deden ve şerâsîften in√idârı serî¡ olur. Onda teherrî ve †ab« …a§d olunan
nesneleri serî¡an †ab« ve seri¡an tehriye ve √all eder ve «afîf ve la†îf olur ve
elbette ta√accür eylemez. Ve bunun em&âli çok fe∂âili vardır, beyân olunsa
melâle mü™eddî olur. İntehâ.
Ve miyâh-ı rediyye küllü yevmin istı§fâ olunsa ve her gün bir kaptan bir
kaba süzülse her ta§fiyede rüsûbu @uhûr eder ve rüsûb edenler dahi minπayri sür¡atin te™ennî ile rüsûb eder ve ma¡a-hâ≠â yine tamâm rüsûb olmayıp
§afvet-i kâmile olmaz. Ve bâ¡i&i budur ki mu«âla†ât-ı ar∂iyye cevheri ra…î…
olup πıl@ati ve lüzûceti ve dühniyyeti olmayan su mi&lli nesnelerden rüsûbu
sehl ve âsân olur ve ke&îften rüsûbu ¡usretli olup âsân olmaz.
Ve πalî@ suların tel†îfinin vech-i &âli&i ma√∂dır ya¡nî sütü bir zı……a koyup
ta√rîk ettikleri gibi suyu dahi zı…… içinde ta√rîk etmekle su ta§fiye olunur
ve ona Türkî lisânında yayık derler ki onunla sütün yağını alırlar. Ve bu
√areketten suya √arâret ¡ârı∂a olmakla su tel†îf olunur lâkin yayığın suyu
tel†îfi †ab«ın tel†îfinden no…§ân olur.
¢ânûn’un ≠ikr eylediği suyu tel†îf eden vücûh üçe mün√a§ır oldu, o
vücûh ta…†îr ve †ab« ve ma«∂ idi. ¡Allâme vech-i râbi¡ ziyâde edip der ki
dördüncü vech tervî… olur ve onun †arî…i budur ki bir râvû… ya¡nî bezden
bir süzgeç itti«â≠ olunup nâ¡imen sa√… olunmuş bâdâm ile veyâ«ûd semîd-i
meblûl ¡acîni ile o süzgeç †ılâ olunup πalî@ sular onunla ta§fiye olunur ve
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süzülür ve o πalî@ suyun πâyet la†îfi nüzûl edip mu«âli†leri ve mükeddirleri
kalır. İntehâ.
Ve miyâh-ı fâ∂ılanın biri dahi yağmur sularıdır «u§û§an eyyâm-ı §ayfta
yağan yağmur suyu ve ra¡dı olan buluttan yağan yağmur suları ziyâde ef∂al
olur. Ammâ o yağmur ki riyâ√-ı ¡â§ıfesi olan buluttan nüzûl eder, o yağmur
suyu redî olur. Vechi budur ki ra¡d sebebi ile du«âniyyet buluttan mündefi¡
olup yağmurda küdûret olmaz, pâk ve ¡ârî olur. Ammâ riyâ√-ı ¡â§ıfesi olan
bulut ed«ıne-i la†îfe ile bu«ârdan mün¡a…id olır, onun için riyâ√-ı ¡â§ıfesi
olan se√âbın ra¡dı olmaz ve o se√âbdan ma†ar tevellüd eyledikte o ma†arın
eczâsında du«âniyyet bulunup redî olur. Egerçi yağmur suyunda bu fe∂âil
mevcûd olur lâkin ona ¡ufûnet mübâderet ve sür¡at eder, zîrâ o suyun ri……ati
ziyâde olmakla müfsid-i ar∂î ve müfsid-i havâyî onda bi-sür¡atin te™sîr edip
ifsâd eder ve suyun ¡ufûneti √asebiyle o suyu içenlerin a«lâ†ı dahi müte¡affin olup §avta ve §adra mu∂ırr olur.
Ve bir …avm derler ki mâ-ı ma†arın vech-i meşrû√ üzere ma∂arratının
vechi budur ki em†âr ru†ûbât-ı mu«telifenin bu«âr-ı §â¡idesinden √âdi&
olur ve o ru†ûbâtın içlerinde ru†ûbât-ı fâside bulunmakla onda tevellüd
eden mâiyyet dahi fâside olur. Lâkin bu kelâm müsta…îm olsa mâ-ı ma†ar
ma√mûd olmayıp redî olmak i…ti∂â eder idi. Mâ-ı ma†arın ma√mûd olduğu
cümlenin müsellemidir belki mâ-ı ma†arın o ma∂arrat-ı ¡ârı∂ası şiddet-i
le†âfetinden olur, zîrâ her nesne ki onun cevheri la†îf ola infi¡âli lâ-ma√âle
serî¡ olur. Ammâ mübâderet ve sür¡at olunup yağmur yağdığı gibi a«≠ ve
†ab« olunsa o su ¡ufûneti az …abûl eder. Mâ-ı ma†arı şürbe mu∂†arr olan
kimse √âmi∂ ve ekşi nesneler tenâvül eylese o suyun ma∂arratından
emîn olur.
Ve deryâ suları ziyâde mürr ve acıdır, onu içmek muta§avver olmaz
lâkin a§√âb-ı sefîne i√tiyâcları va…tinde …ar¡a ve enbî… ile deniz suyunu
ta…†îr edip o mâ-ı mu…a††arı içerler ve onunla †a¡âmlarını †ab« ederler. Bu
mes™ele ba¡∂ı nüs«ada mevcûddur.
Ammâ âbâr ya¡nî kuyuların suyu ve …anâ ya¡nî kuyudan veyâ«ûd mâ-ı
cârîden akıp bir ma√allde râkid olan sular ki ona su bacası derler ve
¡Arabca ke@îme dahi derler, pes bu iki su çeşme suyuna nisbet ile redî olurlar, zîrâ o sular mu√te…ane ve mu√tebesedir, müddet-i †avîlede ar∂iyyâta
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mu«âli† olmakla bir nev¡ ¡ufûnetten «âlî olmazlar «u§û§an o sular …asr ile
ta√rîk ve isti«râc olundu, @uhûr ve «urûca mâil kendide olan …uvvet ile
«urûc eylemediler belki suyun tereşşu√ edecek ma√alle varınca …adar ar∂
√afr olunup √île ve §ınâ¡at ile i«râc olundu.
Ve kuyu sularının ziyâde redîsi re§â§ ma¡deninden mesâliki ve sebîli
olan sulardır ki o ma¡denin …uvvetini a«≠ eder ve o suyu tenâvül eden kimselerin ek&eri …urû√-ı em¡âya mübtelâ olur.
Ammâ ar∂dan ta√allüb ve tereşşu√ eden sular ki ona mâ-ı nezz derler,
nûnun fet√i veyâ«ûd kesri ile, ikisi dahi lüπattir, o mâ-ı nezz mâ-ı bi™rden
erde™ olur, onun için kuyulardan her bâr sular nez√ olunup i«râc olunmakla
suyu tâzelenir ve o sebebden √areketi dâime olur ve ma√bes ve ma√…anında
ya¡nî √abs olduğu ma√allde mek&i …alîl olur ve menâfis-i ar∂da mek&-i †avîl
ile mek& eylemez. Ammâ mâ-ı nezzin menâfis-i ar∂-ı mu¡affenede tereddüdü †avîl olur ve nübû¡ ve √areketi ba†î™e olur ve o √areket dahi …uvvet-i
indifâ¡la olmaz belki ke&ret-i mâdde √asebiyle olur ve o mâ arâ∂î-i fâside-i
¡afinede olur.
Ammâ kar ve buz suları πalî@a olur. Ke≠âlik âcâmiyye olan râkid sular
dahi redî ve &a…îl olur ve «u§û§an ki mekşûf olup açıkta ola o âcâmiyye-i
mekşûfe ziyâde redî olur.
¡Allâme der ki âcâmiyye ve be†âyı√iyye ikisi dahi redî olurlar. Âcâmiyye
o suya derler ki onun e†râfında √ıcâre-i ke&îre olur, o √ıcârenin üzerine
†u√lub gibi a«∂ar ve yeşil nesneler ¡âlî olur ya¡nî yosun tutar. Ammâ be†âyı√iyye o râkid sudur ki o suda ve e†râfında ağaçlar olur ve o ağaçlar
müşebbeke ve mülteffe olur ya¡nî sık ağaçlık olur gerekse o su o ağaçlıktan √âdi& olsun ve gerek ise yağmur ve ¡uyûn sularından müctemi¡ olsun.
İntehâ.
Ve o âcâmiyye suların şitâda bürûdeti ve fa§l-ı §ayfta sü«ûneti le†âfetinden değildir belki şitâda bürûdeti o râkid âcâmiyye suya &ülûcun
ke&ret-i vu…û¡undan olur ve şiddet-i bürûdetinden balπamı tevlîd eder.
Ve fa§l-ı §ayfta sü«ûneti şemsin devâmı ve ¡ufûneti √asebiyle olur. Ve o
mâ eyyâm-ı §ayfta mirârı i√dâ& eder ve o suyun πıl@at ve ke&âfeti ve ona
ar∂iyyetin ke&ret-i i«tilâ†ı ve ke&ret-i mek& ile la†îfinin √asebleri ile olur.
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Ve o âcâmiyye olan suyun şâribine a†√ile ya¡nî †ı√âl mara∂ı i§âbet eder
ve merâ…… tesmiye olunan √icâbı ince ve ∂a¡îf olur ve a√şâları §alâbetli
olur ve e†râfı ya¡nî elleri ve ayakları ve boynu kurur ve …a∂îf olur ve
ekl ü şürbe şehveti ziyâde olur ve bu†ûnu mu√tebese olup …ab∂ üzere
olur ve o kimsenin …ay™ı ¡usretli olur ve mâiyyet o kimsede mu√tebese
olmakla istis…âya mü™eddî olur. Ve ba¡∂an olur ki ≠âtü’r-riye mara∂ını
i√dâ& eder ve zela…u’l-em¡â ve †ı√âl îrâ& eder ya¡nî dalak ağrısı îcâb eder
ve ayaklarını ı∂mâr ve i∂¡âf eder yübûset √asebiyle. Ve ekbâdını i∂¡âf
eder ve me™kûlâtından az πıdâ √â§ıl olur †ı√âlleri ¡a@îm olmak √asebiyle,
zîrâ †ı√âl her ne mi…dâr ¡a@îm olur ise kebid o mi…dâr §aπîr ve ∂a¡îf olup
[51b] ha∂m nâ…ı§ olmakla πıdâ …alîl olur. Ve o mâ-ı âcâmiyyeden cünûn
ve bevâsîr ve devâlî ve evrâm-ı rı«ve tevellüd eder «u§û§an bu emrâ∂ın
tevellüdü eyyâm-ı şitâda ziyâde olur.
Ve mâ-ı âcâmiyye ahâlîsinin nisvânlarına √abel ve vilâdet ¡usretli olur
ve doğurdukları cenîn müteverrim olur. Ve o nisvânda recâ™ ya¡nî √abel-i
kâ≠ib çok ¡ârı∂ olur. Ve §ıbyânlarda üdre mara∂ı ve kibârlarında …urû√-ı sâ…
ve devâlî ke&îr olur, …ur√alarının bür™ü ya¡nî sağalması ¡asîr olur. Ve †a¡âma
şehvetleri ke&îr olur ve ishâllerini def¡ ¡asîr olup …a≠âyı e≠â ile def¡ ederler
ve o e≠â em¡âyı ta…rî√e mü™eddî olur ve √ummâ-ı rib¡leri ke&îr olur. Ve
meşâyı«larında √ummâ-ı mu√rı…a çok olur, †abî¡atları ve bu†ûnları yübûset üzere olmak √asebiyle. Ve râkid olan sular her ne keyfiyyette olur ise
bi’l-cümle mi¡deye muvâfı… olmaz.
Ve ¡aynından ya¡nî …able’l-cereyân ve’l-√areke gözünden ve çeşmesinden a«≠ olunan miyâh ve sular mâ-ı râkid √ükmünde olur lâkin o
sular bir ma√allde mek&-i †avîl ile mek& eylemeyip müteceddid olmak
√asebiyle mâ-ı râkidden ef∂al olur; henüz √areket ile tela††uf eylememek
√asebiyle nev¡un-mâ &ı…letinden «âlî olmayıp o mânın √ükmü mâ-ı
râkid √ükmüne …arîb olur. Ve ¡aynından muπteref ve me™«û≠ olan sunun
ek&erinde …ab∂ olur. Ve ba†nda o mâ sür¡at ile sü«ûnete isti√âle eyler,
binâen ¡aleyh a§√âb-ı √ummayât ve a§√âb-ı mirâra o su muvâfı… olmaz
belki o su √abs-i †ab¡a ya¡nî …ab∂a veyâ«ûd in∂âca mu√tâc olanlara
muvâfı… olur.
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Ammâ o miyâh ki ona cevher-i ma¡denî mu«âla†a eyleye ya¡nî ≠eheb
ve fı∂∂a ve üsrüb ve …al¡iyy158 ve √adîd ve «âr-§înî ma¡denlerinden birinin
cevheri mu«âla†a eyleye veyâ«ûd ma¡den mecrâsına cârî olan nûşâduriyye ve
şebbiyye ve mil√iyye nesnelerin cevâhiri mu«âla†a eyleye veyâ«ûd o miyâh
¡ala…î olup sülük dedikleri dûd onda ke&îr ola, bi’l-cümle bu sular ziyâde redî
olur. Lâkin bu me≠kûrların ba¡∂ılarının menfa¡ati olur, me&elâ …uvve-i √adîdiyyesi πâlib olan sular a√şâyı ta…viye eder ve ≠erebi men¡ eder ve …uvâ-yı
şehevâniyyenin küllîsini ta√rîk edip inhâ∂ eder √attâ bâhı dahi ta√rîk edip
…uvvet verir. Ve miyâh-ı ma¡deniyye ve ma¡deniyye mecrâsına cârî olanların
a√vâlini ve menâfi¡ini ve mefâsidini …arîben inşâallâhu ta¡âlâ beyân eyleriz.
Ve &elc ve cemed ya¡nî kar ve buz eger na…î olup eczâ-i ma¡deniyye ve
πayr-i ma¡deniyyeden mu«âli†i olmaz ise o &elc ve cemed §âli√ olur gerek
ise kendileri eriyip su olsun ve gerek ise kendiler ile «âricden â«er sular
tebrîd olunsun ve gerek ise o &elc ve cemed suyun içine il…â olunmakla
o â«er su tebrîd olunsun bu üç nev¡ sular §âli√ olurlar, tefâvüt-i fâ√iş ile
mütefâvit olmazlar lâkin bu üç nev¡ su sâir sulardan ziyâde ke&âfetli olur ve
¡a§abında veca¡ı olanlara mu∂ırr olur.
Kaçan o üç nev¡ su †ab« olunsa o sular §alâ√a rücû¡ eder. Ammâ cemed
miyâh-ı rediyyeden tecemmüd eylese veyâ«ûd &elc mesâ…ı†asında …uvve-i
πarîbe kesb eylese evlâ olan onunla «âricden √âil ile â«er sular tebrîd oluna,
o &elc ve cemedden eriyen sular isti¡mâl olunmaya.
Mâ-ı bâridden mi…dârı mu¡tedil olan su e§ı√√âya muvâfı… olur lâkin
a¡§âba ve a√şâsında evrâm olanlara ∂ararı olur. Ve mu¡tedilü‘l-mi…dâr mâ-ı
bârid şehveti î…â@ ve tenbîh eder ve mi¡deyi şedd ve ta…viye eder. Ve mâ-ı
√ârr ha∂mı ifsâd eder ve †a¡âmı †âfî ya¡nî fem-i mi¡deye …arîb edip kabartır
ve fi‘l-√âl ¡a†aşı def¡ eylemez. Ve ba¡∂an olur ki mâ-ı √ârr istis…âya mü™eddî
olur ve dı…… ve ≠übûl i√dâ& eder.
Ammâ mâ-ı müsa««an eger mâ-ı fâtir ya¡nî ılıcak su olur ise πa&eyânı
îcâb eder. Mâ-ı fâtirden sü«ûneti ziyâde olup mâ-ı √ârrdan nâ…ı§ olan mâ-ı
müsa««an ¡ale’r-rî… tecerru¡ olunur, zîrâ o mâ ek&eriyyâ mi¡deyi πasl eder
ve †abî¡atı ı†lâ… eder. Ve o mâ-ı müsa««an istik&âr olunup tecerru¡dan ziyâde
158 “¢al¡iyy” re§â§-ı ebya∂ ma¡nâsınadır ki ona kalay derler.
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şürb olunur ise redî olur ve mi¡denin …uvvetini ta√lîl edip mûhin ve mu∂¡ıf
olur. Sü«ûneti şedîd olan su ba¡∂an …ûlıncı ta√lîl ve †ı√âlin riyâ√ını kesr
eder. Ve âteşte kaynanmış su §ar¡ ve mâlî«ûlyâ ve §udâ¡-ı bârid ve remed
a§√âblarına ve √al…ında ve ¡umûrunda ya¡nî boğazında ve dişleri arasında
olan etlerde bü&ûru olanlara ve kulağı ardında evrâm olanlara ve nevâzil
a§√âbına ve √icâbında …ur√ası olanlara ve nevâ√î-i §adrında in√ilâl-i ferdi
ya¡nî teferru…-ı itti§âli olanlara bi’l-cümle nâfi¡dir. Ve o mâ-ı √ârr †am&ı ve
bevli idrâr eder ve evcâ¡ı teskîn eder.
Ammâ mâli√ olan sular bedeni mehzûl eder ve …aşefiyyet ve «uşûnet
i√dâ& eder cilâsı √asebiyle. Evvelâ ishâl edip ba¡dehu tecfîfi √asebiyle †ab¡ı
√abs eder ve demi ifsâd eder, √ikkeyi ve cerebi tevlîd eder.
Ve mâ-ı kedir √a§âtı tevlîd eder ve südedi îrâ& eder. Mâ-ı kedir içen
kimse şürbünden sonra müdirrât isti¡mâl eylesinler tâ ki ma∂arrat-ı me≠kûresinden emîn olalar. Ve ma¡a-hâ≠â meb†ûn olan ya¡nî ishâli olan kimseler
mâ-ı kedir ile ve sâir πalî@ ve &a…îl olan sular ile intifâ¡ ederler onun için
ki o sular ba†nda mu√tebes olurlar ve sür¡at ile mün√adir olmazlar. Düsûmetli ve √alâvetli nesneler tenâvül eylemek mâ-ı kedirin ma∂arratını def¡de
tiryâ… me&âbesinde olur.
Ve nûşâdurî sular †ab¡ı ı†lâ… eder gerek …uvve-i nûşâduriyyesi olan suyu
içsin ve gerek ise içine girip girip otursun ve gerek ise i√ti…ân eylesin her
√âlde telyîni olur.
Ve miyâh-ı şebbiyye †am&ı mu¡tâddan ziyâde akmaktan men¡ eder ve nef&-i
deme ya¡nî kan tükürene nef¡i olur ve bevâsîri seyelândan men¡ eder lâkin
√ummâyı ziyâde i&âre ve ta√rîk eder o ebdânda ki √ummâya müsta¡idd ola.159
Ve miyâ√-ı √adîdiyye †ı√âli ya¡nî dalak mara∂ını izâle eder ve bâha mu¡în olur.
Ve miyâ√-ı nu√âsiyye fesâd-ı mizâca §âli√ olur. ¡Allâme fesâd-ı mizâcı istis…â
ile tefsîr eyledi. Kaçan miyâh-ı mu«telife mu«teli† olup biri birine karışsalar ve
ba¡∂ısı ceyyid ve ba¡∂ı â«eri redî olsa a…vâsının √ükmü πâlib olur.
Ve miyâh-ı fâside tedbîrini bâbu’l-müsâfirînde ve mânın a√kâmını ve
§ıfâtını ve a§nâfının …uvâsını edviye-i müfrededen bâbu‘l-mâda inşâallâhu
ta¡âlâ biz ≠ikr eyleriz, bizim a…vâlimiz o ma√allden †aleb olunsun.
159 ◊ummâya isti¡dâd mesâmmât-ı beden ∂ayyi…a olmak ile olur.
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el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Mûcebâti‘l-İ√tibâsi ve‘l-İstifrâπi
İstifrâπı vâcib olan fa∂alâtın mu√tebes olup «urûc eylememesi …uvvet-i
dâfi¡anın ∂a¡fından olur veyâ«ûd …uvvet-i mâsikenin ziyâde …uvvetinden
olur. Ve …uvvet-i mâsike …uvvetli oldukta o fa∂laya teşebbü& edip …uvvet-i
dâfi¡anın def¡ine mâni¡ ve müzâ√im olur yâ«ûd …uvvet-i hâ∂ıme ∂a¡îf
olmakla olur, zîrâ …uvve-i hâ∂ıme ∂a¡îf oldukta ha∂mın va…ti uzun olur.
Ve …uvve-i †abî¡iyye mâdâm ki hâ∂ıme fi¡lini tekmîl eylemedikçe πıdâyı
imsâktan fâriπ olmaz, …uvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fı onun için i√tibâsa mü™eddî
olur veyâ«ûd mecârî dar ve ∂ayyi… olmakla ve mecârîde südde olmakla
veyâ«ûd mâdde πalî@ olmakla veyâ«ûd mâddede lüzûciyyet veyâ«ûd ke&ret olup …uvvet-i dâfi¡a def¡e …avî olmamakla i√tibâs √â§ıl olur. Ve √âcet-i
def¡e i√sâs mef…ûd olmakla dahi i√tibâs √âdi& olur, zîrâ …uvve-i irâdiyye
√âceti def¡e mu¡în olur ve i√sâs olmadıkça …uvve-i irâdiyye nühû≠ edip
…âim olmaz. Ve istifrâπın mu¡îni bulunmamakla i√tibâs ¡ârı∂ olur, …ûlınc-ı
yere…ânî i√tibâsı bu nev¡ sebebden √âdi& olur.
Ve i√tibâsın sebeb-i â«eri budur ki …uvve-i †abî¡iyye cihet-i u«râya
mun§arıfe olmakla emr-i πıdâdan ≠ühûl eyler, hâ∂ıme ha∂mdan, dâfi¡a
def¡den kalır, emr-i â«er mühimm olmakla bu√rânlarda √âdi& olan i√tibâs-ı
bevl bu …abîlden olur. Ve ba¡∂ı bu√rânda †abî¡at mevâddı †araf-ı â«erden
def¡ eder, …ay™ ile veyâ«ûd ¡ara… ile mevâdd def¡ olunup mecrâ-yı †abî¡îden
nesne «urûc eylemez ve bu i√tibâs √a…î…î i√tibâs olmaz.
Kaçan istifrâπı vâcib olan [mevâdd] mu√tebes olsa ondan emrâ∂-ı mütenevvi¡a √âdi& olur, emrâ∂-ı terkîb nev¡inden südde ve istir«â ve teşennüc-i
ra†b ve bunlara müşâbih mara∂lar ¡ârı∂ olur ve emrâ∂-ı mizâc nev¡inden
¡ufûnet ve √ârr-ı πarîzînin i√ti…ânı ve i√tibâsı ve nâriyyete isti√âlesi, ke≠âlik
√ârr-ı πarîzînin †ûl-i i√ti…ânı veyâ«ûd şiddet-i [52a] i√ti…ân √asebiyle sönüp
mün†afî olması √âdi& olur. ◊ârr-ı πarîzînin in†ifâsı ¡a…îbinde ebdâna berd
istîlâ eder ve ebdânda ru†ûbet πalebe eder. Ammâ emrâ∂-ı müştereke
nev¡inden ya¡nî teferru…-ı itti§âl a§nâfından ¡ârı∂ olan mara∂lar, vi¡âların
ya¡nî πıdâyı mu√tevî olan âletlerin in§ıdâ¡ı ve inficârı mara∂larıdır. To«me
esbâb-ı emrâ∂ın cümlesinden redî olur «u§û§an ki zamân-ı …a√†ta «avâya
ya¡nî açlığa ve mi¡desi «âlî olmağa mu¡tâd olan kimseler «ı§b ve re«âya ve
bolluğa erişip mi¡desini ifrâ† üzere def¡aten doldursa ve şiba¡-ı müfri† ile
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şeb¡ân olsa ziyâde redî olur. Ve i√tibâs emrâ∂-ı mürekkebeden evrâma ve
bü&ûra mü™eddî olur.
Bu me≠kûrlar istifrâπı vâcib olan mevâddın i√tibâsının a√vâli idi,
ammâ i√tibâsı vâcib olan mevâddın istifrâπının a√vâli budur ki i√tibâsı
vâcib olan nesnelerin istifrâπı …uvvet-i dâfi¡anın …uvvetinden yâ«ûd
…uvve-i mâsikenin ∂a¡fından yâ«ûd mâddenin ke&reti ve &i…ali √asebiyle
e≠âsından veyâ«ûd mâddede olan rî√in ¡u∂vu temdîdinden veyâ«ûd mâddenin √iddeti √asebiyle le≠¡inden √âdi& olur. Ve ba¡∂an olur ki mâdde
ziyâde ra…î… olmakla bi-nefsihâ seyelân eder gibi olup indifâ¡ı sehl olur.
Si¡a-i mecârî dahi mâddenin seyelânına mu¡în ve müsâ¡id olup istifrâπ
√â§ıl olur, seyelân-ı menî bu …abîlden olur. Yâ«ûd istifrâπ mecârînin †ûlen
inşi…â…ından ve yarılmasından veyâ«ûd mecârînin ¡ar∂an in…ı†â¡ından
veyâ«ûd füvvehât-ı mecârî ya¡nî mecrâların ağızları münfeti√a olup
açılmasından olur, ru¡âfta olan istifrâπ bu …abîlden olur. Ve mecârînin
ittisâ¡ı ve genşimesi «âricden bir sebebin √udû&uyla olur, √ammâmın
havâsı ile mecârînin genşimesi gibi. Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i dâ«iliyyenin
√udû&u ile olur, edviye-i müshile ishâlde im¡ân eyledikte mecârîde √âdi&
olan si¡a-i tecâvîf gibi.
Ve i√tibâsı vâcib olan mevâddın istifrâπına terettüb eden â&âr ve a¡râ∂
bunlardır:
O istifrâπ §â√ibine berd-i mizâc ¡ârı∂ olur eger istifrâπ eylediği mâdde
√ârr-ı πarîzînin πıdâsı olan ru†ûbet-i πarîziyye olur ise.
Ve ba¡∂ı kerre istifrâπ eylediği mâdde balπam mi&lli bârid olur ise
veyâ«ûd dem gibi i¡tidâle …arîb olur ise o istifrâπ §â√ibine √arâret-i mizâc
¡ârı∂ olur, zîrâ demin ve balπamın bedenden isti«râc olunması ile √ârr-ı
müfri† olan §afrâ πalebe edip bedeni tes«în eder ve her dâim istifrâπdan
bi’≠-≠ât yübûset ¡ârı∂ olur.
Ve ba¡∂ı istifrâπ olunan mâdde sevdâ gibi «ılt-ı müceffif olmakla «ıl†-ı
mura††ıb πalebe edip bedeni ter†îb eder ve o istifrâπ ru†ûbet-i bedene
mü™eddî olur, nitekim mâdde-i bârideyi istifrâπ √asebiyle «ıl†-ı √ârr πalebe
edip bedeni tes«în eylediği gibi.
Ve ba¡∂ı kerre dahi istifrâπ √asebiyle √ârr-ı πarîzî ∂a¡îf olup ha∂m
no…§ân olmakla balπam ziyâde olup bedeni ter†îb eder lâkin bu vechle √âdi&
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olan ru†ûbet ile mizâc mura††ab olmaz ve ru†ûbet dahi πarîziyye olmaz,
vech-i evvelde mevâdd-ı bâridenin istifrâπından √âdi&e olan √arâret √arâret-i πarîziyye olmadığı gibi belki ifrâ† üzere olan istifrâπın mecmû¡una
berd ve yübs tâbi¡ olup o istifrâπ eden kimsenin ¡u∂vlarının cevherleri bârid
ve yâbis olur lâkin ba¡∂ısından √arâret-i πarîbe ve ke≠âlik ru†ûbet-i πayr-i
mâli√a ¡ârı∂ olur ya¡nî o ru†ûbet ¡ârı∂ olur ki ondan melâ√at ve √üsn, behcet
√â§ıl olmaz belki ru†ûbet bâlle olup ¡u∂vu ıslatır ve …ıvâmını izâle eder. Ve
o istifrâπ-ı müfri†e emrâ∂-ı âlîden ya¡nî emrâ∂-ı terkîbden südde mara∂ı
tâbi¡a olur, ¡urû…un ifrâ† üzere yübsü √asebiyle tecâvîfi sedd olduğu için.
Ve o istifrâπa teşennüc ve küzâz dahi tâbi¡ler olur.
Ammâ mu¡tedil olan o istifrâπ ve i√tibâs ki onlara i√tiyâc va…tinde ¡ârı∂
olalar, onlar nâfi¡ olurlar ve §ı√√ati √âfı@ olur.
Ve biz esbâb-ı ∂arûriyye ecnâsından tekellüm eyledik, o ecnâsın ek&er-i
envâ¡ı her ne …adar ∂arûrî olmaz ise de ve şimdiki √âlde esbâb-ı u«râyı biz
a«≠ eyleyelim:
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Kelâmun Külliyyün Fi’l-Esbâbılletî
Tettefi…u Li’l-Bedeni ∏ayre ∞arûriyyetin ve Lâ ∞ârretin
Şimdiki √âlde biz tekellüm eyleyelim: ∞arûriyye olmayıp ve ef¡âl-i
†abî¡iyyeye ma∂arratı olmayan esbâbda esbâb-ı me≠kûre o sebeblerdir ki
onların ¡ademinden √ayât mün¡adim olmaz ve vücûdunun ef¡âl-i †abî¡iyyeye
∂ararı olmaz. Ve o esbâb havâdan mâ-¡adâ bedene mülâ…î olan eşyâlardır,
ammâ havâ esbâb-ı ∂arûriyyedendir. O sebebler isti√mâmât ve envâ¡-ı delk
mi&lli nesnelerdir. Ve bu esbâblara …avl-i küllî ile biz ibtidâ eyleyelim: Biz
deriz ki beden-i insâna «âricden mülâ…î olup beden-i insânda fâ¡ile olan
eşyâ beden-i insânda iki vechle fâ¡ile olur:
Vech-i evvel budur ki bedene «âricden mülâ…î olan sebebin la†îfinde
…uvve-i πavvâ§a olmakla mesâmmâta nüfû≠ edip fi¡lini işler, o sebeb sirke
mi&lli nesnelerdir veyâ«ûd o mülâ…î olan nesneyi bedenin …uvve-i câ≠ibesi ce≠b edip o mec≠ûb olan sebeb fi¡lini işler, †ılâ olunan dühnü bedenin
ce≠bi gibi veyâ«ûd bu iki emrin ictimâ¡ı olup sebebin …uvve-i πavvâ§ası ve
bedenin …uvve-i câ≠ibesi ile o sebeb-i mülâ…î mesâmmâta du«ûl edip fi¡lini
ve √ükmünü icrâ eder, dühn «all ile «al† olunup †ılâ olunsa o mürekkeb
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mesâmmâta bu iki vechten nüfû≠ edip fi¡lini işler ve √ükmünü icrâ eder; bu
§ûretlerde o sebeb-i mülâ…î bedene mu«âli† olur.
Bedene mülâ…î olup bedende fâ¡il olan sebebin vech-i &ânîsi bedene
mu«âli† olmayıp keyfiyyet-i ma√∂a vü §ırfe ile bedende fâ¡il olur ve keyfiyyet-i bedeni i√âle eder; o i√âle ona gâhîce bi’l-fi¡l i√âle olur, bi’l-fi¡l bedeni
tebrîd eden sovuk †ılâlar gibi yâ«ûd bi’l-fi¡l bedeni tes«în eden kimâd-ı
√ârr gibi ve gâhîce bedenin keyfiyyetini bi’l-…uvve i√âle eder ya¡nî bedene
mülâ…î olan nesnelerde i√âleye isti¡dâd olur lâkin bi’l-fi¡l i√âle olmaz. Ve
bedene mülâ…î oldukta bedende olan √ârr-ı πarîzî o sebebin fi¡lini …uvveden
fi¡le i«râc edip o mülâ…î bi’l-fi¡l mu√îl olur ve bedenin keyfiyyeti bi’l-fi¡l
müteπayyir olur. Ve bedene mu«âli† olmayan mülâ…î gâhîce §ûret-i nev¡iyyesi ile bi’l-«â§§a fâ¡il olur, semek-i mu«addir160 gibi. Ve bedene mülâ…î
olan ba¡∂ısı «âricden mülâ…ât ile fâ¡il olur, dâ«ilden olmaz, ba§al ya¡nî
soğan gibi, zîrâ soğan «âricden ∂ımâd olunsa ¡u∂vu ta…rî√ eder, ammâ tenâvül edenleri dâ«ilden ta…rî√ eylemez. Ve ba¡∂ı â«er bunun ¡aksi üzere olup
«âricden fi¡li olmaz, dâ«ilden olur, isfîdâc gibi, zîrâ isfîdâcı tenâvül edenleri isfîdâc taπyîr-i ¡a@îm ile taπyîr eder ve ba¡∂an olur ki …atl eder ve «âricden isfîdâc ile †ılâ olunsa taπyîr eylemez. Ve ba¡∂ı eşyâ vardır ki o eşyânın
«âricden ve dâ«ilden fi¡li olur, onun fi¡li «ârice veyâ«ûd dâ«ile «â§§ olmaz.
¡Allâme der ki dâ«ilden ve «âricden fâ¡il olanlar birkaç vech üzere olur:
Evvelkisi o iki fi¡l mütesâvî olurlar ya¡nî iki √âlde dahi bir nev¡ keyfiyyet
i√dâ& eder, o keyfiyyet şiddet ve ∂a¡fta berâber olur, mânın tebrîdi gibi, zîrâ
mâ «âricden ve dâ«ilden berâber tebrîd eder.
Ve ikinci …ısmı «âricden bir nev¡ fi¡li olur ve dâ«ilden olan fi¡li nev¡-i
â«er olur lâkin bu ikinci …ısm «âlî olmaz ki yâ o iki mu«telif olan fi¡ller
biri birine ∂ıdd olurlar, küzbere gibi, zîrâ küzbere «âricden mâddeyi ta√lîl
eder ve dâ«ilden taπlî@ eder veyâ«ûd o iki fi¡ller ∂ıdd olmazlar, «amr gibi,
zîrâ «amr her ne …adar dâ«ilden ve «âricden tes«în eder ise lâkin dâ«ilden
tes«îni «âricden olan tes«îninden eşedd olur. İntehâ mâ …âle’l-Allâme.
160 “Semek-i mu«addir” ra¡¡âd dedikleri semektir ki §ayyâdın şebîkesine tutulsa o
§ayyâdın eli mürte¡işe olur. Semek-i mu«addirin biri dahi “ ” وdir, bunun ta«dîri eşerrdir, √ayyen ve meyten ta«dîr eder √attâ …avm √âlini bilmeyip ekl eylediler
ve cümlesi helâk oldular.
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Pes …ısm-ı evvelin ya¡nî bedende «âricden fâ¡il olup bâ†ında fi¡li olmadığının ¡illeti ve sebebi altı vech üzere olur:
Vech-i evvel budur ki me&elâ ba§al dâ«ile vârid oldukta …uvve-i hâ∂ıme
sür¡at edip ba§alın …uvve-i mu…arri√asını kesr eder ve mizâcını taπyîr eder,
kendi √âli ve …uvveti üzere √ükmünü icrâ edip fi¡lini işlemek mümkin olacak
…adar terk eylemez ki o müddette fi¡lini işleyip bâ†ın-ı bedeni ta…rî√ eyleye.
Vech-i &ânî budur ki ba§al mi&lli nesne ek&er-i emrde â«er aπdiye ile
ma«lû†an tenâvül olunur, o â«er πıdâlar lâ-ma√âle ba§alın …uvvetini kesr
edip ba§al √ükmünü icrâya …âdir olmaz ve bâ†ını [52b] ta…rî√ eylemez.
Vech-i &âli& budur ki ba§al mi&lli nesneler tenâvül olundukta mi¡dede
mevcûd olan ru†ûbet-i sâireye mu«âli† olup «alî†i olan ru†ûbet ba§alı setr ve
πamr edip …uvvetini kesr eder.
Vech-i râbi¡ ba§al mi&lliler «âricden ∂ımâd olunsa mev∂i¡-i vâ√idde
zamân-ı ke&îr mek& eder, lâ-ma√âle zamân-ı mek&te mek&in imtidâdı √asebiyle …uvve-i mu…arri√ası ma√all-i vâ√idde te™&îr ve ta…rî√ eder, ammâ
dâ«ilden bâ†ın-ı bedene vârid oldukta ma√all-i vâ√idde mek& eylemez belki
keylûsu mi¡deden kebide ve bir ¡ır…tan ¡ır…-ı â«ere inti…âl eder ve &üflü mi¡deden nüzûl edip bağarsıkları gezer ve birinden birine inti…âl eder.
Ve vech-i «âmis budur ki ba§al mi&lli √irrîf nesneler «âricden ¡u∂va
ziyâde mülte§ı… ve bitişik olup ta…rî√ eder, ammâ bâ†ından «âricden olan
vi&â…ı olmayıp şiddet-i itti§âli ve mümâssesi olmaz.
Ve vech-i sâdis budur ki ≠ikr olunan ba§al mi&lli mütenâvel mi¡deye
vu§ûlünde onun tedbîrine …uvve-i †abî¡iyye tevellî eder ve o mütenâvelin fa∂lı mündefi¡ olmaktan geri kalmaz ve a«lâ†a isti√âleye §âli√a olan
eczâsı deme ve a«lâ†-ı sâireye isti√âleden geri kalıp eğlenmez.Ammâ
isfîdâc mi&llinin a√vâli mu«telife olup bâ†ından mu∂ırr ve «âricden πayr-i
mu∂ırr olduğunun sebebi ve vechi budur ki isfîdâcın eczâsı πalî@ olmakla
mesâmm-ı ebdâna nüfû≠ eylemez ve nüfû≠ edenleri dahi menâfis-i rû√a
ve a¡∂â-i re™îseye im¡ân edip vâ§ıl ve dâ«il olmaz ve lâ-ma√âle «âricden
isfîdâcı isti¡mâlin ∂ararı olmaz. Ammâ isfidâc tenâvül olunup şürb olunsa
a¡∂â-i re™îseye vâ§ıl olur, zîrâ mesâlik-i rû√a sâlik olur, lâ-cerem ∂arar-ı
beyyini olur. Ve isfîdâcın a√vâlinin vech-i me≠kûr üzere i«tilâfının bir
sebebi dahi budur ki isfîdâcdan olan …uvve-i semmiyyet √ârr-ı πarîzînin
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far†-ı te™&îri ile @uhûr edip ı∂râr eder. ◊ârr-ı πarîzînin te™&îri bâ†ında olan
nesnelerde olur, @âhirde olan eşyâda √ârr-ı πarîzînin te™&îri ∂a¡îf olur.
Ve bu mi&lli kelâm edviye-i müfrede bâbında senin üzerine ¡avdet eder
inşâallâhu ta¡âlâ.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Mûcebâti’l-İsti√mâmi
ve’t-Te∂a√√î Bi’ş-Şemsi
Ba¡∂ı müte√a≠li…în ya¡nî fenn-i †ıbbda √a≠â…at ve mahâreti olanların
ba¡∂ıları derler ki √ammâmın «ayrlısı binâsı …adîm olup havâsı geniş ve
vâsi¡ ve suyu ¡a≠b olan √ammâmlar olur. Ve ba¡∂ı â«er bu kelâmın üzerine
kelâm-ı â«er ziyâde edip der ki √ammâmın «ayrlı olmasının şar†-ı râbi¡i
budur ki kül«ancı olan kimse √ammâmın ve…ûdunu √ammâma girecek
kimsenin mizâcının ta√ammülü mi…dârı eyleye, mebrûdînin √ammâmı
ve…ûdunu ziyâde eyleyip ma√rûru’l-mizâc olanların ve…ûdunu no…§ân
eyleye. O ve…ûdların tes«în eyledikleri mâ bi-√asebi’l-keyfiyyet o iki §ınfın
mizâclarına muvâfı… ola.
¡Allâme der ki bu …âilin …avli ile ¡amel ≠î-…udret olup √ammâm-ı «â§§ı
olanlara mümkin olur. Ammâ ¡âmme için mebnâ olan √ammâmların suları
iki §ınf olur, biri √ârr ve biri bârid. Pes o √ammâmda isti√mâm eden
kimse mu…te∂â-yı mizâcı üzere suyunu ta¡dîl eyler. Ve yine ¡Allâme der
ki √ammâmın ≠ikr olunan ev§âf-ı erba¡sına dört â«er va§flar dahi ∂amm
olunmak lâzımdır ki o √ammâm «ayrlı ve nâfi¡ ola:
Evvelkisi √ammâmın havâsı §âf ola.
İkincisi ∂iyâsı ke&îr ola.
Üçüncüsü o √ammâmda olan celîslerin ve mu§â√iblerin cevdeti ola.
Dördüncüsü √ammâmı tes«în eden ve…ûdun dahi cevdeti ola, zîrâ
√ammâmın havâsının ceyyid ve §âf olması nefsi mesrûr eder ve ¡a…lı bas†
eder ve …albe e≠â eylemez, ammâ küdûretli havâ ervâ√ı tekdîr eder ve
vâcib-i †abî¡îsinden ervâ√ı taπyîr eder.
Ke≠âlik ∂iyânın ke&reti …albi tefrî√ eder ve sâir keyfiyyât-ı nefsâniyyeyi
ta√sîn eder ve ebdânda olan fa∂la mâddeleri ta√lîl eder; ∂iyânın …ılleti bu
menâfi¡in a∂dâdını îcâb eder.
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Ve √ammâmın cülesâsının isti√mâm eden kimsenin katında fa∂lı olup
ma√bûbu ve sevgilisi olur ise ve o celîslerin a«bâra ı††ılâ¡ı olup tevârî« ve
√ikâyât-ı nâdireler söylerler ise o isti√mâm eden kimsenin tele≠≠ü≠ etmekle
§adrı münşeri√ olur ve nefesi münbası† olur.
Ammâ ve…ûdun cevdeti, o √ammâmın kül«anında yanan odun ceyyid
olması onun içindir ki odun her ne …adar ceyyid olup o «a†abın √iddeti ve
râyi√a-i kerîhesi ve du«ân-ı redîsi olmaz ise o odunun âteşi suyu ve havâyı
taπyîr eylemez. Ve «a†ab-ı redî o suyu ve havâyı taπyîr edip o √ammâm
«ayrlı olmaz.
◊ammâm-ı fâ∂ıl bu ≠ikr olunan şar†ın cem¡ olması ile tamâmen fâ∂ıl
olur ve bu şar†ların ba¡∂ısı no…§ân olur ise o √ammâmın nef ¡i ve fa∂îleti
şar†ın no…§ânı mi…dârı nâ…ı§ olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ma¡lûm buyurula ki √ammâmın iki nev¡ fi¡li olur: Evvelki fi¡li tes«îndir ki o tes«îni √ammâmın havâsı işler. Ve ikinci fi¡li ter†îbdir ki o fi¡li
√ammâmın suyu işler. Ve √ammâmın beyt-i evveli müberrid ve mura††ıb
olur ve beyt-i &ânîsi müsa««in ve mura††ıb olur ve beyt-i &âli&i müsa««in ve
müceffif olur.
Ve ba¡∂ı e†ıbbâ der ki su a¡∂â-yı a§liyyeyi ter†îb eylemez ve su içmek ile
veyâ«ûd √ammâmda mâ-ı müsa««an ile yıkanmak ile ru†ûbet-i πarîziyye
ziyâde olmaz. Pes bu ≠âhib olan e†ıbbânın bu ma…âline i¡tibâr olmaz.
Lâkin √ammâmda ebdâna ≠ikr olunan taπayyürlerden mâ-¡adâ taπayyür-i â«er dahi ¡ârı∂ ve √âdi& olur ki o taπayyürler √ammâmın ba¡∂ısının bi’l-¡ara∂ ve ba¡∂ısının bi’≠-≠ât te™&îrinden √âdi& olur, zîrâ √ammâma
havâsı √asebiyle tebrîd etmek ¡ârı∂ olur. Ke≠âlik √ammâma yine havâsı
ile tecfîf etmek ¡ârı∂ olur, zîrâ √ammâm √ârr-ı πarîzîyi ziyâde ta√lîl eder
ve o ta√lîle bürûdet terettüb eder. Ke≠âlik √ammâm ru†ûbet-i πarîziyyeyi ziyâde ta√lîl eder ve o ta√lîl ile a¡∂âya cefâf ¡ârı∂ olur her ne …adar
ru†ûbet-i πarîbe ¡ârı∂ olur ise de. Ve √ammâmın suyu ziyâde müsa««an
olsa o şedîdü‘s-sü«ûnet olan su …uşa¡rîret i√dâ& eder ya¡nî o suyu isti¡mâl
eden kimsenin derisi ve tüyleri ürperir ve derinin mesâmmâtı müsta√§af
olup te∂ayyu… eder, ona binâen şedîdü’l-√arâret olan suyun ru†ûbetinden
bedene bir şey™ te™eddî edip vâ§ıl olmaz ve bedende olan fa∂laları dahi
ta√lîli ceyyid olmaz.
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Ve √ammâmın suyu ba¡∂ı kerre bedeni tes«în eder ve ba¡∂ı kerre tebrîd
eder, pes √ammâmın suyu müte∂âddeyn olan tes«în ve tebrîd fi¡lini işler.
Ammâ o va…tte tes«în eder ki √ammâmın suyu √ârr olup meyli sü«ûnet †arafına ola, zîrâ √ârr olup meyli bürûdet †arafına olur ise o mâ mâ-ı fâtir olup
ebdânı ter†îb ve tebrîd eder. Ve mâ-ı √ammâm bârid olur ise √ammâmın
havâsından bedene ve a√şâya vâ§ıl olan sü«ûneti mâ-ı bârid √a…n ve √abs
edip o sü«ûnet-i mu√tebese bedeni tes«în etmekle mâ-ı √ammâm o tes«îne
sebeb olur. Ammâ mâ-ı √ammâmın tebrîdi o zamân olur ki isti√mâm eden
kimse mâ-ı √ammâmda ziyâde mek& edip bedeni o mâı teşerrüb eyleye. Bu
§ûrette mâ-ı √ammâm bedeni iki vechle tebrîd eder, mâ-ı √ammâm gerek
√ârr olsun ve gerek bârid olsun:
Vech-i evvel budur ki suyun †ab¡ı bârid ve suyu teşerrüb eden bedeni
o su tebrîd eder. Eger o su bârid olur ise bedeni tebrîdi @âhir olur ve eger
√ârr ise o √arâret √arâret-i ¡ara∂iyye olmakla lâ-ma√âle zâile olur ve sunun
bürûdet-i †abî¡iyyesi ¡avdet edip bedeni bi’l-â«ere tebrîd eder.
Ve √ammâm suyunun bedeni tebrîdinin vech-i &ânî&i budur ki gerek su
√ârr ve gerek bârid olsun her √âlde mura††ıbdır, kaçan …ulleteyn mi&lli müctemi¡ olan suda ziyâde mek& olunsa bedeni ifrâ† üzere ter†îb eder ve ru†ûbet-i
müfri†a sü«ûneti √abs edip söndürmekle bürûdet ¡ârı∂a olur. Ve ba¡∂ı kerre
√ammâm ta√lîli √asebiyle tes«în eder, zîrâ √ammâm [53a] bedende münha∂ım olunmadık πıdâ bulursa o πıdâyı ha∂m eder ve ke≠âlik nu∂c etmedik
fa∂la bulur ise o fa∂layı in∂âc eder ve ha∂m ve in∂âc eylediği πıdâ ve fa∂la
bedeni tes«în eder.
Ve √ammâm gâhîce yâbisen isti¡mâl olunur ve gâhîce ra†ben isti¡mâl
olunur. ◊ammâmın havâsını isti¡mâl ke&îr olup suyunu isti¡mâl …alîl olur
ise √ammâm yâbis olur ve havâsını isti¡mâl …alîl olup suyunu isti¡mâl ke&îr
olur ise o √ammâm √ammâm-ı ra†b olur.
◊ammâm-ı yâbis bedeni tecfîf edip kurutur ve istis…âsı olanlara ve
terehhülü olanlara nef¡ verir.161 ◊ammâm-ı ra†b ebdânı ter†îb eder.

161 Ve √ammâm-ı yâbis itti«â≠ının §an¡at-ı ma«§û§aları mu√arrerdir, o §an¡atlar tekellüfe mu√tâc olmakla bu vechi i«tiyâr eyledi.
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Ve √ammâmda ke&ret-i …u¡ûd ile ta√lîl-i mevâdd ve ¡ara… ek&er olmakla
bedeni tecfîf eder. Ammâ √ammâmda …u¡ûdu ta…lîl edip az oturmak bedeni
ter†îb eder, zîrâ ebdân √ammâmdan evvelâ ru†ûbet intişâf ve iktisâb eder. Ve
¡arak ile ta√lîl-i ru†ûbet eylemeksiz √ammâmdan çıkıp √ammâmda mek&i
…alîl olur ise o ru†ûbet-i müktesibe bedende bâ…î kalıp beden mer†ûb olur.
Ve ba¡∂ı kerre √ammâm ¡ale’r-rî… ve’l-«avâ isti¡mâl olunur ya¡nî
√ammâma du«ûl aç olduğu √âlde olur, o √ammâm ziyâde müceffif olur ve
∂a¡f ve hüzâl îcâb eder.
Ve şiba¡a …arîb olduğu √âlde √ammâma du«ûl bedeni semritir ve tesmîn
eder, zîrâ √ammâm bedende olan mâddeyi «ârice …arîb olan ma√alle ce≠b
eder lâkin o √ammâmdan südde mara∂ı ¡ârı∂ olur, ona binâen ki √ammâm
…able’l-ha∂m mi¡dede ve kebidde bulunan mevâddı «ârice ce≠b eyler,
lâ-ma√âle ha∂m olmayan πıdâ mecârî-i ∂ayyi…ayı sedd eder.
Ve ba¡∂ı kerre √ammâm ha∂m-ı evvelin â«irinde isti¡mâl olunur ya¡nî
πıdâ mi¡dede münha∂ım olup o πıdânın la†îfi kebide ve πalî@i em¡âya nüfû≠
eylemezden mu…addem mi¡de münha∂ım olmuş πıdâ ile mümtelî ve dolu
iken √ammâm isti¡mâl olunur, o √âlde isti¡mâl olunan √ammâm bedeni
tesmîn edip semirtir ve menfa¡ati olur.
Ve a§√âb-ı dı…… gibi √ammâmı ter†îb …a§dı ile isti¡mâl edenlere vâcib
olur ki suda ziyâde mek& eyleyeler ve …ulleteyn ta¡bîr olunan √av∂ın içinde
∂a¡f ¡ârı∂ olmayacak …adar eğleneler ve ba¡de’l-«urûc bedeni dühn ile
temrî« ve delk eyleyip ovalar, zîrâ dühn ile bedeni temrî« ter†îbi ziyâde
eyler ve mesâmmâttan bâ†ına nâfi≠ olan mâiyyeti √a…n edip ta√t-ı cildde
√abs ve ta√allülden men¡ eder.
Dahi vâcib olur ki √ammâmda çok eğlenmeyeler ve √ammâmın mu¡tedil ma√allini i«tiyâr eyleyip mek&leri o mu¡tedil ma√allde ola. Ve √ammâmın ar∂ına mâ-ı √ârrı çok §abb eyleyip çok dökeler onun için ki o dökülen
su √arâret-i √ammâmla teba««ur edip havâyı ter†îb eder ve o havâ bedene
mesâmmâttan nüfû≠ edip bedeni ter†îb eyler.
Ve yine vâcib olur ki √ammâmdan meskenine na…li «iffet üzere olup
meşa……at ve ¡anâ üzere olmaya belki bir mi√affe üzere oturup el üzere
götüreler. Ve √ammâmdan «urûcu va…tinde ¡ale’l-fevr müberrîd †îb ile ve
kokulu dühnler ile ta†yîb oluna. Ve √areket-i √ammâmdan müteπayyir olan
…uvâlar √âlet-i ûlâsına ve i¡tidâline ric¡at edince …adar mesla«ta ya¡nî &iyâb
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nez¡ olup soyunacak ma√allde mek& ve istirâ√at eyleye. Ve mura††ıb olan
eşribelerden mâ-ı şa¡îr ve leben-i etân ya¡nî eşek sütü sa…y oluna ve içirile.
Ve √ammâmda mek& ve ma…âmı ziyâde edenlere πaşy ve πa&ydan «avf
olunur, zîrâ √ammâmda ke&ret-i mu…âm …albi is«ânı √asebiyle evvelâ πa&y
i√dâ& eder ba¡dehu πaşy îcâb ve i…ti∂â eder.
◊ammâmın menâfi¡-i ke&îresi olduğu gibi ma∂arratı dahi olur, zîrâ
√ammâm a¡∂â-i ∂a¡îfeye mevâddın in§ıbâbını teshîl eyler ve cesedi ir«â
eyler ve sinirlere ∂ararı olur ve √arâret-i πarîziyyeyi ta√lîl eyler ve şehvet-i
†a¡âmı is…â† eyler ve …uvvet-i bâhı ∂a¡îf eyler.
Ve miyâhı cihetinden √ammâmın fu§ûlü ve envâ¡ı vardır. Eger √ammâmın suyu na†rûniyye olur ise veyâ«ûd kibrîtiyye veyâ«ûd ba√riyye veyâ«ûd
remâdiyye veyâ«ûd mâli√a olur ise gerek ise suda o mülû√at †abî¡î olsun
ve gerek ise §an¡at ile o su temlî√ olunsun o suya ≠ikr olunan eşyâyı ya¡nî
na†rûn ve remâd mi&lli mâli√ nesneleri «al† edip †ab« etmekle veyâ«ûd
mevîzec ya¡nî zebîbü’l-cebel ve √abbu’l-πâr ve kibrît mi&lli nesne «al† edip
†ab« etmekle, pes suyu bu mi&lli olan √ammâm bedeni ta√lîl ve tel†îf eder ve
terehhül ve terebbülü izâle eder. “Terebbül” ona derler ki …uvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fı √asebiyle e†râf ve sâir demi …alîl olan a¡∂â müntefi« olur balπam-ı
ra…î… müstevlî olmak √asebiyle. Ammâ “terehhül” bir intifâ«tır ki yüzde ve
göz kapaklarında √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 yesîreye mâil
olur √ârr-ı πarîzînin ∂a¡fı √asebiyle. Ve …ur√ası olan kimselerin mevâddını
…ur√alarına seyelândan men¡ eder ve ¡ır…-ı medenîsi olanlara nef¡i olur.
Ve √ammâmın suyu nu√âsiyye ve √adîdiyye ve mâli√a olur ise berd ve
ru†ûbetten √âdi& olan mara∂lara menfa¡ati olur ve evcâ¡-ı mefâ§ıla ve ni…ris
ve istir«â ve rebv ve külâ mara∂larına menfa¡ati olur ve kırılmış kemiğin
incibârını ta…viye eder ya¡nî bür™üne mu¡în olur ve çıbanlara menfa¡ati olur.
Ve nu√âsiyye olan sular feme ve lehâta ve ¡aynın istir«âsına ve kulağın
ru†ûbetine menfa¡ati olur.
Ve √adîdiyye olan sular mi¡deye ve †ı√âle nâfi¡ olur.
Bûra…ıyye-i mâli√a olan sular mevâddı …abûl eden ru™ûsa ve başlara ve
§adra dahi nâfi¡ olur ve mi¡desi ra†b olanlara ve istis…â §â√iblerine ve nef«e
menfa¡ati olur.
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Ammâ şebbiyye ve zâciyye olan sular o sularda isti√mâm kan tükürmeden ve nezf-i ma…¡adeden ya¡nî ma…¡adenin damarları ağzından dem
tereşşu√ etmekten ve †am&ın mu¡tâddan ziyâde olmasından ve seyelânından nef¡i olur. Ke≠âlik ma…¡adenin ta…allübünden ya¡nî istir«âsından nef¡i
olur.
¡Allâme der ki ba¡∂ı nüs«ada “ma…¡ade” mev…i¡ine “mi¡de” vâ…i¡ olmuştur
lâkin o “mi¡de” nüs«ası «a†âdır, zîrâ ≠ikr olunan suların ta…allüb-i mi¡deye
ma∂arratı olmaz ise dahi menfa¡ati yoktur. Ve bu iki suyun min-πayri sebebin bâdin is…ât-ı cenîn edenlere menfa¡ati olur.
¡Allâme der ki is…â†-ı cenînin sebebi iki nev¡ olur: Bir nev¡i dâ«ilden olur
ve bir nev¡i «âricden olur:
Sebeb-i dâ«ilî bunlardır: Menînin ri……ati ve ra√imin rî√i ve meşîmede
olan ¡urû…un ağızlarının ru†ûbet ve istir«âsı ve cenînin mevti ve «u§û§an
o cenînden ra√ime dem-i §adîdînin cereyânı ve cenînin anası ifrâ† üzere
mehzûle ve arık iken semirip semîne olmasıdır.
Sebeb-i «âricîsi ∂arbe ve sa…†a ve ve&be ve râyi√a-i †ayyibeyi istinşâ…
ve koklamasıdır, zîrâ râyi√a-i †ayyibeyi istinşâ… eden hatunun …uvveti o
râyi√a cânibine mun§arife olmakla cenîni imsâktan …uvvet ≠ühûl etmekle
&eb…le cenîn sâ…ı† olur «u§û§an ki ra√imde ru†ûbât-ı müzli…a ve √abeli
olan hatunun …uvveti ∂a¡îfe ola. Ve sebeb-i «âricînin biri [dahi] fa§ddır,
cenînin πıdâsı olan dem fa§d ile istifrâπ olunup cenîn bilâ-πıdâ kalmakla
sâ…ı† olur. Ve sebeb-i «âricînin biri dahi √ublânın ya¡nî gebe hatunun
müshil isti¡mâlidir, zîrâ müshil edviye-i ra√ime î≠â edip is…â†-ı cenîne
sebeb olur.
Ve is…ât-ı cenînin ¡alâmeti iki memelerin ∂umûru ve çekilmesidir. Ve
cenîbin mevtinin ¡alâmeti √ublânın levninin kümûdeti ve √âli müstes…înin
√âli gibi olmasıdır. Ve ra√imde rî√ olduğunun ¡alâmeti bir mev∂i¡den
veca¡ın mev∂i¡-i â«ere inti…âlidir. Ve ru†ûbet-i ra√imin ¡alâmeti ra√imden
ru†ûbetin seyelânıdır.
Pes bu sebebler ma¡lûm oldu ise ma¡lûm olur ki şebbiyye ve zâciyye
olan suların bu me≠kûrların ba¡∂ısına nef ¡i olmakla o suların is…â†-ı cenîne
menfa¡ati olmuş olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
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Ve şebbiyye ve zâciyye olan suların tehebbüce ve ifrâ†-ı ¡ara…a ya¡nî
terin ziyâde olmasına menfa¡ati olur, zîrâ ziyâde [53b] terlemek beden
müte«al«il ve mesâmmâtta si¡a olmaktan yâ«ûd mâdde-i ¡ara…ın ri……atinden veyâ«ûd …uvve-i mâsikenin ∂a¡fından olur ve bu suların ≠ikr olunan
esbâba menfa¡ati olur.
Ammâ miyâh-ı kibrîtiyye sinirleri ta…viye eder ve temeddüd ve teşennücde √âdi& olan evcâ¡ı teskîn eder ve @âhir-i bedeni rediyye ve müzmine
olan bü&ûr ve …urû√tan ten…ıye eder ve â&âr-ı semice vü …abî√adan ya¡nî
bedende olan …abî√ lekelerden ve kelef ve bara§ ve beha…tan dahi ten…ıye
eder. Ve mefâ§ıla mun§abbe olan ke≠âlik †ı√âle ve kebide mun§abbe olan
fu∂ûlü ten…ıye eder ve §alâbet-i ra√ime nef¡i olur lâkin mi¡deyi ir«â eder ve
şehveti is…â† eder.
Ammâ miyâh-ı …afriyye onunla isti√mâm eden kimsenin başını bu«âr
ile mümtelî edip doldurur, onun için o suya giren kimseye vâcibdir ki başını
o suya id«âl eylemeye. Ve o su müsa««indir lâkin sü«ûneti müterâ«îdir, o
su isti¡mâl olduğu gibi sü«ûneti @âhir olmaz, bir müddet mürûrundan sonra
tes«în eder «u§û§an ra√im ve me&âne ve …ûlûn tesmiye olunan bağarsığı
ziyâde tes«înini müte™a««ir olur lâkin nemle mara∂ına rediyyedir, ∂ararı
i§âbet eder.
İbn Kütbî “…afr”ı “…âr” ile tefsîr eder; “…âr” ve “…îr” zift ma¡nâsınadır.
Ve onu te™yîd eder İbn Bay†âr‘ın bu kelâmı ki Râzî‘den na…l edip ”وا ــא
“  ا ـ وا ـ א ــא כ ــאل ا כ ـdedikten sonra dedi: א
”و ــאل ـ ه ــאء ا
“ ــ ا ــ أس وا ــ اسYa¡nî bu √âl kibrîtiyyede olmaz ancak …îriyyede olur
demektir.
Ve isti√mâm eden kimselere lâzımdır ki hüdüvv ve sükûn ve tedrîcle
isti√mâm ede, baπteten sü«ûnet-i zâidesi olan ma√alli ve mâı isti¡mâl eylemeyeler.
Ve √ıf@-ı §ı√√at bâbında biraz umûr ¡avdet ve ric¡at eder ki o umûra
eylediğin na@ara bu ma√allde olan na@arını ∂amm ve mu∂âf etmek sana
vâcib olur. Ve mâ-ı bâridi isti¡mâl √a……ında olan a…vâl dahi bu minvâl
üzeredir, iki mev∂i¡de olan …avlleri ¡inde‘n-na@ar ∂amm ve i∂âfet sana
vâcib olur.
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Fa§lun Fî-Mûcebâtı ¡Âdâti’t- Te∂a√√î İle’ş-Şemsi ve’l-İndi…âni
Fi’r-Remli ve’t-Temerruπı Fîhî ve’l-İsti…nâ¡i Fi’l-Edhâni162 ve
Reşşi’l-Mâi ¡Ale’l-Vechi Kelâmen Külliyyen
Ammâ şemse te∂a√√î ve bürûz ve @uhûr etmek ya¡nî güneşte olmak
«u§û§an ki √areketi √âlinde ve «u§û§an ki √areket şedîde olduğu √âlde
güneşte olmak ya¡nî sa¡y edip koşmak ve seğirtmek …uvvet ile fu∂ûlü ta√lîl
eder ve terletir ve nef«i dağıtıp feşş eder, terebbül ve istis…â evrâmını ta√lîl
eder ve rebve ve nefes-i inti§âb mara∂larına nef¡ verir ve §udâ¡-ı bârid-i
müzmini √all eder ve mizâcı bârid olan dimâπı ta…viye eder.
Eger güneşte olduğu ma√all yâbis olup o ar∂ meblûl olmaz ise o te∂a√√î
verik veca¡ına ve külâ ya¡nî böbrek veca¡ına ve evcâ¡-ı cü≠âm ve i√tinâ…-ı
deme nef¡ verir ve ra√imi ten…ıye eder.
Eger te∂a√√î eden kimse şemse ta¡arru∂ edip &iyâbını bedeninden sel«
edip ¡âriyen şemste …âim olsa o ta¡arru∂ bedenini tek&îf eder ve …aşefiyyet
ve «uşûnet i√dâ& eder ve bedenini sü«ûnetli eder ve kızdırır ve mesâmm-ı
bedenin füvvehâtına ve ağızlarına keyy ve dâπ gibi olup ru†ûbetini izâle
eder ve ta√allülden men¡ eder.
Ve güneşte bir ma√allde …âim olmak bir mev∂i¡den mev∂i¡-i â«ere
na…lden ziyâde bedeni i√râ… edip yakar ve na…lden ziyâde ta√allülü men¡
eder.
Ve ba√rde olan rimâl ve kum nevâ√î-i cildden ru†ûbât-ı bedeni neşfte
rimâl-i sâireden eşedd ve a…vâ olur. Ve ba¡∂ı kerre rimâl-i √ârre üzere oturulur ve ba¡∂ı kerre içine gömülüp tedeffün olunur ve ba¡∂ı kerre …alîlen
…alîlen sü«ûnetli kumlar bedene ne&r olunup saçılır. Bu vücûhun küllîsinde
bâbu‘ş-şemste ≠ikr olunan evcâ¡ ve emrâ∂ mündefi¡a olur. Ve bi‘l-cümle
rimâl-i √ârreyi isti¡mâl ebdânı tecfîf-i şedîd ile tecfîf eder.
Ve zeyt mi&lli dühnde istin…â¡ ya¡nî zeyt ve dühn-i …us† ve dühn-i bân
mi&lli dühnler bi‘l-…uvve √arâreti olan edhân içinde oturmak veyâ«ûd
o edhân ile bedenini temrî« eylemek i¡yâ-yı temeddüdî a§√âbına ve
√ummayât-ı bâride-i †avîle a§√âbına ya¡nî √ummâsı balπamiyye olanlara
162 “İsti…nâ¡ fi‘l-edhân”dan murâd dühnün içinde oturmaktır lâkin içinde oturacak
…adar dühne …udreti olmayanlara göre temrî« ya¡nî bi‘l-cümle cesedine †ılâ edip
ovmak. ¢âle fi‘l-¢âmûs: ِإ ْ ـ َ ْ َ َ ِ ـ ا ْ َ ِ ـ ِ ِإ َذا َـ َ َل َوا ْ َ َ ـ َ כ َ ـ َ ـ َ ـ َ ـ َد
َ
َّ َ َ

Tahbîzü’l-Mathûn

ve ke≠âlik √ummâ ile ma¡an sinirlerinde ve maf§allarında ağrı ve veca¡
olanlara ve teşennüc ve küzâz a§√âbına ve i√tibâs-ı bevle nef¡ verir.
Ve vâcib olur ki bedene †ılâ olunan zeyt √ammâmın «âricinde tes«în
olunup tes«în-i dühn için √ammâma nâr id«âl olunmaya, zîrâ √ammâmda
olan nâr rû√u ta√lîl eder √attâ havâsı münfeti√ ve küşâde olmayan her
ma√alle nâr id«âli sükkânının ervâ√larını ta√lîl eder.
¡Allâme der ki inkişâfı olmayıp ve riyâ√ cereyân eylemeyip nâr olan
mev∂i¡de nevmleri √asebiyle cemâ¡at-i ke&îre helâk oldular. Ve ba¡∂ı kerre
o mi&lli mev∂i¡de nâim olan kimseler min-πayri şu¡ûr olurlar, onlara
na@ar eden kimse onları uyur @ann eder, bir †arî… ile mevtleri @âhir olmadıkça devâm üzere uykuda @ann ederler. İntehâ.
Ve o zeyt mi&lli edhânda &a¡leb ve ∂abu¡ mi&lli √ayvân mu¡âlecâtta ta√rîr
olunan keyfiyyet üzere †ab« olunsa evcâ¡-ı mefâ§ıla ve ni…rîse ef∂al mu¡âlecâttan olur gerek ise marî∂in bedeni onun ile temrî« olunsun ve gerek ise
dühnün içine girip otursun.
¡Allâme der ki dühnde †ab« olan √ayvân √ayyen il…â olunup †ab«
olunmak meyten †ab« olunmaktan ecved olur. ¡Allâme‘nin bu kelâmı üzere
e†ıbbâ cereyân ederler lâkin bu §anî¡in cevâz-ı şer¡îsinin şurû†u ta√…î…inde
Şâh Mu√ammed-i ¢azvînî Şer√-i Mûcez’de o √ayvân ≠eb√ olunup ba¡dehu
†ab« olunmak evlâ ve ef∂al olduğuna ≠âhib olur.163
Ve su ile yüzünü ıslatmak ve πasl etmek ve yüzüne su saçmak müster«iye ve ∂a¡îfe olmuş …uvveti in¡âş ve inhâ∂ edip ta√rîk ve ta…viye eder ve
kerb ve …ala…tan ya¡nî …albin ı∂†ırâb ve in∂ıπâ†ından ve √ummayâtın lehîbinden ve πaşydan nef¡i olur «u§û§an ki o saçılan su gül suyuyla ve sirke
ile ma«lû† ola. Ve vech-i ma√rûr üzere suyu saçmak ek&eriyyâ şehvet-i
†a¡âmı ta§√î√ edip i&âre eder. Ve bürûdetten √âdi& olan nezleye ve §udâ¡a
yüzünü mâ-ı bârid ile ıslatıp ve mâ-ı bâridi saçmak mu∂ırr olur, Allâhu
ta¡âlâ a¡lemü ve a√kemü. Kitâb-ı evvelden fenn-i &ânînin ta¡lîm-i &ânî&inin
cümle-i ûlâsı bu ma…âmda «atm oldu.
163 Bu ≠ikr olunan emrâ∂da müsta¡mele olan edhân bi’l-…uvve √ârr olan edhândır,
zeyt gibi ve …us† ve bân dühnleri gibi. Ammâ edhân-ı bârideyi isti¡mâl ve temerru« ve istin…â¡ bedeni ter†îb eder ve †arâvet ve lüdûnet i&âre eder, ona binâen
dı…… mara∂ında edhân-ı bâride müftiren isti¡mâl olunur ise ter†îbi esra¡ olur.

459

460

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

el-Cümletü’&-¿âniyetü Fî-Ta¡dîdi Sebebin Sebebin Li-Külli Vâ√idin
Mine’l-¡Avârı∂ı’l-Bedeniyyeti ve Hiye Tis¡atün ve’l-¡Işrûne Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü Fi’l-Müsa««inâti
Müsa««inâtın a§nâf-ı müte¡addidesi vardır:
Evvelâ a§nâfın biri mi…dârı mu¡tedil πıdâlardır.
Ve biri dahi mu¡tedil √arekettir. Ve √areket-i mu¡tedilede riyâ∂ât-ı
mu¡tedile ve delk-i mu¡tedil ya¡nî bedeni i¡tidâl üzere ovmak dâ«il olur.
Müsa««inâtın üçüncü §ınfı min-πayri şar†in ya¡nî ustura ile ¡u∂vu yarmaksızın mi√ceme va∂¡ etmektir. Ve şar† ile va∂¡ olunan mi√ceme müsa««in
olmaz belki müberrid olur, zîrâ o va∂¡da dem istifrâπ olur ve istifrâπ-ı dem
lâ-ma√âle müberrid olur. Ve o √areket ki √add-i i¡tidâli ke&ret ve şiddet
cânibine …alîlen tecâvüz eyleye, o √arekete √areket-i müfri†e ı†lâ… olunmaz
ve tes«în-i bedende o √areketin √ükmü √areket-i mu¡tedilenin √ükmü gibi
olur.
Ve müsa««inâtın dördüncüsü πıdâ-i √ârrdır.
Beşincisi devâ-i √ârrdır.
Altıncısı √ârr olan √ammâmdır, zîrâ …arîben ma¡lûm oldu ki √ammâm-ı
√ârr havâsı ve suyuyla bedeni tes«în eder.
Ve müsa««inâtın yedincisi müsa««in olan §an¡atlardır.
Ve sekizincisi min-πayri ifrâ† müsa««in olan havâ ve a∂mide mi&lli nesnelere mülâ…î olmaktır.
Ve dokuzuncusu i¡tidâl üzere seher ve uykusuzluktur.
Ve onuncusu i¡tidâl üzere uyumaktır ≠ikr olunan şurû†-ı sâbı…a üzere.
On birincisi πa∂abdır, πa∂ab mu†la…an müsa««indir.
On ikincisi i¡tidâl üzere olan hemm ve fikrdir. Ve ifrâ† üzere olan hemm
müberriddir.
On üçüncüsü i¡tidâl üzere olan fera√tır.
On dördüncüsü ¡ufûnettir. Ve ¡ufûnetin «â§§ası budur ki ¡ufûnet √arâret-i πarîbe-i πayr-i πarîze i√dâ& eder. Ve ¡ufûnetin fi¡li olan √arâret-i
πarîbe tes«în-i mu†la…ın ke≠âlik i√râ…ın πayrı bir √arârettir. Ammâ i√râ…ın
πayrı olduğunun vechi budur ki tes«în i√râ…tan ednâdır ve ednâ a¡lânın
πayrıdır. Ve sü«ûnet ¡ufûnetin πayrı olduğunun vechi [54a] budur ki çok
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kerre tes«în vâ…i¡ olur, ¡ufûnet vâ…i¡ olmaz lâkin ¡ufûnet sü«ûnetsiz olmaz,
evvelâ sü«ûnet √âdi& olup ba¡dehu ¡ufûnet √âdi& olur. Ve sü«ûnet ¡ufûnetsiz
bulunduğunun beyânı budur ki eşyâ-ı ra†beyi «âricden müsa««in olan
sebebler çok kerre zâil olup sü«ûnet-i «âriciyyesi eşyâ-ı ra†bede bâ…î kalır
ve o bâ…ıye olan sü«ûnet şey™-i ra†bda müşte¡il olup o şey™-i ra†bın mevcûd
olan mizâcını o nev¡in emzicesinden ziyâde §âli√ bir â«er mizâca na…l eder
ve bu na…le ha∂m tesmiye olunur, ¡ufûnet ı†lâ… olunmaz. Ve ¡ufûnet o va…t
olur ki şey™-i ra†be teşebbü& eden sü«ûnet o şey™-i ra†bın mizâcını nev¡inin
«ilâfı olan bir mizâca na…l eyleye, külliyyen o nev¡i ifsâd eyleye.
Ve bu ta…rîrden @âhir olur ki o sü«ûnet ki ha∂ma mu¡în ola, o sü«ûnetten
¡ufûnet olmamakla sü«ûnet ¡ufûnete muπâyir olduğu @âhir olur ve sü«ûnet
çok kerre ¡ufûnetsiz bulunup beynehümâda teπâyür olduğu &âbit olur.
Ve sü«ûnetin i√râ…a muπâyir olduğunun taf§îli budur ki “i√râ…” bir
cismin ra†b olan eczâsını eczâ-i yâbisesinden temyîz edip ra†bı ta∂¡îf ve
yâbisi tersîb etmeğe derler. Ve “tes«în” şey™-i bâridin bürûdetini sü«ûnete
isti√âleye derler. O isti√âle şey™-i bâridin eczâ-i ra†bını eczâ-i yâbisesinden
ayırmaksız ve ru†ûbetlerini nev¡iyyesinden i«râc etmeksiz √â§ıl olur ise ona
“sü«ûnet-i sâ≠ece” derler ve bu sü«ûnet bilâ iştibâh i√râ…a muπâyir olur.
Ve müsa««inâtın on beşincisi tekâ&üftür, zîrâ @âhir-i beden tekâ&üf eyledikte dâ«il-i bedende olan eb«ıre bâ†ında mu√tebes olup ta√allül eylemez
belki bâ†ında o eb«ıre ta«al«ul edip münbası† olur ve eb«ıre-i münbası†anın
√arâretiyle bi’l-cümle beden mütesa««in olur.
Ve esbâb-ı sü«ûneti beş sebebe √a§r eylemek Câlînûs’un mu¡tâdıdır,
o sebebler bunlardır: √areket-i πayr-i müfri†a ve mülâ…âtu mâ-yüsa««inu
min-πayri ifrâ† ve tenâvül olunan √ârr mâdde ve tekâ&üf ve ¡ufûnettir.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fi’l-Müberridâti
Müberridâtın dahi a§nâf-ı müte¡addidesi olur:
O a§nâfın evveli √areket-i müfri†adır, zîrâ ifrâ† üzere √areket √ârr-ı
πarîzîyi ifrâ† üzere ta√lîl eder ve o ta√lîli √asebi ile bürûdet istîlâ eder.
Ve §ınf-ı &ânî ifrâ† üzere sükûndur, zîrâ ifrâ†-ı sükûn ile √ârr-ı πarîzi i√tibâs edip bedende münteşir olmaz ve bedeni dahi tes«în eylemez.
Ve §ınf-ı &âli& me™kûl ve meşrûbun ifrâ† üzere ke&retidir.
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Ve §ınf-ı râbi¡ me™kûl ve meşrûbun tefrî†idir ve πâyet ile …ılletidir.
Ve §ınf-ı «âmis πıdâ-i bâriddir.
Ve §ınf-ı sâdis devâ-i bâriddir.
Ve §ınf-ı sâbi¡ ifrâ† üzere √ârr olan havâ ve a∂mide ve miyâh-ı
√ammâmâta mülâ…âttır.
Ve §ınf-ı &âmin bedenin şiddet üzere ta«al«ulüdür, zîrâ √arâret-i πarîziyye ebdân-ı ∂a¡îfeden müntefiş olup perîşân olur ve tes«îni ∂a¡îf olur.
Ve §ınf-ı tâsi¡ tekâ&üf-i ebdânın iştidâdıdır.
Ve §ınf-ı ¡âşir i¡tidâl üzere tes«îni olan sebeb-i müsa««ine †ûl-i mülâ…âttır,
me&elâ mu¡tedil √ammâmda †ûl-i mek& gibi, zîrâ onunla √arâret-i πarîziyye
mu√te…an ve mu√tebes olup bâ†ın-ı bedende cereyân eylemez.
Ve §ınf-ı √âdî ¡aşer bi’l-fi¡l bârid olan eşyâya mülâ…âttır.
Ve §ınf-ı &ânî ¡aşer bi’l-…uvve bârid olan eşyâya mülâ…âttır her ne …adar
bi’l-fi¡l √ârr olur ise de.
Esbâb-ı tebrîdin on üçüncüsü i√tibâsın ifrâ†ıdır, zîrâ i√tibâs √arâret-i
πarîziyyeyi boğar ve söndürür.
Ve on dördüncü sebeb istifrâπın ifrâ†ıdır, zîrâ istifrâπın ifrâ†ı ile √arâret-i
πarîziyyenin mâddesi ve merkebi olan ervâ√ dahi istifrâπ olunur. Mâdde-i
√arâret mef…ûd olup az kalmakla √arâret dahi …alîl olup ebdâna bürûdet
istîlâ eder.
Ve on beşinci sebeb fa∂la-i mevâdd-ı πalî@anın mecârîlerini seddidir. Ve
şedd dahi bu …abîldendir ve a¡∂âyı ziyâde ve mu√kem şedd edip mütemâdiyen a¡∂â meşdûden kalmak mecârîde olan südde √ükmünde olur, zîrâ
meşdûde olan ¡u∂vlarda √arâret-i πarîziyye cereyân eylememekle o ¡u∂va
bürûdet istîlâ eyler.
On altıncısı hemm-i müfri†tir.
On yedincisi feza¡-ı müfri††ir.
On sekizincisi fera√-ı müfri† ve le≠≠et-i müfri†adır.
On dokuzuncusu §ınâ¡at-i müberridedir.
Yirmincisi nühû™et ve fecâcettir. Ve nühû™et ¡ufûnetin ∂ıddı ve mu…âbili
olur ya¡nî ¡ufûnet şey™-i ra†bı sü«ûnet √asebiyle ifsâd eylediği gibi nühû™et
ve fecâcet dahi ma«§û§an şey™-i ra†bı bürûdet √asebiyle ifsâd edip intifâ¡
olunmaktan i«râc eder.
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Ve ◊akîm Câlînûs’un ¡âdâtındandır ki bi’l-cümle tebrîdin ≠ikr olunan
esbâbını altı cinse ircâ¡ ve √a§r eder ve o ecnâs bunlardır: √areket-i müfri†a
ve sükûn-ı müfri†a ve mülâ…ât mâ-yüberridü ve mülâ…ât mâ-yüsa««inü cidden, zîrâ cidden müsa««in olan şey™-i √ârra mülâ…ât √arâret-i πarîziyyeyi
ta√lîli √asebiyle tebrîd eder ve biri dahi mâdde-i müberridedir ve altıncısı
ifrâ† üzere πıdânın …ılletidir.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fi’l-Mura††ıbâtı
Ebdânı ter†îb eyleyen sebebler dahi çoktur:
O sebeblerden biri sükûndur.
İkinci nevmdir.
[Ve üçüncü] istifrâπı vâcib olan balπam mi&lli mâddenin i√tibâsıdır.
Ve dördüncü §afrâ gibi «ıl†-ı müceffifin istifrâπıdır.
Beşincisi ke&ret-i πıdâ.
Altıncı mura††ıb olan πıdâlardır.
Yedinci devâ-i mura††ıbdır.
Sekizinci mura††ıb olan eşyâya mülâ…âttır.
Dokuzuncu tes«în-i la†îf ile müsa««an olan nesnelere mülâ…âttır, zîrâ o
vech ile müsa««ana mülâ…ât a«lâ†ı tesyîl ve bedeni ter†îb eder.
Onuncu fera√-ı mu¡tedildir.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fi’l-Müceffifâtı
Ebdânı kurutup ve tecfîf eden sebebler dahi çoktur:
Evveli √arekettir.
İkincisi seherdir ve uykusuzluktur.
Üçüncü ke&ret-i istifrâπdır. Ve ke&ret-i cimâ¡ ke&ret-i istifrâπda dâ«ildir.
Dördüncüsü …ıllet-i πıdâdır.
Ve beşinci πıdânın yâbis olmasıdır.
Altıncı bedeni kuru eden müceffif devâlardır.
Yedinci √arekât-ı nefsâniyyenin tetâbu¡ ve tevâtürüdür.
Sekizinci müceffif olan eşyâya mülâ…âttır. Ve miyâh-ı …âbı∂ası olan
√ammâm dahi bu …abîlden olur, ke≠âlik ¡u∂vu ce≠b-i πıdâdan men¡ ve √abs

463

464

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

etmek √asebiyle berd-i mücemmed dahi bu …abîlden olur ve ke≠âlik ta√lîlde
ifrâ†ları √asebiyle √arâret-i şedîdesi olan eşyâ-ı √ârreye mülâ…ât ve ke&ret-i
isti√mâm bu …abîlden olup mülâ…ât √asebiyle bedeni kuru eder.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-Müfsidâtı’ş-Şekli
Şekli müfsid olan esbâbın ba¡∂ısı «il…at-i ûlâda vâ…i¡ olup o şekl evvel-i
vücûdunda fâsiden mevcûd olur, zîrâ o sebebin vücûdu √asebiyle …uvve-i
mu§avvirenin veyâ«ûd menîde olan …uvve-i muπayyirenin fi¡lini tetmîm ve
tekmîlden …u§ûrı ve no…§ânı olur.
Ve şekli müfsid olan bir nev¡ sebeb dahi vardır ki o sebebler cenînin
ra√imde infi§âli va…tinde olur. Ve bir nev¡ sebeb dahi †ıflı …am†a ya¡nî kundağa ve beşiğe kodukları va…tte ve kucaklarında imsâki va…tinde olur. Ve
bir nev¡ sebeb dahi «âricden esbâb-ı bâdiye olur, sa…†a ve ∂arbe mi&lli nesneler olur. Ve bir nev¡ sebeb dahi †ıflın ¡u∂vları isti√kâm eylemeden √arekete sür¡ati ve mübâdereti olur. Ve bir nev¡ sebeb dahi şekli müfsid mara∂lar olur, cü≠âm ve sill ve teşennüc ve istir«â ve temeddüd mi&lli mara∂lar
olur. Ve hüzâl-i müfri† dahi müfsid-i şekl olur. Ve evrâm ve emrâ∂-ı va∂¡ın
küllîsi ve …urû√un sû™-i indimâli mi&lliler bi’l-cümle şekli ifsâd eder.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Esbâbı’s-Südedi ve ∞î…ı’l-Mecârî
Mecârîde süddelerin √udû&u ba¡∂ı kerre mecrâda şey™-i πarîbin vu…û¡undan olur. Ve o şey™-i πarîbin ba¡∂ı kerre cinsi πarîb olur, √a§ât mi&lli. Ve
ba¡∂ı kerre mi…dârı πarîb olur, &üfl-i ke&îr gibi, zîrâ &üfl ke&îr oldukta
tezâ√um edip sı…laşır ve ta√accür edip mecrâsını sedd eder.
Ve gâ√îce πarâbet mâddenin keyfiyyetinden olur. Ve o keyfiyyet-i
πarîbe gâhîce mâddenin πıl@atinden olur ve gâhîce lüzûcetinden olur yâ«ûd
cümûdundan olur, ¡ala…a-i câmid gibi ya¡nî donmuş kan gibi.
Bu ≠ikr olunan a…sâm mecrâda vâ…i¡ olup mecrâyı sedd eden emr-i πarîbin a…sâmıdır lâkin o mecrâda vâ…i¡ olan südde gâhîce mecrâdan mekân-ı
vâ√idde &âbit ve mülâzım olur ve gâhîce mütereddid ve mu∂†arib olup mecrânın gâhîce bir mev…i¡inde ve gâhîce [54b] mev…i¡-i â«erinde olur.
Ve gâh olur ki südde menfe≠in ilti√âmından √âdi& olur. Ve menfe≠ o
vech ile mülte√im olur ki menfe≠e ¡ârı∂ olan …ur√a mündemil olup yum-
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rulur ve tecvîfi sedd eder veyâ«ûd menfe≠in tecvîfinden &ü™lûl gibi ya¡nî
siğil gibi la√m-ı zâid nâbit olup biter ve tecvîfi sedd eder veyâ«ûd menfe≠in civârında olan ¡u∂vda verem olmakla menfe≠i ∂aπ† edip sıkıştırır ve
menfe≠in bir katı â«er katına mun†abı… ve mutta§ıl olmakla tecvîfi zâil olup
mesdûd olur veyâ«ûd berdin şiddeti √asebiyle mecrâ …ab∂ olup ≠ikr olunan
iki katı biri birine mutta§ıl olur veyâ«ûd …âbı∂ olan nesneleri tenâvül ve
isti¡mâl √asebiyle yübûset-i şedîde √âdi& olup †â…lar mutta§ıl olur.
Ve ba¡∂ı kerre südde …uvve-i mâsikenin vârid olan aπdiye-i §âli√ayı
…uvvet ile imsâkinden olur. Ke≠âlik ¡u∂vu şiddet ile bağlamaktan √âdi&
olur.
Ve şitâda süddeler çok olur, zîrâ şitâda fu∂ûl mecârîde mu√tebes olur
ve menfe≠leri beyân olunduğu üzere bürûdet …ab∂ eder ve menfe≠in †â…ları
biri birine mutta§ıl olup tecvîfi zâil olur.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Esbâbı İttisâ¡i’l-Mecârî
Mecârînin geniş olduğu …uvve-i mâsikenin ∂a¡fından olur yâ«ûd …uvve-i
dâfi¡anın √areke-i …aviyyesinden olur. ◊a§r-ı nefes ile dahi mecârî genişir
lâkin nefesi √a§r ve √abs başka cins ¡add olunmaz belki nefesi √a§r ve √abs
…uvvet-i dâfi¡anın √areket-i şedîdesine sebeb olup o dahi mecrâyı geniş
eyler. ◊a…î…atte …uvvet-i dâfi¡anın ¡unfü ve …uvveti olur.
Ve mecrânın ittisâ¡ı ve geniş olmasının bir sebebi dahi te…ayyu√u olan
edviyedir veyâ«ûd √ârre-i ra†be olan mür«î edviyelerdir. Ve bu me≠kûrların
a∂dâdı ile mecrâ ta∂ayu… edip dar olur. Ve südde √asebiyle dahi mecrâ dar
olur.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Esbâbı’l-»uşûneti
»uşûnet-i ¡u∂va sebeb cilâsı şedîd olan nesnelerdir, zîrâ o mi&lli aπdiye
ve edviyenin ta…†î¡i olmakla isti¡mâlinden «uşûnet √âdi& olur, me&elâ
sirke mi&lli nesneleri isti¡mâlle «uşûnet ¡ârı∂ olur veyâ«ûd «uşûnet fu∂ûl-i
√âmi∂adan ¡ârı∂a olur veyâ«ûd mu√allil devâlardan olur, zebedü’l-ba√r
demekle ma¡rûf olan devâ gibi veyâ«ûd fu∂ûl-i √ârreden √âdi& olur
veyâ«ûd sebeb-i …âbı∂ ile √âdi& olur, zîrâ sebeb-i …âbı∂da yübûset olmakla
isti¡mâli yübûseti i√dâ& eder. Ve sebeb-i …âbı∂ ¡ufû§atı olan eşyâlardır. Ve
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eşyâ-ı bâride dahi «uşûnete sebeb olur, zîrâ eşyâ-ı bâride tek&îfi sebebiyle
«uşûneti i√dâ& eder. Ve πubâr mi&lli eczâ-i ar∂iyye ¡u∂v üzere müctemi¡a
olup eğlenmekle dahi «uşûnet ¡ârı∂ olur.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Esbâbı’l-Melâseti
Melâsetin sebebi πıreviyyeti olan nesnelerdir, zîrâ çiriş gibi nesnelerde
lüzûcet olmakla ¡u∂vları emles eder ya¡nî düz ve müstevî eder veyâ«ûd
mu√allil-i la†îf olan eşyâdır, zîrâ o eşyâ mâddeyi ter…î… edip akıtır ve ¡u∂vun
sa†√ında olan tekâ&üfü ve «uşûneti izâle edip temlîs ve tesviye eder.
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Esbâbı’l-»al¡i ve Müfâra…ati’l-¡U∂vi
¡Ani’l-Mev∂i¡i
¡U∂vun mev…i¡inden zevâli temeddüd sebebi ile olur. O kimse ki onun
¡u∂vu ce≠b oluna, elbette o ¡u∂v temeddüd edip mekânından «al¡ olur. Ve
zevâl-i ¡u∂vun sebeb-i â«eri dahi ¡u∂vu mev∂i¡inden izâleye mü™eddî olan
i¡timâd ile ¡u∂va i¡timâd ve istinâd ederek vâ…ı¡a olan √areket-i ¡anîfedir, bu
√areket ayağı sürçen kimsenin √areketidir. Ve bir sebeb dahi budur ki mür«î
ve mura††ıb nesneler ¡u∂va nüfû≠ etmekle ¡u∂vu ma√allinden izâle eder,
…aylede olan zevâl-i ¡u∂v gibi. Veyâ«ûd te™ekküle ve ta¡affüne mü™eddî olur
esbâb-ı müfsideler a¡∂ânın ribâ†ı cevherine ve bağlarının ≠âtına istîlâ ile
ribâ†ı ifsâd edip zevâl-i ¡u∂vu îcâb eder, cü≠âm ve ¡ır…u’n-nesâ mara∂larında bu sebeb ile ¡u∂v ma√allinden zâil olur.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Esbâbı Sûi’l-Mücâvereti
Li-Men¡i’l-Mu…âreneti
¡U∂v-ı â«ere mücâveret ve mu…ârenet-i †abî¡îsi olan bir ¡u∂vun
mu…âreneti bâ†ıl olup dâimâ ayrı ve munfa§ıl olduğunun sebebi o ¡u∂va
mun§abbe olan mâddenin πıl@ati olur veyâ«ûd teşennüc ve istir«âdan √âdi&
olur ve maf§alda «ıl†ın cefâf ve ta√accürü ile olur veyâ«ûd o sû™-i mücâveret vilâdî olup sû™-i mücâveret ile doğar ve tevellüd eder, ek&eriyyâ bu sû™-i
mücâveret e§âbi¡de olur, müte…ârinân olan iki parmaklar sû™-i mücâveret
√asebiyle dâimâ ayrı olurlar, mu…ârenetleri mümkin olmaz.
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el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Esbâbı
Sû™i‘l-Mücâvereti Li-Men¡i’l Mübâ¡adeti
İki ¡u∂vların sû™-i mücâvereti mübâ¡ade-i †abî¡îden mâni¡in √udû&u
√asebiyle olur. Ve o mâni¡ ba¡∂ı kerre πıla@-ı mâdde ve ba¡∂an …ur√anın
ilti√âmından olur ve teşennücden dahi olur ve vilâdî dahi olur. Bu iki fa§lda
≠ikr olunan sû™-i mücâveret ek&eriyyâ e§âbi¡de bulunur.
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Kelâmun
Fî-Esbâbı’l-◊arekâti’l-∏ayri’†-‰abî¡iyyeti
∏ayr-i †abî¡î √areketlerin sebebi a¡∂âyı ∂a¡îf edici yübûset olur. Bu mi&lli
sebeb ra¡şe mara∂ını i√dâ& eder. Eger yübûset yübûset-i müşennice olur ise
ondan füvâ…-ı yâbis ya¡nî ınçkırık dedikleri mara∂ √âdi& olur. Ve teşennüc-i
yâbis ve fu∂ûl-i müşennice dahi √areket-i πayr-i †abî¡iyyeye sebeb olur. Ve
ke≠âlik ba¡∂ı fu∂ûl veyâ«ûd esbâb-ı sâire √âdi& olur ki o fu∂ûl ve o sebebler
¡u∂va vâ§ıl olurlar ve …uvvetin †arî…ini südde i√dâ& etmekle sedd ederler ve
…uvvetin olmadığından ¡u∂vda πayr-i †abî¡î √areket @uhûr eder. Ve fu∂ûlün
bürûdeti keyfiyyetinden dahi ¡u∂v müte™e≠≠î olup √areket-i rediyye ile √areket eder. Nâfi∂de olan ri¡de ve titremek fu∂ûlün tebrîdinden √âdi& olur. Ve
fu∂ûlün le≠¡i ile dahi ¡u∂v √areket-i πayr-i †abî¡iyye ile √areket eder, …uşa¡rîrette √âdi& olan √areket bu sebeble olur. Ve o √arekete √arâret-i πarîziyyenin πavra münce≠ib olup @âhir-i ¡u∂va …alîl olması dahi sebeb olur, zîrâ
√areket-i πarîziyyenin …ılleti √asebiyle fa∂lalara bürûdet ¡ârı∂ olup riyâ√ı
tevlîd eder ve o riyâ√-ı mütevellide ta√allül ve ta«allu§u †aleb etmekle √areket-i πayr-i †abî¡iyye √âdi& olur, ¡u∂vun i«tilâcı ve seğirmesinin sebebi bu
…abîlden olur.
Ve biz deriz ki ≠ikr olunan mâdde-i mû≠iyeler bu«âriyye-i yesîre vü
…alîle olur, bu mi&lli mevâdd tema††î ve gerinmek i√dâ& eder. Veyâ«ûd mû@î
olan mâdde mâdde-i bu«ârîden a…vâ olur: Eger o a…vâ olan mâdde sâkin
olur ise o mâdde i¡yâ-i ta¡abîyi i√dâ& eder ya¡nî ta¡abdan √âdi& olan süstlüğe
ve ağırlığa mü™eddî olur. Ve eger o …avî olan mâdde-i mû≠iye müte√arrik
olur ise ≠ikri âtî i¡yânın ta¡abî olan …ısmından mâ-¡adâ a…sâm-ı sâirelerine
mü™eddî olur. Ve mâdde-i rî√iyye ≠ikr olunan tema††î ve i¡yânın sebeblerin-
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den dahi …avî olur ise o …aviyye olan mâdde …uşa¡rîret i√dâ& eder. Ve mâdde-i bu«âriyye …uşa¡rîreti mûcib mâddeden dahi …avî olup …uvveti derece-i
râbi¡ada olur ise nâfi∂ dedikleri √âleti i…ti∂â eder. Ve eger mâdde-i rî√iyye
¡a∂alede mu√tebes olur ise i«tilâcı i…ti∂â eder Allâhu a¡lemu.
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Kelâmun Fî-Esbâbı Ziyâdeti’l-¡İ@ami
ve’l-¡Adedi
Cü&&enin ¡a@îm olduğu ve cenînin ¡adedi ziyâde olup ikiz olduğu ve ba¡∂ı
cenînde i§ba¡-ı zâide mi&lli ¡u∂v zâid olduğu √âlde tevellüd eylediği, mâddenin ke&retinden ve …uvve-i câ≠ibenin fî-nefsihâ …uvvetinden ve şiddetinden olur. Ammâ …uvve-i câ≠ibenin fî-nefsihâ …uvveti ve şiddeti olmayıp
delk ile ve ∂ımâd-ı zift mi&lli a∂mide-i √ârre ile tes«în-i edhân etmekle
…uvve-i câ≠ibeye şiddet ve izdiyâd-ı …uvvet √âdi& olsa o …uvve-i câ≠ibe ile
cü&&e ¡a@îm olur lâkin ¡aded ziyâde olmaz.164
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Esbâbı’n-No…§ânı
Ebdânda no…§ân olmak iki …ısm olur: Bir …ısmı anadan no…§ân üzere
tevellüd eder; onun sebebi mâddenin …ılleti ve …uvve-i √âbile165 vü
mu§avvirenin ∂a¡f ve «a†âsı olur. Ammâ a§l-ı «il…atte tâmm olup no…§ân
[55a] sonradan ¡ârı∂ olur ise o no…§ânın sebeb-i dâ«ilîsi ¡ufûnet ve te™ekkül
olur ve sebeb-i «âricîsi ∂arb ve berd mi&llinin ifsâdı olur.
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Esbâbı Teferru…ı’l-İtti§âli
Teferru…-ı itti§âlin ya¡nî beden yarılıp mutta§ıl olan eczâlar biri birinden ayrı olmasının sebebleri iki türlü olur, bir türlüsü dâ«ilden olur ve bir
türlüsü «âricden olur.
Dâ«ilden olan sebebler «ıl†-ı ekkâl veyâ«ûd «ıl†-ı mu√rı… veyâ«ûd «ıl†-ı
mura††ıb-ı mür«î veyâ«ûd «ıl†-ı müyebbis-i §âdi¡ olur veyâ«ûd ¡u∂v tem164 [Mütercim kontekse göre bu fasılda başlık ve gövdede “kemik” anlamına gelen
“¡a@m”ı “¡a@amet” anlamına gelen “¡i@am” şeklinde okumuş görünüyor!]
165 “◊âbile” “√abel”den ism-i fâ¡ildir. Bu ma…âmda murâd mu§avvire veyâ«ûd
muπayyire ma¡nâsına olur, zîrâ Na§îrüddîn e†-‰ûsî ve tevâbi¡i …uvve-i mu§avvireyi re™sen inkâr ederler, onlara göre muπayyire murâd olur.
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dîdî olan rî«le mümtelî ve dolu olmakla teferru…-ı itti§âl ¡ârı∂ olur veyâ«ûd
¡u∂v rî√-i πâriz ile ya¡nî iğne dürter mi&lli dürtücü rî√le mümtelî olmaktan
teferru… √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre temdîdî olan «ıl† √areket edip bedende
müntefi∂ olur ve saçılır veyâ«ûd nüfû≠ edip πavr-ı bedene dâ«il olur ve
içine girer √areketin …uvveti √asebiyle ve teferru…-ı itti§âl o «ıl†ın temdîdi
ile √âdi& olur. Veyâ«ûd teferru…-ı itti§âl πâriz ve batıcı olan «ıl† ile √âdi&
olur. Ve bu vücûhlar √areket-i şedîde veyâ«ûd mâddenin ke&reti veyâ«ûd
√areket-i πayr-i †abî¡î ile …uvve-i dâfi¡anın √areketinin şiddeti veyâ«ûd
imtilâ üzere şa«§ın √areketi ve bunların müşâbihleri §ıyâ√-ı şedîd ve ve&be
ve evrâmın inficârı ve deşilmesi gibi nesnelerden √âdi& olur.
Ammâ teferru…-ı itti§âlinm esbâb-ı «âriciyyesi temdîdî olan cismdir,
me&elâ √abli ya¡nî ipi medd etmek ve çekmek gibi ve ağır yük götürmek
gibi veyâ«ûd seyf mi&lli silâ√ın …a†¡ı gibi ve √acerin ra∂∂ı ya¡nî ¡u∂vu döğüp
ezmesi gibi nesnelerdir, zîrâ √acer ile da…… olunan beden «alâ gibi ya¡nî tâze
ot gibi yumuşak olur ise o da…… bedenin yumuşak ma√allini şed« ve ra∂∂
edip ezer ve teferru…-ı itti§âl ¡ârı∂ olur. Ve teferru…-ı itti§âlin sebeb-i «âricîsinin biri dahi imtilâdır ki o imtilâ vi¡âları ya¡nî bedende olan mekân ve
ma√allerini §ad¡ edip parçalar. Ve bir sebeb-i «âricî dahi sehm gibi mu√added nesnelerdir ki ¡u∂vu &a…b edip deler veyâ«ûd yılan gibi nesnelerdir ki
sokar veyâ«ûd insân ve kuduz kelbdir ki ¡a∂∂ edip ısırır.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Esbâbı’l-¢ur√ati
¢ur√a üç …ısma mün…asım olur, zîrâ …ur√a verem-i mütefeccir olur
veyâ«ûd o cirâ√at olur ki te…ayyu√ edip middesini cem¡ etmiş ola veyâ«ûd
te™ekkül eyleyen bü&ûr olur.
Bu üç …ısmdan ba¡∂ılarının esbâbının ≠ikri te…addüm edip ve ba¡∂ılarının ≠ikri âtî olmakla §â√ib-i ¢ânûn …ur√anın üç …ısma in…ısâmını beyân
edip esbâblarını ≠ikr eylemedi, ma¡a-hâ≠â fa§lı esbâbu’l-…ur√a ¡unvânıyla
mu¡anven eyledi.
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fî-Esbâbı’l-Veremi
Veremin ve şişlerin ba¡∂ısı mâddeden ve ba¡∂ı â«erleri ¡u∂vun hey™etinden olur:
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Ammâ cihet-i mâddeden olan sebebler …arîben ≠ikri sâbı… altı vech ile
olan imtilâdır ki on altıncı fa§lda beyân olundu.
Ammâ hey™et-i ¡u∂vda olan sebebler ¡u∂v-ı dâfi¡in …uvveti ve ¡u∂v-ı
…âbilin ∂a¡fı ve fa∂layı …abûle teheyyü™ ve isti¡dâdı olur. Ve o teheyyü™
¡u∂vun †ab¡-ı cevherîsi ve «al…îsi olur, cildde teheyyü™-i «al…î olduğu
gibi veyâ«ûd se«âfet ve rı«v olduğundan olur, me¡â†ıf-ı &elâ&ede ya¡nî
¡unu…ta ve kulak ardında ve koltukta ve ürbiyyede ya¡nî uylukta olan
la√mların teheyyü™ü gibi yâ«ûd o teheyyü™-i mâddenin ¡u∂va sâlik olan
mecrâsı ve †arî…i vâsi¡ ve geniş olup ¡u∂vdan mâdde mündefi¡a olacak
†arî… ∂ayyi… ve dar olmakla olur. Veyâ«ûd o teheyyü™-i ¡u∂v …âbil-i
mâdde olan vi¡ânın ve mecrânın ta√tında olmakla olur. Veyâ«ûd ¡u∂v
§aπîr olup vârid olan πıdâyı ha∂m edememekle müctemi¡ olan mevâddın
tezâ√umu ve terâkümünden olur. Veyâ«ûd ¡u∂vda âfet olmakla ha∂mın
∂a¡îf olmasından olur. Ve ∂arbe ile dahi olur, zîrâ ∂arbe mev…i¡inde dem
mu√te…an ve mu√tebes olur. Veyâ«ûd √areket-i riyâ∂iyye √asebiyle
¡u∂vda olan ru†ûbet ta√allül etmekle √âdi& olan fürceler √asebiyle mâddeyi …abûle ¡u∂v müteheyyi™ olur. Veyâ«ûd ¡u∂vda ifrâ† üzere √arâret-i
zâide olmakla mâddeyi ce≠be ve …abûle müsta¡idd ve müteheyyi™ olur ve
o √arâret-i câ≠ibe gâhîce †abî¡î olur la√mda olan √arâret gibi ve gâhîce
müstefâde olup veca¡dan yâ«ûd √areket-i ¡anîfeden veyâ«ûd müsa««inât
isti¡mâli ile istifâde olunur. ¡U∂vu ra∂∂ etmekle veyâ«ûd ∂aπ† etmek
veyâ«ûd cerr edip temdîd etmekle √âdi& olan kesrden dahi verem √âdi&
olur. Ve mu†la…an kemiğin kendisi belki dişler dahi müteverrim olup
şişer, zîrâ πıdâ √asebiyle nemâyı …abûl eder ve ke≠âlik ibtilâli ve ru†ûbeti
…abûl eder ve ¡ufûneti dahi …abûl eder ve bu emrleri …abûl eden lâ-ma√âle
veremi dahi …abûl eder. Ammâ o kimseler ki re™y ve na@arında recfesi ve
ı∂†ırâbı olur, onlar kemiğin teverrümünü mücîz olmazlar.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Esbâbı’l-Veca¡i ¡Ale’l-I†lâ…i
Beden-i √ayvâna ¡ârı∂ olan πayr-i †abî¡î a√vâlin biri dahi veca¡ olmakla
veca¡ın esbâbında …avl-i küllî ile biz tekellüm eyleyelim ve biz deriz ki
veca¡ın mâhiyyeti münâfîyi i√sâstır. Ve bi’l-cümle esbâb-ı veca¡ iki cinse
mün√a§ırdır. O iki cinsin cins-i evveli o sebeblerdir ki def¡aten mizâcı
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taπyîr eder, o sebeb sû™-i mizâc-ı mu«teliftir. Ve iki cinsin cins-i &ânîsi
itti§âli tefrî… eden sebeblerdir.
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 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 vürûdunu …uvvet-i √assâse √iss edip
müte™ellim ve mütevecci¡ ola, zîrâ elem dahi …uvve-i √assâsenin münâfî
olan mü™e&&irin münâfî olan e&erini münâfî olmak üzere i√sâsa ı†lâ… olunur.
Ve bir sû™-i mizâc vardır ki ona sû™-i mizâc-ı müttefi… derler, o sû™-i
mizâc-ı müttefi… sebeb-i veca¡ olmaz, zîrâ √iss edici …uvvet onu √iss eylemez, me&elâ mizâc-ı †abî¡î üzere tedrîcle mizâc-ı πarîb vârid olup mütemekkin olsa ve mizâc-ı &ânî mizâc-ı evvel-i †abî¡îyi ib†âl edip kendi mizâc-ı
†abî¡î gibi olsa mizâc-ı evvele nisbet her ne …adar o mizâc-ı &ânî münâfî
ise lâkin †abî¡î gibi olup ¡u∂vda ve bedende mütemekkin olmakla …uvve-i
√âsse onu münâfî olmak üzere √iss eylemez. Eger √iss eylese o i√sâs eden
…uvvet ondan münfa¡il olurdu lâkin o mizâc-ı &ânî †abî¡î olup ve †abî¡î olan
mizâcdan infi¡âl olmamakla i√sâs dahi olmaz ve mizâc-ı &ânî eleme ve
veca¡a sebeb olmaz. Ve mütemekkin olan mizâc-ı πarîb i√sâs olunmadığına binâen dı……ı olan kimse √ummânın √arâreti ve √ummâ-ı yevmiyyesi
olanın √ummânın √arâretini √iss mi…dârı √iss eylemez, ke≠âlik √ummâ-ı
πıbbın √arâretini ma√mûmun √issi …adar med…û… √arâret-i √ummâsını
√iss eylemez, ma¡a-hâ≠â dı……ın √arâreti πıbbın √arâretinden ek&erdir. Ve
ek&er √iss olunmayıp e…all i√sâs olunduğunun vechi √ummâ-ı dı……ta √arâret bedene ta¡allu… eder ve bedende mütemekkin olup o √arâret-i πarîbe
mizâc-ı †abî¡î gibi olup i√sâs olunmaz, ammâ √ummâ-ı πıbbın √arâreti
a«lâ†a ta¡allu… eder ve o a«lâ† bir ma√allde müctemi¡ olmamakla bedene o
√arâret mücâveret √asebiyle bi-vâsı†a†i‘l-…alb sirâyet eder ve o mücâveret
√asebiyle ¡ârı∂ olan √arâret bedenin mizâc-ı a§lîsini izâle eylemez √attâ o
√arâretin ta¡allu… eylediği «ıl††an beden pâk ve ¡ârî olsa mizâc-ı a§lî üzere
beden bâ…î kalır meger o √arâret-i πıbb bedene ta¡allu… eyleye, o zamân
a«lâ†-ı müte¡affineden beden na…î olsa mizâc-ı a§lî ¡avdet eylemez onun
için ki √arâretin bedene ta¡allu…u √asebiyle √ummâ-ı πıbb √ummâ-ı dı……a
inti…âl eylemiş olur.
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Ve mizâc-ı †abî¡î üzere vârid ve ¡ârı∂ olan mizâc-ı πarîb def¡aten vârid
olursa mizâc-ı müttefik ü mütemekkin olmaz belki mizâc-ı mu«telif olur.
Ve mizâc-ı πarîb o zamân mizâc-ı müttefi… olur ki mizâc-ı evvel üzere
tedrîcle ¡ârı∂ ola.
Ve bunun §a√î√ olan [55b] kimselerde bir na@îri vardır ki o na@îri îrâd
eylemek ≠ikr olunan mes™eleyi fehme ta…rîb eyler, o na@îr budur ki va…t-i
şitâda √ammâma varan kimseye henüz bedeni bârid iken fec™eten mâ-ı √ârr
belki mâ-ı fâtir dökülüp §abb olunsa o kimseye işmîzâz ve in…ıbâ∂-ı beden
√âdi& olup müte™e≠≠î olur onun için ki bürûdet bedeninde mütemekkin ve
nâfi≠dir ve suyun √arâreti ne …adar …alîle ise dahi bürûdet-i mütemekkine
üzere ¡ârı∂ olmakla lâ-ma√âle î≠â eder. Ammâ √ammâmda bir mi…dâr mek&
edip bedeninde olan keyfiyyet-i bürûdet tedrîcle √arârete isti√âle eylese
≠ikr olunan mâ-ı √ârrın cesedine in§ıbâbından ve dökülmesinden istil≠â≠
eyler. Ve bundan sonra √ammâmın ziyâde √ârr olan ma√alline girip bir
sâ¡at mi…dârı eğlenmekle bedeninde kemâl-i √arâret √âdi& olduğundan
sonra mu…addemâ √arâret √asebiyle î≠â eden suyu bedenine §abb eylese
o suyu §abbdan …uşa¡rîret √âdi& olur, o suyu §abbdan def¡aten √âdi& olan
mizâc bedeninde mütemekkin olan mizâca münâfî olmak √asebiyle, zîrâ
bedeninde olan mizâc-ı √ârrın √arâreti şedîde idi ve ≠ikr olan sudan ¡ârı∂
olan mizâc-ı √ârrda [√arâret] nâ…ı§a olmakla √arâret-i şedîdesi olan mizâc
√arâret-i nâ…ı§aya nisbet ile bârid olup …uşa¡rîret i√dâ& eder, zîrâ …uşa¡rîret
√arâret ve bürûdetin ictimâ¡ından √âdi& olur.
Bu me≠kûrlar ma¡lûm olduktan sonra yine biz deriz ki keyfiyyât-ı erba¡anın ikisinde …uvve-i fâ¡ile vardır, o iki keyfiyyet √arâret ve bürûdettir. Ve
iki â«er keyfiyyetlerde …uvve-i infi¡âliyye vardır, o keyfiyyetler yübûset
ve ru†ûbettir, bu iki keyfiyyetin bedende ve sâir cismde fi¡li olmaz belki
√arâret ve bürûdetin fi¡lini cismin …abûlüne sebeb olur, me&elâ cism-i ra†b
√arâretin fi¡li olan i√râ…ı …abûl eylemez ve eylediği §ûrette geç …abûl eyler,
ammâ cism-i yâbisin …abûlü ¡aks üzere olur.
Ve ba¡∂ı kerre yübûset ve ru†ûbete ba¡∂ı ef¡âl bi’l-¡ara∂ isnâd olunup
me&elâ veca¡-ı fülânî yübûsetten √âdi& oldu denir.
Pes beden-i insânda †abî¡î olan keyfiyyât-ı erba¡adan her hangisi †abî¡atından tecâvüz eylese ona sû™-i mizâc derler. Ve sû™-i mizâc-ı mu«telif her
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ne …adar veca¡ın ve elemin sebeblerinden ma¡dûd ise lâkin her sû-i mizâc
mu«telif olup veca¡ı îcâb ve i√dâ& eylemez onun için ki √ârr ve bârid
bi’≠-≠ât veca¡ı i√dâ& eylemez, me&elâ √arâret ile ¡ârı∂ olan teferru…-ı itti§âl
mâddesinde √âdi& olan elemin ve evca¡ın fâili ve sebeb-i …arîbi √arâret
değildir belki √arâret ile teferru…-ı itti§âl √âdi& olur ve teferru…-ı itti§âlden veca¡ √âdi& olur; √arâretin veca¡ı i√dâ&ı bi’≠-≠ât ve bilâ-vâsı†a olmaz
belki teferru…-ı itti§âl vâsı†asıyla olur. Ke≠âlik yübûset ve ru†ûbet bi’l-¡ara∂
veca¡a sebeb olmaz belki bi’l-¡ara∂ yübûset teferru…-ı itti§âle sebeb olup
teferru…-ı itti§âl veca¡ı fâ¡il olur.
Bu me≠kûra binâen Câlînûs ≠âhib olur ki veca¡ın bi’≠-≠ât sebeb-i fâ¡ilîsi
teferru…-ı itti§âle mün√a§ırdır, teferru…-ı itti§âlden mâ-¡adâ veca¡ın sebebi
yoktur, me&elâ √arâret bi’≠-≠ât veca¡ı îcâb eylemez ve ke≠âlik bürûdet veca¡ı
îcâb eylemez belki √arâret ve bürûdetten her biri bi’≠-≠ât teferru…-ı itti§âli
mûcib olup teferru…-ı itti§âl elem ve veca¡ı îcâb eder. Bürûdetin teferru…-ı
itti§âli îcâbının vechi budur ki bürûdetten şiddet-i tekâ&üf √âdi& olur ve
şiddet-i tekâ&üfte …ab∂-ı şedîd olup cismin eczâsı bulunduğu ma√allden
ma√all-i â«ere münce≠ib olmakla olur. Ve inci≠âb elbette eczânın ma√all-i
evvelinden müfâra…at ve mübâ¡adesini îcâb der. Ve √arâretin teferru…-ı
itti§âli îcâb eylediği bu …ıyâs üzere olur, zîrâ √arâret yübûseti i√dâ& eyler
ve yübûset inci≠âb ve teferru…u i√dâ& eder.
Câlînûs bu kelâmında temâdî edip πâyet-i …u§vâya bâliπ oldu √attâ ba¡∂ı
kütübünde vehm eyledi ki bi’l-cümle mû≠iyâtın î≠âsı teferru…-ı itti§âl √asebiyle olur, me&elâ mub§arâtta esvedin î≠âsı ba§arı cem¡ √asebiyle olur, zîrâ
cem¡ eczâ-i ba§arı teferru…u müstelzim olur, fâ¡il-i …arîb yine teferru…-ı itti§âl
olup cem¡ fâ¡il-i ba¡îd olur. Ve ebya∂ın î≠âsı ba§arı şiddet-i tefrî…i √asebiyle
olur. Ve me≠û…âtta mürr ve mâli√ ve √âmi∂ aπdiyeler ifrâ† üzere tefrî… etmekle
mûlim olur. ¡Ufû§atı olan aπdiye şiddet-i …ab∂ı √asebiyle mûlim olur ve şiddet-i …ab∂a teferru…-ı itti§âl lâzım gelip yine fâ¡il-i …arîb teferru…-ı itti§âl olur.
Ve meşmûmât dahi bu …ıyâs üzeredir. Ve mesmû¡ât dahi teferru…-ı itti§âl
ile mû≠î olur, zîrâ a§vât-ı …aviyye §ımâ√a ya¡nî …ulağın &u…besine √areket-i
…aviyye ile mess eyledikte teferru…-ı itti§âli îcâb edip îlâm ve î≠â eder.
Câlînûs’un kelâmının i…ti∂âsı üzere taπayyür-i mizâc veca¡a sebeb-i
fâ¡ilî olmaz ve sebeb-i …arîb teferru…-ı itti§âle mün√a§ır olur.
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Bu bâbda √a…… budur ki taπayyür-i mizâc bi-≠âtihi veca¡ı mûcib olur.
Ve her ne …adar ba¡∂ı §uverde taπayyür-i mizâcda teferru…-ı itti§âl bulunur ise yine bi’≠-≠ât mûcib-i elem taπayyür-i mizâc olur ve bunun ma√all-i
ta√…î…i √ikmetten cüz™-i †abî¡îdir, fenn-i †ıbbda bu …avlin ta√…î…i her ne
…adar ecnebî ise icmâl üzere beyân edip biz deriz ki veca¡ı olan ¡u∂vun ba¡∂ı
kerre veca¡ı müteşâbihü’l-eczâ olur, teferru…-ı itti§âlde ise teşâbüh olmaz,
zîrâ teferru…-ı itti§âl ¡u∂vun cemî¡-i ma√allinde olmak muta§avver değildir belki ¡u∂vun ba¡∂ı ma√alli müteferri… olur ve ba¡∂ı ma√alli sâlim olur.
Eger teferru…-ı itti§âl √a§ren veca¡a sebeb olsa ¡u∂vun teferru…tan sâlim
olan ma√allinde veca¡ olmamak i…ti∂â eder lâkin veca¡ ¡u∂vun teferru…-ı
itti§âli olan ma√allde bulunduğu gibi sâlim olan ma√allde dahi mevcûd
olup müteşâbih olduğu müşâhed ve ma√sûstur.166
Taπayyür-i mizâcın sebebi veca¡ olduğuna vech-i &ânî ile istidlâl edip
deriz ki berdden √âdi& olan teferru…-ı itti§âl ¡u∂v-ı müteberridin nihâyetinde
ve †arafında olur ve veca¡ ¡u∂vun kendide ve berd i§âbet edip müteke&&if [ve
müte…abbı∂] olan mev…i¡inde olur. Ve veca¡ın berdin i§âbet eylediği ma√allde @uhûru delâlet eder ki veca¡ın fâ¡ili ve sebebi bi’≠-≠ât bürûdet olur.167
Ve yine vech-i &âli& ile taπayyür-i mizâcın esbâb-ı veca¡dan olduğuna
istidlâl edip deriz ki veca¡ın √addi ve mâhiyyeti mizâca münâfî olan mü™e&&iri
münâfî olduğu cihetten ve √ay&iyyetten i√sâstır. Ve mûci¡ ve mûlimin √addi
ya¡nî veca¡ın sebebinin mâhiyyeti ve ta¡rîfi budur ki mûci¡ o münâfînin küllîsidir ki o münâfî münâfî olduğu cihetten ma√sûs ola.
Ve ta¡rîfât e§a√√-ı me≠âhibde †arden küllî olmak vâcib olduğu gibi ¡aksen
dahi küllî olmak vâcib olur. Me&elâ mâ-na√nu fîhide ya¡nî mûci¡in ta¡rîfinin †ardı olan “Küllü mûci¡in ma√sûsin münâfin baπteten min-√ay&ü hüve
166 Eger su™âl olunursa ki veca¡-ı a§lî teferru…-ı itti§âl olan ma√alle ma«§û§ olup
selîm olan ma√all bi’l-mücâvere mütevecci¡ olmakla bi’l-cümle ¡u∂vun veca¡ı
olur, mücerred veca¡ın ¡u∂va şümûlü √asebiyle istidlâl §a√î√ olmaz! Cevâb veririz ki bu bâbda mahâreti olan e†ıbbâ bi’l-mücâveret olan veca¡ ile veca¡-ı a§lîyi
far… ederler ve ba¡∂ı kerre teferru…-ı itti§âl olan ¡u∂vda veca¡-ı a§lînin şümûlünü
ta√…î… edenler bu istidlâli ederler.
167 Bürûdetin ta¡allu… eylediği eczânın ta…abbu∂u ve ¡u∂vdan bürûdet i§âbet eylemeyen eczâların √âli üzere kalıp müte…abbı∂ olması îcâb eder ki mebrûd olan
eczânın nihâyetinden ayrılıp iki cümle beyninde teferru…-ı itti§âl √âdi& ola. Ve
teferru… berdin müte¡alla…ının †arafında olur demeğin ma¡nâsı budur.
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münâfin” …a∂iyyesi §âdi… olmak vâcib olduğu gibi ke≠âlik ¡aksinde dahi
“Küllü ma√sûsin münâfin baπteten min-√ay&ü hüve münâfin” …a∂iyyesi
§âdı… olmak vâcib olur. Ve berdi i√sâs münâfîyi baπteten min-√ay&ü hüve
münâfin i√sâs olmakla berd-i ma√sûs münâfînin efrâdından olup mûci¡ ve
fâ¡il-i veca¡ olduğu &âbit olur, zîrâ o kimse ki kendiye berd i§âbet edip o
berd teferru…-ı itti§âle mü™eddî olmasa o kimsenin mûci¡168 olan ma√sûsu
ancak berd olur ve lâ-ma√âle berd sebeb-i veca¡ olduğu ¡aks-i küllîden
lâzım gelir ve teferru…-ı itti§âl esbâb-ı veca¡dan olduğu gibi sû™-i mizâc-ı
mu«telif dahi esbâb-ı veca¡dan olur. İntehâ.
Veca¡-ı a§lî √arâreti i&âre ve ta√rîk edip ve o müte√arrik olan √arâretten dahi veca¡ ¡ârı∂ olur, binâen ¡aleyh mu¡âlece olunup veca¡-ı a§lî …al¡ ve
def¡ olunduktan sonra o √arâretin i&âre eylediği veca¡-ı ¡ârı∂î bâ…î kalır. Ve
vâcib olur ki o veca¡a mu¡âlece olunmaya, zîrâ o veca¡ın mu…te∂âsı bi-nefsihi ta√allüldür ve ta¡arru∂ olunmayıp √âli üzere terk olunmaktır, ammâ bu
√âle ı††ılâ¡ı olmayanlar ¡ilâca ta§addî ederler ve marî∂i muta∂arrır kılarlar.
el-Fa§lu’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı Veca¡ı Veci¡in
Evcâ¡ için a§nâf-ı ke&îre vardır ki her bir §ınf [56a] için ism-i ma«§û§
olur, o ismler bunlardır: el-√akkâk, el-«aşin, en-nâ«ıs, e∂-∂âπı†, el-mümeddid, el-müfessi«, el-mükessir, er-rı«v, e&-&â…ıb, el-misellî, el-«aderî, e∂-∂arebânî, e&-&a…îl, el-i¡yâ¡î, el-lâ≠i¡. İşbu me≠kûrlar bi’l-cümle on beş cinstir
ve her bir cins için bir nev¡ sebeb vardır:
Ammâ veca¡-ı √akkâkın sebebi √ırrîf veyâ«ûd mâli√ olan «ıl†lardır.
Ve veca¡-ı «aşinin sebebi «uşûnetli olan «ıl††ır.
Ve veca¡-ı nâ«ısın sebebi o sebebdir ki πışâyı o sebeb ¡ar∂an temdîd
eder, πışânın itti§âlini tefrî… ve temzî… eder gibi temdîdi √iss olunur. Bu
veca¡ı nâ«ıs ba¡∂ı kerre √issen mütesâviyü’l-eczâ olur ya¡nî mütevecci¡
olan ¡u∂vun her cüz™ünün veca¡ı berâber olur ve na√sında tefâvüt olmaz
168 Mûci¡in ta¡rîfi budur: “Hüve‘l-ma√sûsu‘l-münâfi baπteten.” Ve ta¡rîfin †ardı
olan …a∂iyye “Küllü mûci¡in ma√sûsin münâfin baπteten.” Ve ta¡rîfin ¡aksi olan
…a∂iyye “Küllü ma√sûsin münâfin baπteten fehüve mûci¡un.” Pes ¡aksi murâd
¡aks-i man†ı…î değildir. Ve e&nâ-i ba√&te ta¡rîfler mütekerriren ≠ikr olunup birinde
me≠kûr olunan â«erinde ≠ikr olunmamıştır ta†vîlden i√tirâzen, ehl olanlar onları
cem¡ eder.
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ve gâhîce dahi veca¡ı mütefâvit olup o ¡u∂v-ı mütevecci¡in ba¡∂ı ma√allinin
na«sı ziyâde ve ma√all-i â«erinin na«sı …alîl olup eczâ-i veca¡ mütefâvit olur.
Bu tefâvütün sebebi budur ki πışânın bas† olunduğu ma√all §alâbet ve
lînde müteşâbih olmayıp ba¡∂ı ma√alli §alâbetli ve ma√all-i â«er rı«v ve
leyyin olmak ile olur, me&elâ a∂lâ¡-ı §adrın bâ†ınında münferiş olan πışâ
ter…uveye müntehî olur, pes o πışânın mülâmis ve mümâss olduğu ¡a@mın
ba¡∂ısı §alâbetli olur, a∂lâ¡ ve ter…uve kemiği gibi ve ba¡∂ısı heşş ve müşâşî
olup leyyin olur, ¡i@âm-ı …ass ve a∂lâ¡ın …assa mutta§ıl ve †arafında olan
¡a@mlar gibi. ±âtü’l-cenb mara∂ında olan verem o πışâda olup veremin
inci≠âbı ve yumruluğu fev… cânibine olur ise o πışâdan ter…uveye ve a∂lâ¡a
mümâss olan cüz™lerin na«sı olur, o ¡a@mlarda §alâbet olduğuna binâen. Ve
o πışâdan …assa ve ¡a@m-ı müşâşîye mümâss olan cüz™lerin na«sı evvelki
cüz™lerin na«sından no…§ân olur, o ¡a@mların min-vechin mülâyemeti olmak
√asebiyle.
Ve mütefâvit olan veca¡-ı nâ«ısın bir sebebi dahi budur ki o mütevecci¡
olan ¡u∂vun mümâss olduğu ¡u∂v-ı â«erin √areket-i mütefâvitesi olur,
me&elâ ≠ikr olunan a∂lâ¡ın πışâ-i müsteb†ını ya¡nî bâ†ında olan πışâsı fev…
†arafında ≠ikr olunan ¡i@âma mümâss olduğu gibi †araf-ı ta√tânîde √icâb-ı
mun§ıfa dahi mülâ…î ve mümâss olur ve o √icâb-ı mun§ıf dâim √areket-i
in…ıbâ∂iyye vü inbisâ†iyye ile √areket eder lâkin √icâbın √areket-i
me≠kûresi müteşâbih olmayıp eczâsının √arekâtı …uvvet ve ∂a¡f ile mu«telife olmakla √areket-i …aviyyesi olan cüz™-i √icâbın πışânın mümâss
olduğu ma√alle na«sı lâ-ma√âle ziyâde olur.
Ve veca¡-ı nâ«ısın tefâvütünün sebeb-i &âli&i budur ki mütevecci¡ olan
¡u∂vun √issi müteşâbih olmayıp o ¡u∂vun ba¡∂ı eczâsının √issi bi’†-†ab¡
ziyâde ve cüz™-i â«erinin bi‘†-†ab¡ veyâ«ûd li-¡ârı∂in √issi no…§ân olur ve
√issi ziyâde olan cüz™ün lâ-ma√âle na«s-ı ma√sûsu ziyâde olur.
Ve veca¡-ı mümeddidin ya¡nî gerginliği olan ağrının sebebi budur ki o
ağrıyan ¡u∂vda temdîdî olan rî√ yâ«ûd «ıl† mümeddid olup o ¡u∂vda bulunan sinirleri ve ¡a∂alleri temdîd eder ve gerer, ke-enne o siniri ve ¡a∂ali e†râf
ve cevânibinden çekerler ve temdîd ederler gibi i√sâs olunur.
Ve veca¡-ı ∂âπı†ın ya¡nî sıkıcı ve ¡u∂vu ta∂yî… edici veca¡ın sebebi budur
ki o ¡u∂vda mâdde müctemi¡a olur ve o ¡u∂vun √assâs olan sinir ve πışâ
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mi&lli eczâsının mekânı az ve …alîl olmakla √âdi& olan ∂uπ†ayı o ¡a§ab ve
πışâ i√sâs edip veca¡-ı ∂âπı† ¡ârı∂ olur veyâ«ûd o mütevecci¡ olan ¡u∂vun
tek&îfî olan rî√i olup o ¡u∂vu tek&îf ve …ab∂ eder ve …ab∂dan veca¡-ı ∂âπı†
√âdi& olur.
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 πışâsında mâdde müctemi¡a olur ve
ta√allül edip mündefi¡a olmakla πışâyı temdîd edip gerer ve eczâsını tefrî…
edip πışâyı ve belki ¡a∂aleyi pâreler ve veca¡-ı müfessi« i√sâs olunur.
Ve veca¡-ı mükesserin ya¡nî ¡u∂vun kemikleri kırılır ve münkesir olur
gibi i√sâs olunan ağrıların sebebi budur ki mâdde veyâ«ûd rî√ veyâ«ûd
berd kemik ile kemiğin üzerinde olan πışâ-i mücellilin arasına ta«allül ve
tavassu† eder ve πışâyı …ab∂ edip veca¡-ı mükesser i√sâs olunur.
Ve veca¡-ı rı«vın ya¡nî nerm ve yumuşak veca¡ın sebebi budur ki ¡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 veterden nerm olmakla veca¡-ı rı«v tesmiye olunur; veca¡-ı
rı«v veca¡-ı ¡u∂v-ı rı«v ta…dîrinde olur.
Ve veca¡-ı &â…ıbın sebebi ya¡nî ¡u∂vu &a…b eder ve deler gibi i√sâs olunan veca¡ ve ağrının sebebi budur ki πalî@ olan mâdde veyâ«ûd rî√ …ûlûn
tesmiye olunan bağarsık mi&lli πalî@ olan ¡u∂vun †aba…âtı ta«allül edip girer
ve onda mu√tebes olur ve o mâdde veyâ«ûd rî√ ta√allül edince …adar o
¡u∂vu temzî… edip yırtar ve veca¡ı mi&…ab ile &a…b eder ve deler gibi i√sâs
olunur.
Ve veca¡-ı misellî ya¡nî ¡u∂va çuvalduz sokar gibi i√sâs olunan veca¡ın ve
ağrının sebebi bi-¡aynihi veca¡-ı &â…ıbın sebebi gibidir lâkin beynehümâda
far… budur ki veca¡-ı &â…ıbda ¡u∂v-ı πalî@in †aba…âtı arasında mu√tebese
olan mâdde veyâ«ûd rî√ √areket eder, mi&…abın √areketi gibi ve veca¡-ı
misellîde √areket etmeyip bir ma√allde mu√tebes olur, miselle mu√tebes
olduğu gibi.
Ve veca¡-ı «aderînin sebebi ya¡nî ¡u∂vun √issini izâle eyleyip ve uyuşturan veca¡ın sebebi üç vech üzere olur: Evvelkisi ¡u∂vun mizâcının bürûdeti şedîde olmakla olur. İkincisi sinirlerden ¡u∂va cereyân eden rû√un
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menâfi≠inin menfes ve mesâmmı mesdûde olmaktır. Üçüncüsü ev¡iyenin
imtilâsıdır.
Ve veca¡-ı ∂arebânînin ya¡nî √areketi şedîde ve πayr-i ma∂bû†a olan ağrının sebebi √arâretli olan verem olur, zîrâ verem-i bâridden gerek §alâbetli
ve gerek rı«v ve yumuşak olsun veca¡ √âdi& olmaz meger ki verem-i bârid
verem-i √ârra isti√âle eyleye, o zamân verem-i √ârr olduğuna binâen veca¡
¡ârı∂ olur. Lâkin verem-i √ârrdan o zamân veca¡-ı ∂arebânî √âdi& olur ki o
¡u∂v-ı müteverrimin …urbünde olan ¡u∂v-ı mücâvir √assâs ola ve …urbünde
∂avârib damarları olup dâimâ ∂arb eyleye, o damarların ∂arbını ¡u∂v-ı
√assâs i√sâs edip veca¡-ı ∂arebânî ¡ârı∂ olur lâkin ¡u∂vda verem olmayıp
selîm olsa o ¡u∂v şiryân ve ∂avârib damarlarının √areket-i †abî¡iyyesini
i√sâs-ı mûlim ile i√sâs eylemez ve ondan veca¡-ı ∂arebânî √âdi& olmaz.
Ve veca¡-ı &a…îlin sebebi budur ki riye ve külye ve †ı√âl gibi √issi olmayan ¡u∂vlarda verem √âdi& olup o verem &i…ali √asebiyle esfele münce≠ib
olup müteverrim olan ¡u∂vu dahi lifâfesi olan πışâ ile o lifâfenin menşe™i olan ¡u∂v-ı müteverrimin ¡alâ…ası ile esfele ce≠b eder. Ve ¡alâ…adan
ve lifâfeden her biri √assâs olmakla inci≠âbı i√sâs edip veca¡-ı &a…îl ¡ârı∂
olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı &a…îl ¡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 olduğu veca¡ o ¡u∂vun √issini ib†âl etmekle mâddenin veca¡ı
πayr-i ma√sûs olduğundan sonra &i…al-i verem √asebiyle ¡ârı∂ olan πışâ ve
¡alâ…anın mufa§§alan beyân olunduğu temeddüdünü ve inci≠âbını her birisi
i√sâs edip veca¡-ı &a…îl √âdi& olur.
Ve veca¡-ı i¡yâînin sebebi gâhîce ta¡ab olur ve o veca¡a veca¡-ı i¡yâ-i
ta¡abî tesmiye olunur. Ve gâhîce o veca¡ın sebebi temdîdî olan «ıl† olur ve
o sebebden √âdi& olan veca¡a veca¡-ı i¡yâ-i temeddüdî tesmiye olunur. Ve
gâhîce o veca¡ın sebebi rî√ olur, onun ismi veca¡-ı i¡yâ-i nâfi« olur. [56b] Ve
gâhîce o veca¡ın sebebi le≠¡î olan «ıl† olur, onun ismi veca¡-ı i¡yâ-i …urû√î
olur. Ve gâhîce bu me≠kûrlardan terkîb olunur, i¡yâya ma«§û§ olan bâbda o
mürekkeb olan veca¡ı biz beyân eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ. Ve mürekkeb olan
i¡yânın birisi o i¡yâ-i mürekkebdir ki onun ismi i¡yâ-i bûra…î olur, o i¡yâ-i
bûra…î i¡yâ-i temeddüdî ile i¡yâ-i …urû√îden mürekkeb olur.
Ve veca¡-ı lâ≠i¡ o «ıl†tan √âdi& olur ki onun keyfiyyet-i √âddesi ola.
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el-Fa§lu’l-◊âdî ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı Sükûni’l-Veca¡i
Veca¡ın sükûnuna sebeb üç nev¡ üzere olur:
Nev¡-i evvel o veca¡ı îcâb eden sebebi …a†¡ ve izâle eder ve sebebin zevâlinden veca¡ dahi zâil olur. Şib& ya¡nî durak otu ile kettân to«umu gibi,
bunların biri ile veca¡ın mev…i¡i ∂ımâd olunsa veca¡ın sebebi onunla istifrâπ
olunup elemi zâil ve veca¡ı sâkin olur.
Ve nev¡-i &ânî o sebebdir ki o sebeb münevvim ve mura††ıb olur ve
…uvve-i √assâsesi @âhirden πavra ve a¡∂ânın ¡um…una götürüp ¡u∂v o veca¡ı
i√sâs eylemez, müskirât isti¡mâli gibi.
Ve nev¡-i &âli& ¡u∂vu sovutup uyuşturan nesnelerdir, onlar dahi √issi
izâle eder ve bi’l-cümle mu«addirât bu vechle veca¡ı teskîn eder. Lâkin
√a…î…aten veca¡ı teskîn eyleyen nev¡-i evveldir, iki nev¡-i a«îrde teskîn-i
√a…î…î olmaz belki √issi ib†âl eder ve mara∂ı izâle eylemez.
el-Fa§lu’&-¿ânî ve’l-¡Işrûne Fî-Mâ Yûcibuhu‘l-Veca¡u
Veca¡ …uvveti √all edip ∂a¡îf eyler ve a¡∂âyı ef¡âl-i ma«§û§asını işlemekten men¡ eder √attâ a¡∂â-i nefesi teneffüsten men¡ eder yâ«ûd külliyyen
men¡ eylemez ise dahi lâ-e…all teneffüse «alel verip nefesini müşevveş eder
yâ«ûd nefesini nefes-i mun…a†ı¡ veyâ«ûd nefes-i mütevâtir eder ve bi’lcümle teneffüsü mecrâ-yı πayr-i †abî¡î üzere kılar. Ve veca¡ bedeni evvelâ
tes«în eder ve sonunda tebrîd eder, rû√ ve √ayâtı hezm edip cem¡iyyetlerini
tefrî… eylemek √asebiyle.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı’l-Le≠≠eti
Le≠≠etin esbâbı dahi iki cinse mün√a§ıradır:
Cins-i evvel o bir sebebdir ki mizâc-ı †abî¡îyi o sebeb mizâc-ı πayr-i
†abî¡îye def¡aten taπyîr eder ve o def¡î taπyîrini le≠≠eti i√sâs eden …uvve-i
√âsse √iss eder.
Ve cins-i &ânî mizâc-ı †abî¡îye def¡aten mutta§ıl olmayan sebeblerdir, o
sebebler te™ennî ve tedrîcle vârid olur. Ve bu cins dahi her ne …adar esbâb-ı
le≠≠etten ise tedrîcle vârid olmakla onun îcâb eylediği le≠≠eti …uvve-i √âsse
i√sâs eylemez. Bunun na@îri on dokuzuncu fa§lda sû™-i mizâc-ı mu«telif ve
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sû™-i mizâc-ı müttefi… beyânında bi-mâ lâ-mezîde ¡aleyh tebyîn ve tav∂î√
olundu.
Le≠≠etin mâhiyyeti mülâyimi i√sâstır ve her i√sâsa bir …uvve-i √âsse
lâzımdır. Ve o √âssenin mülâyimi i√sâsı …uvvenin infi¡âlinden √âdi& olur ve
infi¡âl o emr-i mülâyimin def¡aten vürûdu ile olur. O infi¡âl emr-i mülâyimden √âdi& olur ise ona le≠≠et ı†lâ… olunur ve eger emr-i münâfîden olur ise ona
elem ı†lâ… olunur. Pes elem ve le≠≠et …uvve-i √âssenin infi¡âli √asebiyle olur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Keyfiyyeti Îlâmi’l-◊areketi
◊areket üç vech ile eleme ve veca¡a sebeb olur: yâ √areket ¡u∂vu temdîd
etmekle veca¡ı i√dâ& eder yâ«ûd ¡u∂vu ra∂∂ etmekle ve ezilmiş gibi etmekle
îcâ¡ ve îlâm eder veyâ«ûd ¡u∂vun hey™etini fes« edip bozmakla îlâm eder.
el-Fa§lu’l-»âmisü ve’l-¡Işrûne Fî-Keyfiyyeti
Îlâmi’l-A«lâti’r-Rediyyeti
A«lâ†-ı rediyye dahi üç vech ile îlâm eder: yâ le≠¡ edip keyfiyyeti ile
îlâm eder yâ«ûd temdîd edip ke&reti ve kemmiyyeti ile îlâm eder veyâ«ûd
keyfiyyet ve kemmiyyeti mecmû¡uyla îcâ¡ ve îlâm eder.
el-Fa§lu’s-Sâdisü ve’l-¡Işrûne Fî-Keyfiyyeti Îlâmi’r-Riyâ√ı
Riyâ√ fa…a† temdîdi √asebiyle îlâm eder. Ve riyâ√-ı mümidde gâhîce
a¡∂ânın tecvîfinde ve bu†ûnunda olur mi¡dede olan nef«a gibi yâ«ûd a¡∂ânın †aba…alarında ve lîflerinde olur …ûlınc-ı rî√îde olduğu gibi veyâ«ûd
¡a∂alâtın †aba…alarında ve aπşiyeleri ta√tında ve ¡i@âmın fev…inde veyâ«ûd
¡a∂alin e†râfında la√m ile cild arasında olur yâ«ûd ¡u∂vun müsteb†ını olur
ya¡nî ¡u∂vun bâ†ınında yayılır ve bas† olunur, §adrın ¡a∂alinin müsteb†ını
olduğu gibi.
Ve riyâ√ın sür¡at-i infişâşı ve tîz dağılması mâddenin …ılletinden olur
ve mek&inin ziyâde olması mâddenin ke&retinden olur. Ke≠âlik mâddenin
ri……atinden ve ¡u∂vun müte«al«il ve πayr-i müsta√§af olmasından infişâş
serî¡ olur. Ve mâddenin πıl@atinden ve ¡u∂vun müsta§√af ve mükteniz-i
πayr-i müte«al«il olmasından mek& †avîl olur.
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el-Fa§lu’s-Sâbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı Mâ-Ya√bi&ü ve Yestefriπu
İ√tibâs ve istifrâπ bâbında bizim ma…âlimizde te™emmül edenlere i√tibâs
ve istifrâπın esbâbına vu…ûf sehl olur.
el-Fa§lu’&-¿âminü ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı’t-To«meti ve’l-İmtilâi
To«me ve imtilânın esbâbı iki §ınf olur:
Evvelkisi «âricden olan esbâb-ı bâdiyedir, mura††ıb-ı …avî ve şedîd olan
nesneleri «âricden isti¡mâl gibi. O mura††ıb isti¡mâl olundukta beden me™kûl
ve meşrûbun ter†îbinden müstaπnî olur. Kaçan mura††ıbât-ı «âriciyye ile
me™kûl ve meşrûb bir şa«§ta cem¡ olsa bedende mâdde-i ke&îre müctemi¡a
olup o mâdde-i ke&îrede †ab¡ın ta§arrufu fâsid olur. »âricden olan mura††ıb-ı
…avî ve şedîd √ammâm mi&llidir «u§û§an ki ba¡de’†-†a¡âm isti√mâm oluna.
Ve esbâb-ı «âriciyyeden biri dahi mevâddın ta√allülüne mâni¡ olan nesnelerdir, de¡a ve sükûn gibi ve riyâ∂et ve istifrâπı terk gibi. Ve sebeb-i «âricînin biri dahi me™kûl ve meşrûbda tereffüh ve tevessu¡dur. Ve bir sebeb dahi
sû™-i tedbîrdir, tertîb-i e†¡imede ha∂mı serî¡ olanları ba†î™ü‘l-ha∂m üzere
ta…dîm mi&lli.
Ve to«me ve imtilânın esbâbının §ınf-ı &ânîsi dâ«ilden olan sebeblerdir, o sebeb-i dâ«ilî …uvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fı olup me™kûl ha∂m olmamakla
to«me ve imtilâ √âdi& olur. Ve sebeb-i dâ«ilînin biri dahi …uvve-i dâfi¡anın
∂a¡fı ve …uvve-i mâsikenin …uvveti olur, bu iki §ûrette a«lâ† √a§r olup mündefi¡a olmazlar ve to«meye mü™eddî olurlar. Ve sebeb-i dâ«ilînin biri dahi
mecârînin ∂ayyi… olmasıdır.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Esbâbı ∞a¡fi’l-A¡∂âi
∞a¡f-ı a¡∂ânın esbâbı ma√alli i¡tibârı ile üç nev¡ üzere olur, zîrâ sebeb-i
∂a¡f yâ ¡u∂vun cevherine vârid olur veyâ«ûd ¡u∂vda muta§arrıf olan …uvvetin √âmili olan rû√a vârid olur veyâ«ûd …uvvetin kendine ve nefsine vârid
olur.
Ammâ ¡u∂vun cirmine vârid olan nev¡-i evvel müsta√kem olan sû™-i
mizâc olur √u§û§an ki o sû™-i mizâc sû™-i mizâc-ı bârid ola. Ve ba¡∂ı kerre
a¡∂âya sû™-i mizâc-ı √ârr ¡ârı∂ olup sû™-i mizâc-ı bârid ¡u∂vu ta«dîri √ase-
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biyle i∂¡âf eylediği mi…dâr o mizâc-ı √ârr dahi ta«dîr ve i∂¡âf eder, rû√un
mizâcını o sû™-i mizâc-ı √ârr ifsâd eymek √asebiyle √ammâmda müddet-i
ke&îre mek& eyleyenlere ¡ârı∂ olan sû™-i mizâc-ı √ârr gibi ve belki πaşy ¡ârı∂
olanlara vârid olan sû™-i mizâc-ı √ârr gibi. Ve sû™-i mizâc-ı yâbis …uvâyı
tek&îfi √asebiyle nüfû≠dan men¡ eder. Ve sû™-i mizâc-ı ra†b ir«âsı ve mesâlik-i rû√u seddi √asebiyle rû√u nüfû≠dan men¡ eder.
Veyâ«ûd ¡u∂vun cirmine vârid olan sebeb emrâ∂-ı terkîbden bir mara∂
olur. Lâkin emrâ∂-ı terkîbden ba¡∂ı emrâ∂ vardır ki o mara∂ın bedene
¡urû∂undan insân müte™e≠≠î ve müte™ellim olmaz ve o mara∂ @âhir ve
ma√sûs olmaz, o mara∂ ¡u∂vda olan sinirlerin nesci ve örgüsü tehelhül edip
seyrek olmasıdır ve sinirde olan lîfler arasında fürce ¡ârı∂ olmasıdır. Ve
bu tehlîl ile ¡u∂v ∂a¡îf olduğu onun içindir ki bi’l-cümle ef¡âl-i †abî¡iyye ve
ef¡âl-i irâdiyye lîfler ile tamâm olur ve lîflerin nesc-i †abî¡î üzere müntesice
olması ile olur √attâ ha∂m dahi lîf ile ve lîfin te™lîfinin cevdeti [57a] ile
olur, zîrâ ha∂m …uvve-i mâsikenin πıdâyı imsâk-i ceyyid ile ve hey™et-i
ceyyide ile imsâkına mu√tâc ve müfte…ır olur. Ve …uvve-i mâsikenin vech-i
mu√arrer üzere πıdâyı imsâkı lîf-i müverreb ile olur. Kaçan lîf-i müverreb
tehelhül eylese lâ-ma√âle ha∂ma «alel gelip πıdâ πayr-i münha∂ım olmakla
¡u∂v ve beden ∂a¡îf olur.
Ve ∂a¡f-ı ¡u∂vun esbâbı envâ¡ından nev¡-i &ânî ya¡nî ervâ√a vârid olan
sebebler ervâ√ın yâ sû™-i mizâc[ı] olur yâ«ûd ervâ√a ma«§û§ olan istifrâπ
ile olan rû√un ta√allülü olur veyâ«ûd a«lâ† ve fu∂ûlün istifrâπına tebe¡an
ervâ√ın istifrâπı ve ta√allülü olur.
Ve ∂a¡f-ı ¡u∂v esbâbının nev¡-i &âli&i ya¡nî evvelâ …uvvete vârid olan nev¡i
ef¡âlin ke&reti ve tekerrürü olur, zîrâ bi-nefsihâ ef¡âlin ke&reti ve tekerrürü
…uvvete vehn verir her ne …adar ke&ret-i ef¡âlin ba¡∂ılarında ervâ√ın istifrâπ ve
ta√allülü olup o ta√allül √asebiyle dahi ¡u∂va vehn ve ∂a¡f-ı zâid ¡ârı∂ olur ise.
∞a¡f-ı a¡∂ânın esbâbını vech-i â«er ile ta√arrî ve tefa√√u§ edip esbâb-ı
ba¡îdeyi ve ≠ikr olunan üç nev¡ esbâb-ı πarîbe vü mülâ§ı…anın sebeblerini
dahi ta¡dâd eder isen bi’l-cümle sû™-i mizâcın esbâbını ∂a¡f-ı a¡∂âya sebeb-i
ba¡îd bulursun.
Ke≠âlik ∂a¡f-ı beden esbâb-ı ba¡îdeden olur havânın ve me™kûl ve meşrûbun fesâdı ve ke≠âlik râyi√a-i kerîhe ve mâ-ı âsin gibi olan nesneler
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ervâ√a …ar¡ ve ta¡allu… edip ervâ√ı müfzi¡ olan nesneler dahi ve havâda
…uvâ-yı semmiyyenin intişârı ve bi’l-cümle bu mi&lli nesneler ∂a¡f-ı bedenin esbâb-ı ba¡îdesinden olur.
Ve ∂a¡f-ı bedenin istifrâπa müte¡alli… sebeblerinden olur nezf ya¡nî
damarların ağzından demin bi-†arî…i’t-tereşşu√ çıkması ve ishâl ve «u§û§an
a«lâ†-ı ra…î…anın ishâli ve istis…â-i mâî ile müstes…î olan ¡u∂vu be≠l ve şa……
edip def¡aten mâiyyet-i ke&îrenin irsâl ve isâlesi ve dübeyle-i kebîreyi ba††
edip def¡aten midde-i ke&îresini i«râc eylemek veyâ«ûd bilâ-ba†† o dübeyle
bi-nefsihâ münfecire olup midde-i ke&îrenin «urûcu ve çok terlemek ve
riyâ∂et-i müfri†a bi’l-cümle bu eşyâlar ∂a¡f-ı beden esbâbındandır.
Ve cümle-i esbâbından olur veca¡ın envâ¡ ve a§nâfı, zîrâ bi’≠-≠ât veca¡
rû√u ta√lîl eder ve ta√lîl-i ervâ√ ile ∂a¡f-ı beden √âdi& olur her ne …adar
veca¡a taπayyür-i mizâc lâzım gelip ve taπayyür-i mizâcla ¡ârı∂ olan ∂a¡fa
veca¡ sebeb-i ba¡îd olursa, [zîrâ] veca¡ın ∂a¡f-ı bedene bir vechten sebeb-i
ba¡îd olduğu vech-i â«erden sebeb-i …arîb olduğuna münâfî olmaz. Ve bi’lcümle veca¡ ne …adar ∂a¡f-ı beden esbâbından ise lâkin ba¡∂ı veca¡ın te™&îri
eşedd ve ∂a¡fı mûcib olması ek&er ve ezyed olur.
Fem-i mi¡denin veca¡ı ziyâde ∂a¡fı îcâb eder gerek ise veca¡ veca¡-ı
mümeddid olsun ve gerek ise veca¡-ı lâ≠i¡ olsun.
Ke≠âlik nevâ√î-i …albe …arîb olan ¡u∂vların veca¡ları dahi ∂a¡f-ı bedende
ziyâde mü™e&&ir olur.
Ammâ √ummayât ta√lîl √asebiyle ve rû√ ve bedende istifrâπla ∂a¡f-ı
bedene mü™eddî olur. Ve tebeddül-i mizâc ve si¡a-i mesâmm ∂a¡f-ı ta√lîlînin
ya¡nî ta√lîlden ∂a¡fın √udû&una mu¡în olur. Cû¡-ı ke&îr dahi bu …abîlden olup
∂a¡f-ı bedene mu¡în olur.
Ve ba¡∂ı kerre bi’l-cümle bedenin ∂a¡fı bedenden ¡u∂v-ı vâ√idin ∂a¡fına
tâbi¡ olup ¡u∂v-ı vâ√idin ∂a¡fı ile bedenin küllîsi ∂a¡îf olur, me&elâ fem-i mi¡deye i§âbet eden e≠â √asebiyle …uvvet ta√allül edip cemî¡an bedenin ∂a¡fı ona
tebe¡iyyet eder. Ve …alb ve dimâπı ednâ mû≠îden infi¡âl-i şedîd ile münfa¡il
olan kimsenin bedeninin in√ilâli serî¡ olur ve ednâ şey™den müte∂accir olur.
Ve emrâ∂ın ke&ret-i mü…âsâtı ve mümâssesi dahi sebeb-i ∂a¡f olur.
Ve ba¡∂ı a¡∂â bi-√asebi’l-√ıl…at â«er bir ¡u∂va nisbet ile …avî olur ve
ba¡∂ı ¡u∂v dahi πayri a¡∂âların küllîsinden ∂a¡îf olur, bi’l-cümle a¡∂âdan
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∂a¡îf olan riye ve dimâπ gibi. Eger dimâπ rif¡at-i mekâna ma«§û§ olmayıp
ma√alli bi’l-cümle a¡∂âdan yukarı olmasa ∂a¡îf olup …uvve-i …âbilesi ek&er
olduğuna binâen teveccüh eyleyen mevâddı cemî¡an …abûl edip †â…atinden
«âric mevâddı ta√ammül ederdi ve onda …uvâ-yı nefsâniyyeden bir …uvvet
bulunmazdı.
~â√ib-i ¢ânûn bu ta…rîrlerden sonra “fe’fhem hâ≠ihi’l-işâret” diye …a†¡-ı
kelâm eyleyip fehm ile emr eyledi. Vechi budur ki müfessirîn-i kirâmın”Ve
fi’l-ar∂ı âyâtun li’l-mû…ınîne ve fî-enfüsiküm efelâ tub§ırûne”169 âyet-i kerîmesinde ta√rîrleri üzere ¡âlemde bir nesne mevcûd değildir illâ onun bir
na@îri insânda bulunup ¢âdir-i mu†la… √a∂retlerinin teva√√ud-ı ≠âtiyye ve
teferrüd-i §ıfâtiyyesi şevâhidini bi‘l-cümle insân müstecmi¡ ve müstekmil
burhân-ı bâhir ve √uccet-i …â†ı¡a olur. Pes ¡â…ıle vâcib ve mu√temm
ve ehemm ve elzem olur ki evvelâ kendi vücûdunda edille-i mev∂û¡a vü
man§ûbe olan hey™ât-ı nâfi¡a ve menâ@ır-ı behiyye ve terkîbât-ı ¡acîbe ve
temekkün-i ef ¡âl-i πarîbe ve istinbâ†-ı §anâyi¡-i mu«telife ve isticmâ¡-ı
kemâlât-ı mütenevvi¡ada tefekkür ve tedebbür eyleye ve «u§û§an ki emr-i
dimâπın mufa§§alen ≠ikr olunan a√vâline vu…ûf ve ı††ılâ¡ ta√§îl edip ondan
âfâ…î olan edille-i va√dâniyyete inti…âl edip bi‘l-cümle mükevvenâtın evveli
ve a§lı mütelâşî ve πayr-i …ârr olan ¡un§ur-ı mâ olup ondan heft †ıbâ… ve
seb¡a şidâd terfî¡ olunup ve ondan dahi küre-i ar∂ da√v ve bas† ve üzerine
cibâlden evtâd va∂¡ olunduğu ve beynehümâda nâ†ı… ve §âmitten ve √ayy
ve câmidden ibdâ¡ olunan ma§nû¡ât içinden nev¡-i beşer envâ¡-ı sâirenin
ek&erine …ıyâs ile ∂a¡îf ve nâ-tüvân iken ma@har-ı i√sân ve mürtefi¡ü‘ş-şân
olup bi‘l-cümle envâ¡-ı sâire-i …aviyye onlara müsa««ar ve onların dahi
ulü’l-be§âirlerine sâirlerini mu†î¡ ve fermân-ber kılındığını tefekkür edip
“Fe-sub√ânelle≠î bi-yedihi melekûtu külli şey™in ve ileyhi türce¡ûne”170
na@m-ı kerîmine î…ân eyleye. Ve ¢ânûn’un terkîbi budur: ـ ا ــאغ
وـ ـ
ـ ـ ة א ـ ـ ه ا ــאرات
ـ
ـ و
ـ ــכאن ـ ـ ـ ا ــאب ــא
אر ــאع
İntehâ. “  ” ــ “ ” ــכאن ــma¡nâsınadır. Kitâb-ı evvelden fenn-i &ânînin
ta¡lîm-i &ânîsi bu ma√allde müntehî oldu.

169 Yâsîn, 36/83.
170 Zâriyât, 51/20-21.
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et-Ta¡lîmü’&-¿âli&ü E√adu ¡Aşere Fa§len ve Cümletâni
el-Fa§lu’l-Evvelü Kelâmun Külliyyün Fi’l-A¡râ∂ı ve’d-Delâili
Efrâd-ı insânda mevcûd olan üç √âlete ya¡nî §ı√√at ve mara∂ ve beynehümâda mütevassı† olan √âletin edille ve ¡alâmâtı bi-√asebi’z-zamân üç
vech üzere olurlar: yâ emr-i √â∂ıra delâlet eder veyâ«ûd geçmiş zamânda
vücûda gelmiş bir emre delâlet eder veyâ«ûd gelecek zamânda vücûda
gelecek bir emre delâlet eder.
◊â∂ıra delâlet eden delîle dâll ve mâ∂îye delâlet eden delîle te≠kire ve
müsta…bele delâlet eden delîle ta…dime-i ma¡rifet ve sâbı…u’l-¡ilm tesmiye
olunur ve in≠âr dahi tesmiye olunur. Ba¡∂a göre «ayra delâlet ederse beşâret ve şerre delâlet ederse in≠âr tesmiye olunur.
Câlînûs der ki zamân-ı √â∂ırda olan √âlete delâlet eden delîl ile marî∂
va√dehu intifâ¡ eder ya¡nî √â∂ırın edillesi ek&eriyyâ vâ∂ı√ olmakla marî∂
olan kimse emr-i √â∂ırı bi-nefsihi fehm edip tedbîrini bi-nefsihi rü™yet
eder, me&elâ melmesin √arâretinden emr-i √â∂ır √ummâ idiğini fehm edip
lehîb-i √ummâyı teskîn eder, müberridât isti¡mâl etmekle √arâretini def ¡
edip intifâ¡ eder ve bu mi&lli ba¡∂ı «u§û§ta †abîbe mu√tâc olmaz. Ve †abîbin
o mi&lli ¡alâmete ¡ilminin fâidesi dahi marî∂e ¡âid olur, o ¡ilm ile †abîbin
şânı terfî¡ ve müşâvere va…tinde …avli düstûru’l-¡amel olmağı îcâb eylemez.
Ve yine Câlînûs der ki mâ∂îde ve geçmişte vâ…i¡ olan emre delâlet eden
delîl ile ancak †abîb intifâ¡ eder, zamân-ı mâ∂îde vâ…i¡ olup √âlen fâit olan
emre ı††ılâ¡dan marî∂e bir nesne √â§ıl olmaz. Ve †abîbin intifâ¡ının vechi
budur ki †abîb olan kimse marî∂in nab∂ı mevcî ve mün«afi∂ olduğunu
bilip ve bedende nedâvet olduğunu görüp ve mâ∂îde vâ…i¡ olan ¡ara…ı fehm
eylediğinden sonra o delîl ile vâ…ıf olduğu emr-i mâ∂îden «aber verdikte
†abîbin √a≠â…ati ve fenn-i †ıbbda mahâreti cümleye @âhir olup &i…a ve mu¡temedün ¡aleyh olduğu müsellemü’l-küll olur ve meşverete ma√all görülüp
kelâmı ile ¡amel olunur.
Ve yine Câlînûs der ki emr-i müsta…belde delâlet eden delîl ile †abîb
ve marî∂ [57b] bi’l-cümle intifâ¡ ederler. Ammâ †abîbin intifâ¡ı o ma¡rifet
ile &i…a olduğu @âhir olup √în-i meşverette …avli mu¡avvel ve mu¡temed
olur, ammâ marî∂in intifâ¡ı budur ki gelecekte √âdi& ve vâ…i¡ olacak emr

485

486

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

müte¡ayyin oldukta o emrin vâcib olan tedbîrine şürû¡ olunup intifâ¡ olunur,
me&elâ âlet-i şefenin i«tilâcı ve √areket-i πayr-i †abî¡îsinden istidlâl edip
mâdde …ay™ ile mündefi¡a olacağı bilinmesinden marî∂ olan kimse müshilât
isti¡mâlinden i√tirâz edip …ay™a mu¡în olacak nesne isti¡mâl etmekle o marî∂e
mâddeyi istifrâπ âsân ve kolay olur. Ke≠âlik marî∂ bedeninde nedâvet müşâhede edip ve nab∂ı mevcî ve şâhi… olduğundan mâddenin ¡ara… ile müsta…
belde ve gelecek zamânda istifrâπını fehm eylese ¡ara…a mu¡în olur nesneler
isti¡mâl edip müshil ve mu…ayyi™ isti¡mâlinden i√tirâz eylemek ile istifrâπ-ı
mâdde sühûlet üzere olur, zîrâ mâdde her hangi †arî…e meyl eyler ise o
†arî…ten istifrâπına mu¡în olan edviye isti¡mâl olunsa lâ-ma√âle istifrâπ âsân
olur, mâddeyi teveccüh eylediği †arafından edviye ile §arf edip teveccühünün
«ilâfı †arafından istifrâπ eylemek πâyet ile §a¡b ve müşkil olur.
Ve §ı√√atin ¡alâmetleri evvelâ iki …ısma mün…asım olur:
¢ısm-ı evvel o ¡alâmettir ki mizâcın i¡tidâline delâlet eder ve o ¡alâmetleri
inşâallâhu ta¡âlâ gelecek zamânda mev∂i¡inde biz ≠ikr eyleriz.
Ve …ısm-ı &ânî o ¡alâmetlerdir ki terkîbin istivâsına delâlet eder. Pes bu
…ısm-ı &ânî dahi &âniyen üç …ısma mün…asım olur:
Evvelkisi istivâya delâlet eden ¡alâmetler cevherî olur ya¡nî o ¡alâmetler
a¡∂ânın «il…ati ve va∂¡ı ve mi…dârı ve ¡adedi kemâ-yenbaπî sâlimler olup
a¡∂âda ev§âf-ı me≠kûreye müte¡alli… âfet olmamağa delâlet eder. Ve bunlara müte¡alli…a olan ma…âlâtı ta¡lîm-i evvelin evâilinde mufa§§alen biz
beyân eyledik.
Ve …ısm-ı &ânînin üç …ısmının ikinci …ısmı o ¡alâmetlerdir ki a¡∂ânın istivâ-i
¡ara∂iyyesine delâlet eder ve o ¡alâmetler √üsn ve cemâl mi&lli nesnelerdir.
Ve üçüncü …ısmı ¡alâmât-ı tamâmiyyedir ya¡nî ef¡âlin tamâmı ve kemâl
üzere müstemirr ve dâim olmasıdır. Ve her ¡u∂v ki onun fi¡li tamâm ve
kâmil olur, lâ ma√âle o ¡u∂vun §ı√√atine delâlet eder ve ef¡âlin tamâmı
a¡∂â-i sâirenin §ı√√atine delâlet eylediği gibi a¡∂â-i re™îsenin dahi §ı√√atine
delâlet eder.
Ammâ dimâπın §ı√√atine delâlet eden ef¡âl-i irâdiyye ve ef¡âl-i √iss ve
ef¡âl-i tevehhümün tamâmıdır.
Ve ammâ …albin §ı√√atine delâlet eden nab∂ ve nefese müte¡alli…a olan
ef¡âlin tamâmıdır.
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Ve kebidin §ı√√atine delâlet eyleyen ef¡âl-i berâz u bevldir, zîrâ kebidin
∂a¡fı √asebiyle berâz ve bevl tâze olan la√mın πusâlesine ve yıkantısına
müşâbih olur, kaçan bevl ve berâz kendi levninde ve …ıvâmında olursa bilâreyb kebidin §ı√√atine ve …uvvetine delâlet eder.
Ve emrâ∂a delâlet eden a¡râ∂ gâhîce emrâ∂ın nefsine delâlet eder, nab∂ın
sür¡at ve bu†™ ile i«tilâfı gibi, zîrâ nab∂ın sür¡at-i bu†™da i«tilâfı √ummânın
vücûduna delâlet eder.
Mesî√î der ki i«tilâf-ı nab∂ her ne …adar emrâ∂-ı u«râda dahi mevcûd ise
lâkin vech-i ma«§û§ üzere i«tilâf √ummâya ma«§û§tur, zîrâ √ummâ √ummâ-ı
yevmiyye olur ise nab∂ın √areket-i inbisâ†iyyesi √areket-i in…ıbâ∂iyyesinden
sür¡at üzere olur ve √ummâ-ı ¡afîne olur ise √areket-i in…ıbâ∂iyye esra¡ olur,
bu vech ile √areket-i in…ıbâ∂iyye ile √areket-i inbisâ†iyye aralarında sür¡at
ve bu†™ ile i«tilâfın vu…û¡u ¡alâmet-i tâmme olup √ummâya delâlet eder.
Sâir emrâ∂da mevcûd olan i«tilâf bu vech üzere değildir belki sâir emrâ∂ın
i«tilâfı nab∂a-i vâ√idenin ba¡∂ı eczâsı eczâ-i â«erinden serî¡ olmakla olur
veyâ«ûd cins-i vâ√idden olan nab∂ın biri [serî¡] ve biri ba†î™ olmakla olur
ya¡nî √areket-i inbisâ†iyye bir def ¡ada serî¡a ve def ¡a-i u«râda ba†î™e
olmakla olur.
Ve gâhîce a¡râ∂ mara∂ın mev∂i¡ine delâlet eder, me&elâ nevâ√î-i §adrda
ya¡nî kemiğin e†râfında veca¡ı olan kimsenin nab∂ı minşârî oldukta delâlet
eder ki o kimsenin §adrında olan verem πışâda ve √icâbda olur. Ve ke≠âlik
o verem §â√ibinin mevcî olan nab∂ı delâlet eder ki veremi cirm-i riyede
olur.
Ve gâhîce a¡râ∂ mara∂ın sebebine delâlet eder, imtilânın ¡alâmâtı gibi,
zîrâ imtilânın envâ¡ı vardır ve her nev¡inde bir nev¡ mara∂ √âdi& olup o nev¡
imtilâ o nev¡ mara∂a sebeb olur. Ve her nev¡ imtilânın dahi birer nev¡ ¡alâmeti vardır ki o nev¡ ¡alâmet o nev¡ imtilâya delâlet eder.
¡Allâme‘nin bu ma…âmda olan kelâmının «ulâ§ası budur ki a¡râ∂ın bu
ta…sîmde ≠ikr olunan üç …ısmdan mâ-¡adâ a…sâm-ı sâiresi vardır, zîrâ a¡râ∂
gâhîce emrâ∂ın zamânına ve nevâibine ve ni@âmına ve mertebesine delâlet
eder. Lâkin Şey«-i Re™îs bu me≠kûrları ≠ikr eylediği üç …ısma ircâ¡ edip
a¡râ∂ın delâletini üç …ısma √a§r eyledi ve ircâ¡ın vechini taf§îlen ≠ikr eyleyip şürû√-ı sâireye me≠kûreyni ¡azv eyledi:
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Ve a¡râ∂ın ba¡∂ısı mara∂a tâbi¡ olup muva……ate olur, mara∂ ile ma¡an
√âdi& olur ve mara∂ ile ma¡an mun…a†ı¡ olur, ≠âtü’l-cenbe ¡ârı∂ olan
√ummâ-ı √âdde ve veca¡-ı nâ«ıs ve ∂î…-ı nefes ve su¡âl ve nab∂-ı minşârî
gibi.Ve a¡râ∂ın ba¡∂ı â«erinin va…ti olmaz, o va…te ma¡iyyeti olmayan ¡ara∂
gâhîce mara∂a tâbi¡ olur ve gâhîce olmaz, √ummâya …ıyâsla olan §udâ¡ gibi.
Ve ba¡∂ı a¡râ∂ dahi mara∂ın ibtidâsında olmaz belki â«irinde zamân-ı
intihâda olur, bu√rânın ¡alâmetleri bu …abîlden olur. Ve mâddenin nu∂cu
¡alâmetleri ve ¡alâmât-ı ¡a†ab u helâk zamân-ı ibtidâda olmaz belki â«irinde
va…t-i intihâda olur ve ek&eriyyâ ¡a†ab ve helâk ¡alâmetleri emrâ∂-ı √âddede
√âdi&olur.171
el-¡Alâmât
¡Alâmâtın172 ba¡∂ısı @âhir-i a¡∂âda olup ma√sûsât-ı «â§§aden me™«û≠ olur:
Ammâ mub§arâttan olan ¡alâmât levnin a√vâli gibi, zîrâ ba¡∂ı kerre nefsi
ve §ınfı √asebiyle delâlet eder, me&elâ veremin ebya∂ olduğu balπamî olduğuna ve a§fer olduğu §afrâvî olduğuna ve a√mer olduğu demevî olduğuna
ve kemid olduğu sevdâvî olduğuna delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre levn şiddet
ve ∂a¡fı √asebiyle delâlet eder, me&elâ cildinde ala mara∂ı olan √ayvânın
cildinden mev∂i¡-i ba¡r173 ziyâde beyâ∂ olur ise o mara∂ bara§ olduğuna
delîl olur ve o ma√allin beyâ∂ı şedîd olmaz ise beha… olduğuna delîl olur.
Ve ammâ melmûsâttan olan ¡alâmât lemsin a√vâli gibi, zîrâ melmesin
§alâbeti ve lîni ve √arâret ve bürûdeti ve «uşûnet ve melâsetinden her birisi
¡alâmetlerdir, zîrâ veremin §alâbeti veremin sevdâvî olduğuna delâlet eder
ve lîni balπamî olduğuna delâlet eder ve √arâreti §afrâvî veyâ«ûd demevî
olduğuna ve bürûdeti balπamî veyâ«ûd sevdâvî olduğuna delâlet eder.
¡Allâme der ki meşmûmâttan olan ¡alâmet râyi√adır, @âhir-i bedende
olan …ur√aların netni ve râyi√a-i kerîhesi ¡ufûnete delâlet eder ve §unânın
171 Zamân-ı in√ı†â†ta ¡alâmet helâk olmaz, zîrâ bir mara∂ in√ı†â†a bâliπ olsa o mara∂
helâke sebeb olmaz meger ki mara∂-ı â«ere inti…âl edip o mara∂-ı â«er helâke
sebeb ola.
172 ±ikr olunan delâletler bi-√asebi’l-mara∂ √âdi& olan a¡râ∂ın delâletleri idi, ammâ
¡ara∂ olmayan ¡alâmetlerin a…sâmı ve em&ilesi bunlardır.
173 Mev∂i¡-i ba¡rdan murâd dübürünün e†râfıdır, onun için dâbbe iştirâ eden kimseler
dâbbenin kuyruğunu kaldırıp na@ar ederler.
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ya¡nî koltukta zuhûr eden râyi√a-i kerîhenin şiddeti cildde olan ru†ûbât-ı
fa∂liyyenin ¡ufûnetine delâlet eder.
Ammâ me≠û…âttan ya¡nî le≠≠et cihetinden olan ¡alâmet †u¡ûmun delâletidir, me&elâ …ur√a-i @âhireden seyelân eden mâddenin merâreti mâddenin §afrâvî olduğuna ve ¡ara…ın mülû√atı mâdde-i balπam mâli√ olduğuna
delâlet eder. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve √avâss-ı @âhire ile müdreke olup emrâ∂-ı bâ†ıneye delâlet eden
¡alâmâttan ba§ar ile müdrek olan ¡alâmet, √ummâsı olan kimsenin gözlerinin √umretidir ki sersâm mara∂ının √udû&una delâlet eder. Ve vecnenin
ya¡nî §udπun ziyâde √umreti riyede …ur√a olduğuna delâlet eder. Ve lisânın
sevâdı √ummânın mu√rı…a olduğuna delâlet eder. Ve levnin §ufreti kebidin
∂a¡îf olduğuna delâlet eder.
Ve şemm ile müdrek olan ¡alâmet, femde olan râyi√a-i kerîhenin ve
be«arın mi¡dede mevâdd-ı ¡afineye delâletidir. [58a] Ve nefesin râyi√asının netni ve kerîh kokusu riyede ve …a§abe-i riyede mevâdd-ı ¡afine olduğuna delâlet eder. Âteş üzerine il…â olunan nef&in netni ve râyi√a-i kerîhesi riyede …ur√a olduğuna delâlet eder. Ve berâzın şiddet-i netni ve kötü
kokusu kebidiyye olan ≠ûsen†âriyâya174 delâletidir.
Ve ≠ev… ile müdrek olan ¡alâmet, merâre-i femin mi¡dede §afrâ olduğuna
delâletidir.
Ve sem¡ ile müdrek olan ¡alâmât, §avtta olan bu√√anın …a§abe-i riyede
ru†ûbet olduğuna delâletidir. Ve nef« ve …arâ…ırın hâ∂ıme-i mi¡dede ∂a¡f
olduğuna delâletidir. Ve mefâ§ılın √areket katında …a¡…a¡asının ve §avtının
mefâ§ılda lezice ve yapışkan olan balπamî mevâddın i√tibâsına delâletidir. Deviyy ve †anînin ya¡nî kulak gürültüsü dimâπda eb«ıre tevellüdüne ve
riyâ√a delâletidir.
Ve lems ile müdrek olan ¡alâmet cildin ve derinin ifrâ† üzere mülâyim ve
yumuşak olduğu kebidin ∂a¡fı √asebiyle olan ru†ûbetin ke&retine delâletidir.
Bu ≠ikr olunan ¡alâmet birer √âsse ile idrâk olunan ¡alâmât idi.
174 Ve ≠ûsen†âriyâ lüπat-i Yûnânîde …urû√-ı em¡âya derler ve mu†la…an ≠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†âriyan-ı kebidî” diye
kebide i∂âfet ile ve mu…ayyeden ≠ikr olunur ise, bu ma√allde mu…ayyeden ≠ikr
olunduğu gibi.
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Ammâ idrâki bir √âsseye ma«§û§ olmayıp müte¡addid √âsse ile idrâk
olunan ¡alâmetler «il…at ve va∂¡ ve a¡∂ânın √arekât ve sekenâtıdır, zîrâ bu
¡alâmetler √âsse-i ba§ar ve √âsse-i lems ile i√sâs olunur müştereklerdir.
Ve bu ma√sûsât-ı müşterekeden me™«û≠ olan ¡alâmetler emrâ∂-ı «il…at
ve emrâ∂-ı va∂¡a delâlet eder.
Ve ba¡∂ı kerre a¡∂ânın √arekâtı a√vâl-i bâ†ıneye delâlet eder, me&elâ
şefenin √areket-i i«tilâciyyesi …ay™-ı müsta…bele delâlet eylediği gibi.
Ve ke≠âlik a¡∂ânın me…âdîrinden ve a¡dâdından me™«û≠ olan ¡alâmetler
a¡∂ânın mi…dârı ve ¡adedi ziyâde veyâ«ûd no…§ân olduğuna delâlet eder.
Ve ba¡∂ı kerre mi…dârın no…§ânı a¡∂â-i bâ†ınenin a√vâline delâlet eder,
me&elâ e§âbi¡in …a§îre olması kebidin §ıπarına delâlet eder.
Ve berâz mu†la…an levni √asebiyle her ne gûne a√vâle delâlet eder ise
o a√vâl ba§ar ile ma√sûs olan ¡alâmetinden olur gerek ise o levn esved ve
gerek a§fer ve gerek ebya∂ olsun.
Ve …arâ…ırın nef«a ve sû™-i ha∂ma delâleti sem¡ ile ma√sûs olan ¡alâmetlerden olur.
Ve râyi√anın ve †u¡ûmun delâleti dahi bu me≠kûr gibi √âsse-i vâ√ide ile
i√sâs olunur ma√sûs-ı müşterekten olmaz, bunların mi&âlleri …arîben ânifen
beyân olunmuştu, i¡âdeye √âcet yoktur.
Ve a@fârın ta√addübünün ya¡nî kanburlanmasının sille delâleti her ne
…adar ma√sûsât-ı müşterekeden ise πâlib-i √âlde ba§ar ile √iss olunmakla
ba§arî ¡alâmâttan ¡add olunur.
Ve ma√sûsât-ı müşterekeden olan ¡alâmât-ı @âhirenin ba¡∂ıları emr-i
bâ†ına delâlet eder, tırnakların ta√addübü …ur√a-i riyeye delâleti mi&lli.
Ve riyede olan vereme delâlet eden √umret-i vecne dahi ¡alâmât-ı
ma√sûseden olur.
Ve √arekât ve sükûnât ile olan istidlâlleri bas† ve taf§îl bize ehemm
ve elzem olan nesnelerdendir. Pes cins-i sükûndan me™«û≠ olan a¡râ∂ ve
a√vâl-i sekte ve §ar¡ ve πaşy ve fâlic mi&lli nesnelerdir.
~â√ib-i ¢ânûn’un §ar¡ı sükûn bâbında îrâd eylediği bi-√asebi’@-@âhir
«ilâf-ı vâ…i¡ olmakla şürrâ√ cevâbında tekellüf edip ba¡∂ılar sükûndan
murâd √areket-i irâdiyye sükûnudur, §ar¡da mevcûd olan √areket ı∂†ırârî
olmakla √areket-i irâdiyyenin sükûnu √areket-i ı∂†ırâriyyenin vücûduna
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münâfî olmaz dediler. İbn Cümey¡ sükûnu ı†lâ… üzere terk edip mara∂-ı
ma¡hûda …able’s-su…û† teşennüc ve ba¡de’s-su…û† §ar¡ tesmiye olunur, pes
√areketin vücûdu …able’s-su…û† olup ve ba¡de’s-su…û† marî∂ sükûn üzere
olmakla sükûn ¡alâmât-ı §ar¡dan ¡add olundu diye cevâb verir.
Ve √arekât cinsinden me™«û≠ olan a¡râ∂ ve a√vâl, …uşa¡rîret ve nâfi∂ ve
füvâ… ve te&âvüb ve tema††î ve su¡âl ve i«tilâc ve teşennücün va…t-i ibtidâsıdır. Ve bu √arekât-ı me≠kûrelerin ba¡∂ısı †abî¡at-ı a§liyyenin fi¡lidir, füvâ…
ya¡nî ınçkırık mi&illi ve ba¡∂ısı †abî¡at-ı ¡ârı∂iyyenin fi¡lidir, teşennüc ve
ra¡şe gibi ve ba¡∂ısı dahi irâdiyye-i §ırfenin fi¡lidir, …ala… ve melmele gibi.
“¢ala…” inzi¡âc ve ı∂†ırâb ve “melmele”175 firâş üzere …arâr etmeyip ta…allüb
eylemektir. Ve bu fi¡ller irâdiyye-i §ırfe olurlar.
Ve ba¡∂ıları dahi †abî¡at ve irâdiyyenin fi¡li olur, su¡âl ve bevl gibi lâkin
ya…@ân olan kimselerin su¡âli ve öksürüğü √areke-i irâdiyye-i †abî¡î üzere
seb…at edip mu…addem √areket eder. Ve bevlde †abî¡iyyenin √areketi √areket-i irâdiyyeden mu…addem olur, irâdiyye mübâderet ve müsâra¡at etmeyip te™e««ür eylediği va…tte.
Fa…a† †abî¡atın fi¡li olup irâdenin med«ali olmayan fi¡llerin ba¡∂ılarının
münebbih ve mün≠iri i√sâs olunur, o fi¡l-i …uşa¡rîret gibi, zîrâ …uşa¡rîretin mâddesi le≠≠â¡a olmakla a¡∂âya o mâdde mürûrunda …uşa¡rîreti i√dâ&
etmezden mu…addem a¡∂âyı o mâddenin le≠¡i i√sâs olunur ve onunla
…uşa¡rîretin √âdi& olacağı bilinir.
Ve ba¡∂ılarının i√sâs-ı münebbihi olmaz, i«tilâc gibi, zîrâ i«tilâcın mâddesi rî√ olup πayr-i le≠≠â¡ olmakla …able vu…û¡ı’l-i«tilâc i√sâs olunmaz.
Ve bu ≠ikr olunan √arekât ba¡∂ı kerre ≠âtı √asebiyle mu«telif olurlar,
su¡âl ile i«tilâcdan olan √areketlerin i«tilâfı gibi, zîrâ su¡âlde √areket-i
…aviyye olur ve i«tilâcda yesîre ve ∂a¡îfe olur.
Ve ba¡∂ı kerre dahi √arekât ¡adedi cihetinden mu«telif olur, √areket-i
¡u†âs ile √areket-i su¡âlin i«tilâfı gibi, zîrâ su¡âl §adrda olan a¡∂âların
√arekâtıyla tamâm olur, ammâ ¡u†âsın tamâmı a¡∂â-i §adrın ve a¡∂â-i re™sin
bi’l-cümle √arekâtıyla olur.
175 “Melle” remâd-ı √ârr ma¡nâsınadır. Remâd-ı √ârr üzere mu∂†acı¡ olan kimse
mu∂†arib olup ta…allüb eylediği gibi firâş üzerinde ta…allüb eden kimsenin ı∂†ıcâ¡ına ve nevmine “temelmül” ve “melmele” tesmiye olundu.
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Ve ba¡∂ı √arekât-ı a¡∂ânın i«tilâfı «a†arı √asebiyle olur, √areket-i su¡âliyyenin füvâ…-ı yâbiste olan √areket ile i«tilâfı gibi, su¡âliyye her ne …adar
şedîde ise lâkin füvâ…-ı yâbisin √areketi korkuludur ve «a†ar-nâktır, zîrâ
füvâ…-ı yâbis va√yen ve serî¡an …atl eder, ammâ su¡âl …attâl değildir. Ve
meslûlün su¡âli her ne …adar …attâl olur ise ¡alâ-mehlin …atl eder, ba¡∂an olur
ki …atli iki seneden sonra @uhûr eder.
Ve √arekât-ı me≠kûrelerin i«tilâfı ba¡∂ı kerre dahi o √areketi îcâb eden
†abî¡atın mu¡înleri √asebiyle olur, zîrâ †abî¡atın ta√rîki ba¡∂ı kerre âlet-i
≠âtiyye-i a§liyye ile olur ve ba¡∂ı kerre âlet-i πarîbe ile ta√rîk eyler. Âlet-i
≠âtiyye-i a§liyyden †abî¡atın isti¡âneti &üflü ve berâzı i«râcdan †abî¡atın
¡a∂alât-ı ba†ndan isti¡âneti mi&lli olur ve âlet-i πarîbeden isti¡âneti su¡âl
katında havâdan †abî¡atın isti¡âneti mi&llidir.
Ve ba¡∂ı kerre √arekâtın i«tilâfı √arekâta a¡∂âdan mebâdî olan ¡u∂vların
i«tilâfı √asebiyle olur, su¡âl ve tehevvu¡da olan √areketlerin i«tilâfı mi&lli,
zîrâ su¡âlin √areketinin mebde™i a¡∂â-i teneffüs olur ve tehevvu¡da olan
√areketin mebde™i mi¡de olur.
Ve ba¡∂ı kerre dahi i«tilâf-ı √arekât √arekâtın fâ¡illeri olan …uvânın
i«tilâfı √asebiyle olur, su¡âl ve i«tilâcın √areketlerinin i«tilâfı gibi, zîrâ
i«tilâcın mebde™i …uvâ-yı †abî¡iyye olur, √areket-i i«tilâciyyede …uvve-i irâdiyyenin med«ali olmaz, ammâ su¡âlin mebde™-i √areketi …uvâ-yı irâdiyye
olur her ne …adar o …uvâ-yı irâdiyyenin mu√arriki …uvâ-yı †abî¡iyye olur ise.
Veyâ«ûd √arekâtın i«tilâfı mâddenin i«tilâfı √asebiyle olur, yine su¡âl
ve i«tilâc gibi; su¡âl-i ra†bın mâddesi nef& ile i«râc olunan mâdde olur ve
i«tilâcın mâddesi riyâ√ olur.
Ve ≠ikri mürûr eden ¡alâmetler ¡alâmât-ı @âhire olup ek&er-i a√vâlde
emrâ∂-ı @âhireye delâlet ederler ve …alîlen emrâ∂-ı bâ†ıneye dahi delâlet
ederler, vecnenin √umreti riyede …ur√a olduğuna delâlet eylediği gibi. Lâkin
¡alâmâtın ba¡∂ı envâ¡ı vardır ki «â§§aten emrâ∂-ı bâ†ıneye delâlet eder ve o
nev¡ ¡alâmetlerden emrâ∂-ı bâ†ıneye müstedill olan kimseye vâcib olur ki
evvelâ ¡ilm-i teşrî√te √a≠â…at ve mahâret iktisâb eyleye ve her ¡u∂vun cevherini bile, cevher-i la√mîsi olan ¡u∂vları ve πayr-i la√mîleri far… eyleye ve
her ¡u∂vun keyfiyyet-i «il…atini ve hey™et-i cibilliyyetini bile, ¡arî∂ midir ve
mu†âvil midir yâ«ûd müstedîr midir anlayıp fehm eyleye. Ve o ¡ilmin men-
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fa¡ati bu olur ki a¡∂â-i bâ†ıneden mütecâvirân olan ¡u∂vların birinde verem
[58b] olup o veremin ma√alli müte¡ayyin olmasa teşrî√ten bu nev¡ ¡ilmle
o veremin ma√alli bilinip ona göre tedbîri görülür. Onun mi&âli budur ki
bir şa«§ın cânib-i eymeninde ve şerâsîfi ta√tında verem @uhûr eylese onun
ma√alli kebid midir veyâ«ûd kebidin üzerinde olan ¡a∂aller midir far… olunmasa fenn-i teşrî√ bilenler o vereme na@ar ederler, eger veremin şekli hilâlî
olur ise o veremin ma√alli kebid olduğuna √ükm ederler ve eger o veremin
şekli müsta†îl veyâ«ûd ¡arî∂ veyâ«ûd müverreb olur ise o verem ¡a∂alât-ı
ba†nda olduğuna √ükm ederler, zîrâ ¡a∂alât üç ¡aded hey™et-i a«îre üzere
olurlar, ammâ hey™et-i kebid hilâlî olur. Ke≠âlik i«tilâf-ı demi176 olan kimsenin veremi kebidî midir veyâ«ûd mi¡avî midir iştibâh olunsa «âric olan
deme na@ar olunur, o demde eczâ-i la√miyyet bulunur ise verem kebidde
olduğuna istidlâl olunur, zîrâ cevher-i kebid la√mîdir ve em¡ânın cevheri
¡a§abîdir, cevheri ¡a§abî olan ¡u∂vdan «urûc eden demde eczâ-i la√miyyet
olmaz. Ve ke≠âlik o «âric olan demde iştibâh olunsa ki verem külyelerde olup
dem-i «âric külyelerden mi «urûc eder veyâ«ûd verem me&ânede olmakla
dem me&ânede olan veremden midir yine deme na@ar olunur, dem-i «âricde
eczâ-i la√miyyet bulunur ise verem külyelerde olduğu müte¡ayyin olur, zîrâ
cevher-i külâ la√mîdir ve cevher-i me&âne ¡a§abî olur.
Ke≠âlik ¡ilm-i teşrî√ ile mâdde mu√tebes olan ¡u∂v ile mâdde mu√tebes olmayan ¡u∂vlar bilinir ve ona göre tedbîr olunur, me&elâ §âim ismi ile
müsemmâ olan mi¡âda mâdde mu√tebes olmaz onun için ki §âimin hey™eti
ve va∂¡ı budur ki o mi¡â a¡lâdan esfele ¡ale’l-isti…âme mün√adir olur ve
lâ-ma√âle o hey™ette olan ¡u∂vun tecvîfine mâdde nüzûl eylese &i…ali ile
nüzûl eder ve mu√tebes olmaz. Ammâ di…â… gibi te¡ârîci olan ¡u∂v bunun
«ilâfı üzere olur. Ve §âime mevâddı ma§§ ve ce≠b edici mâsârî…â damarlarının itti§âli ek&er olur ve o mi&lli damarların mutta§ıl olduğu ¡u∂vda
mâdde mu√tebese olmaz. Ve §âime §afrânın in§ıbâbı ek&er olur ve §afrânın
le≠¡i √asebiyle mun§abb olduğu ¡u∂vda mâdde mu√tebese olmaz.
Ve ba¡∂ı ¡u∂v olur ki o ¡u∂vda [bir nev¡ mâdde mu√tebese olur ve] bir
nev¡-i â«er mu√tebese olmaz, ¡ilm-i teşrî√le bu dahi ma¡lûm olur, me&elâ
176 “İ«tilâf-ı dem”den murâd demin te…â∂îsi √asebiyle müsterâ√a gidip ve gelmektir
ve ona “…ıyâm” dahi derler, zîrâ gidip ve gelmekte …ıyâm bulunur.
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merînin ya¡nî †a¡âm ve şarâbın mi¡deye vu§ûlünün †arî…i geniş ve vâsi¡
olduğunu bilenlerin ma¡lûmu olur ki †arî…i sedd eden lo…ma kebîr olur ve
lo…ma-i §aπîre merîyi sedd eylemez. Ve bu ¡ilm-i teşrî√le her ¡u∂vun bedenden ma√alli bilinir, kaçan veca¡-ı bâ†ınî @uhûr eylese o veca¡ hangi ¡u∂vda
olduğu ma¡lûm olur, me&elâ maπsı ve sancısı olan kimsenin eger maπsı
göbekten yukarı olur ise ma¡lûm olur ki o maπs em¡â-i ¡ulviyyelerin birinde
olur, o mi¡âlar i&nâ ¡aşere ve §âim ve di…â… tesmiye olunan bağarsıklardır
ve eger maπ§ ta√t-ı sürrede ve göbekten aşağıda olur ise o maπ§ süflânî
olan em¡âlarda olur, süflânî mi¡âlar a¡ver ve …ûlûn ve müsta…îm tesmiye
olunan mi¡âlardır, bunların ma√alli göbeğin esfeli ve ta√tı olur.
Ve bedenden olan ¡u∂vlardan ba¡∂ıları beyninde müşâreke olur ve
o müşârik olan ¡u∂v müşârik-i â«erin e≠âsı ile müte™e≠≠î olur ve âfeti ile
me™ûf olur ve ba¡∂ılar beyninde müşâreket olmaz ve e√adühümânın e≠âsı
ve âfeti ile â«er müte™e≠≠î ve me™ûf olmaz. Ve ¡ilm-i teşrî√le müşârik olan
¡u∂vlar ve müşârik olmayan ¡u∂vlar ma¡lûm olur.
Ve a¡∂â beynlerinde olan müşâreketi bilmekte fâideler vardır:
Fâide-i ûlâ budur ki bir ¡u∂vda i√sâs olunan âfet âfet-i a§lî midir
veyâ«ûd âfet-i şirkî midir bilinmesi beyne’l-a¡∂â mevcûde olan şirketi bilmeye teva……uf eder, zîrâ beynehümâda müşâreket olmayan iki ¡u∂vda e√adühümânın e≠âsı ve âfeti ile â«er müte™e≠≠î olmaz.
Ve fâide-i &âniye budur ki âfeti i√sâs olunan ¡u∂vun mâddesinin tekevvünü
o ¡u∂vda mıdır veyâ«ûd â«er ¡u∂vdan mıdır …arâyin-i u«rânın in∂ımâmı √asebiyle ma¡lûm olur, me&elâ dimâπda devî ve †anîn veyâ«ûd düvâr √âdi& olsa o
√âletler ile ma¡an başında «iffet ve yeğnilik olup √avâssı dahi selîm olur ise ve
mi¡desinde ∂arar √iss olunur ise mi¡de ile dimâπ beyninde müşâreket olduğunu
bilen kimseye ma¡lûm olur ki dimâπda √âdi& olan o âfetlerin mâddesi mi¡deden
§u¡ûd eden eb«ıre olur ve dimâπ ta¡arru∂ olunmayıp mi¡deye tedbîr olunur.
Ve fâide-i &âli&e budur ki bir ¡u∂vdan «âric olan nesneler o ¡u∂vun kendide mütevellid midir veyâ«ûd â«er ¡u∂vdan tekevvün edip o «âric olduğu
¡u∂va sonradan mun§abb olmuş mudur …arâyin-i u«rânın in∂ımâmı ile
müşâreketten bilinir, me&elâ bevl ile «urûc eden rimâl ve kumlar kırmızı
olur ise o rimâl me&âneye külyelerden geldiği ma¡lûm olur ve ebya∂ olur
ise me&ânede tekevvün eylediği ile √ükm olunur.
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Ve ¡ilm-i teşrî√in bir menfa¡ati dahi budur ki o ¡ilm ile mevâddın ev¡iyesinden her bir vi¡ânın müştemil olduğu mâdde ma¡lûm olur, me&elâ mi¡denin mâddesi keylûs olur ve em¡â-i πılâ@ın ya¡nî süflânî olan a¡ver ve …ûlûn
ve müsta…îm tesmiye olunan bağarsıkların mevâddı &üfl ve berâz olur ve
em¡â-i fev…ânînin mevâddı beynehümâda mütevassı† olup keylûs ile berâz
arasında olur. Ve kaçan a¡∂â-i bâ†ınede teferru…-ı itti§âl vâ…i¡ olsa o
teferru…tan «ârice «urûc eden ru†ûbet keylûsî olur ise o teferru… mi¡dede
vu…û¡una istidlâl olunur ve eger o ru†ûbet berâzî olur ise o teferru… em¡â-i
πılâ@da vâ…i¡ olduğuna istidlâl olunur, eger «urûc eden ru†ûbet min-vechin
keylûs ve min-vechin â«er berâz ise teferru…un ¡ulvî olan em¡âlarda olduğuna istidlâl olunur.
Ve ¡ilm-i teşrî√le her ¡u∂vun fi¡l-i ma«§û§u ma¡lûm olup hangi fi¡lde
«alel olur ise âfet o fi¡lin fâ¡ili olan ¡u∂vda olduğu ma¡lûm olur, me&elâ
ishâli olan kimsenin «âricine na@ar olunur, eger «âric olan ru†ûbeti keylûs-ı tâmm olur ise âfet em¡âda olduğuna istidlâl olunur, eger keylûsiyyeti
tamâmen istîfâ eylemedi ise âfet mi¡dede olduğuna istidlâl olunur.
Ve bu ¡alâmât-ı me≠kûrenin küllîsinin cihet-i delâleti ¡ilm-i teşrî√ten
bilinmesi vâcibdir onun için ki mer∂ânın mürâca¡at edegeldikleri †abîbe
lâ-ma√âle emrâ∂ı bâ†ına tedbîr eylemek ehemm olur ve emrâ∂-ı bâ†ıneye
tedbîr ¡alâmetleri ile emrâ∂-ı bâ†ıneye vu…ûf ile olur.
Ve ¡ilm-i teşrî√le ¡amel eden kimseye vâcib olur ki emrâ∂-ı bâ†ıneye
istidlâl katında altı …ânûna i¡timâd eyleye. O altı …ânûnun:
Evvelkisi ef¡âle ¡ârı∂a olan i«tilâllerdir. Ve sen ef¡âli keyfiyyeti ve kemmiyyeti ile bildin ve tamâmen fehm eyledin, ke≠âlik ef¡âlin emrâ∂-ı bâ†ıneye delâlet-i evveliyye ile delâlet eylediğini ve delâletinin dâime olduğunu dahi bildin.
İkincisi istifrâπ olunan mevâddır. Mevâddın delâleti dâime olur lâkin
delâlet-i evveliyye ile delâlet eylemez. Ammâ mevâddın mara∂a delâleti
dâime olduğu onun içindir ki «âric olan mevâddın redâ™eti her ne zamân
bilinip müte√a……a… olsa mara∂ın vücûdu müte√a……a… olur, zîrâ mevâddın
redâ™eti ef¡âl-i †abî¡iyyede «alel olmak ile olur ve ef¡âlde «alel âfet ve mara∂
ile olur. Ve mevâddın redâ™etini bilen kimse bilâ-şübhe mara∂ın vücûduna
ta§dî… edip mevâddın mara∂a delâleti dâime olur. Ammâ delâlet-i me≠kûre

495

496

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

evveliyye olmadığı onun içindir ki me&elâ …ıvâmı ve levni cihetinden berâz
veyâ«ûd …ârûre πayr-i †abî¡î olsa lâ-ma√âle ¡adem-i nu∂ca delâlet eder ve
¡adem-i nu∂c mara∂a delâlet eder. Ve berâz ve …ârûrenin mara∂a delâleti
¡adem-i nu∂c vâsı†asıyla olup evveliyye olmaz.
Ve …avânîn-i sitte-i me≠kûrenin üçüncüsü veca¡dır. Dördüncüsü veremdir. Ve beşincisi va∂¡dır.
Altıncısı [59a] o a¡râ∂-ı @âhiredir ki bâ†ında olan mara∂a münâsib olur
ve ona delâlet-i πayr-i evveliyye ile ba¡∂ı kerre delâlet eder ve delâleti
πayr-i dâimedir.
Ve bu …ânûn-ı sâdisin mi&âlinde şürrâ√ın «ilâfı vardır. ¡Allâme’nin
mu«târı olan em&ile vecneteynin √umretinin ≠âtü’r-riyeye delâleti ve cüşâ-i
√âmi∂in ve …arâ…ırın sû™-i ha∂ma delâleti ve iki gözler sararması yere…âna
delâleti mi&lli delâletlerdir. İntehâ.
Pes bu …avânîn-i sitteyi birer birer biz taf§îl eyleyelim:
Ammâ ef¡âlle istidlâl bu vechle olur ki ef¡âl-i †abî¡iyyeden hangi fi¡l ki
mecrâ-yı †abî¡înin «ilâfı üzere cereyân eyleye, o fi¡l delâlet eder ki onun fâ¡ili
olan …uvvette âfet vardır. O âfet olan …uvvetin ma√alli hangi ¡u∂v ise …uvvet-i
me™ûfe o ¡u∂vun âfetine tâbi¡ olur ve o ¡u∂vun mara∂ına delâlet eder.
Ve ef¡âlin ∂ararı üç vech ile olur:
Evvelkisi o ef¡âldir ki mecrâ-yı †abî¡îden nâ…ı§ olur, ∂a¡f-ı ba§ar mi&lli,
zîrâ ba§arında ∂a¡f olan kimse mer™îyi bi-cümletihi rü™yet eylemez ve …arîb
olan mer™iyyâtı görür, mekân-ı ba¡îdde olanı görmez. Ve nâ…ı§ olan fi¡lin
bir mi&âli dahi ha∂mın ∂a¡fıdır, zîrâ ha∂m ∂a¡îf oldukta ¡usret ile mi…dârı …
alîl olan πıdâyı zamân-ı ke&îrde ancak ha∂m eder.
∞arar-ı ef¡âlin üç vechinin ikincisi o fi¡ldir ki o fi¡l √a…î…î fi¡l olmaz
belki ta«ayyül √asebiyle olur veyâ«ûd πayr-i †abî¡î olur, ba§arın fi¡li
müteπayyir olup vücûdu olmayan nesneleri rü™yeti gibi veyâ«ûd vücûdu
olanları √âlet-i mevcûdesinin «ilâfı üzere rü™yeti gibi. Ve taπayyürât-ı
ef¡âlin bir mi&âli dahi ef¡âl-i mi¡de müteπayyir olup mi¡denin sû™-i ha∂mı
√asebiyle mütenâvel olan †a¡âmı ifsâd eder ve †a¡âmı ifsâd mi¡denin fi¡li
değildir.
Ve ma∂ârr-ı ef¡âlin üçüncüsü ef¡âlin bi’l-külliyye bu†lânıdır, ¡aynın rü™yetinin külliyyen bu†lânı ve ha∂m-ı mi¡denin külliyyen bu†lânı gibi.
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Ammâ …avânîn-i sittenin ikincisi ya¡nî istifrâπ veyâ«ûd i√tibâs olan
mevâddın emrâ∂-ı bâ†ıneye delâleti vücûh-ı şettâ ile olur.
O vücûhun evvelkisi i√tibâs-ı πayr-i †abî¡înin delâletidir, me&elâ bevl ve
berâz istifrâπ olacak zamânlarda i√tibâsları emrâ∂-ı bâ†ıneye delâlet eder.
İkincisi istifrâπ-ı πayr-i †abî¡îdir. İstifrâπ-ı πayr-i †abî¡înin delâleti gâhîce
cevheri √asebiyle olur. Cevheri √asebiyle olan, üç vech ile delâlet eder:
Evvelkisi nefs-i cevheri ile delâlet eder, √al…a-i me&…ûbe ya¡nî √al…a
mi&âlinde bir delikli nesneler çıkmak ve «urûc etmek gibi, zîrâ o mi&lli
nesnelerin «urûcu …a§abe-i riyede te™ekkül olduğuna delâlet eder, zîrâ …a§abe-i riye √al…a mi&âlinde biraz πu∂rûflardan mürekkebdir, â«er mev∂i¡de o
mi&lli √al…a bulunmaz ve lâ-ma√âle o mi&lli √al…anın istifrâπı delâlet eder
ki te™ekkül √asebiyle …a§abe-i riye pârelenip «âric olmuştur.
¡Allâme der ki bu ¡alâmetin vücûdu mümteni¡âttandır, zîrâ te™ekkül
√asebiyle …a§abe-i riye pârelenip √al…a-i me&…ûbenin «urûcu …adar √ayât
bâ…î kalmaz belki mevt √al…anın «urûcuna seb…at eder belki ¡alâmet-i
te™ekküle mevâdd-ı müstefraπanın e&nâsında la√m …ı†¡aları gibi nesnelerin
vücûdu ile tem&îl evlâ ve elya… olur, zîrâ istifrâπ olunan …ı†¡a-i la√m kebidde
te™ekkül olduğuna delâlet eder.
Ve Sâmirî min-vechin ¢ânûn’un kelâmını ı§lâ√ edip der ki …a§abe-i
riyenin müteferri… olan u§ûlü ve kökleri dahi §aπîre √al…alardan mü™ellefe
olur ve o u§ûl cirm-i riyeye nüfû≠ eylemiştir. Kaçan cirm-i riyeye te™ekkül
i§âbet eylese …a§abe-i riyenin nefs-i riyeye nüfû≠ eden o küçük ¡ır…lardan
√al…a-i me&…ûbe √ayydan «urûc etmek mümkin olur. Bu ta…rîr üzere Şey«‘in
kelâmında müsâma√adan πayri bir «alel yoktur.
Ve cevher-i ¡u∂v √asebiyle istifrâπ olunan mevâddın emrâ∂-ı bâ†ıneye
delâleti vücûhunun ikincisi delâlet eder ki mevâddın mi…dârı √asebiyle
olur, me&elâ em¡ânın sa†√-ı bâ†ınında sa√cı olan kimseden müstefraπât ile
…ışreler «urûc eylese o …ışreye na@ar olunur, eger …ışreler πılâ@ olur ise sa√c
süflânî olan πalî@ bağarsıklarda olduğuna ya¡nî a¡ver ve …ûlûn ve müsta…îm
esâmîsi ile müsemmâ olan bağarsıklarda olduğuna delâlet eder, eger …ışre-i
müstefraπa ra…î…a olur ise sa√c fev…ânî bağarsıklarda olduğuna delâlet eder.
Ve üçüncü vech emrâ∂-ı bâ†ıneye müstefraπâtın delâleti levni √asebiyle
olmaktır, me&elâ bevlde olan rüsûb …ışrî ve a√mer olsa delâlet eder ki âfet
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la√mı olan a¡∂âda olur, o ¡u∂v-ı la√mî külye mi&llidir. Ve eger rüsûb ebya∂
olur ise âfet-i te™ekkül me&âne mi&lli ¡u∂v-ı ¡a§abîde olur.
Ve müstefraπât-ı πayr-i †abî¡înin cevher-i a¡∂âdan …a†¡-ı na@ar ile olan
delâletleri gâhîce πayr-i †abî¡î olan «urûc √asebiyle olur, a«lâ†-ı selîmenin ve demin «urûcu gibi, zîrâ a«lâ†-ı selîme ve dem-i §âli√ «âric olagelmemiştir, kaçan «âric olsalar vi¡âlarında lâ-ma√âle teferru…a delâlet
ederler ve gâhîce o müstefraπ «âric πayr-i †abî¡î olan keyfiyyeti √asebiyle
delâlet eder, dem-i fâsidin «urûcu gibi, o «âric olan dem-i fâsidin «urûcu
gerekse mu¡tâd üzere olsun √ay∂ ve nifâs gibi ve gerek ise mu¡tâd üzere
olmasın fa§d ile «âric olan dem gibi, bu iki §ûrette dahi «âric olan demin
fesâd-ı keyfiyyeti bâ†ında âfet olduğuna delâlet eder. Ve gâhîce müstefraπ ve «âric olan nesneler cevheri ¡ale’l-ı†lâ… πayr-i †abî¡î olmak √asebiyle bâ†ında âfet olduğuan delâlet eder, √a§ât mi&lli, zîrâ √a§âtın cevheri
πayr-i †abî¡îdir.
Bedende olan gerek a¡∂â ve gerek a«lâ† ve gerek ervâ√ ve bi’l-cümle
bedene müte¡alli… her nesnenin cevherine müşâbeheti yoktur, o mi&lli
şey™in «urûcu elbette âfet-i bâ†ına delâlet eder. Ve gâhîce emr-i «âricin
«urûcu her ne …adar mu¡tâd ise lâkin mi…dârı πayr-i †abî¡î olmak √asebiyle bâ†ının âfetine delâlet eder, bevl ve berâzın mi…dârının πâyet-i …ılleti
veyâ«ûd ke&reti gibi. Ve gâhîce «urûcu mu¡tâd olan nesneler keyfiyyet-i
πayr-i †abî¡îsi olmak √asebiyle delâlet eder, berâz u bevl-i esed gibi. Ve
gâhîce o emr-i «âricin delâlet-i πayr-i †abî¡î ma«recden «urûcu √asebiyle
olur, îlâvus mara∂ında berâzın ağzından «urûcu gibi.
Ammâ …avânîn-i sittenin üçüncü …ânûnu veca¡ların emrâ∂-ı bâ†ıneye
delâleti iki cinse mün√a§ır olur, zîrâ veca¡ gâhîce mev∂i¡i √asebiyle delâlet
eder; eger mev∂i¡-i veca¡ sağ cânib olur ise âfet kebidde olduğuna delâlet
eder ve eger cânib-i yesârda olur ise âfet †ı√âlde olduğuna delâlet eder. Ve
gâhîce veca¡ nev¡i √asebiyle delâlet eder ve her nev¡ veca¡ bir türlü sebebe
delâlet eylediğini esbâbı beyân eylediğimiz fa§lda biz taf§îl eyledik, me&elâ
envâ¡-ı evcâ¡dan veca¡-ı &a…îl ¡u∂v-ı πayr-i √assâsta âfet olduğuna veyâ«ûd
verem √asebiyle i√sâsı bâ†ıl olan ¡u∂vda ¡u∂vda olduğuna delâlet eder. Ve
veca¡-ı mümidd ya¡nî gerginliği olan veca¡ mâdde-i ke&îreye delâlet eder ve
le≠≠â¡a olan veca¡ mâdde-i √âddeye delâlet eder.
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Ve …avânîn-i sittenin dördüncüsü olan evrâmın delâleti üç vech üzere
olur, zîrâ evrâm gâhîce cevheri √asebiyle delâlet eder, √umret177 tesmiye
olunan veremin §afrâya ve §ulb tesmiye olunan veremin sevdâya bi-cevherihimâ delâletleri gibi. Ve gâhîce veremin delâleti mev∂i¡i √asebiyle
olur, †araf-ı yemîninde olan veremin âfet-i verem kebid cânibinde olduğuna delâleti ve cânib-i yesârda olan veremin âfet-i verem †ı√âl nâ√iyesinde olduğuna delâletleri gibi. Ve gâhîce verem şekli ile delâlet eder,
zîrâ verem †araf-ı yemînde olup hilâlî şekl üzere olur ise âfet-i verem
kebidin kendide olduğuna delâlet eder. Eger veremin şekli mu†âvil ve
uzun olur ise veremin ma√alli ¡a∂alât-ı ba†ndan kebid üzerinde olan ¡a∂al
olduğuna delâlet eder.
Ammâ …avânîn-i sittenin beşincisi olan va∂¡ın delâleti gâhîce delâlet-i
mevâ∂ı¡ √asebiyle [59b] olur, emrâ∂-ı terkîb fa§lında ≠ikri mürûr eylediği
üzere emrâ∂-ı va∂¡ın dört evvelki …ısmlarında bu delâlet mevcûd olur.
Ve gâhîce emrâ∂-ı va∂¡ müşâreket √asebiyle delâlet eder, emrâ∂-ı va∂¡
a…sâmının iki a«îrki …ısmlarında olan delâletler gibi. Ammâ mev∂i¡ √asebiyle delâlet @âhirdir, me&elâ ¡u∂vda in«ılâ¡ olup ¡u∂v ma√allinden zâil olsa
o mev∂i¡ bi-√asebi’l-√iss âfete delâlet eder. Ve ammâ müşâreket √asebiyle
delâleti parmaklarda olan veca¡ın ¡unu…tan «âric ¡a§ablardan zevc-i sâbi¡in
sebeb-i sâbı…ı178 √asebiyle me™ûf olduğuna delâletidir, zîrâ parmaklar ile
zevc-i sâbi¡in müşâreketi vardır. İ§ba¡ın veca¡ı delâlet eder ki vâ…i¡ olan
sebeb-i sâbı… √asebiyle ¡unu…tan «âric olan sinirlerden zevc-i sâbi¡ me™ûf
olmakla parmaklarda bi’l-müşâreket veca¡ √âdi& olmuştur.
Ve ba¡∂ı nüs«alarda “zevc-i sâbi¡” bedeline “zevc-i sâdis” vâ…i¡ olmuştur, lâkin “sâbi¡” nüs«ası evlâ olduğuna ¡Allâme ta§rî√ eylediğinden sonra
i¡tirâ∂ eyler ki ¡unu… ¡a§ablarının teşrî√inde ¢ânûn’un ≠ikr ve beyân eylediği üzere gerek zevc-i sâbi¡ ve gerek zevc-i sâdisten birisinin i§ba¡lara
müşâreketi yoktur, evlâ olan müşâreket ile istidlâlin mi&âlinde gebe olan
hatunların iki memelerinin birisinin ∂umûru ve küçük olmasını îrâd eylemektir, zîrâ yalnız memelerden birinin çekilmesi cenînin o †araftan su…û†una
177 “◊umret” √â-i mühmele ile bir nev¡ veremin ismidir, kızıllık ma¡nâsına değildir
diye ¡Allâme ta§rî√ eder.
178 “Sebeb-i sâbı…”tan murâd zevc-i sâbi¡in menbitine ∂arbe ve sa…†anın vu…û¡udur.
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delâlet eder ya¡nî &edy-i ∂âmire †arafı me™ûf olmakla cenîn sâ…ı† olacağına
delâlet eder. Lâkin Câlînûs’tan ¡Allâme’nin √ikâye eylediği sergü≠eştten
@âhir olan budur ki e§âbi¡in ¡a§abları fı…arât-ı @ahrın fı…ra-i ûlâsı ile fı…arât-ı
¡unu…un fı…ra-i sâbi¡ası mâ-beyninden nâbit olan zevc olur. Bu √ikâyenin
i…ti∂âsı üzere o iki nüs«adan “sâbi¡” nüs«ası ednâ müsâma√a ile §a√î√a
olur ve nüs«a-i “sâdis”in min-külli vechin bu†lânı âşikâr olur.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-¡Alâmâtı’l-Far…ı Beyne’l-Emrâ∂ı’l-»â§§ıyyeti
ve’l-Müşâriki Fîhâ
Emrâ∂ın ¡u∂va ¡urû∂u ve √udû&u iki vech üzere olur: Birisi mara∂ın
ibtidâen ¡u≠va ¡urû∂udur ve â«eri bir ¡u∂va mara∂ın ¡urû∂undan §a√î√ olan
¡u∂v-ı â«ere âfetin müşâreket √asebiyle ¡urû∂udur, me&elâ re™s ile mi¡de
gibi. O iki ¡u∂vdan her hangisine bed™en âfet i§âbet eylese lâ-ma√âle â«ere
her ne …adar ≠âtında §a√î√ olup âfetten selîm ise de müşâreket √asebiyle
bir nev¡ âfet ¡ârı∂ olur. Pes vâcib olur ki mara∂-ı a§lî ve mara∂-ı şirkîyi biz
far… eyleyeyüz tâ ki mu¡âlece √âlinde mara∂-ı a§lîye tedbîr olunup mara∂-ı
şirkîyi √âli üzere terk eyleyeyüz.
O iki mara∂ beynlerini fâ§ıl olan ¡alâmâtın beyânı budur ki bize vâcib
olan odur ki kaçan bir ¡u∂vda âfet olduğunu i√sâs eylesen te™emmül ve
tefekkür eyleyeyüz, o âfet yalnız 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
beynehümâda müşâreket yok mudur ¡ilm-i teşrî√ten onu dahi ta√arrî ve
tetebbu¡ eyleriz, eger o ¡u∂v-ı â«erin müşâreketi olmadığı @âhir 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.
Ve eger ¡u∂v-ı â«erin ¡u∂v-ı evvele müşâreketi teşrî√ten müte¡ayyin
ve müte√a……a… olur ise o zamân müşârikler olan iki ¡u∂vun mara∂larının
evvel-i √udû&una na@ar ederiz, her hangisinin √udû&u evvel ise o evvel
√âdi& olan mara∂ a§lî olup &âniyen ¡ârı∂ olan mara∂ şirkî olduğunu √ads ve
teferrüs edip a§lî olan mara∂a mu¡âlece ve müdâvât eyleriz.
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Ve yine o iki ¡u∂vların mara∂larının zevâline na@ar olunur, her hangisi
evvel zâil olur ise sonra zâil olan mara∂ a§lî olup ve evvelen zâil olan mara∂
şirkî olduğu √ads olunur, zîrâ mara∂-ı a§lî ¡u∂vda mütemekkindir ve zevâli
a§¡abdır ve mara∂-ı şirkî ¡aks üzere olur, temekkünü olmaz.179
Ve mara∂-ı a§lî bâ…î iken mücerred mara∂-ı a§lînin sevreti ve şiddeti
teskîn olmakla şirkî olan mara∂ külliyyen zâil olur, felâ-ma√âle evvelen
zâil olanın şirkî ve &âniyen zâil olanın a§lî olduğu √ads olunur.180 Lâkin
far…-ı evvelde ba¡∂ı kerre πala† vâ…i¡ olur onun için ki a§lî olan mara∂ın
√udû&u her ne …adar şirkî olan mara∂ın √udû&undan mu…addem olur ise
gâhîce a§lî olan mara∂ın elemi ve veca¡ı mara∂ın evvel-i √udû&unda
i√sâs olmamakla ¡ara∂ın ve şirkî olan âfetin i√sâsı mu…addem olur ve
âfet-i a§lînin ∂ararı sonra i√sâs olunur ve şirkî ∂ararlar evvelen i√sâs
olunmakla ∂arar-ı şirkî a§lî @ann olunur ve a§lî olan mara∂ şirkî @ann
olunur.
179 Mesî√î a§lî ile şirkî arasını vech-i &âli& ile far… edip der ki mara∂-ı a§lî ile’l-bür™
müstemirr olur. Ve mara∂-ı şirkî ek&eriyyâ gâhîce ¡ârı∂ ve gâhîce πayr-i ¡ârı∂
olur diye far…-ı &âli&i Mesî√î, Şey«‘e ¡azv eyledi. ¡Allâme, Şey«‘in kelâmından
bu far…a delâlet eder bir nesne yoktur diye Mesî√î’yi redd eder.
180 [Bu ma√allden §a√îfe-i âtiyenin â«irine gelince …adar minhüdür, kenâra yazıla;
minhünün başı “bu ¡abd-i mütercim”dir.] Bu ¡abd-i mütercim der ki bu vech-i
&ânî ile olan far… bi-√asebi’@-@âhir müfîd değildir, zîrâ bu vechle mara∂-ı şirkî
ile mara∂-ı a§lînin imtiyâzı ba¡de’z-zevâl olur. Ve imtiyâz mara∂ların be…âsı
zamânında olmak lâzımdır ki √attâ a§lî olan mara∂ mu¡âlece olunmağa o imtiyâz
mu¡în ola. ¡Allâme ≠ikr olunan şübheye ve √alline ta§addî eylemedi lâkin metn-i
Îlâ…î bu şübhenin √alline işâret eyledi ve bi-¡aynihâ ¡ibâreti budur: و ــ ذ ــכ
ــא ـ ـ ا ـ אع
א ـ وכ
ا ـ س ز ــאدة ا ـ א ـ ــאده ا ـ ي ـ س ا ـ ا ـ دائ ــא و א ـ
İntehâ. Vech-i işâret budur ki o iki ¡u∂v-ı müşâriklerde olan âfetin zevâli ile a§lî
ve şirkînin imtiyâz ve iftirâ…ları her ne …adar ba¡de vu…û¡i’z-zevâl müfîd olmaz
ise lâkin o iki âfetin be…âları va…tinde hangisi evvelen zâil olacağı ¡alâmetlerinden istifâde ve √ads olunur, o ¡alâmet budur ki o iki âfete na@ar ederiz ve √a……-ı
te™emmül ile te™emmül ederiz, eger e√adühümâ â«ere tâbi¡ olup e√adühümânın
iştidâdı ile â«er dahi müştedd olup ve e√adühümânın no…§ânı ile â«er dahi nâ…ı§
olur ise ve â«erin iştidâd ve no…§ânı e√adühümânın iştidâd ve no…§ânına tâbi¡ler
idiğini †abîb √ads ve firâset eder ise o tâbi¡ olanın zevâli evvel ve metbû¡un zevâli
sonra olacağı √ads olunup zevâli evvel olacak âfete şirkî ve zevâli sonra olacak
mara∂a a§lî olmak üzere tedbîr olunur. Ve yine deriz ki ¢ânûn’un a§lî ile şirkînin
temyîzi √a……ında îrâd eylediği vech-i &ânî edvârı olan mara∂lar √a……ında olur,
hu «u§û§a göre tekellüften berî olunur.
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Ve gâhîce olur ki mara∂-ı a§lînin ∂ararı ve âfeti a§lâ √iss olunmayıp ve
¡alâmeti @âhir olmamakla mara∂-ı a§lî ile marî∂ olan ¡u∂v ¡u∂v-ı §a√î√ @ann
olunup mara∂-ı şirkî mara∂-ı a§lî @ann olunur.
Ve bu πala†lardan ta√arrüzün sebîli ve †arî…i budur ki †aîb olan kimseler beyne’l-a¡∂â mevcûd olan müşârekete ¡âlim ola ve fenn-i teşrî√te
müteba√√ir ve √â≠ı… ola ve a¡∂âlarda vâ…i¡ olan âfâtın ma√sûsesine ve
πayr-i ma√sûsesine ¡ârif ola ve …able’t-te™emmül i√sâs olunan mara∂ın a§lî
veyâ«ûd şirkî olduğuna √ükm eylemeye, evvelâ ¡u∂v-ı marî∂in ve müşâriklerinin √âlini ve ma√sûs ve πayr-i ma√sûs olan mara∂larını te™emmül-i
tâmm ile te™emmül edip ve marî∂e marî∂in a«bârı ile bilinen ¡alâmetlerin
ma√sûsunu ve πayr-i ma√sûsunu ve elem-i @âhir ile mûlim olanı ve πayr-i
mûlim olanı ve ¡ara∂-ı …arîbi mü&îr olmayıp lâkin ¡ara∂-ı ba¡îdi mü&îr olanları ve marî∂in ¡ara∂ olduğunu bilmediği a¡râ∂-ı ba¡îdeyi tekrâr-be-tekrâr
mecâlis-i müteferri…ada su™âl edip kemâ-yenbaπî a§lî olanı ve şirkî olanı
√ads ve teferrüs eylediğinden sonra teferrüs eylediği mara∂-ı a§lînin a§âletine √ükm edip mu¡âlecesine şürû¡ eyleye, zîrâ ba¡îd olan ¡ara∂ların ¡ara∂
olup âfet ve ma∂arratı şirkî olduğunu marî∂ bilmez belki şirketine vu…ûf ve
teheddî †abîbin firâseti ve √adsi ile √â§ıl olur. Ve ek&er bu teheddî ve ma¡rifet o iki ¡u∂vun fi¡llerinin ma∂arratlarını bilmek ile √â§ıl olur.
Pes bu iki ¡u∂v-ı müşâriklerde olan âfetlerin biri a§lî ve â«eri şirkî olduğunda iştibâh olunsa o ¡u∂vların ma∂arrat-ı ef¡âline na@ar olunur ve hangisinin ma∂arrat-ı fi¡li sâbı… ise ma∂arratı sâbı… olan fi¡lin ma√alli olan
¡u∂vun âfeti şirkî olduğuna √ükm olunur. Bu ta…rîrden münfehim olur ki
¡ara∂ın ef¡âlde ma∂arratı mara∂ın ef¡âlde ma∂arratından mu…addem olur.
¢ânûn’un bu ma…âmda olan kelâmı vâ∂ı√u’l-murâd değildir. ¡Allâme
tercüme olunduğu vech üzere şer√ ve î∂â√ eylemiştir.
Beynehümâda müşâreket olan ¡u∂vlardan ba¡∂ı müşârikler vardır ki
mara∂-ı a§lîye onların biri müte¡ayyin olup â«erde olan mara∂-ı şirkî olmağa
müte¡ayyin olur, mi¡de ile re™s gibi, beynehümâda müşâreket vardır. Lâkin
ek&eriyyâ emrâ∂-ı a§liyye mi¡dede @uhûr edip başta olan mara∂lar şirkî olur
ve mara∂-ı a§lî başta olup başa şirket √asebiyle mi¡de me™ûfe olduğu nâdir
olur. Pes kaçan re™s ve mi¡dede âfet @uhûr eylese ve ek&er-i √âline binâen
†abîb olan kimse mi¡de mara∂ına mara∂-ı a§lî ve re™ste olan âfete şirkî ve ¡ara∂
diye teferrüs eder.
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Ve biz emzice-i a§liyye ve emzice-i ¡ârı∂anın ¡alâmetlerini vech-i ¡âmm
üzere beyân-ı tâmm ile beyân edip …uddâmında ve önünde va∂¡ ederiz ve
her ¡u∂vun mizâc-ı a§lîsini ve mizâc-ı ¡ârı∂îsini bâblarında beyân eyleriz.
Ve ammâ emrâ∂-ı terkîbin ¡alâmetlerinin @âhir olanları √iss ile @âhir olup
bilinir. Ve bâ†ında olanlarından imtilâ ve südde ve evrâm ve teferru…-ı
itti§âlden mâ-¡adâlarını …avl-i küllîde √a§r eylemek müte¡assir olur ve ke≠âlik [60a] imtilâ ve südde ve evrâm ve teferru…-ı itti§âlden her birinin ¡u∂v-ı
vâ√ide ma«§û§ olanlarını dahi …avl-i küllîye √a§r ve ∂ab† eylemek müte¡assir olur; …avl-i küllî ile ∂ab†ı müte¡assir olanların e…âvîl-i cüz™iyyeye te™«îri
evlâ ve elya… olur.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-¡Alâmâtı’l-Emziceti
Emzicenin a√vâli bilinen ve ta¡arrüf olunan ¡alâmetlerin ¡aded-i ecnâsı
on ¡adeddir:
Cins-i evvel melmestir. Ve melmes ile ya¡nî ¡u∂v-ı insâna el ile yapışmak ile mizâcın √âli ta¡arrüf olunup bilinmeğin vechi ve †arî…i budur ki
i√sâs olunan melmeste te™emmül olunur ve o melmes büldân-ı mu¡tedile ve
havâ-i mu¡tedilde olan şa«§-ı lâmis-i §a√î√in lemsine müsâvî olup veyâ«ûd
πayr-i müsâvî olduğu ta¡arrüf olunur ve bilinir. Eger müsâvî olduğu ba¡de’t-ta√arrî ve’t-te™emmül @âhir olur ise o müsâvî olan mizâcın i¡tidâline
melmesi delâlet eder ve müsâvî olduğu §a√î√ü’l-mizâc olan ¡u∂v-ı lâmisin
¡adem-i infi¡âli ile müte√a……a… olur. Ve eger §a√î√ü’l-mizâc olan ¡u∂v-ı
lâmis o melmesten münfa¡il olur ise ya¡nî ¡u∂v-ı lâmis o melmeste bürûdet
ve sü«ûnet ve lîn ve §alâbet ve «uşûnetten birini †abî¡îden ziyâde i√sâs eder
ise ve i√sâs olunan √âlet-i zâideyi îcâb eder havâ ve su ile isti√mâm mi&lli
sebeb-i â«erler dahi bulunmaz ise o melmes mizâc-ı ¡u∂vun ¡adem-i i¡tidâline delâlet eder.
Ve mizâc-ı beden a√vâli tırnaklar ile dahi ta¡arrüf olunur. Eger tırnak
yumuşak ve leyyin olur ise ru†ûbet-i mizâca delâlet eder ve eger tırnak
yâbis olur ise mizâcın yübûsetine delâlet eder, zîrâ tırnaklar ru†ûbet-i sâniye
fa∂lasından tekevvün eder ve tırnakların lîn ve yübûseti mâddenin ru†ûbet
ve yübûsetine delâlet eder eger sebeb-i â«er ile olmadığı müte√a……a… olur
ise, me&elâ edhân-ı müleyyine ve mâ-ı √ârr ile isti√mâm mi&lli esbâb-ı
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πarîbeyi isti¡mâl eylemedi ise. Lâkin lîn ve §alâbetin mizâcın ru†ûbet ve
yübûsetine delâleti [mizâcın] √arâret ve bürûdeti edillesinin §ı√√atine ve
ta√a……u…una teva……uf eder, zîrâ mizâcın √arâreti melmesi §ulb ve «aşin
olan ¡u∂vu telyîn eyleyip o ¡u∂v her ne …adar mâdde-i yâbiseden tekevvün etti ise melmesi mülâyim olur ve o ¡u∂vun †abî¡atı ra†b ve mülâyim @
ann olunur. Ve √arâret-i mizâc a¡∂â-i §ulbe vü «aşineyi telyîn eyledikte
§alâbet ve «uşûnette ve ru†ûbet ve yübûsette mu¡tedil olan ¡u∂vu bi-†arî…i’levlâ telyîn eder. Ke≠âlik mizâcın bürûdeti ¡u∂vu icmâd ve tek&îf etmekle
a¡∂â-i ra†beyi ta«şîn ve ta§lîb eder her ne …adar o ¡u∂vun †ab¡ı ru†ûbet üzere
ise ve mu¡tedili bi-†arî…i’l-evlâ ta§lîb eder. Ve bürûdetin ta§lîbi karda ve et
üzere olan semînde @âhir olur. Ve bunların tekevvün eyledikleri mâddeler
her ne …adar ra†b ise bürûdet mâı ¡a…d edip icmâd etmekle §alâbetli eder
ve semîni taπlî@ etmekle ke≠âlik §ulb eder. Mâdâm ki mizâcın √arâret ve
bürûdeti müte√a……a… olmaya, ¡u∂vun lîni ru†ûbet ve §alâbeti yübûsete delâlet
eylemez.
Edhân-ı müleyyine mi&lli esbâb-ı πarîbe olmadığı müte¡ayyin olup ve
√arâret ve bürûdette mizâcın i¡tidâli müte√a……a… olduğundan sonra ¡u∂vun
mülâyemeti mizâcın ru†ûbetine ve ¡u∂vun §alâbeti mizâcın yübûsetine
o zamân ¡alâmet olur. Ve ek&er-i √âlde mizâcı bârid olanların bedenleri
mülâyim olur her ne …adar bâridü’l-mizâc na√îf ve ∂a¡îf olur ise, zîrâ bâridü‘l-mizâc olanlarda fecâcet ziyâde olur ve beden mükteniz olmayıp sa«îf
ve müte«al«il olmakla mülâyim olur.
Ecnâs-ı ¡aşere-i delâilden cins-i &ânî la√m ve şa√mdan me™«û≠ olan
delâildir, zîrâ la√m-ı a√mer bedende ke&îr olur ise ru†ûbet ve √arârete delâlet eder. Ve la√m-ı a√meri ke&îr olan beden mütelezziz ve mükteniz olur
ya¡nî sık ve mütelâ§ı… olur, müte«al«il olmaz. Ve la√m-ı a√meri …alîl ve
yesîr olup şa√mı olmayan bedende yübûset olur, zîrâ la√m-ı a√merin …ılleti
ile şa√mın olmaması yübûsete delâlet eder, ammâ semîn ve şa√m bürûdete
delâlet eder. Ammâ semîn ile şa√mın far…ı budur ki semîn la√m-ı a√merin
üzerinde olur ve şa√m la√m üzerinde olmaz belki civârında olur. Ve semîn
ile şa√m olan ¡u∂vda terehhül ve istir«â olur, kaçan semîni ve şa√m[ı] ke&îr
olup rehel ve istir«âsı olan ¡u∂vun ¡urû…u ∂ayyi… ve dar olup demi …alîl
olur ise. Ve a¡∂âyı lede’l-√âcet taπdiye eden demin …ılleti √asebiyle cû¡u
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ve açlığı zamânında o bedenin …uvâlarına ∂a¡f ¡ârı∂ olur ise onun rehel ve
istir«âsı cibillî ve †abî¡î olur, ammâ ≠ikr olunan ¡alâmetler olmaz ise ya¡nî
dmarları ∂ayyi… olmayıp zamân-ı cû¡unda o kimseye ∂a¡f gelmez ise o rehel
ve istir«â cibillî olmaz belki mizâc-ı mükteseb olur.
¡Allâme der ki simen181 ya¡nî semizlik iki …ısmdır, bir …ısmı simen-i la√mî
ve …ısm-ı â«eri simen-i şa√mî vü semînî olur. Ve bu iki …ısmın her birisi
yâ †abî¡î olur veyâ«ûd πayr-i †abî¡î olup mükteseb olur. Simen-i şa√mînin
†abî¡îsi iktisâbîsinden ¢ânûn’unun ≠ikr eylediği far… ve ¡alâmet ile mümtâz
olur lâkin bu far… ile simen-i la√mînin †abî¡îsi πayr-i †abî¡îsinden mümtâz
olmaz, zîrâ simen-i la√mîsi olan kimsenin ¡urû…u vâsi¡a olur ve zamân-ı cû¡
u «avâda o kimseye ∂a¡f ¡ârı∂ olmaz gerekse o simen-i la√mî †abî¡î olsun ve
gerek ise kesbî olsun. İntehâ «ulâ§atu kelâmi‘l-¡Allâme.
Ve semîn ve şa√mın …ılleti √arârete delâlet eder, zîrâ semîn ve şa√mın
mâddesi demin düsûmeti olur ve fâ¡ili berd olur, pes şa√m ve semînin
…ılleti bürûdet-i fâ¡ilenin …ılletine delâlet etmekle bi’l-vâsı†a √arâretin ke&retine dahi delâlet eder. Ve şa√m ve semînin fâ¡ili bürûdet olmakla kebid
mi&lli √ârr olan ¡u∂vda şa√m …alîl olup em¡â gibi olan ¡u∂vda şu√ûm ke&îr
olur lâkin bu …â¡ideden …alb müste&nâ olur, zîrâ …alb a¡∂âların cümlesinden
√arâretli iken …albin √avâlîsinde şa√m külyelerde ve kebidde olan şu√ûmdan
ek&er ve ezyed olur onun için ki şa√mın ke&reti fâ¡ilin ve bürûdetin …uvveti
√asebiyle olduğu gibi gâhîce mâddenin ke&reti √asebiyle dahi olur, …albde
olan şu√ûmun fâ¡ili olan bürûdet her ne mi…dâr …alîle ise lâkin mâdde-i
şa√m ya¡nî düsûmet-i dem ek&er olur, zîrâ …albin √arâret-i zâidesi düsûmet-i
demi ziyâde ce≠b eder.
Ve …albin bürûdet-i …alîlesine †abî¡at dahi mu¡în olur. Ve …albi mu√î†
olan πışâ dahi bürûdet-i …albe mu¡în olup …albin √arâret-i zâidesinin ce≠b
eylediği düsûmet-i ke&îreyi ¡a…d ederler ve binâen ¡aleyh √avâlî-i …albde
şu√ûm-ı ke&îre olur. Ve †abî¡atın mâdde-i ke&îreyi ¡a…d ve icmâdda bürûdet-i …albe mu¡în olduğunun vechi budur ki …albde olan √arâret-i ke&îre
…albin ru†ûbâtını ifsâd ve ifnâ edip yübûset-i kâmile i√dâ& etmekle o √arâretin ma∂arratını def¡ için …albi ter†îb eder ve √avâlî-i …albde şu√ûm-ı
181 “Simen” ¡ineb vezni üzere bedenin «ı§bı ve semizliğidir, ammâ “semîn” yâ ile
la√m-ı a√merin üzerinde olan yağdır.
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mura††ıbe olmağa √âcetin mesâsı ezyed olur ve lâ-ma√âle †abî¡at o √âceti
…a∂âya mu¡âvenet ve mü@âheret eder.
Şa√m ve semîn ebdânda …alîl veyâ«ûd ke&îr olduğu √arâretin …ıllet
ve ke&reti √asebiyle olur. Ve bu …albde olan la√m ve semîn mücerred
mizâc-ı …alb ile √âdi& değildir ve §ûret-i nev¡iyyenin dahi mu…te∂âsı ve
e&eri değildir.
Ve beden la√îm olup lâkin semîn ve şa√mı …alîl olur ise o beden √ârr ve
ra†b olur, fe-ammâ la√m-ı a√meri ke&îr olup ve şa√m ve semîni …alîl olan
ebdânda bu √âlet ru†ûbetin ifrâ† üzere olduğuna delâlet eder. Ve la√m-ı
a√merin ke&retiyle şa√m ve semînin dahi ke&reti olur ise ru†ûbet ve bürûdetin ifrâ† üzere olduklarına delâlet eder, felâ-cerem o beden bârid ve ra†b
olur.
Bârid ve yâbis olan beden bi’l-cümle ebdândan a…∂af ve ziyâde na√îf
olur sonra √ârr ve yâbis olan beden bi’l-cümle ebdândan a…∂af olur sonra
yâbis olup √arâret ve bürûdette mu¡tedil olan beden a…∂af olur sonra √ârr
olup ru†ûbet ve yübûsette mu¡tedil olan a…∂af olur.
Ecnâs-ı ¡aşere-i edilleden cins-i &âli& şa¡rdan ve tüyden me™«û≠ olan edilledir. [60b] Ve şa¡rın emziceye delâleti bu vechle olur ki şa¡rın nebâtı ve
bitmesinin sür¡at ve bu†û™u ve ke&ret ve …ılleti ve ri……at ve πıl@ati ve sübû†at
ve cu¡ûdeti bi‘l-cümle bu vechler ile şa¡rın delâleti olur. Ve şa¡rın delâleti
u§ûlünün biri dahi şa¡rın levni olur.
Pes şa¡rın sür¡at-i nebât ve bu†™-ı nebâtıyla veyâ«ûd ¡adem-i nebâtıyla
istidlâl bu vechledir ki tüyü geç biten veyâ«ûd tüyü …a†¡â bitmeyen kimsede
demin olmadığına delâlet eder. Delîl-i â«er bulunmaz ise o nesneler ya¡nî
tüyün geç bittiği veyâ«ûd hîç bitmediği delâlet eder ki o kimsenin mizâcı
cidden ra†bdır. Ve şa¡rı sür¡at ile bitmek delâlet eder ki o bedenin ru†ûbeti
…ısm-ı evvelin …ısm-ı evvelin ru†ûbetinden no…§ân olup yübûsete mizâcının
min-vechin meyli olur. Ve bu edillede √arâret ve bürûdete delâlet yoktur,
√arâret ve bürûdete ≠ikri sâbı… ¡alâmât ile istidlâl olunur. Lâkin √arâret ve
yübûset müctemi¡ler olsa şa¡rın nebâtı cidden sür¡at üzere olur ve şa¡rı çok
tevlîd eder ve şa¡rı taπlî@ eder, zîrâ ke&ret ve πıl@at √arârete delâlet eder.
Ve yine πıl@at du«âniyyetin ke&retine delâlet eder, şübbânın πıl@at-i şa¡rları du«âniyyete delâlet eylediği gibi, ammâ bu delâlet §ıbyânın tüylerinde
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bulunmaz, zîrâ §ıbyânın tüyleri bu√ârî olur ve şübbânın tüyleri du«ânî olur,
onun için §ıbyânın şa¡rı πalî@ değildir. Ve şa¡rın ke&ret ve πıl@atinin ∂ıddları
√arâret-i du«âniyyenin ∂ıddlarına ya¡nî ∂a¡f-ı √arâret ve …ıllet-i du«âniyyete delâlet eder.
Ve bu ma…âmda ¡Allâme şa¡ra müte¡alli… «avâ§§ı ta√rîr ve esbâbını bas†
ve taf§îl edip eb√â&ı tek&îr ve ta†vîl eyledi lâkin melâle mü™eddî olmasın
için fa…a† ru™ûs-ı mesâil ile iktifâ eyleyelim, o «avâ§§lar bunlardır: İnsân
başının tüyleri uzun olur ve cefn-i esfelinin hüdbeleri sâir √ayvânın hüdbelerinden ya¡nî altta olan göz kapağı kirpiklerinden çok olur ve kaşlarının
dahi tüyleri çok olur. Ve insânın koltukları ve ¡âneleri tüylü olur. Ve hatunların başında nâbit olan tüyler erkek başında nâbit olan tüylerden uzun
olur lâkin erkeklerin baştan mâ-¡adâ a¡∂âlarında olan tüyleri hatunların
o ma√allerde olan tüylerinden ek&er olur. Ve bedenin mu…addeminin tüyü
ve ¡ara…ı mu™a««ar-ı bedenden ziyâde olur. Ve erkekler gibi nisâda sakal
bitmez. Ve ba¡∂ı nisâ bulunur ki mizâcı πâyet ile √ârr ve yâbis olup sakalı
nâbit olur. Ve meşâyı«ın kaşları uzun olur. ¢arşî √ikâye eder ki Yemen’den
bir recül geldi ki onun beşeresi bi’l-cümle tüy ile mestûr idi, tüylerini ref ¡
eylemedikçe beşeresi görünmez idi.
Ve insânın tüyü √al… olunup tırâş oldukta «aşîn ve §ulb olur, mürûr-ı
va…t ile yine mülâyim olur, sâir √ayvânın tüyü veyâ«ûd yünü cezz ya¡nî …a†¡
ve √al… olunmakla ta§allüb ve ta«aşşün eylemez. Ve şa¡r-ı insânın ba¡∂ısı
vilâdetinde ma¡an tevellüd eder, baş tüyü gibi ve ba¡∂ısı ba¡de-√înin @uhûr
eder, li√ye ve şa¡r-ı ib† ve şa¡r-ı ¡âne mi&lli. Ve yine insânın «avâ§§ındandır tüyleri siyâh iken kocadıkça beyâ∂ olur; sâir √ayvânlarda şa¡rının
levni taπayyür eylemez, her ne levn üzere tevellüd ederse o levn müddet-i
√ayâtında bâ…î kalır, lâkin πırbân182 ve πarânî… dedikleri √ayvânın tüylerinin levni remâdiyyet üzere iken kocadıkça siyâha taπayyür eder. Ve «a†âtîfte
olan rîşler dahi berd-i şedîd ile müteπayyir olup beyâ∂ olur ve ba¡∂an olur
ki ifrâ† üzere beyâ∂ olmakla nâs onun «u††âf olduğunu inkâr ederler. Ve
182 “∏ırbân” “πurâb”ın cem¡idir. Menhel-i Yenâbî¡’de ِ َ ـ ْ أَ َّ ُכ ـ َ َ َ َّכ ُ ـ َن َ َ ـ ا ِ َّ َ ـ َّ َ َ ُّכ ِ ـ
ْ
ِ
وح ِ َא ًــא
ُ ُ √ َ َ َز َ ُכـ ْ َכ َ ــא َ ـ ْ ُز ُق ا َّ ْ ـ َ َ ْ ـ ُ و َ א ً ــא َو َ ـadî&-i şerîfi şer√inde bir √ikâye-i ¡acîbe ∂ımnında karga fer«ı yumurtadan beyâ∂ «urûc edip ba¡dehu siyâh olduğu
me≠kûrdur. Ve “πarânî…” dahi bir nev¡ †âir olduğu ¢âmûs’ta ve ◊ayâtu’l-◊ayevân’da me≠kûrdur.
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fâr’a müşâbih bir √ayvân dahi vardır ki remâd levninde olur ve her sene
levni beyâ∂a taπayyür edip yine levn-i a§lîsi olan remâd levnine ta√avvül
eder. Ve ¢arşî √ikâye eder ki bir cemâ¡at gördüm ki onlar yüz yaşını mütecâviz olmuşlar idi, o †âife zu¡m ederler ki onların şeybinin ba¡∂ısı sevâda
taπayyür eder.183 İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve ammâ şa¡rın şekli ile istidlâl bu vech iledir ki şa¡rın cu¡ûdeti ya¡nî
kıvırcık olması ile √arârete ve yübse istidlâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre menbit-i
şa¡r olan mesâmm &a…blarının iltivâsına ve dolaşık olduğuna delâlet eder.
Ve kaçan cu¡ûdet-i şa¡rı olan kimsede √arâret ve yübûsete delâlet eder â«er
¡alâmetler var ise cu¡ûdet dahi onun mu¡âvenetleri ile √arâret ve yübûsete
delâlet eder, ammâ o ¡alâmât-ı u«râ mevcûd değil ise mesâmmât &u…belerinin iltivâsına delâlet eder.
Ve mizâcın yübs ve √arâretinden √âdi& olan cu¡ûdet mizâcın taπayyürü
ile müteπayyire olup sübû†ata isti√âle eder. Ammâ mesâmmâtın iltivâsı ile
olan cu¡ûdet mizâcın isti√âlesi ile sübû†ata isti√âle eylemez, zîrâ «al…î ve
cibillî olan iltivâ-i mesâmm mizâcın tebeddülü ile mütebeddil olmaz ve iltivâya tâbi¡ olan cu¡ûdet dahi tebeddül-i mizâcla mütebeddil olmaz. Ammâ
şa¡rın sübû†a†ı ya¡nî mülayim ve müstersel olması cu¡ûdetin delâletinin
a∂dâdı üzere delâlet eder.
Ammâ şa¡rın levni √asebiyle istidlâl bu vech iledir ki şa¡rın sevâdı ve
siyâh olması √arârete delâlet eder ve şa¡rın levninin §uhûbeti bürûdete delâlet eder ve levnin şu…reti ve √umreti i¡tidâle delâlet eder184 ve şa¡rın ebya∂
olduğu ru†ûbet ve bürûdete delâlet eder, şeybinin ya¡nî insânın saçı ve sakalı
aklığının delâleti gibi. Veyâ«ûd şa¡rın beyâ∂ olduğu yübs-i şedîde delâlet
eder, nitekim bu mi&lli taπayyür nebâtta mevcûd olduğu gibi, zîrâ nebât ra†bın şiddet-i «u∂reti √asebiyle mer™î olan sevâd nebât yâbis olduğu ve kuru183 »ı∂ır ¡aleyhi‘s-selâm yüz yirmi senede bir kerre şâbb olup gencelir diye Şer√-i
Şemsiyye √âşiyesinde Kara Dâvûd, ◊a∂ret-i Şey« Rükneddîn es-Simnânî‘nin
ba¡∂ı mü™ellefâtından na…l eder; √âşiye-i me≠kûrede ¡ara∂ ba√&inde me≠kûrdur.
184 Metn-i Îlâ…î şer√i Âmulî “şu…ret” ile “§uhûbet”i ta¡rîf edip der ki ا ـ ة ـ ة ـ
ـة
ـ ــא ـ ـ ة ـ ا ـ
ـ ة כـ ن ا ـ ى ـ ا ـ ج ـ ا ـ ة وا
 ا ـAmmâ ¡Allâme der ki ba¡∂ılar “§uhûbet” ile “şu…ret”i bir ¡add edip “şu…ret” ağaç kavunu
levni ile turunc levni beyninde bir levndir derler ve “§uhûbet” dahi bu ta¡rîfte
dâ«il olmakla §uhûbeti başka levn ¡add eylemezler. Bu vech ¡Allâme’nin mu«târı
olmak gerek ki başka ta¡rîf etmedi.

Tahbîzü’l-Mathûn

duğu va…t beyâ∂a mütebeddil olur. Tüyler dahi o nebât-ı ra†b mi&lli olup
sevâdı yübûset-i ¡ârı∂a √asebiyle taπayyür edip beyâ∂ olur ve bu taπayyür
insânda müceffif olan emrâ∂dan sonra olur.
Ve insânda olan şeybin¡ ya¡nî saçının ve sakalının ağarmasının sebebi
Aris†â†âlis katında budur ki balπamın πalebesi √asebiyle tüylerin levni
balπam levnine isti√âle eder, balπam beyâ∂ olmakla tüyler dahi beyâ∂
olur. Ve Câlînûs der ki şeybin sebebi şa¡ra teveccüh eden πıdânın bürûdet
√asebiyle mesâmmât-ı bedende nüfû≠u müddetinde √areketi ba†î™e olmakla
tekerrüc edip πıdâ-i mütekerricden √âdi& olan şa¡r ebya∂ olur. Ve eger sen
…avânîni ve …avâ¡idi te™emmül edersen bu iki …avli birbirine …arîb bulursun,
zîrâ Aris†â†âlis …avli üzere sebeb-i şeyb balπamdır ve balπamın beyâ∂ olmasının sebebi √arâretin …â§ıre olup ve ru†ûbetin zâide olmasıdır. Ve Câlînûs
katında sebeb-i şeyb πıdânın tekerrücüdür ve tekerrücün sebebi √arâret-i
…â§ıre ile bürûdet-i zâidedir, pes o [iki] …avl üzere olan şeybin sebeb-i
…arîbleri her ne …adar müte«âlifler ise sebeb-i ba¡îdleri mütte√idlerdir,
binâen ¡aleyh o iki …avl müte…âribler olur. Ve bunun ta√…î…i ¡ilm-i †abî¡îden
müstefâd olur, fenn-i †ıbbda bunu ta√…î… †abîbe mühimm ve elzem değildir.
Pes bundan sonra biz deriz ki büldân ve ehviyenin şa¡rda te™&îri vardır, onlara dahi mürâ¡ât etmek vâcib olur, zencîlerin şa¡rlarında ve tüylerinde şu…ret olmaz ya¡nî utrucc ve nârenc levnleri arasında mütevassı†
olan levn zencîlerde bulunmaz her ne …adar mu¡tedilü’l-mizâc olur ise. Ve
~a…lâbîlerde185 dahi sevâd-ı şa¡r olmaz her ne …adar √ârrü’l-mizâc olur ise.
Ve esnânın dahi levn-i şa¡rda te™&îri vardır.
Şübbânın eş¡ârı bilâd-ı cenûbiyye ahâlîsinin eş¡ârı gibi olur, nitekim bilâd-ı
cenûbiyyenin havâsı eş¡ârı tesvîd eylediği gibi şübbânın √arâreti eş¡ârı levn-i
sevâd üzere eder. Ve §ıbyânın eş¡ârı bilâd-ı şimâliyye ahâlîsinin eş¡ârı gibi
olur, bilâd-ı şimâliyyenin havâsı şa¡rı tesvîd eylemediği gibi §ıbyânın √arâreti
dahi şa¡rı tesvîd eylemez. Ammâ kühûl ikisi beyninde mütevassı† olur.
¡Allâme der ki bu ≠ikr olunan ma…âlât o bilâdlardan mu¡tedil olan
beldelerin havâsının √âlidir, ammâ i¡tidâli mütecâviz olanların √âli [61a]
185 ¢âmûs’ta
ـ و ـ
د ـ ـ دا ـ ر ـ
 ا א ـ ـ א ـdiye mu…arrerdir ya¡nî
~a…âlibe bir §ınftır ki ekûl olurlar ve bilâdları Bulgar bilâdı ile İstanbul arasındadır, o bilâdın ahâlîsinin gözleri yumuk ve küçük olur.
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mu¡tedil olan bilâda mu…âyese olunur. Pes †abîbe vâcib olur ki her beldenin
eş¡âr √a……ında mu…te∂âsınca ¡âlim ola √attâ πayr-i †abî¡îyi †abî¡îye mu…âyese
edip o şa¡rlardan emzicelerini bile, me&elâ †abîb bile ki ~a…âlibenin levn-i
†abî¡îsi §uhûbet üzere olur ve ~a…âlibe‘den ba¡∂ılarında §uhûbetten sevâda
veyâ«ûd √umret ve şu…retten birine levninin emyel olduğunu müşâhede eder
ise ondan √arârete istidlâl eyleye ve beyâ∂a meylini müşâhede eder ise ondan
bürûdete istidlâl eyleye. Pes ~a…lâbî’nin √umret-i şa¡rı bilâd-ı mu¡tedile
veyâ«ûd bilâd-ı mu¡tedileye i¡tidâlde …arîb olan belde ahâlîlerinin sevâd-ı
şa¡rı menzilesinde olup i¡tidâle delâletini ve ke≠âlik o diyâr ki onun ahâlîsi
şa¡rlarının †abî¡î levni §uhûbetten enzel ve ednâ olup beyâ∂a …arîb ola. O levnin i¡tidâle delâletini †abîb fehm edip her diyârda levn-i †abî¡î olan elvân ile
keyfiyyât-ı mizâclarının i¡tidâline istidlâl eyleye. Hâke≠â efâdehu’l-¡Allâme.
Ve §ıbyânın eş¡ârının ke&retiyle §ıbyânın mizâcı zamân-ı kiberinde sevdâviyyete isti√âleye istidlâl olunur. Ve meşâyı«ın ve pîrlerin eş¡ârının ke&reti √âlâ mizâcı sevdâvî olduğuna delâlet eder.
Ve edille-i ¡aşerenin cins-i râbi¡i ebdânın elvânından me™«û≠ olan edilledir. Bedenin ebya∂ olduğu demin …ılletine veyâ«ûd @âhir-i bedenden demin
fı…dânına ve olmamasına delâlet eder ve bürûdete dahi delâlet eder onun
için ki …alîlü‘d-dem olan bedenin √arâreti §afrânın ke&reti ve πalebesi ile
olur ve o bedende §afrâ ke&îr olsa lâ-ma√âle bedende §ufret √âdi&e olur.
Pes bedenin ebya∂ olması §afrânın dahi olmadığına delâlet [edip] bâridü‘lmizâc olduğu fehm olunur.
Ve bedenin √umreti demin ke&retine delâlet eder ve √arârete dahi delâlet
eder.
Ve bedenin §ufreti ve şu…reti ya¡nî kırmızılığa mâil sarılığı ke&ret-i
√arârete delâlet ederler lâkin §ufretin mirre-i §afrâya delâleti ziyâde olur ve
şu…retin deme yâ«ûd dem-i mirârîye delâleti ziyâde olur. Ve ba¡∂an olur ki
bedende her ne …adar §afrâ olmaz ise dahi mücerred demin olmamasından
dahi §ufret √âdi&e olup bedenin §ufreti demin ¡ademine delâlet eder, minπayri vücûdi’§-§afrâ mücerred demin olmadığından bedenin §ufreti nâ…ıhlarda
mevcûd olur.
Ve kümûdet-i levn şiddet-i bürûdete delâlet eder, zîrâ bürûdeti şedîde
olan kimselerin demi …alîl olur ve …alîl olan dem dahi câmid olup demin
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√umreti sevâda isti√âle eder ve o sevâd-ı …alîl ile cildin levni kümûdet levnine isti√âle eder.
Ve üdm ya¡nî levn-i esmer √arârete delâlet eder.
Ve levn-i bâ≠incânî bürûdet ve yübûsete delâlet eder, zîrâ levn-i bâ≠incânî §ırf ve «âli§ sevdâya tâbi¡ olur ve sevdânın †abî¡atı bârid ve yâbis olur.
Ve levn-i ca§§î bürûdet-i §arî√aya ve balπamiyye olan bürûdete delâlet
eder.
Bu kelâmda nüs«alar mu«teliftir. ¡Allâme’nin tercî√ eylediği nüs«alar
bizim ≠ikr eylediğimizdir. “Ca§§î” o beyâ∂dır ki onda zür…at-i …alîle ola.
Ve levn-i re§â§î ya¡nî «u∂ret-i …alîl mu«teli† olup beyâ∂-ı πayr-i …avî
olan levn bürûdete ve …alîl sevdâ mu«teli† olan ru†ûbete delâlet eder, zîrâ
re§â§î levninde olan beyâ∂ balπama yâ«ûd ru†ûbet-i sâirenin mizâcına tâbi¡
olur ve «u∂reti mevcûde olan sevâda mâil dem-i câmide tâbi¡ olur. Ve
sevâdın beyâ∂a i«tilâ†ından lâ-ma√âle levn-i re§â§î √âdi& olup ≠ikr olunan
bürûdete …alîl sevâd mu«teli† olan ru†ûbete delâlet eder, zîrâ dem-i câmid
sevdâ-i πayr-i †abî¡î olup balπam dahi bârid olduğu meşhûr ve ma¡lûmdur.
Ve levn-i ¡âcî berd-i balπamî ve mirâr-ı …alîle delâlet eder, zîrâ levn-i ¡âcî
o beyâ∂dır ki ona §ufret-i …alîle mu«âli† ola, pes beyâ∂ın berd-i balπamîye
delâleti ve §ufret-i …alîlenin mirre-i §afrâya delâleti olduğu kirâren ≠ikr
olundu. Ve ek&er-i a√vâlde kebid sebebi ile levn §ufret ve beyâ∂a taπayyür eder,186 zîrâ kebidin âfeti √asebiyle dem …alîl olur. Ve cildin levni olan
beyâ∂iyyete √umret-i …alîle karışmak ile §ufret ile beyâ∂ arasında bir levn
¡ârı∂ olur.
¡Allâme der ki mi¡de âfetinden dahi cild bu levne müteπayyir olur
ve beynehümâda far… budur ki kebid sebebi ile √â§ıl olan levnin §ufreti
beyâ∂ından ek&er olur ve mi¡de √asebiyle √âdi& olan levnin beyâ∂ı
§ufretinden ek&er olur. İntehâ.
Ve †ı√âlin âfeti √asebiyle beşerenin levni sevâda mâil §ufret olur. Ve
¡ilel-i bevâsîrde beşere taπayyür edip levni §ufret ve «u∂retten mürekkeb bir levn olur lâkin ¡ilel-i bevâsîrde bu taπayyür devâm üzere olmaz,
zîrâ bevâsîri mûcib olan ma…¡ade ¡urû…unun ağızlarının açılmasıdır. Pes
186 “~ufret ve beyâ∂a taπayyür eder” demek §ufret ile beyâ∂dan mürekkeb bir levn
olur demektir.
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bu infitâ√ gâhîce dem-i §âli√in ke&retiyle olur ve bu nev¡ bâsûrda levn-i
a√mer müşrı… olur. Ve ba¡∂ı kerre o ¡urû…un ağızlarının açılması demin
fesâd-ı keyfiyyetinden olur ve o nev¡ bâsûrda levn-i beşere §ufret ve «u∂rete
müteπayyir olur. Ve bu taπayyür bu ta…rîr üzere bâsûrun bir nev¡ine ma«§û§
olur. ¢ânûn’un ــ
ــ ا א ــ وام ــ ــ
 و ــdediğinden murâdı budur.
Ve lisânın levninden ¡urû…-ı sâkine ve ¡urû…-ı ∂âribenin mizâcına istidlâl
…avîdir.
¡Allâme der ki ba¡∂ı nüs«alarda “Lisânın levninden mi¡de mizâcına ve
¡urû…-ı sâkine mizâcına istidlâl …avîdir” diye vâ…i¡ olmuştur, bu iki nüs«a dahi
√a……tır lâkin nüs«a-i &âniye Râzî‘nin ◊âvî’de yazdığına muvâfı…tır, zîrâ Râzî
◊âvî’de der ki lisânın levni mi¡dede ve ¡urû…ta ma√§ûr olan «ıl†a delâlet eder,
zîrâ mi¡dede ve ¡urû…ta olan «ıl† √arâretleri √asebiyle lisânı §âbiπ olup boyar
ve kendi levni cinsinden kılar. Pes lisânın levni hangi «ıl†ın levni üzere olur ise
mi¡denin ve damarların mizâcı o «ıl†ın mizâcı üzere olur. İntehâ.
Ke≠âlik gözlerin levninden dimâπın levnine istidlâl …avî olur onun için
ki teşrî√-i ¡aynda yazıldığı üzere ¡aynın †aba…âtı dimâπın †aba…âtından olur
ve ¡aynın ru†ûbâtı dimâπın ru†ûbetinden olur ve ¡aynın πıdâsı dimâπın πıdâsından olur. Bu me≠kûrlarda itti√âd-ı mizâcda dahi itti√âdı îcâb edip ¡aynın
mizâca tâbi¡ ¡aynın levniyle dimâπın mizâcına istidlâl …avî ve mu√kem olur.
Ve gâhîce olur ki mara∂-ı vâ√id √asebiyle iki ¡u∂vun biri bir levne ve
â«eri levn-i â«ere müteπayyir olur, me&elâ mirârın √iddeti √asebiyle ¡ârı∂
olan yere…ânda lisân ebya∂ olur ve vechin beşeresi siyâh olur onun için ki
kaçan mirâr müşte¡il olsa §afrâ ba¡∂ı i√tirâ…la mu√teri…a olup bedene münteşir olur ve bi’l-cümle beden a§fer olur ve mu√teri… olan eczâları ziyâde
√iddeti √asebiyle beşere-i veche teveccüh edip yüzin siyâh eder ve mi¡deye
vâ§ıl olan §afrâ §ıfâ…ati √asebiyle mi¡deye nüfû≠ edemeyip mürûr-ı va…t
ile bürûdet ¡ârı∂ olmakla levni beyâ∂a isti√âle edip mi¡deden lisâna §u¡ûd
etmekle lisânın levnini beyâ∂ eder.
Edille-i ¡aşere ecnâsından cins-i «âmis se√aneden ya¡nî hey™et-i a¡∂âdan me™«û≠ olan delâildir, zîrâ √arâret-i mizâca §adrın si¡ası ve e†râfın
¡i@amı ya¡nî el ve ayak mi&lli tennûr-ı bedenden «âric olan a¡∂âların
büyüklüğü ve …udûdunun tamâmı ya¡nî uzunlukta ve kısalıkta i¡tidâli ve
tecâvîfinin si¡ası ve damarların si¡ası ve @uhûru ya¡nî geniş olup ma√sûs
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olması ve nab∂ın ¡a@îm olması ve nab∂ın …avî olması ve ¡a∂alâtın mefâ§ıla
…arîb olması tâbi¡ olur onun için ki bi’l-cümle efâ¡îl-i nisebiyye ve hey™ât-ı
terkîbiyye √arâret-i mizâcla tamâm olur ve e&erden mü™e&&ire istidlâl olunup bu ≠ikr olunan ef¡âlin tamâmı ile √arârete istidlâl olunur. Ammâ bu
ef¡âlin ∂ıddları ya¡nî §adrın ∂î…ı ve e†râfın §ıπarı ve nab∂ın ¡a@îm ve πayr-i
…avî olması ve ¡a∂alâtın §aπîre olup mefâ§ıldan ba¡îd olması [61b] bürûdete tâbi¡ olur, zîrâ bürûdet √asebiyle …uvâlar bu ef¡âli tetmîmden …â§ıre
olurlar. Pes bu ef¡âlin no…§ânı ile …uvânın ∂a¡fına ve …uvânın ∂a¡fı ile
bürûdete istidlâl olunur.
Ve mizâcın yübûsetine …aşef ya¡nî cildin re&â&eti ve be≠â≠eti tâbi¡a
olur. Ke≠âlik mefâ§ılın @uhûru ve √ancerede ve enfte olan πu∂rûfların
@uhûrları ve enfin müstevî olması tâbi¡ olur. Bu ≠ikr olunan tercüme Sa¡düddîn-i Fârsî’nin nüs«asını tercümedir. Ve ba¡∂ı nüs«ada “enf-i müstevî” bedeline “enf-i mesnûn” vâ…i¡ olmuştur. ¡Allâme’nin mu«târı bu
nüs«a-i &âniyedir. “Enf-i mesnûn” o enftir ki ne√âfeti √asebiyle †avîl
rü™yet olunur. ~â√ib-i ¢ânûn bu ma…âmda mu…âyeseye √aml edip ru†ûbetin edillesini ≠ikr etmedi, zîrâ √arâretin edillesini ≠ikr eyledikte bu ≠ikr
olunan edillenin a∂dâdı bürûdete delâlet eder dediğinde müteya……ı@ olan
kimse fehm eder ki yübûsetin a∂dâdı dahi ru†ûbete delâlet eder. ¡Allâme
bu i¡ti≠ârı ≠ikr edip ru†ûbetin edillesinden Şey«-i Re™îs ≠ühûl eyledi diye
†a¡n edenlere cevâb verdi.
Ve mizâcın edille-i ¡aşeresinin altıncı cinsi a¡∂ânın sür¡at-i infi¡âlinden
me™«û≠ olan delâildir. Eger a¡∂â müsa««inât ile serî¡an mütesa««in olur
ise o ¡u∂vların mizâcları √ârr olduğuna istidlâl olunur, zîrâ keyfiyyâtın
a∂dâdına isti√âleden cinsine isti√âlesi eshel ve eyser olur. Ve bilâ-müzâvele
ve mu¡âşere müberridât ile a¡∂â teberrüd edip va√yen ve serî¡an sovuk
nesnelerden müte™e&&ire olur ise o a¡∂âların mizâcı bârid olduğuna delâlet
eder, cinsine isti√âle eshel olmak √asebiyle.
Mebha&: Bir …âil için demeklik vardır ki şey™ kendi cinsinden serî¡an
münfa¡il ve müte™e&&ir olup «ilâf cinsinden infi¡âl §a¡b ve ba†î™ olur diye
≠ikr olunan …â¡ide ¡aks üzere olmak evlâ ve elya… olur, zîrâ ya…înen bizim
ma¡lûmumuzdur ki şey™ ancak ∂ıddından münfa¡il olur, şebîhinden ve mi&linden münfa¡il olmaz.
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el-Cevâb: Her iki keyfiyyet ki e√adühümâ â«er üzerine vârid ola, «âlî
olmaz ki o iki vârid ve mevrûdun ¡aleyh olan keyfiyyetler yâ †abî¡at-ı
vâ√ide üzere olur veyâ«ûd †abî¡at-ı vâ√ide üzere olmazlar. Eger †abî¡at-ı
vâ√ide üzere olmazlar ise e√adühümâ â«erden lâ-ma√âle münfa¡il olurlar, me&elâ √arâret bürûdet üzere vâride olsa veyâ«ûd ¡aks üzere olup
bürûdet √arâret üzere vâride olsa √arâret bürûdet ile ve bürûdet √arâret
ile münfa¡ile olur, zîrâ √arâret ve bürûdetten her biri u«râya †abî¡at ve
mâhiyyette muπâyirlerdir gerek ise o iki keyfiyyetin mi…dârları berâber
olsun, me&elâ iki keyfiyyetin her birisi birer derece olmakla mütesâvîler olsun gerek ise müte«âlifân olup e√adühümâ bir derece ve â«er iki
derece olsun. Ve eger o iki keyfiyyet †abî¡at ve mâhiyyette mütte√idler olur ise o mütte√id olan keyfiyyetlerin mi…dârları mu«âlif olur ise
me&elâ keyfiyyet-i √arâret √arâret-i u«râ üzere vârid olup iki √arâretin
biri bir derece ve u«râsı iki derece olur ise lâ-ma√âle bir derece olan
√arâret iki derece olan √arâretten münfa¡il ve müte™e&&ir olur, zîrâ o iki
keyfiyyet †abî¡atta her ne …adar mütte√id olup ikisi dahi mâhiyyet-i √arâretin efrâdından ise lâkin e√adühümânın mi…dârı â«erden ek&er olmakla
mi…dârı nâ…ı§ √arâret mi…dârı zâid ve ek&er olan √arârete …ıyâsla bârid
√ükmünde olup nâ…ı§ zâidden müte™e&&ir ve münfa¡il olur ve nâ…ı§ın
zâidden infi¡âli fi’l-√a…î…a mübâyinin mübâyin-i â«erden infi¡âlinden
esra¡ olur, zîrâ nâ…ı§ ile kâmilin †abî¡atları mütte√id olur ve nâ…ı§ı kâmil
tekmîl eder, †abî¡atını taπyîr eylemez, ammâ iki mübâyin olan keyfiyyetin biri birinden infi¡âlinde †abî¡atı taπyîre i√tiyâc olur ve bilâ-şübhe
taπayyür-i †ab¡a mu√tâc olmayan infi¡âl taπayyür-i †ab¡a mu√tâc olandan esra¡ olur. Ammâ o keyfiyyet †abî¡atta ve mi…dârda ma¡an mütte√id
olurlar ise e√adühümâ â«erden münfa¡il olmazlar ve senin su™âlde îrâd
eylediğin bu …ısm-ı râbi¡dendir.
Ve bizim edille-i ¡aşereden cins-i sâdiste a«≠ ve i¡tibâr eylediğimiz
…ısm-ı &âli&tir ya¡nî †abî¡atta mütte√id ve mi…dârda muπâyir olan …ısmdır ve
bizim me™«û≠umuz olmayan …ısm-ı râbi¡ ile îrâd olunan i¡tirâ∂ vârid olmaz.
Ve bu ma…âmda §â√ib-i ¢ânûn ta†vîl-i kelâm ve §u¡ûbet-i tâmme ile
merâmını edâ etmekle ¢arşî su™âl-i me≠kûre olan cevâb iki vech iledir diye
isti«râc eyledi. Ve ¡Allâme redd edip der ki √a…… budur ki ¢ânûn’un kelâmı
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cevâb-ı vâ√id olur. Ve ¡Allâme’nin isti«râc eylediği üzere o cevâb-ı vâ√idin
müla««a§an ta…rîri ve ta√rîri tercümede ≠ikr eylediğimizdir:187
Emzicenin edille-i ¡aşeresinin yedincisi nevm ve ya…a@anın √âlidir.
Nevm ve ya…a@anın i¡tidâli bi’l-cümle bedenin i¡tidâline delâlet eder ve
«u§û§an dimâπın i¡tidâline delâleti ek&er olur. Ve nevmin ziyâde olması
dimâπda olan ru†ûbet ve bürûdete delâlet eder ve ya…a@anın ziyâde olması
dimâπda olan yübs-i √arârete delâlet eder. Pes a«îren ≠ikr olunan delâletler
dimâπa ma«§û§ olur.
Edille-i ¡aşere-i mizâciyyenin sekizincisi ef¡âlden me™«û≠ olan delâildir.
Bi’l-cümle ef¡âl-i †abî¡iyye mecrâ-yı †abî¡îsi üzere tâmme ve kâmile olsa
me&elâ …uvve-i πâ≠iye ve …uvve-i nâmiyenin taπdiye ve tenmiye fi¡lleri ve
ke≠âlik …uvve-i hâ∂ımenin ha∂mı ve dâfi¡a ve mâsikenin def¡ ve imsâki
ve sâirlerin ef¡âl-i ma«§û§ası †abî¡îsi üzere müstemirre olsa mizâcın i¡tidâline istidlâl olunur. Ammâ ef¡âl cihet-i †abî¡îsinden ifrâ† †arafına √areket eylese me&elâ …uvve-i πâ≠iyenin taπdiye fi¡l-i †abî¡îsinden ziyâde olsa
ve nâmiyenin fi¡l-i inmâsı dahi †abî¡î inmâdan ziyâde olsa cânib-i ifrâ†a o
√areket √arârete delâlet eder. Ke≠âlik ef¡âl-i †abî¡î …adar †abî¡îyi tecâvüz
etmeyip lâkin zamânında sür¡at eylese, me&elâ …add ü …âmetinin kemâl-i
†abî¡îsi otuz seneye …arîb müddette √â§ıl olagelmiş iken mu…addem √â§ıl
olup ancak zamânı πayr-i †abî¡î olsa yine √arârete delâlet eder. Eş¡ârının
ya¡nî sakal ve ¡âne ve koltuk tüylerin nâbit olageldiği müddetten evvel bitip
esra¡-ı ezmânda √â§ıl olması dahi √arârete delâlet eder.
Ammâ ef¡âl belîd-i πayr-i zekî veyâ«ûd ∂a¡îf olsa veyâ«ûd tekâsül üzere
olmakla ba†î™ olup geç √â§ıl olsa me&elâ yedi yaşında √â§ıl olacak «u§û§lar
on iki veyâ«ûd on beş yaşında √â§ıl olsa bu √âletler πâlib-i √âlde bürûdet-i
mizâca delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan ∂a¡f ve tebellüd ve fütûr ve
tekâsül √arâret sebebiyle olur ve o va…tte bu ef¡âl bürûdete delâlet eylemez.
Ve bürûdet √asebiyle olan ef¡âl-i πayr-i †abî¡î ile √arâret √asebiyle olan
ef¡âl-i πayr-i †abî¡înin far…ı budur ki √arâret √asebiyle olan ef¡âlin ∂a¡fı ve
tebellüdü o ef¡âlin fâ¡ili olan …uvvetin ∂a¡fı ile mesbû… olur ya¡nî evvelâ
…uvvet ∂a¡îfe olup ba¡dehu ef¡âlde ∂a¡f ve belâdet @âhir olur. Ammâ bürûdet
187 [Mütercim burada tercümeye esas aldığı sultaniye nüshasına göre on kadar satırı
manaca toplayarak kısaltır. bkz. III. Ahmed, no. 946, 62a]
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√asebiyle olan ef¡âlin ∂a¡fı …uvvetin ∂a¡fı ile mesbû… olmak lâzım değildir
belki …uvvet …aviyye ve πayr-i sâ…ı† iken ef¡âl ∂a¡îf olur ve tebellüd eder.
¢ânûn’un bu ma√allde olan ¡ibâretini ≠ikr olunan ma¡nâya fâ∂ıl ¡Allâme
√aml eylemiştir:
Meb√a&: ~â√ib-i ¢ânûn’un bu bâbda ≠ikr eylediği kelimâttan münfehim olan budur ki √arâret ef¡âl-i †abî¡iyyeyi ziyâde eder ve bürûdet ef¡âl-i
†abî¡iyyeyi ta…lîl edip no…§ân üzere eder. Bu …ânûn ve …â¡ide nevm ile
münte…ı∂ olur, zîrâ nevm ef¡âl-i †abî¡iyyedendir ve √arâret nevmi ziyâde
eylemez belki ib†âl eder veyâ«ûd no…§ân eder ve bürûdet nevmi no…§ân
eylemez belki ziyâde eder.
el-Cevâb: Ef¡âl-i †abî¡iyye188 iki …ısmdır:
¢ısm-ı evvel †abî¡iyye-i mu†la…adır ya¡nî o ef¡âldir ki §ı√√at ve √ayât o
ef¡âl ile bulunur ve o ef¡âlin vücûduna terettüb ve teva……uf eder. Ve √ayât
ve §ı√√atin o ef¡âle i√tiyâcı sebeb-i ¡ârı∂ ile [62a] ve şurû† ile olmaz belki
mu†la…an √ayât ve §ı√√at o ef¡âle teva……uf edip mu√tâc olur, πıdâ ve havâ
mi&lli zîrâ her √âlde √ayât ve §ı√√atten her biri πıdâya ve havâya mu√tâc
olur. Pes bu mi&lli ef¡âlin mecrâ-yı †abî¡îden ziyâde olduğu √arârete delâlet
eder ve no…§ânı bürûdete delâlet eder. Ve bu delâlet delâlet-i …aviyye vü
mu√keme olur.
Ve ef¡âl-i †abî¡iyyenin ikinci …ısmı †abî¡iyye-i mu…ayyede olur, zîrâ
§ı√√at ve √ayâtın ona teva……ufu ve i√tiyâcı sebeb-i ¡ârı∂ ve şurû†-ı zâide
ile olur, me&elâ nevm gibi zîrâ §ı√√at ve √ayâtın nevme ≠âtlarına na@aran
i√tiyâcı yoktur belki i√tiyâc iki sebebin vücûdu va…tinde olur:
O iki sebebin biri budur ki …uvâyı √âmil olan ervâ√ ya…a@a müddetinde
şevâπıl-ı ke&îre √asebiyle ta√allül eder ve müceddeden tekevvün eden ervâ√
bedel mâ-yete√allel olmağa vefâ etmemekle …uvâya fütûr ¡ârı∂ olur. Pes
…uvânın fütûru nevm ile mündefi¡ olur, zîrâ √âl-i nevmde ervâ√ ta√allül eylemez ve √âl-i nevmde mun†abı√a olan ervâ√la √âl-i ya…a@ada ta√allül eden
ervâ√ın bedeli tekmîl olup …uvâya …uvvet gelir ve fütûru mündefi¡ olur.
~ı√√at ve √ayâtın nevme i√tiyâcının ikinci sebebi budur ki †abî¡at-ı külliyye √âl-i ya…a@ada …uvâ-yı †abî¡iyye-i sâireleri i¡mâl edip onlara †abî¡at-ı
188 Ef¡âl-i †abî¡iyyeden murâd ∂arûreti olan ef¡âl demektir gerek …uvâ-yı √ayvâniyyenin fi¡li olsun ve gerek …uvâ-yı †abî¡iyyenin fi¡li olsun.
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külliyyenin ¡ameli mün…asım olur ve †abî¡at-ı külliyyeden …uvve-i hâ∂ımenin sehmi πıdâyı ha∂ma vefâ etmemekle nevme √âcet mess eder, zîrâ nevm
√âlinde √arâret-i πarîziyye ve ervâ√ bi’l-cümle bâ†ına mündefi¡a olurlar ve
†abî¡at-ı külliye bi-külliyyetihâ ha∂ma meşπûle olup şevâπıl-ı sâireye mun§arifî olmazlar ve ya…a@ada müctemi¡a olan mevâdd-ı ficceyi †ab« edip ha∂mı
tekmîl eder. Pes bu mi&lli ef¡âl-i †abî¡iyye-i mu…ayyedede √arâret √asebiyle
ef¡âl-i ke&îre fevt olur veyâ«ûd nâ…ı§a olur ve bürûdet ile zâide olup artar.
Bizim ef¡âl-i †abî¡iyyenin ifrâ†ı √arârete delâlet eder ve tefrî†i bürûdete delâlet eder dediğimiz ef¡âlden murâd ef¡âl-i †abî¡iyye-i mu†la…adır,
ammâ nevm mi&lli olan ef¡âl-i †abî¡iyye-i mu…ayyedede i¡tidâl …a†¡â i¡tidâl-i mizâca delâlet eder lâkin ifrâ† ve tefrî†lerinin √arâret ve bürûdete ve
ru†ûbet ve yübûsete delâletleri delâlet-i ta«mîniyye olur, delâlet-i …a†¡iyye
olmaz.
Ve √arârete delâlet eden ef¡âl-i …aviyye cinsinden olur §avtın …uvveti
ve cehâriyyeti ve kelâmın sür¡ati ve itti§âli ve πa∂ab ve √arekâtın sür¡ati ve
†arfın sür¡ati. Bu ef¡âller her ne …adar sebeb-i ¡âmm ile ya¡nî mizâc √asebiyle olmayıp ¡u∂v-ı «â§§ ile √â§ıl olur ise yine √arârete delâlet eder, zîrâ
§avtın …uvveti ba¡∂ı kerre riyenin √arâretinden olur ve sür¡at-i πa∂ab …albin
√arâretinden olur ve sür¡at-i kelâm ve sür¡at-i √arekât dimâπın √arâretinden
√â§ıl olur ve sür¡at-i †arf ya¡nî ecfânı ve göz kapağını tîz tîz açıp ve yummak
¡ayn ve dimâπın √arâretleri ile √âdi& olur. Pes bu ≠ikr olunan ef¡âl ≠ikr olunan a¡∂âların √arâretlerine delâlet eder. Ve eger †abîb √ads ve teferrüs eder
ise ki bu ef¡âlin delâlet eylediği √arâret bu ef¡âlin a¡∂âlarına ma«§û§ değildir
belki bi’l-cümle mizâcda bu √arâret mevcûdedir diye, o va…t bu ef¡âl bi’lcümle mizâcın √arâretine delâlet eder.
Edille-i ¡aşere-i mizâciyyeden cins-i tâsi¡ bevl ve berâz mi&lli olan fu∂ûlü
bedenin def¡i ve medfû¡ olan fu∂ûlün keyfiyyeti cinsidir. Kaçan fu∂ûlü def¡
müstemirr olup i«tilâf ke&îr olsa ve @uhûr eden bevl ve berâz ve ¡ara… mi&lli
fu∂ûl √ârre olup râyi√a-i …aviyyesi olsa ve §ıbπı olanların §ıbπı ve levni
olsa ve inşivâ ve in†ıbâ«ı ya¡nî pişkinliği olsa o fu∂ûl-i medfû¡a √arârete
delâlet eder, ammâ bunların «ilâfı üzere olan fu∂ûl-i medfû¡a bürûdete
delâlet eder.
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Edille-i ¡aşere-i mizâciyyenin onuncusu …uvâ-yı nefsin fi¡lleri ve infi¡âlleri a√vâllerinden me™«û≠ olan edilledir. ◊ared189-i …avî ya¡nî πa∂ab ve ∂acer
ya¡nî melâl ve fı†nat ve fehm ve i…dâm ve şecâ¡at ve ve…â√at ve √üsn-i @ann
ve cevdet-i recâ ve …asâvet ve neşâ† ve recûliyyet-i a«lâ… ve …ıllet-i kesel
ve …ıllet-i infi¡âl √arâret-i mizâca delâlet eder ve bunların a∂dâdı bürûdete
delâlet eder. Ve √ared ve πa∂abın &ebâtı, ke≠âlik rı∂ânn ya¡nî bir kimse
ile olan dostluğun &ebâtı ve ta«ayyül olunan nesnelerin ve ezber olunup
√ıf@ olunan nesnelerin &ebâtı ve bi’l-cümle buna müşâbih nesnelerin &ebâtı
yübûsete delâlet eder. Bi’l-cümle bu mi&lli infi¡âllerin sür¡at-i zevâli ru†ûbete delâlet eder.
±ikr olunan elfâ@ın ma¡ânîlerini ≠ikr eyleyelim: ±ikr olunan …uvâ-yı
nefse …uvâ-yı bedeniyye dahi derler. Ve ef ¡âl ve infi¡âlât-ı me≠kûrelere
√arekâtı nefsâniyye tesmiye olunur ve a√dâ&-ı nefsâniyye dahi derler. Bu
ef ¡âller nâsta mu«telif olur, ba¡∂ı kerre bi-√asebi‘l-mizâc ve ba¡∂ı kerre
sebeb-i â«er ile olur. Ve bi-√asebi‘l-mizâc olan ba¡∂ı kerre mizâc-ı a§lî ve
ba¡∂ı kerre mizâc-ı ¡ârı∂îden olur. “◊ared” πa∂ab ma¡nâsına ve “∂acer”
melâl ma¡nâsınadır. “Fı†nat” iki ma¡nâya isti¡mâl olunur, ma¡nâ-yı evvel
sür¡at-i idrâktir ve ma¡nâ-yı &ânî sür¡at-i şu¡ûrdur. “İdrâk” lüπatte li…â
ve vu§ûl ma¡nâsınadır ve √ukemâ katında müdrek olan nesnenin müdrik
katında √u∂ûruna derler. Ammâ “şu¡ûr” bir nesneyi min-πayri &ebât idrâktir, ammâ √ukemâ katında nefsin ma¡nâya vu§ûlü merâtibinin mertebe-i
ûlâsı olur ve ma¡nâ nefste vâ…ıf olur ise190 ona ta§avvur derler ve nefste
mütemekkin olup her ne va…t murâd olunsa ona mürâca¡at edecek …adar
be…âsı mütemâdî olur ise o mi&lli idrâka √ıf@ derler, o mütemekkin olan
ma¡nâyı †alebe te≠ekkür derler ve onu vicdâna ve bulmağa ≠ikr derler ve
bu te≠ekkür insânın «avâ§§ındandır.191 Ve “fehm” mu«â†abın laf@ından
ma¡nâyı ta§avvur eylemektir. “İ…dâm” şecâ¡at-i mütemekkinedir ya¡nî bir
melekedir ki o meleke √asebiyle insân √üsnü’r-recâ olur ve her mekrûhtan
«alâ§ı ümîd eder ve mekrûhta vu…û¡unu istib¡âd eder. “Ve…â√at” o «ul… ve
189 “◊ared” …a§d ile olan πa∂abdır, onun için
 د د اderler.
190 Ya¡nî zâil olmayıp nefste bâ…î kalır ise.
191 Şu¡ûrun ma¡nâ-yı a§lîsi ≠ikr olunduğu gibidir lâkin bi-√asebi’l-¡örf şu¡ûr meşâ¡ir
ile ya¡nî √avâss-ı «amse-i @âhir ile bir nesneyi idrâktir; na@mda “Velâkin lâ
yeş¡urûn” ile “Velâkin lâ ya¡lemûn” ma¡nâlarını bu vechle far… ederler.
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o «a§lettir ki o «ul…un §â√ibi «ul…u √asebiyle ta√…îr olunur, @ulm irtikâb ve
mevâ…i¡-i reybede ya¡nî fesâd @ann olunan ma√allerde fesâd ile mu¡âşeret
ve müdâ«ale mi&lli. Ve “√üsn-i @ann” bir √âlettir ki o √âleti olan kimse
mu†ma™inn olur ve «ayra …âdir olan kimselerden «ayrı umar ve me™mûl
eder. “Cevdet” bir √âlettir ki o √âleti olan kimse «ayra …udreti olan kimseden «ayrın §udûrunu †aleb eder. “◊üsn-i @ann” ile “recâ”nın far…ı budur
ki √üsn-i @ann §â√ibi mu†ma™inn ve sâkin olur ve «ayrı «ayra …âdir olanlardan me™mûl edip √u§ûlüne @ann-ı πâlibi olur. Ammâ “cevdet” recâ §â√ibinin √areketi olur «ayrı olan kimseden «ayrı †aleb eder. Ve “…asâvet” bir
√âlettir ki o √âletin §â√ibinin ra√meti …alîl olur, her √âlde kendiden ednâ
olanlara mer√amet eylemez. Ve “neşâ†” bir “âlettir ki o √âlet §â√ibi …a§d
eylediği nesnelere serî¡an nühû∂ ve …ıyâm eder. Ve “recûliyyet-i a«lâ…”
«uyu recül «uyu olmaktır ya¡nî «ı§âl-i √amîdesi olmaktır.
Bu ≠ikr olunan ma¡ânîleri ¡Allâme ≠ikr eylediğinden sonra der ki bu ma…âmda biraz umûr vardır ki onlar dahi √arâret ve bürûdete delâlet ederler. ◊arârete delâlet edenler …uvvet-i …alb gibi ve §adrın istişrâ√ı gibi ve
bürûdete delâlet edenler ∂a¡f-ı …alb ve §adrın ∂ayyi… olması gibi. Ve @ann
olunur ki …uvvet-i …alb ile §adrın inşirâ√ı şey™-i vâ√iddir, ke≠âlik ∂a¡f-ı …alb
ile ∂î…-ı §adr şey™-i vâ√iddir, zîrâ ∂î…-ı §adr teva√√uştan ¡ibârettir, teva√√uş
ise ∂a¡f-ı …albin e&eridir. Ke≠âlik inşirâ√-ı §adr bir nesneden teva√√uş eylememektir ve teva√√uş eylememek …uvvet-i …albin e&eridir. İşbu @ann fâsiddir, beynehümâda olan far…ı biz ≠ikr eyleyelim: Ammâ ∂a¡f-ı …alb ile ∂î…-ı
§adrın ve teva√√uşun far…ı altı vech ile olur:
Evvelkisi ∂a¡f-ı …alb √üznün mu¡iddi olur ve teva√√uş πa∂abın mu¡iddi
olur. Mu¡idd o şey™dir ki bir emrin √u§ûlü o şey™e mu√tâc ola ve o şey™siz o
emr bulunmaya ve o emr ile o şey™ vücûdda cem¡ dahi olmaya, «u†uvât gibi,
zîrâ yürüyen kimselerin adımlarından ve «u†velerinden ikinci «u†ve mevcûd
olmaz evvel «u†ve mevcûd [62b] olmadıkça ve evvel «u†ve ile ikinci «u†ve
ma¡an vücûdda cem¡ dahi olmazlar belki evvel «u†ve zâil olur ve ikinci
«u†ve mevcûd olur ve ke≠âlik «u†ve-i &âniye ile «u†ve-i &âli&e bu …ıyâs üzere
olurlar. Pes ∂a¡f-ı …alb olmadıkça √üzn √âdi& olmaz velâkin ∂a¡f-ı …alb
olmayan kimsede πa∂ab bulunur, §adrı ∂ayyi… ve πayr-i münşeri√ olmak
√asebiyle. Ke≠âlik §adrı münşeri√ olup ∂î…-ı §adrı olmayanlarda πa∂ab
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bulunmaz lâkin ∂a¡f-ı …albleri √asebiyle ∂a¡f-ı …albi olan münşeri√ü’§-§adr
kimselerde min-πayri πa∂ab √üzn bulunur.
Ve altı far…ın ikincisi ∂a¡f-ı …alb bedeni olan emr-i me«ûfa …ıyâsla olur
ve teva√√uş-ı nefsânî olan emr-i muva√√işe …ıyâsla olur.
Ve far…-ı &âli& levâzımları cihetinden olan far…tır. ∞a¡f-ı …albi olan kimselere «avf eyledikleri emrin vücûdunda √arâret-i πarîziyyesinin «umûdu
ve sönmesi ve bürûdetin istîlâsı ¡ârı∂ olur. ∞î…-ı §adrı ve teva√√uşu olan
olan kimselere emr-i muva√√işin vücûdunda √arâret-i πarîziyyeyi iş¡âl ve
isti¡mâli ¡ârı∂ olur.
Dördüncü far… ∂a¡f-ı …albi olanlar hereb ve firâr ederler ve ∂î…-ı §adrı
olup teva√√uş edenler mu…âvemete ta§addî ederler, hereb etmezler ya¡nî
kaçıp firâr etmezler.
Ve beşinci far… ∂a¡f-ı …albi olanlarda iki infi¡âl olur, biri te™e≠≠î ve biri
mübâ¡adeye ya¡nî o korktuğu nesnelerden uzak olmağa iştiyâ…ları olur ve
∂î…-ı §adr ve teva√√uş erbâbında infi¡âl-i vâ√id olup mu…âvemet eder.
Ve altıncı far… ∂a¡f-ı …albi olanların ervâ√ı ra…î… olup ∂a¡f ri……at-i rû√a
tâbi¡ olur ve ∂ayyi…u’§-§adr olanların ervâ√ı πalî@a olup teva√√uş ve §adrın
∂î…ı ra√un πıl@atine tâbi¡ olur.
Bu ≠ikr olunanlar ∂a¡f ile §adrın ∂î…ı beyninde olan furû…-ı sitte idi,
ammâ istişrâ√-ı §adr ile …uvvet-i …alb arasında far… iki vech ile olur:
Far…-ı evvel budur ki …albi …avî olan kimse umûr-ı hâileye ve mehâlike
i…dâm eder, ammâ mücerred §adrı münşeri√ olmakla i…dâm √â§ıl olmaz.
Far…-ı &ânî …uvvet-i …alb ba¡∂ı kerre mifrâ√ olmaz ve inşirâ√-ı §adr her
bâr mifrâ√ olur.
“Mifrâ√” i√timâli vardır ki “mi§bâ√” gibi ism-i âlet olup âlet-i fera√
demek olur veyâ«ûd “midrâr” gibi mübâlaπa §îπalarından olup ke&îrü’l-fera√ demek ola. ¡Allâme’nin kelâmı müntehî oldu. Yine tercümeye şürû¡
eyleyelim:
Ve ≠ikr olunan a√dâ&-ı nefsâniyye ve √arekât-ı nefsâniyye …abîlinden
olur a√lâm ve menâmât ya¡nî uykuda görülen rü™yâlar192 dahi √arâret ve
192 Kibâr-ı tâbi¡înden ve mu¡abbirînin imâmı İbn Sîrîn, Ebû Hüreyre’den rivâyet
eder, peyπamberimiz buyurur: ِ ِإ َذا ا ْ َــ َب ا َّ َ ــא ُن َــ َ َכــ ْ َ ْכــ ِ ُب ُر ْؤ َــא ا ْ ُ ْ ِ ــ ِ َو ُر ْؤ َــא ا ْ ُ ْ ِ ــ
ْ
َ
אن ِ ـ ْ ا ُّ ـ َّ ِة َ ِ َّ ـ ُ َ َ ْכ ـ ِ ُب
َ  ُ ـ ْ ٌء ِ ـ ْ ِ ـ َّ ٍ َوأَ ْر َ ِ ـ َ ُ ـ ْ ًءا ِ ـ ْ ا ُّ ُ ـ َّ ِة َو َ ــא َכİbn Sîrîn der ki ammâ
ُ
ben derim ki rü™yâ üçtür, biri √adî&-i nefstir ve biri ta«vîf-i şey†ândır ve üçüncüsü
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bürûdete ve yübûset ve ru†ûbete delâlet eder, me&elâ mizâcında √arâret
olanlar menâmlarında kendilerini âteşte ısınır ve güneşte güneşlenir görürler ve bürûdet mizâcı olanlar &elc ve cemed ya¡nî kar ve buz görür yâ«ûd
kendiyi mâ-ı bârid içinde görür. Ke≠âlik her «ıl†ın §â√ibi kendi «ıl†larına
münâsib nesneleri görürler, zîrâ keyfiyyât-ı erba¡adan her hangisi o menâm
§â√ibinde πâlib ise o keyfiyyetler ve ke≠âlik a«lâ†-ı erba¡adan πâlib olanın
levni o menâm §â√ibinin ervâ√ına πâlib olur ve o ervâ√ta √âl-i menâmda
müte«ayyel olan eşbâ√ ve §uver o keyfiyyet ve o elvân üzere ta«ayyül olunur. Ve «ıl†-ı πâlibin ervâ√a πalebesinden nâşî √âl-i ya…a@ada dahi her
kimse kendide olan «ıl†-ı πâlibin †a¡mını ≠âi…asında bulur.
Ve bizim bu ≠ikr eylediğimiz nesnelerin küllîsi veyâ«ûd ek&eri a§l-ı binyede ve «al…î olan emzicenin ¡alâmâtları olur.
A√lâmın ve rü™yâların emziceye delâletleri ¡alâmetinden ma¡dûd olmayıp mül√a…âttan ¡add olunur ise ¡alâmât-ı √a…î…iyye olmak üzere ≠ikr
olunan «al…î ve cibillî cemî¡an mizâca delâlet etmiş olur. Eger rü™yânın
delâleti dahi √a…î…î edilleden sayılır ise ≠ikr olunan ¡alâmât-ı √a…î…iyyenin
ek&eri cibillî ve «al…î olur, onun için terdîd ile ≠ikr olunan ¡alâmâtın küllîsi
Allâhu ta¡âlâdan beşârettir. İntehâ. Zeynü’l-¡Arab der ki √adî&-i nefs o menâmdır
ki ya…a@ası √âl üzere meşπûl olup dâimâ o nesneyi mülâ√a@a eder, me&elâ √irfet
§â√ibleri √irfetine müte¡alli… nesneleri görür ve ¡âşı… ma¡şû…una müte¡alli… nesneleri görür. Ve ta«vîf-i şey†ân o menâmdır ki şey†ân benî âdemi ma√zûn kılmak
için me«ûf nesneler gösterir ve onunla şey†ân la¡ib eder. Ve bu iki nev¡ a√lâm ve
düş §a√î√ değildir, ammâ beşâret minallâh olan rü™yâ §a√î√ olur, melek vâsı†asıyla o beşâret …albe il…â olunur veyâ«ûd ya…a@ada olan ¡avâyı… nevmde olmamakla
nüfûs lev√e mutta§ıl olup lev√te mes†ûr olan §uverler nefste münte…ış olur. Ve
mizâca tâbi¡ olup fenn-i †ıbbda me≠kûr olanlar dahi telâ¡ub-ı şey†ân …abîlinden
olur ve o telâ¡ubu gören kimseye lâzımdır ki cânib-i yesâra tükürüp †araf-ı â«ere
ta√avvül ve şey†ândan isti¡â≠e edip rü™yâyı ketm ede, ta¡bîr ettirmeye ve kimseye
söylemeye, zîrâ rü™yâ bir †âirin ayağına mu¡alla… gibidir, kimse söylemedikçe
†ayerân eden †âir ne gûne geçer ise o rü™yâ dahi geçer ve gider ve vâ…i¡ olmaz.
Pes rü™yâ gören kimse eger o gördüğü nesneyi dâimâ mülâ√a@a üzere değil ise ve
mizâcı mu¡tedil ve gördüğü rü™yâ «a†ar-nâk değil ise o kimse rü™yâsını kendiye
«ayr …a§d edip fenn-i ta¡bîre ¡âlim kimseye na…l eyleye. Evvel-i √âşiyede ≠ikr
olan √adî&te me≠kûr “i…terebe’z-zamân”ı bu ma¡nâya √aml edip ba¡∂ılar derler ki
murâd rebî¡ va…tidir, zîrâ rebî¡de gece ve gündüz berâber olur ve mizâclar mu¡tedil olur, felâ-ma√âle görülen rü™yâlar §a√î√a olur, bu …ısma rü™yâ ta¡bîr olunur ve
bâ…îlerine a∂πâ&-ı a√lâm derler, e√âdî&-i mu«teli†e ma¡nâsına olur.
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veyâ«ûd ek&erîsi a§l-ı binyede olan emzice ¡alâmeti olur denildi. Ve Şey«‘in
kelâmından @âhir budur ki rü™yânın emziceye delâleti mer∂âsı ve mu«târı
değildir, zîrâ rü™yânın delâletini â«ere ¡azv edip “fî-mâ yu…âlu” dediğinden
mer∂âsı olmamak fehm olunur.
Ve ammâ emzice-i ¡ara∂iyye ve emzice-i πarîbenin ¡alâmetlerinden
mizâc-ı √ârr-ı πarîbeye delâlet edenler bedenin işti¡âli ve mû≠î olan iltihâbı
olur ve √ummayât ¡ârı∂a olmakla √ârr-ı πarîb mizâc §â√ibi müte™e≠≠î olmak
olur ya¡nî √arâret-i πarîbeden √ummâ √âdi& olup o √arâret §â√ibi √ummâ ile
müte™e≠≠î olur.
Ve ba¡∂ı nüs«alarda “√ammât” vâ…i¡ olmuştur, “√ammât” √ânın fet√i
ve mîmin teşdîdi ile “√ammet”in cem¡idir. “◊amme” o ¡ayn ve o çeşmedir ki o ¡aynın suyu √ârr olur ki kibrîtiyye veyâ«ûd zâciyye veyâ«ûd şebbiyye olmak √asebiyle ve mer∂â o sudan istişfâ ederler, onun için o suya
¡âlim teşbîh olunup
 ا א כאdiye √adî&-i nebevî vârid olmuştur. ◊avâşî-i
¡Irâ…iyye’de dâ«ilden ve «âricden müsa««in olan nesnelerin küllîsine
√amme ı†lâ… olunur diye ≠ikr olundu lâkin evvelâ ≠ikr eylediğimiz §a√î√tir
ve ~ı√â√’ta dahi ancak ma¡nâ-yı evvel me≠kûrdur.
Ve’l-√â§ıl o ma…ûle mâ-ı müsa««inden ta∂arrur ve te™e≠≠î √arâret-i πarîbeye delâlet eder. Ke≠âlik √arekât katında …uvvetin su…û†u ile te™e≠≠î dahi
√arâret-i πarîbeye delâlet eder, zîrâ √arekât o πarîbe √arâret ile &everân
ve heyecân eder ve √arâretin &everânı lâ-ma√âle mû≠î olur. Ve mizâcında
√arâret-i πarîbe olanların ¡a†aşı olur ve fem-i mi¡dede iltihâb olur ve ağzında
merâret ve acılık olur ve nab∂ı ziyâde serî¡ ve mütevâtir olur ve müsa««inât
tenâvülünden müte™e≠≠î olur ve müberridât tenâvülü şifâ olur ve eyyâm-ı
§ayfta √âli rediyye olur.
Ammâ πayr-i †abî¡î olan bürûdetin ¡alâmetleri ha∂mın ve ¡a†aşın …ılleti
ve mefâ§ılın istir«âsı ve √ummayât-ı balπamiyye i§âbeti ile te™e≠≠î ve
nezelât i§âbeti ile te™e≠≠î ve müberridât tenâvülü ile te™e≠≠î ve müsa««inât
tenâvülünden teşeffî olur ve şitâda √âli erde™ olur.
Ammâ πayr-i †abî¡î olan ru†ûbetin delîli bürûdetin ¡alâmetlerine ve
edillesine münâsib olan nesneler olur, edille-i bürûdet ile a¡∂âda terehhül ve istir«â ve lu¡âbın ve mu«â†ın seyelânı, ağzının ve burnunun ru†ûbetlerinin cereyânı ve seyelânı ve †abî¡atının intılâ…ı ya¡nî yürek sürmesi
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ve ra†b olan aπdiye tenâvülünden ta∂arruru ve nevmin ke&reti ve göz
kapaklarının tehebbücü ve bu mi&lli nesne o ¡alâmet-i bürûdet ile ru†ûbete
delâlet ederler.
Ammâ πayr-i †abî¡î olan yübûsetin edillesi te…aşşüf-i cild ve seher ve ¡ârı∂
olan nu√ûl193 ve ri……at ve yübûseti [olan] aπdiye tenâvülünden muta∂arrır
ve müte™e≠≠î olmak ve eyyâm-ı «arîfte esve™-i √âl üzere olmak ve ru†ûbetli
aπdiye ve evdiye tenâvülünden teşeffî ve intifâ¡ ve fi’l-√âl mâ-ı √ârrı ve
dühn-i la†îfi intişâf ve icti≠âb edip bedenin şiddet-i …abûlü ve mesâmma
sür¡at-i nüfû≠udur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u194 Fî-◊âli ¡Alâmâtı’l-Mu¡tedili’l-Mizâci195
Bundan a…dem ≠ikri mürûr eyleyen emzicelerin ifrâ† ve tefrî†i ¡alâmâtından mülte…ı† olan nesneler bi’l-cümle i¡tidâl-i mizâca ¡alâmet olur, me&elâ
√arr ve berdde ve yübûset ve ru†ûbet ve lîn ve §alâbette melmesin i¡tidâli
ve ke≠âlik levnin beyâ∂ ve √umrette i¡tidâli ve se√ane ve hey™etin simen
ve …a∂âfette ya¡nî semizlikte ve ne√âfette i¡tidâli ve simene meyelânı ve
damarlarının πâire ve la√m ile mestûre olmak ile la√m üzere @âhir ve bâriz
ve la√mdan müteberrî ve ayrı olmak beyninde tavassu† ya¡nî ne ziyâde
mestûr ve ne ziyâde âşikâr olmak ve şa¡rın …ılleti ve ke&reti ve cu¡ûdet ve
sübû†a†ı beyninde mütevassı†u’l-√âl olması ve sinn-i §ıbâda şa¡rın şu…rete
ya¡nî √umrete nâ@ır §ufrete meyelânı ve sinn-i şebâbda sevâda meyelânı ve
nevm ve ya…a@a √âllerinin i¡tidâli ve √arekâtında a¡∂ânın müvâtât ile selâmet beyninde i¡tidâli ya¡nî √arekâtında ta¡ab √â§ıl olup olmamak arasında
i¡tidâl [63a] ve ta«ayyülde ve tefekkürde ve te≠ekkürde …uvvet ve a«lâ…
ın beyne’l-ifrâ† ve’t-tefrî† tavassu†u ya¡nî tehevvür ve cübn ve πa∂ab196 ve
193 Nu√ûl ve ri……at «al…î olur ise o nu√ûl †abî¡î olur, ammâ nu√ûl sonradan ¡ârı∂ olur
ise o nu√ûl li-¡ârı∂in olur. Bu ma…âmda √arâret-i πarîziyyeye delâlet eden nu√ûl-i
¡ârı∂îdir, «ul…î olan değildir, binâen ¡aleyh ¡ârı∂î olan nu√ûl diye …ayd olundu.
194 Tercüme nüshalarda sehven “el-Fa§lu’l-»âmisü” yazılmıştır, düzelttik.
195 ¡Allâme’nin nüs«asında ve †ab¡ ile olan nüs«alar “Fî √â§ıli ¡alâmâtı’l-mu¡tedili”
vâ…i¡ olmuştur ve nüs«a-i sul†âniyyede “Fî √âli ¡alâmâtı’l-mu¡tedili” vâ…i¡ olmuştur. İki nüs«ayı dahi tevcih …âbildir.
196 Râπıb-ı I§fahânî ±erî¡a adlı kitâbında der ki πa∂ab insânda bir nâr-ı müşte¡ildir ve
a√vâl-i nâs πa∂abda mu«telif olur. Nâsın ba¡∂ısını «âr «âşâk gibi serî¡an telehhüb
eder ve serî¡an «umûd eder ve söner ve ba¡∂ısı dahi ümmü πaylân gibi teva……udu
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«umûd ve ri……at ve …asâvet ve †ayş ve ve…âr ve tîh mi&lli ef¡âlde tavassu†
i¡tidâl-i mizâca delâlet eder.
Bu ≠ikr olunan a«lâ…tan her ikisi tertîb üzere müzdeviclerdir, her zevcin
evveli ifrâ† ve â«eri tefrî†tir, beynehümâda olan vasa† onlardan a«≠ olunur.
İfrâ† ve tefrî† √arâret ve bürûdete delâlet eder, beynehümâda olan vasa†
i¡tidâle delâlet eder. Me&elâ tehevvür …uvve-i πa∂abiyyenin ifrâ†ı olup
√arârete delâlet eder ve cübn …uvve-i πa∂abiyyenin tefrî†i olup bürûdete
delâlet eder ve beynehümâda olan elbette i¡tidâle delâlet eder. Ve bu …ıyâs
üzere olur πa∂ab ile «umûd ve ri……at ile …asâvet-i …alb ya¡nî …albin πıl@ati ve †ayş ile teyyâh ya¡nî yeğnicek olmak ve mütekebbir olmak; ve…âr bu
≠ikr olunan ifrâ† ve tefrî†in vasa†ıdır ve elbette o vasa† ve…âr-ı i¡tidâle delâlet eder. Ve ef ¡âlin tamâmı dahi i¡tidâl-i mizâca delâlet eder. Ef ¡âl-i †abî¡iyenin tamâmı me&elâ şehveti «âmide ve sönük olmayıp ve &everânı ve ifrâ†-ı
heyecânı dahi olmayıp beynehümâda mu¡tedil olmak ile olur. Ve i¡tidâlde
ha∂m ceyyid olur ve nümüvvü va…tiyle olur ve beyne’n-nümüvv ve’l-in√ı†â†
zamân-ı vu…ûfu †avîl olur ve nevm ve ya…a@ası mu¡tedil olur ve bedeninden
«âric olan fu∂ûl keyfiyyet ve kemmiyyet cihetinden mu¡tedil olur.
Bu ≠ikr olunan ef ¡âl ef ¡âl-i †abî¡iyye idi, ammâ mu¡tedilü’l-mizâc olanların ef ¡âl-i √ayvâniyyesi ya¡nî …uvâ-yı √ayvâniyyeye tâbi¡ olan fi¡lleri o mi&lli
kimselerin πa∂abı serî¡ olmaz ve πa∂abı ba†î™ dahi olmaz. Ve bâ…î a¡râ∂-ı u«ar
dahi bu …ıyâs üzere olup mütevassı†u’l-a¡râ∂ olur velâkin sürûra müte¡alli…
olan ∂a√ik ve neşâ† gibi nesneler ziyâde olur ve nab∂ları ¡a@îm ve §aπîr arasında mütevassı† olur ve sür¡at ve bu†™da dahi nab∂ı mütevassı† olur ve nab∂
…avî cânibine mâil olur. Ve mu¡tedilü’l-mizâcın ef ¡âl-i nefsâniyyesine sâbı…ta
işâret olunup ta«ayyül ve tefekkür ve te≠ekkürleri …avî olur diye ≠ikr olmuş idi.
ba†î™ olur ve «umûdu dahi ba†î™ olur ve ba¡∂ısının teva……udu serî¡ olur ve «umûdu
ba†î™ olur ve ba¡∂ı â«erin teva……udu ba†î™ olur ve «umûdu serî¡ olur ve …ısm-ı a«îr
bâ…îlerinden ma√mûddur. Terk πayr-i muta∂ammın olmaz ise bu i«tilâf ba¡∂ı
kerre mizâca tâbi¡ olur ve ba¡∂ı kerre mu¡tâda tâbi¡ olur, zîrâ ba¡∂ı nâsa sükûn,
hüdüvv mu¡tâd olur ve o sükûn mu¡tâdı olan kimseye ≠elûl derler ve heyyin ve
leyyin dahi derler. Ve ba¡∂ı nâs †ayş ve inzi¡âcı mu¡tâd eder, «afîf olur, ednâ †ârı…
ile √iddetlenir, ¡âvîler gibi «afî ayak §adâsını istimâ¡ eyledikte dostu ve düşmanı
far… eylemeden ¡avâ eder. Ve nâsın πa∂abda esra¡ı §ıbyân ve nisvândır, ∂ucrette
ek&eri meşâyı«tır. Ve şecâ¡atte nâsın a¡@amı πay@ını ka@m edenlerdir, …âlallâhu:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َ َوا ْ َכא ـ َ ا ْ َ ْ ـ َ َوا ْ َ א ـ َ َ ـ ِ ا َّــאس َوا َّ ُ ُ ـ ُّ ا ْ ُ ْ ـ
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Ve i¡tidâl-i mizâcın bir ¡alâmeti dahi ef¡âlin §ı√√atidir ve nümüvvün cevdeti ve sür¡ati ve zamân-ı vu…ûfu ve †avîl olup in√ı†â†ı a«≠ı
ba¡îd olmasıdır. Ve mu¡tedilü‘l-mizâcın a√lâmı ve rü™yâsı le≠î≠ olur,
revâyi√-i †ayyibe ve a§vât-ı le≠î≠e ve mecâlis-i behice vü behiyye ile
me™nûs olur. Ve i¡tidâl-i mizâc §â√ibi nâsa mu√abbeb olur ya¡nî nâs
onu severler ve mu√abbet ederler ve †ul…u‘l-vech olup yüzünde †alâvet
ve √alâvet olur ve heşş olup mülâyim ve se«î olur ve †a¡âm ve şarâba
şehveti i¡tidâl üzere olur ve kebid ve mi¡dede istimrâsı ve ha∂mı ceyyid
olur. Ve πıdânın a¡∂âya müşâbeheti ceyyid olup mütenâsibü‘l-a¡∂â
olur ve mecârî-i a¡∂âdan ve me«âric-i mu¡tâdeden fu∂ûlün inti…â∂ı ve
indifâ¡ında √âl mu¡tedil olur.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-¡Alâmâtı Men Leyse
bi-Ceyyidi’l-◊âli Fî-»ıl…atihi
»ıl…at-i a§liyyesi ceyyidü‘l-√âl olmayan kimselerin a¡∂âsının mizâcları
müteşâbih olmaz belki a¡∂â-i re™îseleri mizâcları arasında mu¡ânede olur,
me&elâ a¡∂â-i re™îsesinin biri √arârette i¡tidâlden «urûc eder ve â«eri
i¡tidâlden bürûdette «urûc eder ve biri ru†ûbette ve biri yübûsette «urûc
ederler. Kaçan bir kimsenin binyesi ve «ıl…ati mütesâviye olmasa o
kimsenin mizâcı redî olur √attâ fehminde ve ¡a…lında dahi redâ™et olur.
Binyeleri mütenâsib olmayıp «ıl…atleri πayr-i †abî¡î olmamak bu vech ile
olur, me&elâ ¡a@îmü’l-ba†n olur ve parmakları kısa olur ve yüzü müstedîr
olur ve başı ve hâmesi πâyet büyük olur veyâ küçük ve §aπîr olur ve cebhesi ve vechi ve boynu ve ayakları la√îmler olur ya¡nî ≠ikr olunan a¡∂âları
etli olur. Ve yüzü ke&ret-i la√m √asebiyle bir dâirenin nı§fı gibi olur. Ve
eger o yüzü değirmi ve nı§f-ı dâire gibi olan kimsenin iki fekki ve altta
ve üstte olan çeneleri kebîr ve büyük olup †ûlü ziyâde olursa o değirmi
yüz ile çenelerin mübâyeneti ve i«tilâfı ziyâde olur, beynehümâda tenâsüb olmaz. Ke≠âlik re™s ve cebhesi müstedîr olup yüzü ziyâde uzun ve
ra…abesi ya¡nî boynu ziyâde πalî@ ve kalın ve gözlerinin √areketi belîd
olan kimseler dahi «ayrdan nâsın eb¡adı olur.
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¡Allâme …ıyâfetin197 √a……ında bas†-ı kelâm edip evvelen on ¡aded …avâ¡id
≠ikr eder ba¡dehu fürû¡âtını beyân eder ve ¡ilm-i ketifin şurû†unu ve e&er
ile ya¡nî bir √ayvânın izi ile ba¡∂ı √ükm bilindiğini ve se√âbın ev∂â¡ından
ma†arın vu…û¡u ve ¡adem-i vu…û¡u bilindiğini ziyâde taf§îl edip √ikâyât-ı
πarîbeler na…l eder lâkin ta†vîlde melâl olup ve icmâlen bilinmesinde
fevâid-i ke&îre olmakla biz icmâlen ≠ikr edelim, zîrâ ¡ilm-i …ıyâfete ba¡∂ı
a√kâmda eimme-i dînden İmâm Şâfi¡î √a∂retleri mürâca¡at eder. Ve eimme-i ◊anefiyye istinbâ†-ı a√kâmda her ne …adar o ¡ilme i¡tibâr eylemezler
ise mâ-¡adâ «u§û§ta fâidesini dahi inkâr eylemezler. Ve bu bâbda e√âdî&-i
merviyye dahi vardır:
Mine’l-Far…i İle’l-¢ademi Her ¡U∂vun Delâleti Bu Vechler İle Olur:
Baş tüyünün mülâyim olması cübne ya¡nî korkak olmağa, «uşûneti
şecâ¡ate delâlet eder.
Ve cebhenin eğrimi olmayıp bilâ-πu∂ûn olduğu «u§ûmete mu√ibb ve
müşâπıb olmağa delâlet eder. Ve πu∂ûnu ke&îr olmak §alif olup kendide
olmayan nesneler ile temeddu√ ve tekebbür etmeğe. Ve cebhenin küçüklüğü cehline delâlet eder ve cebhenin büyüklüğü keslân ve πa∂ûb olduğuna
delâlet eder.
Ve kaş tüylerinin ke&reti hümûm ve πumûmun ke&retine ve kelâmının
fesâdına delâlet eder. Ve kaşların §udπ câniblerine imtidâdı mübâhî ve müfâ«ir
ve §alif ve mütekebbir olduğuna delâlet eder. Ve kaşların enf cânibinde esfele
meyl edip §udπ cânibinde fev…e meyli ebleh olduğuna delâlet eder.
Ve gözlerin büyük olduğu belîd ve keslân olmağa delâlet eder. Ve gözleri çukur ve πâir olduğu «abî& ve mekkâr ve bâ†ını redî olmağa delâlet
197 ◊âşiye-i Hidâye’de Ekmelüddîn der ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem
√a∂retleri bir gün ◊a∂ret-i ¡Âyişe ra∂ıyallâhu ¡anhâ √ücresine dâ«il oldu ve
Resûlullâh’ın sürûrundan esârîr-i vechi leme¡ân eder idi. Resûlullâh buyurdu: Yâ
¡Âyişe, bilir misin ki Mücezzir-i Müdlicî nâm …âyif, Üsâme ve babası Zeyd üzere dâ«il oldu ve onlar bir yerde yatarlardı, başları örtülü ve ayakları açık idi. O
…âyif ayaklarına na@ar edip dedi ki “Bu ayakların §â√ibinin ba¡∂ıları ba¡∂ılarından tevellüd eylemiştir.” el-√adî&. Pes Şâfi¡î buyurur ki …ıyâfet delîl-i şer¡î olmasa bu kelâma binâen Resûlullâh i@hâr-ı sürûr eylemezdi belki inkâr ederdi.
◊anefiyye derler ki ¡Arab, ◊a∂ret-i Üsâme’nin nesebine †a¡n ederlerdi ve ¡Arabın
†a¡nı …âyifin «aberi ile mündefi¡ olduğundan mesrûr oldu ve fi’l-√a…î…a sened
şer¡î değildir.
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eder. Ve gözler şâ«ı§a ve mürtefi¡a olmak câhil, ve…ı√ olmağa delâlet eder.
Ve gözleri küçük olup bâriz ve @âhir olduğu ve…â√atine delâlet eder.
Ve gözlerin siyâhı ve karası şedîd olup kuzgun siyâhı gibi olmak cebân
ve korkak olmağa delâlet eder. Ve gözlerde olan √umret-i şedîde πa∂ûb
olmağa delâlet eder. Ve gözlerinin levni ≠ür…ate veyâ«ûd …alîl beyâ∂a
meyli cebân olmağa delâlet eder velâkin ≠ür…atinden murâd ≠ür…at-i a§liyye
değildir belki ≠ür…at-i √âdi&edir. Ve gözlerinin mu∂†aribe ve müte√arrike
olup levni ednâ §ufret üzere olur ise cebân olmağa delâlet eder. ¡Ayn-ı
zer…â ya¡nî gözler gök olup zür…atine §ufret-i tesîre karışmakla za¡ferânda
boyanmış gibi olur ise redâ™et-i a«lâ…a ya¡nî «uyları fenâ olmağa delâlet
eder.
Ve gözlerin e†râfında no…†aların ke&îr olduğu şerre delâlet eder. Gözlerin √ade…ası levninde §ufret ile sevâd karışık olur ise ve altun gibi olup
≠ehebiyye olur ise …attâl ve seffâk-ı dimâ olmağa delâlet eder. Ve gözleri
√u∂rete mâil zer…â olur ise câyir ve şirrîr olmağa delâlet eder. Ve gözleri
küçük ve berrâ… olmak şeba…a ya¡nî ke&ret-i cimâ¡a delâlet eder. Ve na@arı
§ıbyân na@arı gibi olmak fera√ı ve sürûru çok olup ¡ömrü uzun olmağa
delâlet eder.
Ve cefnin iltivâsı ve inkisârı ke≠ib ve √um…a ve mekre delâlet eder.
Na@arın √iddeti ve gözün sür¡at-i √areketi lı§§ ve mekkâr olmağa delâlet eder. Ve gözlerin √areketi ba†î™e olup ke-enne câmid ve donmuş gibi
olmak fikr §â√ibi olmağa delâlet eder. Ve bir nesneye na@arın devâmı cübn
ve «avfa delâlet eder. [63b] Ba…arın ¡aynına müşâbih olan gözler cehl
ve √amâ…ata delâlet eder. Göz §aπîr olup √areketi «afîf ve †arfın ke&reti
redâ™et-i bâ†ına …aviyyen delâlet eder.
Ve burnunun ucu ince ve da…î… olmak πavπâya ve «u§ûmete mu√abbeti olmağa ve †ayyâş ve «afîf olmağa delâlet eder. Burnu büyük ve etli
ve mümtelî olmak fehmi …alîl olmağa delâlet eder. Ve burnu uzun ve
ince olmak †ayyâş, «afîf ve …alîlü’l-¡a…l olmağa delâlet eder. Ve burun
&u…besinin infitâ√ı ziyâde olmak πa∂ûb olmağa delâlet eder. Ve burnu
büyük olmak «ayrı …alîl olmağa delâlet eder. Ve burun ta…avvüse ya¡nî yay
gibi eğrilmeye cebheden ibtidâ eylese o kimsenin ve…â√atine delâlet eder.
Ve burnun ¡um…u ziyâde ve nâ√iye-i cebheden müstedîre olup bu istidâre
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ile fev… cânibine mâil olsa şeba…198 olmağa delâlet eder. Burnu yatsu olup
ef†as olmak dahi şeba… olmağa ve mu√ibb-i nikâ√ olmağa delâlet eder.
Femi vâsi¡ olmak şecâ¡ate delâlet eder. Ve şefehleri πalî@ ve kalın olmak
ke&îrü’l-mara∂ olmağa delâlet eder. Ve şefehlerin ra…î… olup va…t-i ilti…âda müster«î olması ve şefe-i ¡ulyânın şefe-i süflâ üzerine su…û†u ebleh
olmağa delâlet eder. Ve şefehler ¡a@îme olup şefe-i süflânın esfele müster«iye olması câhil ve keslân olmağa delâlet eder. Ve şefehler ra…î…a olup
ve …a§îre olmakla dişler tamâmen örtülmeyip açık kalsa …aviyyü’l-…uvve
olmağa delâlet eder.
Ve nâb dişlerinin uzun olması nehem ya¡nî †a¡âma şehveti ziyâde olmağa
delâlet eder. Ve dişlerin seyrek olması ∂a¡f-ı binyeye delâlet eder.
Ve yüzü √âli πa∂abda olan kimsenin yüzü gibi olması πa∂ûb olmağa
delâlet eder. Ve yüzü sekrân yüzü gibi olması sekere mu√ibb olmağa delâlet
eder. Ve yüzü «aclân yüzü gibi olması ke&îrü’l-√ayâ olmağa delâlet eder.
Ve yüzü la√îm olmak câhil ve keslân olmağa delâlet eder. Ve yanaklarında
la√m ziyâde olmak câhil ve keslân olmağa delâlet eder. Ve yanakların na√îf
olması mühtemm bi’l-umûr ya¡nî ma§la√atları tefekkürü ke&îr olmağa delâlet eder. Yüzünün istidâresi şedîde olmak câ√il ve √a…îrü’n-nefs olmağa
delâlet eder. Ve yüzü büyük olmak keslân olmağa delâlet eder. Ve yüzü
§aπîr olmak «abî& ve mellâ… ya¡nî temellu…u ziyâde olmağa delâlet eder.
Ve yüzü …abî√ü’l-man@ar olmak rediyyü’l-«ul… olmağa delâlet eder, onun
için kişi √avâyicini gökçek kimselerden †alebe emr olunup “U†lubû’l-«ayre
¡inde √ısâni’l-vücûh” buyuruldu. Ve yüzü uzun olmak ve…â√ate delîldir.
Ve §udπları müntefi«a ve evdâcı ya¡nî şah damarı mümteli™e ve dolu olan
kimse πa∂ûb olur.
Ve …alîlü’∂-∂a√ik olmak mü∂âdd ve mu«âlif olup bir kimsenin ¡ameline
râ∂î olmamağa delâlet eder. Ve ke&îrü’∂-∂a√ik olmak me§âli√ ve umûrda
¡inâyesi …alîl olmağa delâlet eder, ¡â…ıbet-i kârı fikr eylemez. Ve ∂a√iki va…tinde su¡le ya¡nî öksürük ve rebv ve tevâtür-i nefes a«≠ eylemesi ve…â√ata ve
mutasallı† olmağa delâlet eder. Ve ∂a√iki ¡âlî olmak ve…â√ate delâlet eder.
Ve kulakları ¡a@îm olmak †ûl-i ¡ömre delâlet eder ve cehle dahi delâlet eder. Ve §avtı πalî@ ve cehveriyyü’§-§avt olmak şecâ¡ate ve mekkâr
198 “Şeba…” şehvet-i cimâ¡iyyesi ke&îr olmaktır.
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olmağa delâlet eder. Ve kelâmı ¡âlî olmak müte¡assif olmağa delâlet eder
ya¡nî √a……ı …abûl eylemez. Ve sür¡at-i kelâm …uvvet-i fehme delâlet eder.
Ve kelâmı mün«afi∂ olup yap yap söylemek πayr-i ¡asûf olup √a……ı …abûl
etmeğe delâlet eder. ~avtı †avîl olmak himmeti redî olmağa delâlet eder.
Ve §avtı &a…îl olmak bı†nete raπbeti ziyâde olmağa delâlet eder. ~avtında
πunne olmak ya¡nî §avtı √ayşûmundan gelmek √asûd olup şerri ı∂mâr ve
i«fâ etmeğe delâlet eder.
Ve la√mı ke&îr ve §alâbetli olmak belîd olmağa delâlet eder. La√mı i¡tidâl üzere olup ve mülâyim olmak †ab¡ ve fehmin cevdetine delâlet eder.
Ve ke&ret-i la√m ile la√mın leyyin ve müterehhil ve müster«î olması dişi
mizâcında olmağa delâlet eder. Bedeni …a∂îf ya¡nî na√îf olup kemikleri
…avî olmak §ayd ve şikâra mu√ibb olmağa delâlet eder. Ve «â§ıresi ya¡nî
beli ince ve da…î… olmak …avî olup elem verici nesnelere §abûr olmağa
delâlet eder. Ba†nı kebîr olmak mu√ibb-i nikâ√ olmağa delâlet eder. Ve
ba†nının na@îf olması ¡a…lın cevdetine delâlet eder. Ve ba†n üzere şa¡rın
ke&reti cebân olmağa delâlet eder.
Eyegü kemiklerinin ri……ati ve inceliği ∂a¡f-ı …albe delâlet eder. Eyegü
kemikleri …avî olup &i«anı ve kalınlığı mu¡tedil olmak …uvvete delâlet eder.
Ve eyegü kemikleri ≠ikr olunanın «ilâfı üzere olmak ∂a¡fa delâlet eder. İki
cânibleri müntefi« gibi olup mümtelî ve dolu olmak πa&&u’l-kelâm ve fâsidü’l-kelimât olmağa delâlet eder. Göbeğinden …assa varınca …adar ma√alli
…asstan ¡unu…a varınca …adar olan ma√allinden a¡@am olmak nehim ve
ke&îrü’l-ekl ve …alîlü’l-√iss olmağa delâlet eder. Ve …assı ¡a@îm ve mefâ§ılı
…aviyye olmak …uvveti …aviyye olmağa delâlet eder ve bunun ∂ıddı …uvvetin
∂ıddına ve ∂a¡îf olmasına delâlet eder.
Ve ≠irâ¡ın †avîl olup √attâ iki keffleri rükbelerine ve dizlerine vâ§ıl
olmak nefsin kibrine ve mütekebbir olmasına ve câh ve riyâsete mu√abbeti
olmağa delâlet eder. Ve ≠irâ¡ları cidden …a§îr olmak cebân ve şirrîr olmağa
delâlet eder. Kefflerin ve ellerin la†îf ve yumuşak olması sür¡at-i fehme
delâlet eder. Ve keffin …a§îr olması √um…a delâlet eder. Keffin cidden da…î…
olması selâ†a† ve ru¡ûnete ya¡nî √amâ…ata ve nâsa dil uzatmağa delâlet
eder. Ve parmaklar kısa olmak kebidin küçük olmasına delâlet eder. Ve
@ahrın ya¡nî arkanın büyük olması terkîbin …uvvetine delâlet eder. Ve arka-
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nın enli olması şiddete delâlet eder. Ve @ahrın in√inâsı sû™-i «ul…a delâlet
eder. Ve @ahrın istivâsı ¡alâmet-i ma√mûde olur. ~adrın ¡a@îm ve tecvîfinin
geniş ve boynun §aπîr olması şecâ¡ate delâlet eder.
Ve iki uylukların etli ve mümteli™e olması nefsinin ∂a¡îfe olmasına
delâlet eder. İki elyeleri ya¡nî ma…¡adenin iki †arafında olan kaba etleri
büyük olmak cebân ve keslân olmasına delâlet eder. Ve elyelerin la√mları …alîle olmak a«lâ…-ı rediyyeye delâlet eder. Ve sâ…ların πalî@ ve
kalın olması belâhete ve ve…â√ate delâlet eder. Ve sâ…ında ¡a§abın πalebesi cidden …avî ve √arekete §abûr olmağa delâlet eder. İki sâ…ları da…î…
ve †avîl olmak †ayyâş ve «afîf olmağa delâlet eder. Ve ayakları la√îm ve
etli olması sû™-i fehme delâlet eder. ¢ademin le†âfeti hezli ve mizâcı ke&îr
olmağa delâlet eder. Ve …ademin inceliği cebân olmağa delâlet eder.
Ve …ademin πıla@ı şecâ¡ate delâlet eder. Ve parmaklar ve tırnakların
mu¡a……afe ve eğrimli olması ve…â√ate delâlet eder. Ve ayak parmaklarının ba¡∂ısı ba¡∂ısına mülte§ı… olması cebân olmağa delâlet eder. Ve
«u†âların ya¡nî adımların geniş olması mennân olmağa delâlet eder. Ve
«u†velerin serî¡a ve …a§îre olması ¡acûl olup umûru …a§dı mu√kem ve
metîn olmamağa delâlet eder.199
¡Allâme der ki bu ≠ikr olunan edilleler delîl-i ya…înî olmayıp ve belki
delîl-i @annî dahi olmamakla bu ma…ûle edillede delîl-i vâ√ide ve iki üç
delîle i¡timâd olunmaz, ke&ret-i edille olmak lâzımdır ki biri biri ile te¡â∂u∂
ve te…avvî edip medlûllerine delâletleri ma@nûn ola. Ve lâzımdır ki …ayyâf
olan kimsenin ya¡nî …ıyâfet ile ve ≠ikr olunan a¡∂âların hey™âtı ve ef ¡âli
ile istidlâl eyleyen kimsenin firâseti …aviyye ola ve mübâşeret ve tecâribi
ve…âyi¡-i nâsa ı††ılâ¡ı ve √avâss-ı @âhire vü bâ†ınesinin …uvveti ola.
Ve bu ≠ikr olunan istidlâl …abîlinden olur se√âbdan ve berî…ten ma†arın
mecî™i va…tini isti«râc eylemek ve nücûmla mesâlik-i mechûlede ve †uru…-ı
199 Ma¡lûm buyurula ki bu ¡alâmetlerin delâletleri §a√î√a olduğu ta…dîr üzere o ¡alâmet §â√ibinde o nesneler cibillî olup meyl-i †abî¡î olduğuna delâlet eder, bi’lfi¡l mevcûd olmak lâzım değildir. Me&elâ seyyi™ü’l-«ul… olan kimse hidâyet-i
◊a……’a ma@har olup √asenü’l-a«lâ… olur lâkin ba¡∂ısının tebeddülü müte¡assir
olur, ru¡ûnet, √um… gibi. I§fahânî √ikâye eder ki ◊a∂ret-i ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâma bir
a√ma… getirdiler ve rüşdüne teveccühin recâ ettiler. Ve buyurdu ki “Bi-i≠nillâhi
meyyiti i√yâ ve ekme ve abra§ı sağaltırım lâkin eblehi irşâd eyleyemem!”
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mu«telifede ve leyâlî-i mu@limede berr ve ba√rde ihtidâ edip †arî…-i câddeden ayrılmamak.200 Ve bu ma…ûle firâset ek&eriyyâ ¡Arabda bulunur.
A«bârına [64a] i¡timâd olunan kimsenin biri √ikâye eder ki bir cemâ¡at
ile beriyyede cem¡ olduk ve içlerinde bu bâbda firâseti olan bir kimse var idi.
O kimse mahâretini i@hâr …a§d edip bir ernebin ya¡nî tavşanın izine ittibâ¡
edip dedi ki “Bu izin §â√ibi tavşan dişidir ve √amli dahi vardır, bu sâ¡atte
o erneb-i √ublâyı bulup size isti«râc eylerim.” Pes o ize tâbi¡ olup gitti ve
ernebi isti«râc eyledi ve o ernebin gebe olduğunu müşâhede eyledik.
Ve √avâsslarının ve firâsetlerinin …uvveti olanların biri dahi Tatar yedlerinde esîr iken firâr edip «avfından câddeye sülûk edemeyip berârîden ve
§a√râlardan ve meslûk olmayan ma√allerden türâbı şemm ederek selâmete
vu§ûlünü na…l eylediler.
Ve bu ma…ûle firâset √ayvânda dahi bulunduğunu müş¡ir İmâm Fa«rüddîn er-Râzî sergü≠eştini na…l eder ki bulunduğu …âfile bir hafta mi…dârı
†arî…lerini yitirip cibâl-i şâmi«ât ve tilâlde ve §u¡ûbetli ¡a…abelerde helâk
olmaları ve ¡adem-i «alâ§ları müte¡ayyin oldukta bir ibil-i herime ya¡nî bir
müsinn deve teseyyüb ve irsâl olunup o devenin e&erine ve izine tebe¡iyyet
ile «alâ§ olduklarını √ikâye ederler.201
Teferrüs †arî…iyle mechûlâtı bildiren ¡ulûmun biri dahi ¡ilm-i ektâftır.
Ketifin mâhiyyeti teşrî√ bâbında ≠ikr olundu, Türkîce kürek kemiği derler,
omuzda olur; o fennde mâhir olan kimseler o kemiğe na@ar edip sene-i
âtiye ve ucuzluk olacağını veyâ«ûd …a√† olacağını ve √urûb olacağını
veyâ«ûd √urûb olmayacağını ve bu mi&lli nesneleri isti«râc ederler lâkin
bu isti«râcda birâz şurû† vardır:
200 ◊attâ na@m-ı kerîmde vâ…i¡ olan ون
َ ُ ∂ َو ِא َّ ْ ــ ِ ُ ــ ْ َ ْ َــamîrini Bey∂âvî, ¢ureyş’e
ircâ¡ eder ve necmden cins-i necm murâd eder lâkin Süddî der ki necmden murâd
¿üreyyâ ve Benâtu Na¡ş ve Fer…adân ve Cedy’dir, bunlar ile †arî…e ihtidâ olunur.
Ve Ebü’l-Ley& necm ile murâd Cedy ile Fer…adân’dır, bunlar ile berr ve ba√rde
†arî…e ihtidâ olur diye ta«§î§ eder. Ve bu ihtidâdan murâd âletsiz nücûmun leme¡ânı ve mevâ∂i¡ √asebiyle ve mücerred firâset ile olanlardır, ammâ ¡Arabın
mâ-¡adâsı âlet ile bilirler.
201 Kirpi dedikleri √ayvân rûzgârdan i√tirâz üzere olmakla yarınki gün şar…î yel eseceğini emâre ve ¡alâmetinden i√sâs edip mebîtinin kapısı şar…a meftû√ ise bu
günde şar…î kapıyı kapar ve πarba kapı açar ve o √âli görenler şar…î yel eseceğini
bilirler. O √ayvânın bu a√vâli kütüb-i mu¡teberede mes†ûrdur.
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Evvelkisi mes™ûlün lehe ve su™âlün ¡anha √în-i ≠eb√te niyyet oluna.
İkincisi o ≠eb√ …amerin nûru ziyâdeliğinde ola.
Üçüncüsü mes™ûlün leh ve πanemi ≠eb√ eden kimse †âhirler ola ve
libâsları dahi na@îf ola.
Dördüncüsü ≠eb√ bir rav∂ada ya¡nî bir bâπçede ve mâ-ı cârî …urbünde
ola.
Beşincisi o πanem şeyy ve biryân oluna.
Altıncısı ketif-i eymen a«≠ oluna.
Yedincisi me™«û≠ olan ketif-i eymen la√mdan tan@îf oluna ya¡nî o kemiğin üzerinde la√m ve şa√mdan e&er kalmayıp ta†hîrinde mübâlaπa oluna.
Sekizincisi o me™«û≠ olan ketife bıçak veyâ«ûd sâir √adîd ve demire
müte¡alli… nesne dokunmaya.
Dokuzuncusu ketif o √ayvân tamâm şeyy olup tezeyyüm ve teherrî
etmekle mefâ§ılları ayrıldıktan sonra a«≠ oluna.
Onuncusu ketifi o vech ile a«≠ eyleye ki ketifin zâide olan sa†√ı kendi
yüzü cânibine ve müvâcehesine ola ve zâidede olmayıp müstevî olan sa†√ı
şemsten cânibe ola.
İşbu on şar†a mürâ¡âttan sonra o kimse teftîşinde mübâlaπa ede, emârât
ve ¡alâmât ve ru…ûm ve eşkâline ve devâir ve no…†alarına di……at na@ar
eyleye ve a«≠-ı ¡alâmâtta cidden ihtimâm eyleye, zîrâ bu ¡ilm ile mechûlâtı
isti«râc bu vech ile olur. Ve bu ¡ilm mübâşeret ve mümâresetin ke&reti ve
…uvvet-i bâ§ıranın …uvveti ve …uvvet-i √âfı@anın şiddetiyle √â§ıl olur.
Bu me≠kûrlar ¡Allâme’nin ≠ikr eylediği kelâmın ru™ûs-ı mesâilidir ve bu
¡ulûmun ¡ilm-i ektâftan mâ-¡adâsı firâsete ve √avâssın ve √adsin …uvvetine
ve tecâribin tekerrürüne mübtenîdir.
Ve Enes bin Mâlik √a∂retlerinin ِ َّ  ا َّ ُ ا ِ ا َ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َّ ُ َ ْ ُ ِ ُ رِ اdiye eylediği
َ
ُ
rivâyetin mâ-§ada…ıdır. Ammâ ≠ikr olunduğu vech üzere ¡ilm-i ektâfı kehânetten far… eylemek emr-i müşkildir. Ve bu ¡ilm-i ektâf ¡ilm-i «a††202 gibi enbiyâ-i
ِ אن َ ِ ـ ِ ـ ا َ ْ ْ ِ ـ
202 ¡İlm-i «a††an murâd remldir. Mişkât şer√inde İmâm ‰îbî ْ ـאء َ ُ ـ ُّ َ َ ـ
ْ ٌّ َ َכ
َ
√ َوا َ ـ َ َ َّـ ُ َ ـ َ ا َكadî&-i şerîfinde der ki bu kelâmın «ulâ§ası ¡ilm-i remlden nehydir,
zîrâ ma¡nâsı demektir ki “Enbiyâdan bir nebî mu¡cize †arî…iyle o «a††ı işlerdi,
sizler dahi mu¡cizeye …âdir olursanız siz dahi işlen lâkin mu¡cizeye …âdir olamazsınız ve işlemek dahi size câiz olmaz” demektir. Ve remli ta§vîr edip der: ◊âzî ve
remmâl bir yumuşak yere ¡a§â ile serî¡an üç sa†r no…†a döküp ikişer ikişer ma√v
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¡i@âmın birinden men…ûl olduğu ma¡rûf değildir ve ¡ilm-i felâ√at gibi şer¡in
müsâ¡adesini müş¡ir √a……ında rivâyet dahi yoktur203 belki bu ¡ilme Türkmen
ve Ekrâddan ru¡ât ya¡nî çobanlar i¡tibâr eyledikleri ma¡rûftur.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’l-İmtilâ™i
İmtilâ iki vech üzere olur, birisi bi-√asebi‘l-ev¡iye olur ve â«eri bi-√asebi‘lkeyfiyyet ve bi-√asebi‘l-…uvve olur.
Bi-√asebi’l-ev¡iye olanlar o imtilâdır ki a«lâ† ve ervâ√ §âli√ olurlar ve
her birisinin keyfiyyetleri †abî¡îsi üzere olup mu¡tedil olurlar lâkin kemmiyyeti ve mi…dârı ziyâde olmakla o a«lâ† ve ervâ√ kaplarına sığışmayıp
vi¡âlarını temdîd edip gererler. O ma…ûle imtilâsı olan kimsenin √areketleri
«a†ar üzere olur, zîrâ onların √areketlerinden damarları şa…… olup yarılır
ve a«lâ†ları me«ânı…a seyelân edip «unâ… ve §ar¡ ve sekte mi&lli mara∂lar
¡ârı∂ olur. Ve bu imtilânın ¡ilâcı fa§da mübâderet ve sür¡at eyleyip mâddeyi
ta…lîl eylemekir.
Bi-√asebi’l-…uvvet ve’l-keyfiyyet olan imtilâda e≠â kemmiyyeti √asebiyle olmaz belki keyfiyyeti ile î≠â eder ve keyfiyyetin redâ™eti √asebiyle
…uvveti …ahr eder ve o rediyye olan a«lâ† ha∂ma ve nu∂ca mu†î¡a ve §alâ√a
mün…âde olmaz. O ma…ûle imtilâ §â√ibleri emrâ∂-ı ¡ufûnetten «a†ar üzere
olurlar.
Ve imtilânın icmâlen ¡alâmetleri a¡∂ânın &i…ali ve √areketten kesel ve
levnin i√mirârı ve ¡urû…un intifâ«ı ve cildin temeddüdü ve nab∂ın mümteli™e olması ve bevlin in§ıbâπı ve boyalı olması ve bevlin &e«în ve πalî@
olması ve şehvetin …ılleti ve ba§arın kelâli ve ağırlığa delâlet eden a√lâm
ve düşler, me&elâ düşünde √arekete mecâli olmamak veyâ«ûd bi’l-isti…lâl
eder. Eger bâ…î kalan tek olur ise niyyet olunan ma§la√atta «ayr olmaz, eger çift
bâ…î kalır ise «ayr olur. Bundan sonra yine ‰îbî §âhib-i Hidâye’den na…l eder ki
reml ≠ikr olunduğu vech üzere değildir belki reml bir ¡ilmdir ki u§ûl ve …avâ¡id-i
ke&îresi vardır ve te™lîfât-ı ¡adîde vardır, o ¡ilm ile me†âlib-i mechûle isti«râc olunur, ile’l-ân ma¡mûlün bihtir. Ve o remli i@hâr ve ibdâ¡ eyleyen nebî ¡ale’l-i«tilâf
◊a∂ret-i İdrîs veyâ«ûd ◊a∂ret-i Dânyâl ¡aleyhime’s-selâmdır.
203 ◊a∂ret-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi Medîne’ye hicretlerinde te™bîr-i na«l edenleri evvelâ nehy edip ba¡dehu  ا ــ ا ــ ــ ا ــ د אכــbuyurmakla i≠n verdikleri
meşhûr ve kütüb-i e√âdî&te mufa§§alan me≠kûrdur, felâ√ate i≠n-i şer¡den murâd
o √adî&-i şerîftir.
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nühû∂ ve …ıyâma …udreti olmayıp mu¡în ile …âim olmak veyâ«ûd düşünde
ağır yük yüklenmek veyâ«ûd tekellüme …udreti olmamak. Bu me≠kûrlar
bi’l-cümle imtilâya ¡alâmet olur, nitekim rü™yâda kendiyi †ayerân eder
görmek ve sür¡at [ile] √areket üzere görmek a«lâ†ının ri……atine ve la†îf ve
mi…dârı mu¡tedil olduğuna delâlet eder.
Ve bi-√asebi’l-…uvve olan imtilânın ¡alâmetleri yine &i…al ve ağırlık ve
kesel ve …ıllet-i şehvettir. Bu üç ¡alâmet imtilânın iki nev¡i beyninde müşterek olup bi-√asebi’l-keyfiyyet ve bi-√asebi’l-kemmiyyet olan imtilâlara
¡alâmet olur.
Lâkin fa…a† imtilâ bi-√asebi’l-…uvvet olsa onun «â§§aten ¡alâmetleri
damarların intifâ«ı ve kabarması şedîd olmamaktır ve cildenin temeddüdü
dahi şedîd olmamaktır ve nab∂ın dahi imtilâsı ve ¡a@îm olması şedîd olmamaktır ve bevlin πıl@ati şedîd olmamaktır ve levn-i beşerenin dahi √umreti
şedîde olmamaktır. Bu imtilâda ya¡nî bi-√asebi’l-…uvve olan imtilâda
inkisâr ve i¡yâ mu†la…an √areketten sonra olmaktır gerekse o √areket bir
meclisten meclis-i â«ere inti…âl ile olsun ve gerek meclis-i vâ√idde √areket
olsun, cüllâ√ın √areketi gibi. Ve a√lâmında ya¡nî düşünde √ikke ve le≠¡
ve i√râ… ve revâyi√-i müntine ya¡nî râyi√a-i kerîhe görmek bi’l-cümle bu
me≠kûrlar bi-√asebi’l-…uvve olan imtilânın ¡alâmetleridir.
Fa§l-ı âtîde ≠ikr olunacak delâil ile rü™yâ ve a√lâm «ıl†-ı πâlibe dahi delâlet eder. Ve ek&eriyyâ imtilâ mara∂ı delâil-i imtilânın isti√kâmından evvel
tevlîd eder Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-¡Alâmâtı ∏alebeti »ıl†in »ıl†in
Ammâ demin πalebesinin ¡alâmâtı bi-√asebi’l-ev¡iye olan imtilânın
¡alâmâtına mu…ârin olur, onun için demin πalebesi ile bedende &i…al √âdi&
olur «u§û§an a§l-ı ¡aynda ve re™ste ve §udπaynında &i…al ve ağırlık ziyâde
olur ve tema††î ya¡nî gerinmek ve esnemek ve πa&eyân ve her dâim nu¡âs
etmek ya¡nî tapuklamak ve √avâssın tekeddürü ve fikrin belâdeti ve ta¡abın
te…addümü olmaksız inkisâr ve i¡yâ ve femde ma¡hûd olmayan √alâvet ve
lisânın √umreti √âdi& olur. Ve demin πalebesinden bedende demâmîl ya¡nî
çıbanlar ve ağızda be&reler √âdi& olur ve in§ıdâ¡ı sehl olan mevâ∂i¡den burun
deliği ve ma…¡ade ve diş etleri gibi ma√allerden demin seyelânı ¡ârı∂ olur. Ve
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demin πalebesine mizâcın √ârr ve ra†b olması ve tedbîr-i sâlif ya¡nî lu√ûm
gibi ve temr ya¡nî «urmâ gibi ve «amr gibi müvellid-i dem olan aπdiye ile
ke&ret-i taπaddî dahi delâlet eder ve bilâd-ı √ârre [64b] ve fa§l-ı rebî¡ dahi
delâlet eder ve sinn-i şebâb dahi ¡alâmet-i dem olur ve ¡âdet ya¡nî demden
imtilâ mu¡tâdı olmak dahi πalebe-i deme delâlet eder ve fa§dın ba¡d-i ¡ahdi ve
dem πalebesine delâlet eden düşler me&elâ kırmızı nesneler görmek ve kan
akar görmek ve kanın içine dalmak bu mi&lli nesneler ¡alâmet-i dem olur.
Ve ammâ balπam πalebesinin ¡alâmeti levninden ziyâde beyâ∂ olmak,
terehhül ve melmesi leyyin olmak ve bürûdet ziyâde olmak ve ağzının suyu
ziyâde olmak ve ağzının suyu lüzûcetli olmak ve ¡a†aşı ve suya iştihâsı …alîl
olmak «u§û§an sinn-i şey«û«atta balπamı πâlib olanların ¡a†aşı ziyâde …alîl
olur. Lâkin balπam balπam-ı mâli√ olur ise o balπamın πalebesi mu¡a††ış
olur, balπam-ı mâli√i olanların suya iştihâsı ziyâde olur. Ve balπamı πâlib
olanlarda ekşi geğirmek olur ve bevli beyâ∂ ve ke&ret-i nevm ve kesel ve
istir«â ve a¡§âb ve belâdet olur ve nab∂ı leyyin olur ve bu†™ ve tefâvüte
nab∂ı mâil olur. Ve sinn-i şey«û«at dahi ¡alâmât olur ve ¡âdet dahi ¡alâmet
olur. Tedbîr-i sâlif ya¡nî balπam müvellid nesneler ile taπaddî ve balπamı
müvellid olan §un¡lar ve a√kâm ki onda miyâh ve enhâr ve &ülûc ve em†âr
ve bered ya¡nî dolu görürler ve bunlarda ra¡d olduğunu görür, bi’l-cümle bu
me≠kûrlar balπama ¡alâmet olur.
Ammâ §afrânın πalebesi ¡alâmetleri levni sarı olmak ve gözler sararmak
ve ağzı acı olmak ve lisânı «aşîn olmak ve lisânı kuru olmak ve burun
delikleri yübûset üzere olmak ve bârid nesîmden ve yellerden tele≠≠ü≠ edip
√a@@lanmak ve susuzluğu ziyâde olmak ve nab∂ı serî¡ olmak ve †a¡âma şehveti az olmak ve gönlü dönmek ve sarı veyâ yeşil §afrâvî nesneler kusmak
ve berâzı le≠¡ ederek çıkmak ve tüyleri u§ûlüne iğne sokulur gibi …uşa¡rîret
√âdi& olmak ve §afrâyı müvellide aπdiye yemek ve sinn ve mizâc √ârr ve
yâbis olmak ve §afrânın πalebesi mu¡tâdı olmak ve beldesinin havâsı √ârr
ve yâbis olmak, va…t ü zamân √ârr ve yâbis olan va…t olmak ya¡nî fa§l-ı
§ayf olmak ve §an¡atı dahi §afrâyı müvellid olmak, me&elâ √addâd olmak
ve düşlerinde âteş ve sarı yapraklar görmek ve sarı olmayan nesneleri sarı
görmek ve âteş ¡alevleri ve ıssı √ammâm ve √arâret-i şems mi&lli nesneler
görmek ve bi’l-cümle bu eşyâlar §afrâya dâlle olurlar.
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Ve sevdâ πalebesinin ¡alâmetleri …u√ûlet-i beden ya¡nî bedenin arık
olması ve levn-i beden kümûdet üzere olmak ve demin siyâh olup πalî@
olması ve vesvâsı ziyâde olmak ve fikri ziyâde olmak ve fem-i mi¡dede
i√tirâ… olmak ve şehvet-i kâ≠ibe ve bevli kemid ve esved ve a√mer ve
πalî@ olmak ve beden esved ve ezebb ya¡nî tüyleri çok olmak bi’l-cümle
bu me≠kûrlar sevdâya ¡alâmet olur. Ve beden ebya∂ ve ez¡ar ya¡nî tüyü
olmayan ve beyâ∂ olan bedende sevdâ tevellüd eder. Ve yine sevâd πalebesine ¡alâmet-i dâlle olur beha…-ı esvedin √udû&u ve rediyye …ur√alar
ve ¡ilel-i †ı√âl ve sinn ve mizâc ve ¡âdet ve beled ve §ınâ¡at ve va…t ve
tedbîr-i sâlif ya¡nî sevdâyı müvellid aπdiye tenâvülü ve korkunç düşler ve
@ulmet gibi [ve] vehdeler ve çukurlar ve siyâh eşyâlar ve korkunç nesneler görmek.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’s-Südedi
Kaçan mevâdd mu√tebes ve mu√te…an olup i√tibâsa delâlet eder ¡alâmetler belirip @âhir olsa ve mu√tebes olan mâddenin a¡∂âyı temdîdi √iss
olunup ve bedenin küllîsinde imtilâya delâlet eder ¡alâmetler i√sâs olunmasa lâ-ma√âle temeddüdü olan ma√allde südde olduğu fehm olunur.
Ve her süddede &i…al ve ağırlık fehm olunmaz. Ve ağırlığı olan südde
o mecârînin süddesidir ki o mecrâlarda mevâdd-ı ke&îre cereyân eyleye,
kebidde olan süddeler gibi, zîrâ kebide vâ§ıl olan πıdâyı südde nüfû≠dan
¡av… ve te™«îr etmekle kebidde mevâdd-ı ke&îre müctemi¡a olup veremin
ağırlığından ziyâde ağırlık √âdi& olur. Ve süddenin &i…ali ve ağırlığı
veremin &i…alinden ziyâde olup ve süddede √ummâ olmamakla verem ve
südde &i…alleri biri birinden far… olunur. Ammâ südde bu ma…ûle mecrâlarda olmaz ise süddenin &i…ali fehm olunmaz belki küçük damarlarda olan
süddelere demin nüfû≠unun i√tibâsı ve temdîdi delâlet eder. Ve ¡urû…unda
südde olanların ek&erîsinin levni sarı olur, zîrâ damarlarında süddesi olan
kimselerin @âhir-i beşeresinde dem münba¡i& olmaz ve √umret-i …alîle cildin beyâ∂ına mu«teli† olmakla §ufret √â§ıl olur.
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el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’r-Riyâ√ı
◊assâs olan a¡∂âda i√sâs olunan veca¡lar ve ağrılar riyâ√a delâlet eder,
zîrâ riyâ√ın veca¡ı ¡u∂vun itti§âlini tefrî…e ve ¡u∂vu yarıp pârelemeye tâbi¡
olur. Ve yine riyâ√a ¡alâmet olur ¡u∂va √areket-i πayr-i †abî¡înin ¡ârı∂ olması
ve a§vât ve lems ve bi’l-cümle bu me≠kûrlar ile riyâ√a istidlâl olunur.
Ammâ evcâ¡la istidlâl, veca¡-ı veci¡ mümidde olur ise riyâ√a delâlet eder
«u§û§an veca¡ı olan ¡u∂v «afîf olur ise riyâ√a delâleti ziyâde olur. Ve eger
veca¡ inti…âl edip gezer ise o inti…âl eden veca¡ın riyâ√a delâleti tamâm olur
ya¡nî riyâ√ın vücûdunda şübhe kalmaz. Ve veca¡ın riyâ√a delâleti o zamân
olur ki veca¡ √issi olan a¡∂âda ola, ammâ kemikte ve la√m-ı πudedîde olan
riyâ√ın veca¡ı olmaz ve binâen ¡aleyh teferru…-ı itti§âli √iss olunmaz. Ve
veca¡ √asebiyle ¡u∂v-ı πayr-i √assâsta riyâ√a delâlet eder ¡alâmet bulunmaz.
Ve ba¡∂ı riyâ√ olur ki ¡i@âmı kesr edip ra∂∂ eder ve döğülmüş gibi pâre
pâre eder, yine o ¡a@mda bi’l-a§âlet veca¡ olmaz lâkin üzerinde √assâs olan
la√m ve πışâya na«s etmekle o √assâs olan ¡u∂vlar veca¡-ı nâ«ısı i√sâs ederler.
Ammâ riyâ√a √arekât-ı a¡∂â ile istidlâl i«tilâcât ile ya¡nî ¡u∂vun seğrimesi ile ¡u∂vda riyâ√ tekevvün edip bi’l-külliyye ta√allül veyâ«ûd mi…dârı
…alîl olunca …adar √areket eylemesine delâlet eder.
Ammâ riyâ√a §avt ile istidlâl o §avt riyâ√ın nefesinden √âdi& olur,
…arâ…ır ve …arâ…ır mi&lli nesneler gibi ve †ı√âlde olan riyâ√ın §avtı gibi, zîrâ
†ı√âlin veca¡ı rî√ten √âdi& olur ise †ı√âle πamz ve dürtmek ile riyâ√ ta§avvut eder, o §avt riyâ√a delâlet eder veyâ«ûd riyâ√tan işitilen §avt ∂arbın ve
…ar¡ın e&eri olur, o §avt riyâ√ın kendide olmaz √attâ istis…â zı……î ya¡nî rî√î
olduğu ile la√mî olduğu beyninde iştibâh olunsa müstes…înin ba†nına ∂arb
olunur, eger †abl gibi ta§avvut eder ise zı……î olduğu mütebeyyin olur, pes
o müstes…îden istimâ¡ olunan §avt rî√in nefsinden nâşî olmaz belki ∂arbın
e&eri olur, †ablda …ar¡ın e&eri olduğu gibi.
Ammâ lems †arî…inden riyâ√a istidlâl, lems nef«a ile sil¡a-i leyyineyi far…
eylediği vech üzere olur, zîrâ nef«ada temeddüd ve πamz ile nef«a münπamiz olur lâkin o inπımâz ru†ûbet-i seyyâle ve müterecric ya¡nî mu∂†arib
olan inπımâz gibi olmaz ve lüzûcetli «ıl†tan olan inπımâz gibi dahi olmaz.
Pes bu vech ile lemsi nef«a ile sil¡ayı far… eylediği gibi ru†ûbet ile riyâ√ı
dahi far… eder.
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Ve nef«a ile rî√in far…ı cevherleri ve √a…î…atleri ile değildir, zîrâ nef«anın dahi √a…î…ati rî√tir belki far…ları budur ki rî√ tesmiye olunan mara∂da
√areket-i …ali…a 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 na…l eylemez belki √iss ile ma√allinde √areket eder ve
ona √areket-i rükûd derler, ammâ rî√te √areket inzi¡âc ile olur, bir ma√allden ma√all-i â«ere gider ve elini kaldırdıkta yine ma√alline gelir.
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fi’l-¡Alâmâtı’d-Dâlleti ¡Ale’l-Evrâmi
Evrâm iki …ısm olur: Biri evrâm-ı @âhiredir, √iss ve müşâhede evrâm-ı
@âhire delâlet eder, ¡alâmet-i u«râya mu√tâc olmaz. Ve ikincisi evrâm-ı
bâ†ıne olur, evrâm-ı bâ†ınede √ârr olanlara √ummâ-ı lâzıme ve ma√all-i
veca¡ πayr-i √assâs olmaz ise yalnız &i…al ve ağırlık, eger ma√all-i verem
√assâs olur ise &i…al ma¡a’l-veca¡i’n-nâ«ıs delâlet eder. Ve ¡u∂v-ı bâ†ınînin
ef¡âlinde âfet olması o ¡u∂vda verem olduğuna delâlet eder yâ«ûd delîl-i
â«erin delâletine yardım ve i¡ânet eder. [65a] Ve delâleti te™kîd edenlerden olur ¡u∂vun cânibinde olan intifâ«ı i√sâs eylemek eger o intifâ«ı i√sâs
mümkin olur ise.
Ve evrâm-ı bâ†ınenin bârid olanlarında veca¡ olmamakla evrâm-ı bâride-i
bâ†ıniyyenin ¡alâmât-ı külliyyesine işâret müte¡assir olur. Ve eger sehl olur
ise ta†vîl-i kelâma mu√tâc olup melâle mü™eddî olur. Pes evlâ olan evrâm-ı
bâride-i bâ†ıniyyenin ¡alâmâtı bi-külli ¡u∂vın ¡u∂vın e…âvîl-i cüz™iyye-i âtiyetü’≠-@ikre te™«îr olunmaktır. Bu ma…âma münâsib olan beyân budur ki:
Kaçan ¡u∂v-ı bâ†ında &i…al ve ağırlık i√sâs olunsa ve o &i…al ile veca¡
i√sâs olunmasa ve bedende balπam πalebesinin ¡alâmetleri olsa o ma√allde
balπamî verem olduğu anlaşılır.
Ve eger &i…al ile sevdâ πalebesinin ¡alâmetleri olsa verem sevdâvî olduğu
√ads olunur «u§û§an ki o ma√all lems olundukta melmesi §ulb ve katı ola,
zîrâ §alâbet sevdâ ¡alâmetlerinin a…vâsı ve edelli olur.
Ve evrâm-ı √ârre kaçan sinirlerde olsa ağrısı müştedd olur ve √ummâsı
…aviyye olur ve sür¡at ile temdîdi ve i«tilâ†-ı ¡a…lı i√dâ& eder, a¡∂ânın …ab∂
ve bas†ında olan √arekâtta âfet i√dâ& eder. Ve a√şâda olan evrâm merâ……
ta¡bîr olunan √icâbın ri……atini ve …u√ûletini îcâb eder. Ve a√şâda olan
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veremler cem¡-i midde edip «urâc olmağa başlasa veca¡ ve √ummâ ziyâde
müştedde olur ve lisân «uşûnet-i şedîde ile «aşîn olur ve seheri müştedd
olur ve a¡râ∂-ı sâiresi ¡a@îm olur ve &i…ali dahi ¡a@îm olur. Ve ba¡∂ı kerre
a√şâda olan veremin §alâbeti ve terekküzü i√sâs olunur. Ve ba¡∂ı kerre
ne√âfet-i ¡âcile @uhûr eder ya¡nî zamân-ı …a§îrde hüzâl ve ne√âfet ¡ârı∂ olur
ve gözlerinde πavr ve meπâmi∂ ¡ârı∂ olur, gözleri bir vech ile çukurlanır ki
yumuk gibi olur.
Kaçan a√şâda olan verem cem¡-i midde eyledikten sonra te…ayyu√
eylese ya¡nî middesi nu∂c edip …ay√ olsa √ummâsının şiddeti sâkin olur ve
veremin veca¡ı ve damarlarının ∂arebânı dahi sâkin olur ve veca¡ bedeline
√ikke mi&lli nesneler ¡ârı∂ olur.
Ve eger verem √umret veyâ«ûd §alâbet olur ise te…ayyu√ √asebiyle o
verem «iffet bulur ve o §alâbetin πamzı mülâyim olur ve a¡râ∂-ı mûlimenin
bi’l-külliyye elemi gider ve zâil olur velâkin veremin &i…ali πâyete erişir.
Ve kaçan o verem münfecir olsa o inficârdan evvelâ middenin a√şâyı
le≠¡i √asebiyle nâfi∂ ¡ârı∂ olur ve mâddenin le≠¡i √asebiyle √ummâ √âdi&
olur ve mâddenin istifrâπı √asebiyle nab∂-ı ¡arî∂ olur ve nab∂-ı mütefâvit
olup ∂a¡fı ve §ıπarı ve bu†™u ve tefâvütü a«≠ eder.
Eczâ-i nab∂dan cüz™-i &ânî cüz™-i evvelden ∂a¡îf ve [§aπîr] ba†î™ olur ve
cüz™-i &âli&in &ânîden tefâvütü &ânînin evvelden tefâvütünden ziyâde olur.
Ve nab∂ın ∂a¡fı ve e«avât ve ne@âyirini a«≠ı nab∂ât-ı müte¡addide i¡tibârı
ile dahi olur ya¡nî nab∂-ı evvel bi-tamâmihi nab∂-ı &ânîden ve &âli& &ânîden ve helümme cerren204 ∂a¡îf olurlar ve §ıπar ve bu†™ ve tefâvüt-i nab∂ât-ı
müte¡addide i¡tibârı ile bu …ıyâs üzere olurlar.
Ve a√şâda olan veremin inficârına şehvetin su…û†u tâbi¡ olur ve çok
kerre e†râfı sü«ûnetli ya¡nî el ve ayak mi&lli tennûr-ı bedenin πâyetinde
olan a¡∂âlar √arâretli olur.
Ammâ o münfecir olan veremin mâddesi hangi †arafa müteveccih ise o
†araftan def¡ olur ve ciheti √asebiyle istifrâπ √â§ıl olur, kimi nef& ile «urûc
eder ve kimi berâz †arî…inden çıkar.
Ve ba¡de’l-inficâr veremin cevdeti ve §alâ√ının ¡alâmeti bunlardır:
◊ummâsı sâkine olur ve sühûlet ile teneffüs eder ve …uvvetin inti¡âşı olur
204 “Ve helümme cerren” demek ilâ â«irihi demek ma¡nâsınadır.
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ya¡nî su…û† eden …uvvet yine ¡avdet eder ve …ıyâm edip …uvvetli olur ve
mâdde verem cihetinde olan ma«recden sür¡atle çıkar.
Ve bâ†ında olan veremler ba¡∂ı kerre bir ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«ere inti…âl eder
ve o inti…âl iki …ısm olur, …ısm-ı evvel ceyyid ve …ısm-ı &ânî redî olur. Ceyyid olan …ısm-ı evvel odur ki verem ¡u∂v-ı şerîfte iken ¡u∂v-ı «asîse inti…âl
eder, dimâπda olan veremin kulak ardına inti…âli gibi ve kebidde olan veremin uyluklara inti…âli gibi. Ve redî olan inti…âl o inti…âldir ki verem evvelâ
¡u∂v-ı «asîste √âdi& olur ba¡dehu ¡u∂v-ı şerîfe inti…âl eder veyâ«ûd ¡u∂v-ı
evvelden âfete §abrı e…all olan bir ¡u∂va inti…âl eder, ≠âtü’l-cenb vereminin
nevâ√î-i …albe inti…âli veyâ«ûd ≠âtü‘r-riyeye inti…âli gibi.
Ve evrâm-ı bâ†ınenin inti…âli ve «urâcâtının fev…e veyâ«ûd ta√ta
meyelânı ve imtidâdı için ¡alâmetler vardır, zîrâ evrâm-ı bâ†ıne inti…âlinde
ta√tına ve alt †arafına meyelân eylese şerâsîfte temeddüd ve &i…al @âhir olur,
ammâ evrâm-ı bâ†ına inti…âlinde fev…e meyelân eylese nefesin sû™-i √âli
ve ∂î…ı ve ¡usrü o meyelâna delâlet eder ve ke≠âlik ∂î…ı ve iltihâbı dahi
delâlet eder ve o iltihâb †araf-ı ta√ttan bed™ edip fev…e §u¡ûd eder. Ve verem
inti…âlinde fev…e meyelânının bir ¡alâmeti dahi ter…uve nâ√iyesinde evvelâ
&i…al ve §udâ¡ dahi olur ve ba¡∂ı kerre o meyelânın e&eri ¡a∂udda ve sâ¡idde
ya¡nî bâzûlarında ve ≠irâ¡larında @uhûr eder o ¡u∂va gelen ¡a§abların
muta∂arrır olduğu √asebiyle.
Ammâ evrâm-ı bâ†ınenin fev…e meylinin ¡alâmetleri, eger o mâdde-i
mâile dimâπdan olur ise redî olur ve onda «a†ar-ı ¡a@îm olur, zîrâ §udâ¡-ı
müzmini i√dâ& eder. Ve eger o mâdde kulak ardında olan la√m-ı rı«va
inti…âl eder ise o inti…âlde «alâ§ recâ olunur. Dimâπ evrâmı mi&llide ru¡âf
ya¡nî burun kanamak ¡alâmet-i ceyyide olur ve bi’l-cümle a√şâ evrâmına
ru¡âf ¡alâmet-i ceyyide olur.
Her bir ¡u∂vun emrâ∂-ı bâ†ınesini yazdığımızda her birinin bâbında
¡alâ-vechi’l-isti…§â söylediğimiz kelâma mütera……ıb ve munta@ır ol, bu
me≠kûrlar bu ma…âma göre …adr-i kâfî olur.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-¡Alâmâtı Teferru…ı’l-İtti§âli
Teferru…-ı itti§âl eger a¡∂â-i @âhireye ¡ârı∂ olur ise √avâss-ı @âhire ona
vâ…ıf olur; eger teferru…-ı itti§âl a¡∂â-i bâ†ınede vâ…i¡ olur ise veca¡-ı &â…ıb
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ve veca¡-ı nâ«ıs ve veca¡-ı ekkâl ona delâlet eder «u§û§an o veca¡da √ummâ
olmaz ise ≠ikr olunan delâletler mu√kem ve metîn olur. Ve ek&er-i √âlde
bâ†ında olan teferru…-ı itti§âle «ıl†ın seyelânı tâbi¡ olur, kan tükürür veyâ«ûd
bir fe∂âya ya¡nî bâ†ında olan bir «âlî ve boş ma√alle kan dökülüp müctemi¡
olur. Ve bâ†ında verem olup mâdde-i veremin nu∂cunun ¡alâmetleri @uhûrundan sonra middenin ve …ay√ın «urûcu dahi teferru…a tâbi¡ olur.
Ve veremin ¡a…ibinde olan ¡alâmet-i me≠kûre ba¡∂ı kerre ¡an-nu∂cin
veremin inficârına delâlet eder ve ba¡∂ı kerre delâlet eylemez. ¡An-nu∂cin
veremin inficârı ile √ummâ sâkine olur ve …ay√ istifrâπ olunur ve veremde
olan &i…al ve ağırlık zâil olur, ammâ veremin inficârı nu∂cdan evvel olur ise
veca¡ müştedd olur ve kemmiyyette dahi veca¡ ziyâde olur.
Ve teferru…-ı itti§âl ba¡∂ı kerre a¡∂ânın ma√allinden in«ılâ¡ı ve çıkmaklığı ile olur ve bir ¡u∂vun ma√allinden zevâliyle istidlâl olunur. Me&elâ fet…
mara∂ında in«ılâ¡ bulunmaz lâkin ¡u∂vun ma√allinden nüzûlü zevâli olur.
Ve i√tibâsla dahi ba¡∂ı kerre teferru…-ı itti§âle istidlâl olunur, me&elâ
bağarsık yarılıp itti§âl müteferri… olsa lâ-ma√âle berâz o yarılan ma√allden bâ†ında bir «âlî ma√alle mun§abb olup dökülür ve meslek-i †abî¡î olan
ma√allden mu√tebes olur. Pes berâzın ma√rec-i †abî¡îden çıkmayıp mu√tebes olması teferru…-ı itti§âle delâlet eder.
Ve ba¡∂ı kerre bu ≠ikr olunan külliyye ¡alâmetler ile teferru…-ı itti§âl
ma¡lûm olmayıp a¡∂â-i bedenden her bir ¡u∂vda olan veremleri bilmek
teferru…-ı itti§âlin ¡alâmet-i cüz™iyyelerine mu√tâc olur. Ve ¡alâmât-ı külliyye ile ma¡lûm olmayan teferru…-ı itti§âlin:
Evvelkisi verem olan ¡u∂vun √issi olmaz ve √issi olmayan ¡u∂vun veca¡ı
olmamakla vereme delâlet eder ¡alâmet dahi olmaz.
Ve ikincisi teferru…-ı itti§âli olan ¡u∂vda ru†ûbet-i sâile olmaz ya¡nî
ev¡ıyeden ve mecârîden bir nesne olmaz ve ona binâen teferru… √asebiyle
ondan ru†ûbet seyelân eylemez ve ru†ûbet-i sâilesi müşâhede olunmamakla
teferru… dahi ma¡lûm olmaz.
Ve üçüncüsü teferru…-ı itti§âl o ma√allde [65b] ve o ¡u∂vda olur ki o
¡u∂vda ma√allinden zevâle mecâl olmaz ve ma√allinden zevâl olmamakla
teferru…-ı itti§âle delâlet eder nesne olmaz, me&elâ †aba…ât-ı ¡ayndan ¡inebiyye †aba…asında teferru…-ı itti§âl ve in«ırâ… olsa ma√allinden «urûc
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eylemez, ma√alli ∂ayyi… olmak √asebiyle belki «ârice nütû™205 ve meyelân
eder.
Ve dördüncüsü teferru…-ı itti§âli olan ¡u∂vun â«er ¡u∂va i¡timâdı olmaz
ve ¡adem-i i¡timâda ve istinâda binâen in«ılâ¡ı ve zevâli muta§avver olmaz,
me&elâ †aba…a-i mülte√imede in«ırâ… ve teferru…-ı itti§âl olsa içinde ve cevfinde olan †aba…a-i …arniyye o in«ırâ…tan taşra çıkmaz, zîrâ †aba…a-i …arniyyenin mülte√imeye istinâdı ve i¡timâdı yoktur, mülte√imenin in«ırâ…ı ile
…arniyye ma√allinden «urûc etmek i…ti∂â eylemez. Ammâ √icâb-ı ba†ndan
&erb ve §ıfâ…206 bunun «ilâfı üzere olur, &erb §ıfâ…a mu¡temid olur ve §ıfâ…
ın in«ırâ…ı ile &erb §ıfâ…tan çıkar, fet… mara∂ında §ıfâ…ın inşi…â…ı ile &erbin
«urûcu gibi. Ve o mara∂da &erbin «urûcundan §ıfâ…ta in«ırâ… ve teferru…-ı
itti§âl olduğuna istidlâl olunur. Ve ≠ikr eylediğimiz mi&âller ¡Allâme’nin
ta√rîrâtı tercümeleridir.
Ma¡lûm buyurula ki a¡râ∂ cihetinden evrâmın ve teferru…-ı itti§âlin
a§¡abı o verem ve o teferru…-ı itti§âldir ki şedîdü’l-√iss olan a¡∂â-i ¡a§abiyyede olur. Şedîdü’l-√iss ¡u∂v-ı ¡a§abîde olan evrâm ve teferru… ek&eriyyâ
mühlik olur ve o mi&lli olan a¡∂âda olan evrâm ve teferru…un πaşy ve teşennücü dâimî olur. Ammâ πaşyın ¡urû∂u veca¡ı i√sâs ziyâde olmak ile olur
ve teşennücün ¡urû∂u ¡u∂vun ¡a§abî olması ile olur, zîrâ a¡§âb emr-i münâfî
i√sâsında mebde™ine münce≠ibe olup teşennüc √âdi& olur.
Bunlardan sonra evrâm ve teferru…un eşeddi mefâ§ıl üzerlerinde olan
evrâm ve teferru…tur, zîrâ mefâ§ılın ke&ret-i √areketi olmamakla ¡ilâcı geç
kabûl eder [ve mefâ§ıl ¡a@mları arasında «âlî ma√all olmamakla mevâddın
in§ıbâbına müsta¡idd olur ve mâddesi ke&îr olan ma√all lâ-ma√âle ¡ilâcı geç
kabûl eder.]
205 Ve «ârice nütû™u √iss ile far… olmaz. Ve eger √issiyle far… olsa «ârice nütû™u teferru…-ı itti§âle delâlet edip tem&îl §a√î√ olmaz.
206 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 §ıfâ… ve
üçüncüye merâ…… derler, bunlara √icâb-ı √âciz tesmiye olunur, âlât-ı teneffüs ile
âlât-ı πıdâ beyninde √âciz ve √âil olduğu için. ¢alb bunların «âricinde olur. Tennûr-ı bedenden o «ârice cevf derler. ‰ab«-ı πıdâdan √âdi& olan du«âniyyetten o
√icâblar sebebi ile …alb ve riye ve sâir âlât-ı teneffüs √ıf@ olunur: َ ُ ْ ـ َ ا َّ ِ ا َّـ ِ ي أَ ْ َ ـ
ُכ َّ َ ـ ٍء ِإ َّـ ُ َ ِ ـ ِ َ ــא َ ْ َ ُ ـ َن
ٌ
ْ
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Ve mu…addemâ ≠ikr olunduğu üzere fenn-i &ânînin ta¡lîm-i &âli&i on bir
fa§l ve iki cümleye mün√a§ır idi, on fa§l bu ma…âmda tamâm oldu. ~â√ib-i
¢ânûn der ki:
A√vâl-i bedene nab∂ ve …ârûre ¡alâmet-i külliyye olmakla biz o iki ¡alâmette tekellüm eyleyelim.
¡Allâme der ki bu iki ¡alâmette biz onun için tekellüm ederiz ki
bi-ecma¡ihim √ukemâ ◊a∂ret-i Âdem’den beri o iki ¡alâmette ya¡nî nab∂ ve
…ârûrede tekellüm eylediler ve Şey«-i Re™îs va…t ü zamânından beri gelen
¡ulemâ nab∂ ve …ârûre beyânında cehd ve †â…atlerini be≠l edip a…vâllerini
işbâ¡ eylediler, biz dahi îrâd eyledikleri ma…âlâtını îrâd eyleriz ve üzerine
vârid olan îrâd ve münâ…aşâtı beyân edip mâ hüve’l-√a……uhu erbâb-ı isti¡dâdı irşâd eyleriz.

el-Cümletü’l-Ûlâ Mine’t-Ta¡lîmi’&-¿âli&i
Mine’l-Fenni’&-¿ânî Fi’n-Nab∂ı ve Hüve Tis¡atu ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü Kelâmun Külliyyün Fi’n-Nab∂ı
Nab∂ın ta¡rîfi ve √addi budur: ــ ــ ا ــאط
כــ ــ او ــ ا ــ وح
ا ــ
ــ ا ــ وح א ــ
 وا ــאضYa¡nî nab∂ bir √arekettir ki o √areket rû√u mu√tevî olan vi¡âdan ve rû√un †arafından olur ve o √areket inbisâ† ve in…ıbâ∂dan mü™ellef olur onun için ki nesîmi ve havâyı bâ†ına ce≠b edip ervâ√ı
terbiye etmekle ve ervâ√ın √urâ…asını «ârice def¡ ve ervâ√ı ta§fiye etmekle
o √areket ervâ√a tedbîr eder.
¡Allâme der ki nab∂ın ≠ikr olunan √addini ve mâhiyyetini bilmek belki
bâb-ı nab∂da ≠ikr olunacak mesâili kemâ hüve √a……uhâ ta√…î… etmek biraz
mu…addimâta mu√tâcdır ki biz o mu…addimâtı dokuz mu…addimeye √a§r
eyledik:
el-Mu…addimetü’l-Ûlâ Fî-Vücûdi’l-◊areketi: ◊areket-i nab∂ «âricde
mevcûddur, zîrâ vücûdu olan †ûl ve …ı§ar ve ne@âirleriyle √areket mutta§ıfe
olur ve elbette emr-i mevcûd ile mutta§ıf olan emr dahi mevcûd olur. Yûnân
¡ulemâsından bir †âife mu†la…an √areketin vücûdunu inkâr edip ¡adem-i
vücûduna edille îrâd ederler.
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el-Mu…addimetü’&-¿âniyetü Fî-Mâhiyyeti’l-◊areketi: Eflâ†ûn katında
√areket bir emrin her ânda başka bir √âl üzere olmasıdır o vechle ki o
emrin bulunduğu ânda olan √âli o ândan evvel ve sonra olan ânlarda olan
a√vâline muπâyir ola. Fî&âπûre& katında √areketin mâ√iyyeti πayriyyettir.
Bu ta¡rîfin me™âli Eflâ†ûn’un eylediği ta¡rîfe râci¡dir. Ve √ukemâdan bir
†âife derler ki [√areket] bir emrin …uvveden fi¡le tedrîcle «urûcudur. İmâm
Fa«r der ki bu ta¡rîfin √â§ılı …uvveden fi¡le «urûc eden şey™ …alîlen …alîlen veyâ«ûd yesîren yesîren bir emrden emr-i â«ere inti…âldir. Ve †âife-i
u«râ derler ki ـ א ـ ة
ـ
 ا כ ـ כ ــאل او ـ ــא א ـ ة ـBu ta¡rîfin «ulâ§a-i
ma¡nâsı bir emrde mevcûd olmayan eyne ve va∂¡ ve kemm ve keyf mevcûd
olmaktır o vech ile ki zamân-ı mâ∂îde ve müsta…belde o ma…ûle-i erba¡a
ya¡nî eyne ve va∂¡ ve kemm ve keyfe √âlâ mevcûd olduğu gibi mevcûd olmamış idi ve mevcûd dahi olmaz. Pes kemâlin ma¡nâsı her nesne ki bi’l-…uvve
ola ya¡nî √âlâ mevcûd olmayıp mevcûd olmağa müteheyyi™ ve müsta¡idd
ola, o müteheyyi™ olan nesnenin fi¡le «urûcudur eger vücûda gelmesi o nesneye a§la√ olur ise.
Ve @ikr olunan kemâl iki …ısm üzere olur, bir …ısmına kemâl-i evvel
derler ve …ısm-ı â«erine kemâl-i &ânî derler. Eger …uvveden fi¡le «urûc
ile √âdi& olan kemâlin fi¡le «urûcu tedrîcî olur ise o «urûc tamâm olunca
…adar vücûda gelen eczâ-i kemâle kemâl-i evvel derler. Kaçan eczâ-i
kemâl bi-tamâmihâ vücûda gelip müntehî oldukta o kemâle kemâl-i &ânî
derler, nab∂ın √areketi bu …abîlden olur ya¡nî nab∂ın √arekâtı tedrîcî olur,
…able tamâmi’l-eczâ kemâl-i evvel olur ve eczâsı bi-tamâmihâ «ârice ve
fi¡le çıkdıkta kemâl-i &ânî √â§ıl olur. Ve …uvveden fi¡le «urûc eden kemâl
tedrîcî olmayıp def ¡î olur ise def ¡aten ¡ârı∂ olan kemâl ma¡rû∂unu ancak
tenvî¡ eder ise ona kemâl-i evvel derler, me&elâ …able’n-nef«i’r-rû√ ana
ra√iminde olan cenîn sâir cemâdât ile cismiyyette müsâvî ve cemâdiyyette müşterek olur, kaçan nefs-i nâ†ı…a def ¡aten ifâ∂a olundukta sâir
cemâddan mümtâz olur ve nefs-i nâ†ı…anın …uvveden fi¡le «urûcu kemâl-i
evvel olur ve nev¡-i insânî sâirden temyîz edip tenvî¡ eder ve tenvî¡ eden
§ûretlere §uver-i kemâliyye derler. Ve bir §ûret dahi ¡ârı∂ olur ki onunla
rûmî, zencîden temyîz olunup nev¡-i beşer a§nâfı o §ûret ile far… olunur,
ona kemâl-i &ânî derler.
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el-Mu…addimetü’&-¿âli&etü Fî-Beyânı’l-Ma…ûlâtilletî Te…a¡u Fîha’l◊areketü ve Beyânu Enne ◊arekete’n-Nab∂ı Mine'l-◊areketi'l-Vâ…ı¡ati
Fi Eyyeti Ma…ûletin: Meşhûr budur ki √areket ma…ûlât-ı tis¡adan207 dört
ma…ûlede olur, o dört ma…ûle eyne, va∂¡, kemm, keyftir:
“Eyne”de √areket mekânın tebeddülüyle ve değişilmesi ile olur, eyne’de
olan √arekete na…le dahi derler.
Ve √areket fi’l-va∂¡ bir şey™in eczâsının biri birine nisbeti veyâ«ûd
«ârice nisbetinin tebeddülü ile √â§ıl olur cism-i müstedîrin merkezi üzere
√areketi, me&elâ değirmenin √areketi gibi veyâ«ûd ayak üzere olan kimsenin oturması ve oturan kimsenin …ıyâm eylemesiyle √â§ıl olan √areket-i
va∂¡da √areket olur.
Ve √areket fi’l-kemm ya¡nî mi…dârda √areket iki …ısm üzere olur: ¢ısm-ı
evvel o şey™-i müte√arrikin zamân-ı evvelde olan mi…dârından zamân-ı
&ânîde olan mi…dârı ziyâde olur. Eger o ziyâde o şey™in eczâsına â«er cüz™
in∂ımâmıyla olur ise ona nümüvv ve simen derler. Eger o ziyâde cüz™-i
â«er in∂ımâmı ile olmaz ise ona ta«al«ul derler, penbenin atıldıkta mi…dârı
ziyâde olduğu gibi. Ve …ısm-ı &ânî şey™-i müte√arrikin zamân-ı evvelde olan
mi…dârından zamân-ı &ânîde olan mi…dârı no…§ân ile olan √arekettir. Eger o
no…§ân o şey™in eczâsından ba¡∂ısının ¡ademiyle olur ise ona ≠übûl ve hüzâl
derler. Eger eczânın ifnâsı ve in¡idâmı olmadan mi…dârı no…§ân olur ise ona
tekâ&üf derler.
Ve keyfte olan √areket [66a] bürûdetin sü«ûnete ve sü«ûnetin bürûdete
√areketi mi&lli olan √areket olur. Ve nab∂ın √areketi √areket fi’l-keyf olmadığı @âhirdir. Ve cumhûr-ı √ukemâ ≠âhiblerdir ki nab∂ın √areketi √areket
fi’l-eyne ya¡nî mekânda √areket olur ve ona binâen nab∂ı ta√dîd ve ta¡rîf
edip derler ki nab∂ o √areket-i mekâniyyedir ki √arâret-i πarîziyyeyi ta¡dîl
edip rû√-ı √ayvâniyyeyi inmâ ve rû√-ı nefsâniyyeyi tevlîd için …alb ve şiryân damarları inbisâ† ve in…ıbâ∂ ile o √areketi eder. Cumhûr-ı √ukemânın
√areket-i nab∂ eyniyyet ve mekâniyyet dedikleri ve ona binâen ≠ikr eyledikleri ta¡rîfleri §a√î√ değildir, zîrâ eyniyyette mekânın tebeddülü ve müte√ar207 Mevcûdât on …ısmdır, biri cevher ve dokuzu ¡ara∂dır. Dokuz ¡ara∂a ma…ûlât-ı
tis¡a derler. O dokuz ma…ûle keyfe ve kemm ve eyne ve va∂¡ işbu dört ma…ûlede
√areket olur, bâ…î beşte ¡alâ-mâ hüve’l-meşhûr √areket olmaz. O bâ…î olan beş
ma…ûle fi¡l ve infi¡âl ve metâ ve mülk te∂âyiflerdir ki ona i∂âfet dahi derler. Ve
bunların mâhiyyetleri kütüb-i √ikemiyyede mufa§§alen mübeyyendir.

545

546

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

rikin bir mekândan mekân-ı â«ere inti…âli lâzımdır ve nab∂ın √areketinde
mekân tebdîl olmaz belki inbisâ† katında nab∂ın mekânı tevessu¡ edip genişir ve in…ıbâ∂ katında nab∂ın mekânı te∂ayyu… edip dar olur, tevessu¡ ve
te∂ayyu… ile mekân mütebeddil olmuş olmaz. Eger nab∂da rû√un √areketi
i¡tibâr olunsa √areket-i mekâniyye olur lâkin cumhûrun √areket-i nab∂dan
murâdları …albin ve ¡urû…-ı ∂avâribin √areketleridir, onların √în-i √arekette
mekânları mütebeddil olmaz belki mekânları tevessu¡ ve te∂ayyu… eder. Ve
nab∂ın √areketi keyfiyyet ve eyniyyet olmadığı olmadığı @âhir oldu, kendilerde √areket muta§avver olan ma…ûlât-ı erba¡adan ma…ûle-i kemm ve
ma…ûle-i va∂¡ bâ…î kaldı.
Pes nab∂ın √areketi yâ √areket fi’l-kemm yâ«ûd √areket fi’l-va∂¡ olur.
Lâkin İmâm ¢arşî ≠âhib olur ki nab∂ın √areket fi’l-kemm olmadığı dahi
@âhirdir, nab∂ın √areketi √areket fi’l-va∂¡ olduğu müte√a……a… olur diye,
zîrâ nab∂ın √areketi in…ıbâ∂ ve inbisâ†tan ve te∂ayyu… ve tevessu¡dan ¡ibârettir. Ve bunlardan ¡urû…-ı ∂avâribin eczâsı artıp ve eksilmez belki eczâları inbisâ†ta biri birine ba¡îd olur ve in…ıbâ∂da …arîb olur. Ve bu ma¡nâ ile
nab∂ın √areketi √areket fi’l-kemm olmayıp √areket fi’l-va∂¡ olduğu @âhir
olur.
el-Mu…addimetü’r-Râbi¡atu Fî-Beyânı’l-Umûrilletî Lâbüdde Li’l-Hareketi Minhâ: ◊arekete lâzım ve lâbüdd olan umûr altı emrdir:
Evvelkisi mebde™-i √arekettir, me&elâ √areket suyun bürûdetten √arârete
isti√âlesinde olan √areket olsa mebde™-i √areket bürûdet olur.
İkincisi nihâyet-i √arekettir, mi&âl-i me≠kûrda nihâyet-i √areket sovuk
suyun sü«ûnete isti√âlesinin tamâmıdır.
Üçüncüsü mâ-bihi‘l-√arekettir ya¡nî √areketin sebeb-i fâ¡ilîsidir, mi&âl-i
me≠kûrda nâr gibi, zîrâ mâ-ı bâridi tes«în eden âteş sebeb-i fâ¡ilî olur.
Dördüncüsü mâ-fîhi’l-√arekettir, mi&âl-i me≠kûrda mâ-fîhi’l-√areket
ma…ûle-i keyf olur, zîrâ √areket bürûdetten sü«ûnete olur, bürûdet ve sü«ûnet ma…ûle-i keyf olur.
Ve beşincisi mâ-lehü’l-√arekettir, mi&âl-i me≠kûrda mâ-lehü’l-√areket su
olur, zîrâ sü«ûnet su ile …âim olup bürûdetten sü«ûnete √areket su için olur.
Altıncısı li-ecli’l-√arekettir ya¡nî √areketin ¡illet-i πâiyyesi olur ve sunun
sü«ûnetinin πâyeti suyu tel†îf olur.
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Ve her bir √arekette ≠ikr olan altı emrden lâzım olduysa nab∂ dahi √areket envâ¡ından olmakla nab∂da dahi bu altı emrden lâbüdd ve lâzımdır.
Pes nab∂da √areket-i in…ıbâ∂ın mebde™i †araf208 ve müntehâsı vasa†tır ve
inbisâ†ın mebde™i vasa† ve müntehâsı †araftır. Ta¡rîfte olan “min inbisâ†in
ve in…ıbâ∂in” bu iki emre işârettir.
Ve nab∂ın mâ-bihi’l-√areketi mu…addime-i sâdisede beyân olunur
Ve mâ-fîhi’l-√areket ¢arşî i«tiyârı üzere ma…ûle-i va∂¡dır, ta¡rîfte olan
“in…ıbâ∂ ve inbisâ†” bu emre dahi delâlet eder, zîrâ in…ıbâ∂ ve inbisâ†ı ≠ikr
ile va∂¡da √areket olduğu fehm olunur.
Ve mâ-lehü‘l-√areket rû√un vi¡âsı ve kapları olur, ta¡rîfte olan “min
ev¡iyeti‘r-rû√” buna delâlet eder.
Ve mâ li-eclihi’l-√areket ya¡nî √areketin πâyeti tedbîr-i rû√ olur, ta¡rîfte
me≠kûr olan “li-tedbîri’r-rû√” o emre delâlet eder.
el-Mu…addimetü’l-»âmisetü Fî-Enne Li-Külli Müte√arrikin Mu√arriken ∏ayrehu: ◊areket eden her bir cismin cismiyyete muπâyir sebeb-i fâ¡ilîsi olmak lâzımdır ki o cismi ta√rîk eyleye onun için ki
müte√arrik olan cismin mücerred cismiyyeti √areketin fâ¡ili olsa bi’lcümle ecsâm müte√arrike olurdu ve bi’l-cümle ecsâmın √areketi nev¡-i
vâ√id üzere olur idi, cismiyyette iştirâkleri olmak √asebiyle. Bu me≠kûrlar ise bâ†ıldır, zîrâ biz ecsâmın ba¡∂ısını müte√arrik ve ba¡∂ısının sâkin
olduğunu müşâhede ve mu¡âyene eyleriz ve müte√arrik olanların dahi
√areketlerinin envâ¡-ı mu«telife üzere olduğunu müşâhede eyleriz. Pes
lâzım geldi ki her cism-i müte√arrikin cismiyyete muπâyir cismini ta√rîk
eder sebeb-i fâ¡ilîsi vardır, nab∂ dahi cism-i müte√arrik olmakla o √areketi fâ¡il olur bir emr vardır.
el-Mu…addimetü’s-Sâdisetü Fî-±ikri Me≠âhibi‘l-¡Ulemâi Fî-Keyfiyyeti ◊areketi’n-Nab∂ı ve Fî-Enne’l-Mu√arrike Lehâ Mâ Hüve: Ya¡nî
mu…addime-i sâdise …albin ve ¡urû…-ı ∂avâribin ya¡nî şerâyîn damarlarının √areketleri ne keyfiyyette olduğunda ve …albin ve damarların √areketlerinin fâ¡ili √a……ında olan ¡ulemânın i«tilâfları beyânında olur. ¢albin
208 “‰araf”tan murâd şiryânın kendidir ki ona mu√î† dahi derler tecvîfi i√â†a eylediği
için. “Vasa†”tan murâd tecvîfin ortasıdır ki ondan mu√î†in her †arafı berâber olur
onun için ki ba¡∂ılar mu√î†e √areket-i inbisâ† ve mu√î†ten merkeze √areket-i in…ıbâ∂dır derler. Bu √âlet minfe«ada ya¡nî körük dedikleri âlette ziyâde @âhir olur.

547

548

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

√areketi inbisâ† ve in…ıbâ∂dan mü™ellef ve mürekkeb olur, o √arekette bir
kimsenin «ilâfı yoktur, bi’l-cümle ¡ulemâ bu bâbda …avl-i vâ√id üzere müttefi…lerdir. Ke≠âlik √areket-i …albin fâ¡ili …uvve-i √ayvâniyye olduğunda
cemî¡an e†ıbbâ müttefi…lerdir lâkin ¢arşî içlerinden mu«âlefet edip der ki
imbisâ†iyye ve in…ıbâ∂iyye √areketleri √areket-i irâdiyyedir, √areket-i irâdiyye dimâπî olur, …uvve-i √ayvâniyye olmaz. ±ikr olunan √areket …albin
√areketi idi.
Ammâ şerâyînin √areketinin beyânı budur ki biz nab∂a mess edip yapışsak şiryânı bir kerre mürtefi¡ olup yukarı kalkar √attâ parmaklara …ar¡ ve
∂arb eder buluruz bir kerre teseffül edip ve aşağı batıp parmaklardan πâib
buluruz. Pes bu bâbda bi’l-cümle ¡ulemâ iki fır…a olurlar:
Ferî…-i evvele a§√âb-ı tecârîb fır…ası derler, onlar ≠âhib olurlar ki nab∂
≠ikr olunan irtifâ¡ ve in«ıfâ∂dan ¡ibârettir, nab∂da inbisâ† ve in…ıbâ∂ olmaz.
~â√ib-i ¢ânûn nab∂ın ta¡rîfinde “mü™ellefetün min-in…ıbâ∂in ve inbisâ†in”
dediği bu me≠hebi redde işârettir.
Ve ferî…-i &âniye mu…âyisûn derler, onlar ≠âhib olurlar ki nab∂da inbisâ†
ve in…ıbâ∂ olur; nab∂ın √areketi mücerred √iss olunan irtifâ¡ ve in«ıfâ∂
değildir. İn…ıbâ∂ ve inbisâ†la irtifâ¡ ve in«ıfâ∂ın far…ı budur ki inbisâ† ve
in…ıbâ∂da tevessu¡ ve te∂ayyu… ancak şiryânın ¡um…unda ve ¡ar∂ında olur,
ammâ irtifâ¡ ve in…ıbâ∂da tevessu¡ ve te∂ayyu… ancak şiryânın ¡um…unda
olur, ¡ar∂ında tevessu¡ ve te∂ayyu… olmaz; ¡ar∂ı her √âlde mi…dâr-ı vâ√id
üzere olur.
Pes bu ferî…-ı &ânî dahi iki fır…a olurlar:
Ferî…-ı evvel ≠âhib olur ki √areket-i şiryân …albin √areketine tâbi¡a olur
ve bu tebe¡iyyete a…demûnun ek&eri ≠âhib olurlar, ¢arşî’nin mu«târı dahi
budur. Lâkin bunlar dahi iki †araf olup bir †arafı ≠âhib olur ki √areket-i
şiryânın √areket-i …albe tebe¡iyyeti medd ve cezr †arî…iyle olur ya¡nî …alb
münbası† oldukta şerâyînde olan ervâ√ı kendiye ce≠b eder. Ervâ√ şerâyînden münce≠ib olmakla şerâyîn mün…abı∂a olur ve …alb mün…abı∂ oldukta …
albde olan ervâ√ı şerâyîne …alb def ¡ edip ervâ√ …albden şerâyîne mündefi¡a olmakla şerâyîn münbası†a olur. Ve tebe¡iyyete ≠âhib olan a…demûnun
ek&eri tebe¡iyyetin bi-†arî…i’l-medd ve’l-cezr olmasına ≠âhib olur. Ammâ
†araf-ı â«er olan a…demûnun e…alli ve mu√de&ûnun ba¡∂ıları ≠âhib olurlar ki

Tahbîzü’l-Mathûn

√areket-i şiryânın √areket-i …albe tebe¡iyyeti bi-†arî…i’l-lüzûm olur, me&elâ
bir şecer ta√rîk olundukta o şecere mutta§ıl olan olan nesnelerin şecerin
√areketiyle müte√arrik olduğu gibi …albin √areketiyle şerâyîn dahi √areket eder. Ve bu iki tebe¡iyyet beynlerinde far… budur ki medd ve cezr †arî…
iyle olan tebe¡iyyette …albin in…ıbâ∂ından şiryân münbası† olur ve …albin
inbisâ†ından şiryân mün…abı∂ olur. Ve lüzûm †arî…iyle olan tebe¡iyyette
…albin in…ıbâ∂ı ile şiryân mün…abı∂ ve inbisâ†ı ile şiryân münbası† olur.
Ve ferî…-ı &ânî ≠âhib olurlar ki şiryânın √areketi √areket-i …albe tâbi¡
olmaz belki şiryânda bir …uvvet vardır ki o …uvvet şiryânı ta√rîk eder ve
şiryânın √areketi emr-i «âricin …asrı ile olmaz. Ve bu mesleke sâlik olan
mu√de&ûnun ya¡nî müte™a««irûnun ek&eri ve Câlînûs [66b] ve Câlînûs’un
şî¡ası ve tâbi¡leri olur.
Ve bu ferî…-ı &ânî dahi iki †araf olur:
Bir †araf derler ki …albi ta√rîk eden …uvvet …uvvet-i √ayvâniyye olur.
Bu †arafta olanlar bi’l-cümle ittifâ… ederler ki …uvve-i √ayvâniyye …albi
ta√rîk eylediği gibi şiryânı dahi başka ta√rîk ile ta√rîk eder. Şiryânın ve
…albin √areketlerinin fâ¡ili biridir ve o fâ¡il …uvve-i √ayvâniyyedir lâkin fâ¡ilin şiryânda olan [fi¡li …albde olan] fi¡linin πayridir; o fâ¡ilin her birinde
başka başka fi¡li olur. Şiryânın √areketi …albin √areketine tâbi¡ olmaz
lâkin zamânları mütte√id olur ya¡nî …albin inbisâ†ı zamânında şiryân dahi
bilâ-tebe¡iyyetin münbası† olur ve cümlenin fâ¡ili …uvve-i √ayvâniyye olur.
Bu vech ile ittifâ… edenler iki §ınf olur, bir §ınfı der ki …albi ta√rîk eden
…uvve-i √ayvâniyye ile şiryânı ta√rîk eden …uvve-i √ayvâniyyenin nev¡i
ve şa«§ı mütte√id olur. Ve §ınf-ı â«er der ki …albi ve şiryânı ta√rîk eden
…uvve-i √ayvâniyyenin nev¡leri mütte√id ve şa«§ları mübâyin ve muπâyir
olurlar.
Ve şiryânın √areketi …albin √areketine tâbi¡ olmayıp belki şiryânda
mevcûd olan başka …uvvet ile √areket eder diye ≠âhib olanların ikinci
†arafı der ki şiryânda bir …uvvet-i †abî¡iyye vardır ki √areket-i inbisâ†iyye
ve √areket-i in…ıbâ∂iyye ile şiryânı o …uvvet-i †abî¡î ta√rîk eder. Mu√de&ûnun ya¡nî müte™a««irînin ek&eri bu …avle ≠âhib olurlar. Ve bunlar dahi iki
§ınf olur:
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Bir §ınfı der ki fi’l-√a…î…a şiryânda müsta…illeten bir …uvvet-i †abî¡iyye
vardır ki o …uvvet-i †abî¡iyye şiryânı bas† ve …ab∂ eder. Mu√arrik-i şiryân
…uvve-i †abî¡iyye olduğuna ≠âhib olanların ek&eri buna ≠âhib olurlar.
Ve §ınf-ı â«er derler ki şiryânda başka bir …uvvet-i †abî¡iyye yoktur belki
†abî¡îden murâd ce≠b-i πıdâ için ervâ√ münbasi† olup √areket eder, ervâ√ın
inbisâ†ından …asr ile şiryân dahi münbasi† olur. Ve ervâ√ πıdâdan bâ…î fa∂layı def ¡ için mün…abı∂ olur ve ervâ√ın in…ıbâ∂ı √asebiyle şiryânı inbisâ†a
…âsir zâil olmakla şiryân süflü †âlib olup bi-†ab¡ihi teseffül eder. Bu …avle
mu√de&ûndan şir≠ime-i …alîle ya¡nî az kimseler ≠âhib olurlar, bu …avle göre
√areket-i inbisâ†iyye …asriyye ve √areket-i in…ıbâ∂iyye †abî¡iyye olur.209
Ve’l-√â§ıl bu bâbda olan u§ûl-i me≠âhib altıdır:
Evvelkisi şiryânın √areketi §u¡ûd ve nüzûldür, inbisâ† ve in…ıbâ∂ı yoktur.
İkincisi …albi ve şiryânı mu√arrik …uvve-i √ayvâniyyedir gerekse
bi‘ş-şa«§ o …uvveler müteπâyirler olsun ve gerek ise mütte√idler olsun.
Üçüncüsü mu√arrik-i nab∂ …uvve-i †abî¡iyye olur.
Dördüncüsü √areket rû√un câ≠ibesi ve dâfi¡asıyla olur.
Beşincisi nab∂ın √areketi √areket-i …albe lüzûm ve tefrî¡ †arî…iyle olur.
Altıncısı nab∂ın √areket-i tebe¡iyyesi bi-†arî…i’l-medd ve’l-cezr olur.
Ve ¢arşî şiryânın √areketi bi-†arî…i’l-medd ve’l-cezrdir ve …albin √areketi irâdiyyedir ve şiryânın inbisâ†ı †abî¡iyyedir ve in…ıbâ∂ı …asriyyedir diye
≠âhib olur. Ve ba¡∂ılar derler ki √a…… budur ki …alb ve şiryânın √areketleri
≠ikr olunan a…sâm-ı erba¡adan «âricdir ya¡nî ¡ara∂iyye ve …asriyye ve irâdiyye ve †abî¡iyye olan √areketlerin biri dahi değildir belki …alb ve nab∂ın
√areketleri √areket-i tes«îriyyedir. ◊areket-i tes«îriyye ona derler ki o
√areket √ayvânda olur ve irâdeye tâbi¡ olmaz ve o √areket nesa…-ı vâ√id
üzere olmayıp mu«telife olur, me&elâ √areket-i …alb ve √areket-i nab∂
gibi, bir kerre münbası† ve kerre-i u«râda mün…abı∂ olur, dâimâ münbası†
veyâ«ûd dâimâ mün…abı∂ olmaz.
209 Şâh Mu√ammed-i ¢azvînî Şer√-i Mûcez’de der ki …alb ve §adr ve riye ve şiryân ve dimâπdan her birinin √areketi vardır, bi’l-cümle √areket-i inbisâ†iyye ve
√areket-i in…ıbâ∂iyye ile √areket ederler. Dimâπın √areketine istinşâ… tesmiye
olunur ve §adr ve riyenin √areketine teneffüs tesmiye olunur ve ¡inde’l-cumhûr
…albin √areketine nab∂ tesmiye olunur. el-ân …albin √areketine nab∂ ı†lâ… olunmak müte¡âref değildir belki meşhûr budur ki şiryânın √areketine ı†lâ… olunur.
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el-Mu…addimetü’s-Sâbi¡atu Fi’l-Far…ı Beyne Mu√arriki’n-Nefesi
ve Mu√arriki’n-Nab∂ı ve Ta√…î…i’l-¢avli Fi’t-Teneffüsi: Teneffüs nefes
âlâtının √areketiyle olur, o √areket inbisâ† ve in…ıbâ∂dan mürekkebdir.
◊areket-i in…ıbâ∂iyye vü inbisâ†iyye ve beynehümâda olan sükûn ile nefes-i
vâ√id tamâm olur. Ve bi’l-cümle e†ıbbâ bunun üzerine müttefi…lerdir. Ve
¡inde’l-¡âmme teneffüs fa…a† √areket-i inbisâ†iyye ile tamâm olur. Ve Yûnân
√ukemâsı teneffüste altı me≠heb üzere müteferri… olurlar:
Me≠heb-i evvel Es…aliyâvus me≠hebidir. Es…aliyâvus ≠âhib olur ki §adr
√areket-i inbisâ†iyye ile √areket edip …albin ervâ√ını ta¡dîle §âli√ havâyı
ce≠b eder ve √areket-i in…ıbâ∂iyye ile √areket edip havâ-i müsa««ineyi
ve fa∂la-i havâyı …albden «ârice def ¡ eder. Ve riyenin kendi sâkine olup
inbisâ†iyye ve in…ıbâ∂iyye √areketlerinde riyede bir √areket bulunmaz, zîrâ
riyede isfenciyyet ma¡nâsı vardır ya¡nî riye sünger gibidir, havânın riyeye
du«ûlünde ve «urûcunda sühûlet olmakla mücerred §adrın √areketi kifâyet
eder ve riyenin √areketine i√tiyâc olmaz. Câlînûs-ı fâ∂ıl bu …avli redd edip
der ki riye dahi §adr gibi √areket eder ve sâkine değildir.
Ve me≠heb-i &ânî Enbinâvus me≠hebidir. Enbinâvus ◊akîm, Es…aliyâvus
◊akîm’in me≠hebinin ¡aksi üzere ≠âhib olup der ki riyenin kendi √areket-i
in…ıbâ∂iyye ve √areket-i inbisâ†iyye ile √areket eder ve §adr dâimâ sâkin
olur. Ve bu me≠hebi dahi fâ∂ıl Câlînûs redd ve ib†âl eder.
Ve me≠heb-i &âli& Ebra…lus me≠hebidir. Ebra…lus ≠âhib olur ki §adr ve
riyeden her biri inbisâ†iyye ve in…ıbâ∂iyye √areketleri ile √areket ederler
lâkin riyenin √areketi medd ve cezr †arî…i ile olur o vechle ki kaçan §adr
münbası† olsa riye mün…abı∂ olur ve §adr mün…abı∂ oldukta riye münbası†
olur. Bu me≠hebi dahi Câlînûs ◊akîm redd eder.
Ve me≠heb-i râbi¡ Dû…ûlânus me≠hebidir. Ve Dû…ûlânus ◊akîm ≠âhib
olur ki §adr ve riyeden her biri bi’≠-≠ât √areket-i in…ıbâ∂iyye ve √areket-i
inbisâ†iyye ile √areket ederler, her birinin √areketi √areket-i müsta…ille
olur, e√adühümânın √areketi â«erin √areketine tâbi¡ olmaz lâkin zamânları
mütte√id olur. ~adrın inbisâ†ı zamânında riye dahi bi‘≠-≠ât √areket-i
inbisâ†iyye ile √areket eder. Bu …avlin …âili da¡vâsını beyân eder delîl-i şâfî
ve burhân-ı kâfî îrâd eylemedi. Ve Câlînûs dahi bu …avli …abûle veyâ«ûd
redde işâret eylemedi lâkin Câlînûs ba¡∂ı ma√allde yazdı ki §adrın √are-
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keti her kaçan bâ†ıla olsa riyenin √areketi bâ†ıla olur lâkin √areket-i riyenin bu†lânı ile §adrın √areketi bâ†ıla olmaz. Bu kelâmı söyledi velâkin bu
kelâmdan murâd ne idiğini beyân eylemedi. ¡Allâme, Câlînûs’un bu kelâmını Dû…ûlânus ◊akîm’in me≠hebini redde √aml eyledi.
Me≠heb-i «âmis Bireksâπûres me≠hebidir. Bireksâπûres der ki §adr ve
riyeden her birisi √areket-i inbisâ†iyye ve √areket-i in…ıbâ∂iyye ile √areket
eder lâkin riyenin √areketi bi’≠-≠ât olur ve §adrın √areketi riyeye tebe¡iyyet ile olur. Bu me≠hebinin §ı√√atine delâlet eder bir delîl bulunmadı ve
Câlînûs’tan dahi mu√a……a… ve πayr-i mu√a……a… bir kelâm bulunmadı lâkin
√a……-ı kelâm budur ki bu me≠heb dahi bâ†ıldır.
Me≠heb-i sâdis Aris†uvâ†as me≠hebidir. ◊akîm Aris†uvâ†as ◊akîm der
ki §adr ve riyeden her biri √areket-i inbisâ†iyye ve √areket-i in…ıbâ∂iyye
ile √areket eder lâkin §adrın √areketi bi’≠-≠ât olup riyenin √areketi §adra
tebe¡iyyet ile olur. Câlînûs bu …avli i«tiyâr eyledi.
Ba¡de [hâ≠â] §adr ve riyenin mu√arrikinde dahi √ukemâ i«tilâf eylediler.
Ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki ≠ikr olunan √areketin mu√arriki ve fâ¡ili …uvve-i
†abî¡iyye olur. Ve †âife-i &âniye ≠âhib oldular ki fâ¡il-i √areket …uvve-i irâdiyyedir. Câlînûs’un ve §â√ib-i Kâmil’in ve Mesî√î’nin mu«târı bu …avl-i &ânî
olur lâkin √a…… budur ki âlât-ı teneffüsü mu√arrike olan, …uvve-i †abî¡iyye
vü irâdiyye …uvvetlerinden mürekkeb bir …uvvettir. ¢ânûn §â√ibinin mu«târı
budur. Nab∂ teneffüsün «ilâfı üzeredir, nab∂da elbette …uvve-i irâdiyyenin
med«ali olmaz ve teneffüs …uvve-i irâdiyye ile olur. Biz bu ma…âmda teneffüse
i√tiyâcı evvelâ beyân eyleyelim ba¡dehu a…sâmını beyân eyleyelim:
Rû√-ı nefsânî ve rû√-ı †abî¡înin mevâddı fi’l-a§l [67a] rû√-ı √ayvânî olur.
Rû√-ı √ayvânî Câlînûs katında istinşâ… olunan havâdan tekevvün eder.
Rû√-ı √ayvânînin Câlînûs katında mâddesi havâdır, Aris†û katında katında
rû√-ı √ayvânî a«lâ†ın le†âfetinden …albin tecvîf-i eyserinde πaleyânından
√âdi& olan bu«âr olmakla mâddesi le†âfet-i a«lâ† olur. Ve ¡ale‘t-ta…dîreyn
…alb bedende olan ¡u∂vların ziyâde es«anı ve e√arrı olmakla Câlînûs
katında tekvîn-i ervâ√ ve Aris†û katında ta¡dîl-i ervâ√ için her dâim havâ-i
cedîde mu√tâc olur ve …albde olan havâ-i √ârrı ve du«âniyyeti «ârice def ¡e
dahi mu√tâc olur. ~adr ve riyenin √areket-i inbisâ†iyyeleri ile havâ-i cedîd
riyeye ve riyeden …albe münce≠ib olur, …albi ve ervâ√ını ta¡dîl veyâ«ûd tekvîn eder ve √areket-i in…ıbâ∂iyye ile …albde mütesa««in olan fa∂la ve ke≠â-
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lik du«âniyyet «ârice mündefi¡a olur; onun için teneffüse †abî¡at eşedd-i
i√tiyâcla mu√tâc olur ve √ayâtın be…âsı teneffüse menû† ve merhûn olur.
Ve kaçan âfâttan §adrda olan √icâb-ı mun§ıf selîme olsa √icâbın √areketiyle teneffüs tamâm olur, §adrda olan ¡a∂alâtın √areketine mu√tâc olmaz.
Ve kaçan âfât olup sü«ûnet olmakla havâya i√tiyâc ziyâde olsa o zamân
†abî¡at √icâbı ve ¡a∂alât-ı §adrı ma¡an ta√rîk eder ve tasvîtte ya¡nî seslendirmede †abî¡at §adr ile ma¡an √ancerenin ¡a∂alâtını isti¡mâl eder ve §avtı
√urûfa ta…†î¡ edip te™lîf-i kelâmda ¡a∂al-i lisânı isti¡mâl eder.
Bu ≠ikr olunan teneffüse i√tiyâcın beyânı idi, ammâ a…sâmını beyân
budur ki nefes dokuz vech ile ta…sîm olunur:
¢ısmet-i ûlâ nefesi ¡a@îme ve §aπîre ta…sîm olur:
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 eylediği havâdan ek&er havâ ce≠b eder.
Ve bu nefes-i ¡a@îmin vücûdu üç sebebin ictimâ¡ı va…tinde olur, …uvvet-i
mu√arrikenin …uvveti ve âlât-ı teneffüsün lîneti ve havâ-i ke&îri ce≠be √âcet
müştedde oldukta olur.
Ve nefes-i §aπîr bunun «ilâfı üzere olur, ≠ikr olunan esbâbın ba¡∂ısı
veyâ«ûd küllîsi bulunmamakla nefes-i §aπîr olur. Ba¡∂ı kerre nefes-i ¡a@îm
ile ce≠b olunan havâ ta¡dîlde kifâyet etmemekle †abî¡at mun«ureynden ya¡nî
burun deliklerinden dahi ce≠b-i havâda isti¡ânet eder.
Ve …albin havâ-yı cedîde i√tiyâcı …albden i«râcı mühimm olan havâ-i
müsa««in ve du«âniyyeti def ¡e i√tiyâcı ile mütesâvî olur ise âlât-ı teneffüsün in…ıbâ∂ı ve inbisâ†ı berâber olur. Ve havâ-i cedîde i√tiyâcı ziyâde olur
ise inbisâ† in…ıbâ∂dan ziyâde olur. Ve eger havâ-i müsa««ini ve du«âniyyeti i«râca i√tiyâc ziyâde olur ise in…ıbâ∂ inbisâ†tan ziyâde olur.
Ve nefesin dokuz vechle …ısmetinden …ısmet-i &âniye budur ki nefes †avîl
veyâ«ûd …a§îr olur:
Nefes-i †avîl o nefestir ki âlât-ı teneffüsün √areket-i inbisâ†iyye vü
in…ıbâ∂iyye müddetleri †avîl olur; o müddet-i †avîlede ce≠b olunan havâ-i
ke&îrde †abî¡at ta§arrufa ziyâde …âdir olur. Ve nefes-i †avîl o zamânda olur
ki hem ¡a@îm ve hem serî¡ olan nefesi isti¡mâlden mâni¡ ola.210
210 Ya¡nî nefesin ¡a@îm olması veyâ«ûd serî¡ olması mümkin iken nefes †avîl olmaz,
ikisinden dahi †abî¡at me™yûs olur ise o zamân nefes †avîl olur.
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Nefes-i …a§îr nefes-i †avîlin «ilâfı olup zamân-ı nefes mütemâdî olmaz,
az va…tte inbisâ† ve in…ıbâ∂ tamâm olur. Eger nefes-i …a§îre tevâtür-i nefes
mu…ârin olur ise âlât-ı teneffüste veca¡ olduğuna delâlet eder. Eger tefâvüt mu…ârin olur ise √arâret-i πarîziyyenin ∂a¡fına delâlet eder ve tefâvüt
ziyâde olur ise mevte delâlet eder.
Ve dokuz …ısm[et]in üçüncüsü nefesi nefesi serî¡ ve ba†î™e ta…sîm olur:
Nefes-i serî¡ o nefestir ki nefese i√tiyâc ziyâde iken müddet-i …alîlede
tekmîl olur. Nefes o va…tte serî¡ olur ki nefes-i ¡a@îmin ce≠b ve def ¡ eylediği havâ kifâyet eylemez, sür¡at √asebiyle …adr-i kifâye √â§ıl olur veyâ«ûd
âlât-ı teneffüs §alâbetli olmakla ta¡@îm-i nefes mümkin olmayıp sür¡at ile
…adr-i kifâye √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre sür¡at ancak zamân-ı inbisâ†ta olur,
havâyı ce≠be i√tiyâc def ¡e i√tiyâcdan ek&er olmak √asebiyle. Ve nefes-i
ba†î™ serî¡in «ilâfı üzere olur.
¢ısmet-i râbi¡a nefesi √ârr ve bâride ta…sîmdir:
Nefes-i √ârr o nefestir ki √areket-i in…ıbâ∂iyye ile «ârice mündefi¡a olan
havâ i¡tidâlden ziyâde √ârr olur. Ve bu nefes-i √ârr …albe ve âlât-ı teneffüse
√arâretin istîlâsına delâlet eder.
Ve nefes-i bârid o nefestir ki «ârice mündefi¡a olan nefes i¡tidâlden
bürûdet cânibine mütecâviz olur. Ve nefes-i bârid √arâret-i πarîziyyenin
∂a¡fına ve in†ıfâsına delâlet eder ve nefes cidden bârid olmak ¡alâmet-i
rediyye olur.
Ve …ısmet-i «âmise nefesi mütevâtir ve mütefâvite ta…sîm olur: ±ikri
mürûr eylediği üzere nefes-i vâ√id bi-tamâmihi üç cüz™den mürekkeb olur,
o üç cüz™ √areket-i inbisâ†iyye ve √areket-i in…ıbâ∂iyye ve o iki √areket
beyninde ya¡nî √areket-i inbisâ†iyyeden sonra ve √areket-i in…ıbâ∂iyyeden
evvel olan sükûndur. Pes bu üç cüz™ler tamâmında nefes-i vâ√id tamâm
olduğundan sonra mi…dâr-ı …alîl âlât-ı teneffüs teva……uf edip sâkin olur
ve ba¡dehu ikinci nefesin √areket-i inbisâ†iyyesine şürû¡ eder, lâ-ma√âle
her iki nefesin arasında bir sükûn olur, pes iki nefes-i tâmmın arasında
olan sükûnun müddeti cidden …a§îr ve …alîl olur ise ona nefes-i mütevâtir
derler. Ve eger bunun ¡aksi olur ise ona nefes-i mütefâvit derler. Ve
nefes-i mütevâtirin sebebi nefese √âcetin iştidâdı olur, nefes-i ¡a@îm ü
serî¡ ile ce≠b olunan havâ vefâ eylemez, pes tevâtür ile o √âcet-i bâ…ıye
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mündefi¡a olur veyâ«ûd bir mâni¡ nefesi ta¡@îm ve isrâ¡dan …uvveti men¡
etmekle …uvvet ta¡@îmden ve isrâ¡dan mun§arife olup nefes-i mütevâtir ile
√âceti def ¡ eder.
Ve …ısmet-i sâdise nefesi ∂a¡îfe ve …avîye ta…sîm olur:
Nefes-i …avî o nefestir ki nefesin ¡ar∂ı ve eni mükemmelen mevcûd olur.
Ve ∂a¡îf bunun «ilâfı üzere olur. Ve nefes-i mütecezzî tesmiye olunan nefes
nefes-i ∂a¡îf …abîlinden olur.
Nefes-i mütecezzî bir nev¡ nefestir ki ernebe-i enf ya¡nî burnun &u…beleri
üzerinde olan πu∂rûflar o nefeste √areket eder. Bu nefesin sebebi …uvvetin
∂a¡fı ve «anı…a mü™eddî riye «ılâlinde ve fürcelerinde ve «uşûnetli ¡urû…ta
ve ¡urû…-ı ∂avâribde olan ∂î…-ı şedîddir.
Ve nefesin dokuz …ısmetinin yedincisi nefesi nefes-i mun…a†ı¡ ve nefes-i
mutta§ıla ta…sîm olur:
Nefes-i mun…a†ı¡ o nefestir ki o nefeste âlât-ı teneffüsün inbisâ†ı bir
√areket ile tamâm olmaz, aralıkta sükûn tavassu† edip inbisâ† iki √areket
ile tamâm olur, ke≠âlik √areket-i in…ıbâ∂iyye dahi beynehümâda sükûn ve
va…fe olan iki √areket ile tamâm olur, §abînin ağladığı va…tte olan nefesi
gibi. Bu nefesin sebebi ¡a∂alât-ı §adrda veyâ«ûd §adrın mücâviri olan
¡a∂alâtta teşennüc olmaktır. Ve bu nev¡ teneffüs emrâ∂-ı √ârrede πâyet redî
olur. Ve √areket-i mutta§ıla o √arekettir ki onda ≠ikr olunan va…fe olmaz
belki inbisâ† ve in…ıbâ∂dan her birisi birer √areket ile tamâm olur. Ve √areket-i mutta§ıla iki nev¡dir, biri ∂ayyi… ve biri πayr-i ∂ayyi…tir. Mutta§ıl-ı
∂ayyi… o nefestir ki o nefeste …adr-i √âcet nefes ce≠b etmeğe †abî¡at menfe≠
bulmaz. Ve bu …abîlden olur teneffüs-i muna§§af. Teneffüs-i muna§§af o
kimsenin nefesidir ki onda riyenin bir …ısmına âfet i§âbet edip o âfet nefesi
taπyîr eder ve riyenin cânib-i â«eri selîm olur ve o selîm †araftan nefes dahi
selîm olur. Ve mutta§ıl-ı πayr-i ∂ayyi… cemî¡an emrâ∂da ¡alâmet-i ceyyide
olur âlât-ı teneffüsün selâmetine delâlet eylediği için.
Ve nefesin sekizinci …ısmeti nefesin müntine ve †ayyibe …ısmetidir. Nefes-i
müntin o nefestir ki √areket-i in…ıbâ∂iyye ile «ârice çıkan nefeste râyi√a-i
kerîhe olur. Ve nefes-i müntin âlât-ı teneffüste ¡ufûnete delâlet eder, eger o
kimsenin feminde be«ar olmaz ise ya¡nî o râyi√a-i kerîhe ağızda tekevvün
eylemez ise. [67b]
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Ağız kokusuyla nefes kokusunun far…ı iki vech ile olur: Vech-i evvel
budur ki ağız kokusu dâimî olur ve nefes kokusu nefesin «urûcunda olur.
Ve vech-i &ânî budur ki be«arda nef&211 ya¡nî su¡le ile çıkan ru†ûbetinde ve
kakırığında râyi√a-i kerîhe olmaz ve nef&-i müntinde nef&inde ve kakırığında râyi√a-i kerîhe olur. Ve bu nefes-i müntinin râyi√asının ∂ıddı nefes-i
†ayyib olur. Ve nefes-i †ayyib âlât-ı teneffüsün selâmetine delâlet eder.
Ve …ısmet-i tâsi¡a nefesi nefes-i müstevî ve nefes-i mu«telife ta…sîm olur:
Nefes-i müstevî ona derler ki o nefesin √arekâtı munta@ame ve mütesâviye
olur. Ve bu nefes 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 olmak √asebiyle.
Min Mesâili’l-Mu…addimeti’s-Sâbi¡ati Mesâilü Va∂¡ı’ş-Şiryâni:212
Şiryânın a¡∂âya va∂¡ı üç …ısm üzere olur:
Evvelkisi şiryânın cihâtından bir cihette a¡∂â şiryânı mess eylemez,
evra†î dedikleri şiryân gibi, o şiryân …albin tecvîfinden «urûc eder, fı…arât-ı
§adrdan fı…ra-i «âmise mu√â≠îsine gelir ve …albden fı…ra-i «âmiseye gelince
…adar cihâtından bir cihette a¡∂âdan bir ¡u∂v o şiryâna mümâss olmaz.213
Ve ikinci …ısm o şiryândır ki onu cihet-i vâ√idden ¡u∂v mümâss olur,
bâ…î cihâtta mümâss olmaz. O şiryân …albin dâ«iline nüfû≠u olan şiryândır.
Ve üçüncü …ısm o şiryândır ki a¡∂â o şiryânı cemî¡-i cihâtından mümâss
olup i√â†a eder, iki yedde ve iki ayakta olan bi’l-cümle şiryânlar gibi. Ve
lâyı… olur ki bu üçüncü şiryânı mümâss olan la√m leyyin olup şiryânın
in…ıbâ∂ı va…tinde o la√m-ı leyyin sühûlet ile münbası† ve müte«al«il olmağa
mu†âva¡ati ve …abûlü ola tâ ki şiryânın in…ıbâ∂ında şiryân ile o la√m arasında fürce ve «âlî ma√all kalmayıp «alâ lâzım gelmeye. Ke≠âlik şiryânın
inbisâ†ında o la√m-ı leyyin ü müte«al«il tekâ&üf edip şiryânın inbisâ†ına
ma√all açılıp ve inbisâ† mümkin olup tedâ«ül-i ecsâma mü™eddî olmaya.
211 Nef&te olan koku çıkan ru†ûbet âteşe va∂¡ olunsa ziyâde @âhir olur.
212 Mu…addime-i sâbi¡a eb√â&-ı ke&îreyi mu√tevî olmakla bu ma…âmda dahi a§l
nüs«ada “el-Mu…addimetü’s-Sâbi¡atü” tekrâr vâ…i¡ olmuştur, Allâhu a¡lem “Min
Mesâili’l-Mu…addimeti’s-Sâbi¡ati Mesâilü’l-Va∂¡ı’ş-Şiryâni” olmak gerek idi,
kâtibden sehv vâ…i¡ olmak @âhirdir.
213 Ve fı…ra-i «âmiseye gelince iki …ısma ta…sîm olunup bir …ısmı şiryân-ı §â¡id ve
bir …ısmı şiryân-ı nâzil olur. Taf§îl teşrî√ …ısmında ≠ikr olunmuş idi.
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el-Mu…addimetü’&-¿âminetü Fî-Beyânı ◊areketi’l-¢albi ve’l-Fâideti Minhâ: Biz müşâhede ve mu¡âyene eyleriz ki «âricde olan nârda üç
emrden lâzımdır ki √attâ o nârın teva……udu ve işti¡âli tamâm ola. O üç
emr cemî¡an mevcûd olmasa yâ«ûd ba¡∂ısı mevcûd ve ba¡∂ısı ma¡dûm olsa
emr-i teva……ud tâmm olmaz. O üç emrin biri müstev…ad ya¡nî âteş ya…acak
ma√all ve ocaktır, √addâdın kîri ve ocağı gibi. Ve ikincisi odun ve kömürdür. Ve üçüncüsü o nârı nef«le yâ«ûd â«er nesne ile ta√rîktir, nâr-ı «âricî
gibi. Bizim bedenimizde bir √arâret vardır ki ona √arâret-i πarîziyye derler, o √arârete dahi bu üç emrden lâzımdır ki √attâ o √arâretin emri tamâm
ola. O √arâretin ocağı ve müstev…adı evvelâ …alb ve &âniyen şerâyîn olur.
Ve o √arâretin mâddesi demdir. Demin √arâret-i πarîziyyeye …ıyâsı «a†abın
«âricde olan nâra …ıyâsı üzere olur lâkin bu dem rû√a inti…âl ve isti√âle
eyledikte onda bir fa∂la olur, o fa∂layı def ¡e √âcet mess eder, zîrâ def ¡
olunmasa o fa∂la rû√u icmâd edip dondurur, nitekim sirâcda olan fa∂la
du«âna isti√âle edip nârdan müfâra…at eylemese nârı söndürdüğü gibi. Pes
fa∂la-i rû√un def ¡i √areket-i in…ıbâ∂iyye ile olur. ◊areket-i in…ıbâ∂iyye
…albin mu√î†ten merkeze √areketidir. ¢albin mu√î†i sa†√-ı ¡âlîsidir, merkezi
…albin ortasında bir no…†adır ki cemî¡ †araftan mu√î†e nisbeti berâberdir. Bu
√arekette …albin √âli √addâdın kîrinin ya¡nî demircinin körüğünün havâyı
def ¡ va…tinde olan √âli gibi olur. Ve …albin havâ-i bâridi ce≠bi inbisâ†la olur.
◊areket-i inbisâ†iyye merkezden mu√î†e …albin √areketidir ve bu §ûrette
…albin √âli ce≠b-i havâ zamânında √addâdın kîrinin ve körüğünün √âli ve
şânı gibi olur.
Evâil-i √ukemâ …albin inbisâ† ve in…ıbâ∂ını velîmede ve düğünde olan
cemâ¡ate teşbîh ederler o vech ile ki o cemâ¡at gâhîce müctemi¡a olup başlarını biri birine yaklaştırırlar ve gâhîce ayırıp tefrî… ve teb¡îd ederler. Bu
≠ikr olunanlar …albin iki √areketi ve tem&îl-i «âricîsi idi.
Ve ma¡lûm buyurula ki şiryân zamân-ı inbisâ†ında havâyı cildde olan
mesâmmât ve menâfi≠den ce≠b eder ve havânın fa∂lasını ve du«ânını in…ıbâ∂ √asebiyle menâfi≠ ve menâfisten def ¡ eder lâkin minfe«anın ce≠b ve
def ¡ eylediği havâ i√sâs olunduğu gibi mesâmmdan «urûc ve du«ûl eden
havâ i√sâs olunmaz, zîrâ şerâyîn ta…sîm olarak mesâmmâta vâ§ıl olanlar
πâyette §aπîr kalır ve ondan du«ûl ve «urûc eden havâ i√sâs olunmaz. O
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mesâmmât fa∂lanın ve ¡ara…ın «urûcu ve havânın du«ûlü √a……ında meftû√a
olur. Ve mâ ya¡nî su mi&lli nesnelerin du«ûlü √a……ında muπla…a ve πayr-i
mekşûfe olup «âricde olan su mesâmmât ve şiryân †arî…inden …albe vâ§ıl
olmaz. Bundan mâ-¡adâ bzi deriz ki teneffüs ile riyeye vâ§ıl olan havâdan
riye bir mi…dârını şiryâna def ¡ edip şiryân †arî…inden havâ …albe vâ§ıl
olur. Şey«-i Re™îs’ten havâ şiryâna ne †arî… ile vâ§ıl olur diye su™âl olundukta ¡Allâme’nin ta√rîri üzere Şey«‘in verdiği cevâbın «ulâ§asıdır ki ≠ikr
olundu.214
el-Mu…addimetü’t-Tâsi¡atü Fî-Enne ◊adde’ş-Şey™i ¢ad Yekûnu
Bi-◊asebi’l-Mâhiyyeti ve ¢ad Yekûnu Bi-◊asebi’l-Vücûdi: Şey«-i
Re™îs Şifâ’nın †abî¡iyyâtında ta§rî√ eylediği üzere bir şey™in √addi ve ta¡rîfi
iki vech ile olur, bir vechi o şey™ mâhiyyeti √asebiyle ta¡rîf olunur ve biri
dahi o şey™ vücûd-ı «âricîsi √asebiyle ta¡rîf olunur.
Mâhiyyeti √asebiyle olan √add ve ta¡rîf o ta¡rîftir ki onda me™«û≠ olan
cüz™ler mu¡arrefe √aml olunmak §a√î√ olur, me&elâ insânı “el-İnsânu’l-√ayvânu’n-nâ†ı…u” diye ta¡rîfimizde olan iki cüz™ ya¡nî “√ayvân” ile “nâ†ı…”tan her biri “el-İnsânu √ayvânun”, “el-İnsânu nâ†ı…un” diye insân üzerine
√aml olunup √ükm olunur ve bu ta¡rîf cins-i …arîb ve fa§lın mecmû¡uyla
tamâm olur, ¡ilel-i erba¡a ta§avvuruna mu√tâc olmaz ya¡nî ¡illet-i fâ¡iliyye
ve ¡illet-i mâddiyye ve ¡illet-i §ûriyye ve ¡illet-i πâiyyeye mu√tâc olmaz.
Evâil-i kitâbda fa§l-ı &ânîde ¡ilel-i erba¡anın ≠ikri mürûr eyledi.
Ve şey™in vücûd-ı «âricîsi √asebiyle olan √addi ve ta¡rîfi o ta¡rîftir ki
onda ¡ilel-i erba¡anın mecmû¡u yâ«ûd ba¡∂ısı ≠ikr oluna. ±ikri sâbı… olan
nab∂ın ta¡rîfi nab∂ı vücûd-ı «âricîsi ile ta¡rîf olur, zîrâ nab∂ın ¡ilel-i erba¡ası
o ta¡rîfte bi’l-cümle me≠kûrdur. Pes ta¡rîfte me™«û≠ olan kelimeleri beyân
eyleyelim:
“Ammâ nab∂” kelimesi …albin ≠ikr olunduğu vech üzere √areketine
ma«§û§ olur, dimâπın ve §adrın ve riyenin √areketine şümûlü olmaz. Ve
ke≠âlik …albin √areket-i inbisâ†iyye ve √areket-i in…ıbâ∂iyyeden mâ-¡adâ
olan …albin √areket-i sâiresine ve «afa…ân mara∂ında …albe ¡ârı∂ olan √are214 Şer√-i Mûcez’de Nefîsî der ki havâ dâ«il-i ebdâna vâ§ıl olmaz illâ †arî…-i enften
ve †arî…-i femden ve cilde-i re™sin mesâmmâtından dâ«il olur, bâ…î mesâmmâttan dâ«il olmaz. Mu¡âlecât-ı dı……ta bu vechle ta√rîr eder. Nefîsî’nin bu kelâmı
Şey«‘in …avl-i &ânîsine mu†âbı… ve …avl-i evveline mu«âliftir.
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ket-i i«tilâciyyeye dahi şümûlü olmaz. Ve ta¡rîfte olan “√areket” laf@ası
cins-i ba¡îd olur ve nab∂ın cins-i …arîbi e§a√√-ı a…vâlde √areket-i va∂¡iyye
olur ve …avl-i πayr-i mar∂îde √areket-i eyniyye olur.
Ta¡rîfte olan “min ev¡iyeti’r-rû√i” terkîbi fa§ldır, rû√un vi¡âından
mâ-¡adâ müte√arriklerini i«râc eder. “Min ev¡iyeti’r-rû√i” deyip “min
ecliyye” geldiği şiryânın √areketi müsta…ill √areket idiğine işâret için olur.
Ve “¡ev¡iyeti’r-rû√”tan murâd …alb ve şerâyîn olur. Ve ev¡iyetü’r-rû√ ¡illet-i
fâ¡iliyyeden me™«û≠ olur.
Ve ta¡rîfte ≠ikr olunan “mü™ellefetün min-inbisâ†in ve in…ıbâ∂in” …avli
fa§l-ı â«er olup ¡illet-i §ûriyyeye işâret olunur ve …albin √arekât-ı sâiresinden i√tirâz olur.
Ve ta¡rîfte olan “li-tedbîri’r-rû√i bi’n-nesîmi” …avli ¡illet-i πâiyyeden
me™«û≠ bir fa§ldır, onunla dahi …albin tedbîr-i rû√ için olmayan √areketleri √âric kalır, evlâ olan demelidir ki bu …ayd ta¡rîfi tetmîm ve tekmîl için
≠ikr olunmuştur, bir nesneden i√tirâz değildir, zîrâ …albin √arekât-ı sâiresi
“min-inbisâ†in ve in…ıbâ∂in” [68a] demekle «âric kalır.
¡Allâme der ki bu ma…âma gelince …adar benim yanımda ¢ânûn
şer√lerinden Sâmirî’nin te™lîf ve ta§nîfi olan şer√ mevcûd değil idi, bu
ma√alle geldikte ona dahi mâlik oldum ve onda biraz fevâid buldum, tetmîmen li’l-fevâid onu dahi ≠ikr eyleyelim deyip biraz eb√â& îrâd eyledi. O
eb√â&ın ru™ûs-ı mesâili budur:
◊ukemâ-ı a…demûn nab∂ isminde i«tilâf eylediler. Ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki nab∂ şerâyînin √areket-i i«tilâciyyesinin ismidir. ◊areket-i i«tilâciyye o √arekettir ki a¡∂âlarda riyâ√ mu√tebese olmakla a¡∂â √areket eder,
o √arekete i«tilâc derler, Türkîce seğrimek derler. Nab∂ın √areketi seğriyen ¡u∂vun √areketi mi&lli olur. Bu…râ† ≠âhib olur ki nab∂ şerâyînin √areket-i infi¡âliyyesine derler, zîrâ nab∂da temevvüc ve taπayyür vardır, pes
temevvüc ve taπayyür infi¡âl olur. Ve Aris†û†is ≠âhib olur ki nab∂ şerâyînin
πayr-i †abî¡î olan √areketine delâlet eder. Ve Ebra…lus ≠âhib oldu ki nab∂
inbisâ† ve in…ıbâ∂la şiryânın √areketidir gerek †abî¡î olsun ve gerek πayr-i
†abî¡î olsun. Câlînûs bu a…vâlden ancak …avl-i a«îre râ∂î olup mâ-¡adâ
…avli inkâr eder. Ve in…ıbâ∂dan sükûn murâd olunmaz belki in…ıbâ∂ dahi
√arekettir ve …albde †ûlen ve ¡ar∂an ve verâben şe@âyâ olmakla onlardan
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istidlâl olunup …albin √areketi †abî¡îdir denir. Bu mev∂i¡de mu…addimât-ı
tis¡a tamâm oldu, pes ¢ânûn’u tercümeye şürû¡ eyleyelim:
Biz deriz ki nab∂a bizim na@arımız iki vech üzere olur, biri ¡alâ-vechin külliyyin nab∂a olan na@ardır ve biri ¡alâ-vechin cüz™iyyin olan nab∂a
na@ardır ya¡nî her bir mara∂a ma«§û§ olan nab∂a na@ardır. Na@ar-ı cüz™îyi
emrâ∂-ı cüz™iyyeye te™«îr edip bu ma…âmda ¡alâ-vechin külliyyin nab∂dan
ba√& eyleriz:
Ve biz deriz ki her bir nab∂da bir √areket-i inbisâ†iyye ve bir √areket-i in…ıbâ∂iyye vardır, o iki √areket başka başka √areketler olup ve biri
birine mübâyin ve muπâyir olmalarıyla lâ-ma√âle o √areket-i in…ıbâ∂iyye
vü inbisâ†iyye aralarına sükûn ta√allül eyleyip girmek vâcibdir, zîrâ ¡ilm-i
†abî¡îde müdellel ve müberhendir ki her iki √areket arasında sükûn olmak
lâzım ve vâcibdir ve iki √areket biri birine mutta§ıle olmak câiz değildir,
me&elâ √areket-i inbisâ†iyye nihâyete ve †arafa erişip müntehî oldukta
bilâ-sükûn √areket-i in…ıbâ∂iyyeye mutta§ıl olmak câiz değildir ve ke≠âlik
nab∂-ı evvelin √areket-i in…ıbâ∂iyyesi nab∂-ı &ânînin √areket-i inbisâ†iyyesine mutta§ıle olmaz, beynehümâda sükûn olmadıkça. Pes nab∂ o iki √areket ve iki sükûndan sonra nab∂-ı &âniye mutta§ıl olur. Ve iki √areket arasına
sükûn ta√allül eylemek lâzım olduğu ¡ilm-i †abî¡îye müfevva∂ olur, ta√…î…
ini bilmek †abîbe lâzım değildir.
Ve √areket-i inbisâ†iyye cümlenin ma¡lûmu ve ma√sûsu olur, zîrâ o
√areket parmaklara ∂arb ve …ar¡ eden √arekettir lâkin √areket-i in…ıbâ∂iyye
ek&er-i e†ıbbâ katında ma√sûs değildir, zîrâ nab∂ va∂¡ olunan enâmile in…ıbâ∂ı √âlinde ∂arb ve …ar¡ eylemez ve parmak uçlarının cildesi ve derisinin
bi’l-cümle a¡∂âdan i√sâsı ziyâde iken in…ıbâ∂ √arekesini i√sâs eylemez. Ve
ba¡∂ı e†ıbbâ der ki √areket-i in…ıbâ∂ ba¡∂ı kerre i√sâs olunur ve bu me≠hebe
≠âhib olanlar istidlâl ederler ki şiryân münbası† oldukta parmakları πamz
eder ve parmağın derisine gömülür, [ve parmakların ucu o inπımâz ile †abî¡î
√âlinden çıkar ve çukurlanır], kaçan şiryân mün…abı∂ olup geri çekilse parmakların derisi √âlet-i †abî¡îsine ¡avdet eder ve mün…abı∂ olan şiryânı yine
mümâss olur ve yine şiryân münbası† oldukta yine parmaklar münπamı∂
olur ve iki inπımâzın arasında parmaklar şiryânı mess eder ve iki inπımâ-
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zın arası √areket-i in…ıbâ∂ olduğu o vech ile i√sâs olunur.215 Ve o inπımâz
nab∂-ı …avîde nab∂ın …uvveti √asebiyle olur ve nab∂-ı ¡a@îmde nab∂ın işrâfı
ve irtifâ¡ı ile olur ve nab∂ı §ulbde nab∂ın parmaklara mu…âvemetin şiddetiyle olur ve nab∂-ı ba†î™de müddet-i √areketin †ûlü ile olur.
Ve Câlînûs der ki √areket-i in…ıbâ∂iyyeden ben bir müddet πâfil idim,
nab∂ın √areket-i in…ıbâ∂iyyesini i√sâs edemez idim ba¡dehu ben nab∂a
ta¡âhüd eylemekten «âlî olmadım √attâ √areket-i in…ıbâ∂dan ba¡∂ı emre
tefa††un eder oldum, biraz va…t dahi nab∂a ta¡âhüd eyledim. Benim için
nab∂ın ebvâbı münfeti√a olup evvelâ ta√sîl ve tefa††un eylediğim √âle
isti√kâm verip kemâ-yenbaπî nab∂ın √areket-i in…ıbâ∂ını idrâk eyledim. O
kimse ki nab∂a benim ta¡ahhüd ve iltizâm eylediğim gibi ta¡ahhüd eyleye,
benim idrâkim gibi idrâk edip nab∂ın √areket-i in…ıbâ∂iyyesini i√sâs eder.
Mu§annif der ki vâ…i¡ü’l-√âl her ne …adar Câlînûs’un ve Câlînûs’un
i…tidâ eylediği …udemânın dedikleri gibi ise lâkin nab∂ın ek&er-i a…sâmında
√areket-i in…ıbâ∂ i√sâs olunmaz, zîrâ nab∂ın a…sâm-ı âtiyeleri beyninden
ancak yedi …ısmda in…ıbâ∂ √areketi @âhir olur. O yedi …ısmdan üçü nab∂-ı
basî† ü müfred olur, evvelkisi nab∂ı …avî, ikincisi nab∂-ı §ulb, üçüncüsü
nab∂-ı ba†î™ olur.216 Ve in…ıbâ∂ √iss olunan yedi …ısmın üçü dahi ikişer
nab∂dan mürekkeb olan …ısmlardan olur, evvelkisi …avî ve ¡a@îm, ikincisi
…avî ve ba†î™, üçüncüsü ba†î™ ve §ulb olur. Ve in…ıbâ∂ √iss olunan yedi
…ısmın biri dahi terkîb-i &ülâ&î ile mürekkeb olan nab∂ olur ve o nab∂-ı
mürekkeb-i vâ√id …avî ve ¡a@îm ve ba†î™ olan nab∂lardan mürekkeb olan
nab∂-ı vâ√id olur. Ve bi’l-cümle müfred ve mürekkeb nab∂lardan √areket-i
in…ıbâ∂iyye i√sπs olunan nab∂lar ≠ikr olunan yedi …ısma mün√a§ır olur. Ve
nab∂ın a…sâm-ı ke&îre-i bâ…iyesinde √areket-i in…ıbâ∂ i√sâs olunmaz. Ve bu
≠ikr eylediğimiz ¡Allâme’nin îrâd eyledikleri eb√â&ın netîcesi ve «ulâ§asıdır. Eb√â&ına vu…ûf murâd edenler ¡Allâme’ye mürâca¡at eylesinler.
Ve nab∂ ta¡arrüf ve bilinmek murâd oldukta bi’l-cümle bedende olan
şerâyînden nab∂ı ta¡arrüf edip bilmek mümkin iken sâ¡idde ya¡nî bileğin
fev…inde olan şiryân mess ve cess olunup onunla nab∂ bilinmek mu¡tâd
215 Ve’l-√â§ıl √areket-i in…ıbâ∂ dört basî†ten i√sâs olunur.
216 Nab∂-ı ¡a@îm basî† olmaz, zîrâ nab∂ …avî olmadıkça ¡a@îm olmaz, onun için
¡a@îmi basî†te ≠ikr eylemedi.
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idiğinin sebebi ve vechi budur ki o şiryânın tenâvülü ve isti¡mâli sühûletli
olur, soyunmağa ve giyinmeğe mu√tâc olmaz gerek er ve gerek ¡avret olsun
o ¡u∂vu keşften i√tirâz eylemezler, me&elâ nisvânda meme altında olan
şiryân mi&lli değildir. Ve nab∂ şiryân-ı sâ¡id ile i«tiyâr olunduğunun bir
vechi dahi budur ki sâ¡idde olan şiryân mekşûftur, fa«i≠de ya¡nî uylukta
olan şiryân gibi la√m ile mestûr değildir. Ve şiryân-ı sâ¡ide isti…âmet üzere
yedi va∂¡ eylemek mümkindir, kulak ardında olan şiryân gibi değildir.
Kulak ardında olan şiryâna isti…âmet üzere va∂¡-ı yed mümkin olmaz. Ve
sâ¡idde olan şiryân …albe …arîb olmakla i«tibâr ondan ziyâde √â§ıl olur,
¡a…ibde ya¡nî tabanda olan şiryân gibi ba¡îd değildir. Ve sâ¡idde olan şiryân
bu«âr ile mümtelî ve dolu değildir, §udπda olan şiryân bu«âr ile mümtelî
olduğu gibi, zîrâ §udπun şiryânı her ne …adar …albe …arîb ise bu«âr ile
mümtelî olmakla √areketi munta@am olmaz ve √areketi munta@am olmayan
şiryândan …albin a√vâli bilinmez.
Ve vâcib olur ki nab∂ına na@ar olunacak kimsenin elini ve sâ¡idini cess
ve a«≠ o sâ¡id cenbinde ve yanında iken ola, zîrâ sâ¡idin va∂¡-ı †abî¡îsi cenb
üzere olmaktır. Kaçan yed va∂¡-ı †abî¡îsi [üzere] olsa şiryân dahi †abî¡îsi
üzere √areket edip i«tibâr mümkin olur ve kaçan va∂¡-ı †abî¡îsi üzere olmasa
nab∂ müteπayyir olup …albin a√vâli o nab∂ ile ma¡lûm olmaz, me&elâ yed
münkebbe iken nab∂a bakılsa o nab∂ √areket-i †abî¡îde olan ¡ar∂dan ziyâde
¡arî∂ ve enli bulunur ve işrâf ve irtifâ¡ı nâ…ı§ olur ve ke≠âlik †ûlü dahi
nâ…ı§ olur «u§û§an mehzûl ve arık olan kimselerin yed-i münkebbesinde bu
me≠kûrlar ziyâde olup …albin a√vâli bilinmez. Yed-i münkebbe o yeddir ki
o yedde sâ¡idin cânib-i va√şîsi ya¡nî kolun taşra †arafında olan cânibi fev…
cânibinde ola veyâ«ûd o yedde sâ¡id insî cânibine ya¡nî beden cânibine
meyl eyleye. Ve yed-i müstel…ıyede nab∂ın işrâfı [68b] ve irtifâ¡ı ziyâde
olur, ke≠âlik †ûlü ve uzunluğu dahi ziyâde olup ¡ar∂ı no…§ân olur. Yed-i
müstel…ıye 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.
Ve vâcib olur ki nab∂ına bakılan kimse πa∂abdan ve sürûrdan ve
riyâ∂etten ve bi’l-cümle infi¡âlâttan ve şiba¡-ı mü&a……ılden ya¡nî ağırlığa
mü™eddî olur tokluktan ve cû¡dan ve mu¡tâdını terkten ve müceddeden ¡âdet
i√dâ&ından ya¡nî mu¡tâdı olmayan nesneleri mu¡tâd etmekten ve bi‘l-cümle

Tahbîzü’l-Mathûn

bu eşyâlar ve bu √âllerden «âlî olduğu zamân nab∂ına na@ar oluna, zîrâ bu
√âller ile nab∂a taπayyür ¡ârı∂ olup vezn-i †abî¡îsinden «urûc eder ve …albin
a√vâline delâleti mu«telle ve müşevveşe olur.
Ve vâcib olur ki evvelâ bir mu¡tedilü’l-mizâc kimsenin nab∂ına bakılıp
ba¡dehu marî∂in nab∂ına na@ar oluna tâ ki o mu¡tedil kimsenin nab∂ına
…ıyâs olunup marî∂in nab∂ı onunla imti√ân ve i«tiyâr oluna, zîrâ nab∂ın
a…sâmı i∂âfet ve nisbet ile ma¡lûm olur, bir nab∂ nab∂-ı â«ere …ıyâsla,
me&elâ …avî olur ve nab∂-ı &âli&e …ıyâs ile πayr-i …avî olur ve bâ…îler dahi
i∂âfetiyle ma¡lûm olur.
Bundan sonra biz deriz ki e†ıbbânın ≠ikr ve va§f eyledikleri üzere nab∂ın
a…sâmı on cinstir, her ne …adar e†ıbbâya nab∂ın ecnâsı dokuz cins eylemek
vâcib olur ise, zîrâ ni@âm cihetinden olan …ısm istivâ ve i«tilâftan √â§ıl olan
…ısmın ta√tında dâ«il olur, başka cins ¡add olunmak münâsib olmaz.
Ve ecnâs-ı nab∂ın cins-i evveli o nab∂dır ki inbisâ†ın mi…dârından
me™«û≠ olur.
Ve cins-i &ânîsi √areketin e§âbi¡i …ar¡ ve ∂arbı keyfiyyetinden me™«û≠
olur.
Cins-i &âli&i cemî¡an √areketin zamânından me™«û≠ olur.
Cins-i râbi¡i âletin ya¡nî ¡urû…-ı ∂âribenin ya¡nî şiryân damarlarının
…ıvâmından me™«û≠ olur.
Cins-i «âmisi âletin «alâ ve imtilâsından ya¡nî boş olup ve dolu olmasından me™«û≠ olur.
Ve cins-i sâdisi melmesin √arâret ve bürûdetinden me™«û≠ olur.
Cins-i sâbi¡i nab∂ın sükûnu zamânından me™«û≠ olur.
Cins-i &âmini nab∂ın istivâ ve i«tilâfından me™«û≠ olur.
Ve cins-i tâsi¡i ni@âm-ı √areketten ve terk-i ni@âmdan me™«û≠ olur.
Ve cins-i ¡âşiri veznden me™«û≠ olur.
Ammâ mi…dâr-ı inbisâ†tan me™«û≠ olan cins-i evvel a…†âr-ı &elâ&esi
i¡tibârıyla ya¡nî †ûlü ve ¡ar∂ı ve ¡um…unun mi…dârları ile delâleti olur.
Pes a…†âr-ı &elâ&ede mi…dârı √asebiyle nab∂ın a…sâm-ı müfredesi dokuz
…ısm olur ve o dokuz besâyı†ın biri biri ile cem¡ ve terekküb eylediği
a…sâm-ı mürekkebeler olur ve dokuz besâyı† bunlardır: †avîl (1) ve …a§îr (2)
ve †ûl ve …ı§arda mu¡tedil (3) ve ¡arî∂ (4) ve ∂ayyi… (5) ya¡nî enli ve ensiz
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ve ikisi arasında mu¡tedil (6) ve mün«afi∂ (7) ve müşrif (8) ya¡nî alçak ve
yüksek ve ikisi arasında mu¡tedil (9). Bi’l-cümle bu dokuz ¡aded nab∂-ı
basî†ler a…†âr-ı &elâ&enin mi…dârlarından me™«û≠ olur.
Nab∂-ı †avîl o nab∂dır ki onun †ûlü i¡tidâl-i †abî¡îden ziyâde ola. İ¡tidâl-i
†abî¡î iki vech ile ma¡lûm olur: Biri nev¡in i¡tidâli olur ya¡nî nev¡-i beşerden
mu¡tedilü’l-mizâc bir şa«§ın nab∂ı √ıf@ olunup marî∂in nab∂ının †ûlü ondan
ziyâde olur ise onun nab∂ı nab∂-ı †avîl olduğu ma¡lûm olur.217 Ve ikinci
vechi budur ki marî∂in kemâl-i §ı√√atinde olan nab∂ı √ıf@ olunup √âl-i
mara∂da olan nab∂ı ondan †avîl olur ise o nab∂a nab∂-ı †avîl ı†lâ… olunur.
Ve nab∂-ı …a§îr bunun «ilâfı üzere olur ya¡nî †ûl ve …ı§arda mu¡tedil
olan nab∂-ı nev¡î veyâ«ûd nab∂-ı şa«§îden …a§îr olan nab∂a nab∂-ı …a§îr
ı†lâ… olunur. Nab∂ın †ûlde mi…dârı √asebiyle olan besâyı†-ı tis¡adan üç …ısm
beyân olundu.
Nab∂ın ¡ar∂ının ve eninin mi…dârı √asebiyle olan ¡arî∂ ve ∂ayyi… ve
mu¡tedil olan nab∂ın üç â«er …ısmları ve ke≠âlik nab∂ın ¡um…unın mi…dârı
√asebiyle me™«û≠ olan mün«afi∂ ve müşrif ve mu¡tedil olan üç …ısmı ve
bi’l-cümle bu altı …ısmı taf§îlen beyân olunan üç …ısma …ıyâsla ya¡nî nev¡-i
insâna veyâ«ûd şa«§a na@ar ile ¡ar∂da olan i¡tidâl-i nab∂ √ıf@ olunduktan
sonra marî∂in nab∂ı i«tibâr ve imti√ân olunur, eger marî∂in nab∂ının ¡ar∂ı
o √ıf@ olunan mu¡tedil nab∂ın ¡ar∂ından ziyâde olur ise o marî∂in nab∂ı
¡arî∂ olur ve eger marî∂in nab∂ı √ıf@ olunan mu¡tedil nab∂dan ¡ar∂an nâ…ı§
olur ise ona nab∂-ı ∂ayyi… ı†lâ… olunur ve iki nab∂ ¡ar∂an berâber olur ise
ona nab∂-ı mu¡tedil denir.
Ve ¡um…u ve derinliği mi…dârından me™«û≠ olan a…sâmlarda ya¡nî
mün«afi∂ ve müşrif218 ve beynehümâda mu¡tedil olanlarda dahi ≠ikr olu217 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 tecâvüz eder ise o nab∂ †avîl
olur. Ve eger dört parmağın ¡ar∂ından nab∂ no…§ân olur ise o nab∂ …a§îr olur. Ve
eger nab∂ dört parmağı doldurup ziyâde ve no…§ân olmaz ise o nab∂ mu¡tedil
olur. Ke≠âlik parmak uçlarının ¡ar∂ı tecâvüz eden ¡arî∂ ve parmak uçları ¡ar∂ından no…§ân olan ∂ayyi… ve müsâvî olan mu¡tedil olur. Bu vechi Şâh Mu√ammed-i ¢azvînî na…l eder ve eb√â&-ı ke&îr îrâd eder, vu…ûf murâd eden o şer√e
mürâca¡at eylesin.
218 Mün«afi∂” alçak ve “müşrif” ¡âlî demektir. Ba¡∂ı kerre “müşrif” yerine “şâhi…”
isti¡mâl olunur, şâhi… ve müşrif bir ma¡nâya olur.
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nan iki vech ile nab∂-ı mu¡tedil √ıf@ olunup marî∂in nab∂ı o mu¡tedile nisbet olunur. Eger marî∂in nab∂ının ¡um…u mu¡tedil nab∂ın ¡um…undan ve
derinliğinden ziyâde olur ise marî∂in nab∂ına nab∂-ı müşrif ı†lâ… olunur
ve eger marî∂in nab∂ının ¡um…u nab∂-ı mu¡tedilin ¡um…undan no…§ân olur
ise marî∂in nab∂ına ∂ayyi… ı†lâ… olunur ve iki nab∂ ¡um…an berâber olur
ise ona nab∂-ı mu¡tedil tesmiye olunur. Bu ≠ikr olunan a…sâm-ı tis¡a mi…dâr
cihetinden me™«û≠ olan nab∂ın besâyı†ı idi.
Ammâ mi…dârdan me™«û≠ olan dokuz besâyı†tan mürekkeb olan
a…sâmın beyânı budur ki bu dokuz …ısmın terkîbi yâ &ünâî olur ya¡nî ikişer
ikişer terkîb olunur yâ«ûd dokuz …ısmın terkîbi &ülâ&î olur ya¡nî üçer üçer
terkîb olunur veyâ«ûd terkîb rubâ¡î olup dörder dörder terkîb olunur yâ«ûd
dörtten ziyâdeden terkîb olunur.
Bu ≠ikr olunan terkîblerden i√timâl ¡a…lî olur lâkin dörder dörder terkîbin veyâ«ûd dörtten ziyâdeden terkîbin «âricde vücûdu muta§avver olmaz.219
Pes terkîb-i &ünâî ve terkîb-i &ülâ&î mevcûd olmak mümkin olur. ¿ünâî
yirmi yedi …ısm olur, ke≠âlik terkîb-i &ülâ&î dahi yirmi yedi …ısm olur. Bi’lcümle mürekkebât elli dört olur. Besâyı†-ı tis¡a ≠ikr olunan elli dörtde ∂amm
olundukta besâyı† ve mürekkebât-ı &ünâî ve mürekkebât-ı &ülâ&î bi’l-cümle
mi…dârdan me™«û≠ olan a…sâm altmış üç …ısma bâliπ olur:
Dokuz besâyı†ın ≠ikri mürûr eylediği üzere †avîl, …a§îr, mu¡tedil; ¡arî∂,
∂ayyi…, mu¡tedil; mün«afi∂, müşrif, mu¡tedil idi.
Ve terkîb-i &ünâînin ya¡nî ikişer ikişer terkîbden √â§ıl olan yirmi yedi
…ısm bunlardır: (1) †avîl, ¡arî∂; (2) †avîl, ∂ayyi…; (3) †avîl, mu¡tedil; (4)
…a§îr, ¡arî∂; (5) …a§îr, ∂ayyi…; (6) …a§îr, mu¡tedil; (7) mu¡tedil, ¡arî∂; (8) mu¡tedil, ∂ayyi…; (9) mu¡tedil, mu¡tedil; (10) †avîl, şâhi…; (11) †avîl, mün«afi∂;
(12) †avîl, mu¡tedil; (13) …a§îr, şâhi…; (14) …a§îr, mün«afi∂; (15) …a§îr, mu¡tedil; (16) mu¡tedil, şâhi…; (17) mu¡tedil, mün«afi∂; (18) mu¡tedil, mu¡tedil;
(19) ¡arî∂, şâhi…; (20) ¡arî∂, mün«afi∂; (21) ¡arî∂, mu¡tedil; (22) ∂ayyi…,
219 Dörderden terkîb mümkin olmadığı onun içindir ki mi…dârın üç …u†ru vardır,
her bir …u†rda üç …ısm vardır, a¡lâ ve ednâ ve beynehümâda mu¡tedil. Lâ-ma√âle
her bir …u†rda o üç …ısmın biri bulunur, yâ a¡lâ veyâ«ûd ednâ veyâ«ûd mu¡tedil
bulunur; ikisi bulunmak mümkin olmaz. Pes her bir …u†rdan bireri bulundukta üç
cüz™den mürekkeb olur. Dört cüz™den mürekkeb olsa bir …u†rdan ikisi bulunmak
lâzım gelir, o ise mümkin değildir.
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şâhi…; (23) ∂ayyi…, mün«afi∂; (24) ∂ayyi…, mu¡tedil; (25) mu¡tedil, şâhi…;
(26) mu¡tedil, mün«afi∂; (27) mu¡tedil, mu¡tedil.
Mi…dârdan me™«û≠ nab∂ın terkîb-i &elâ&ıyla mürekkeb olan yirmi yedi
…ısmlar dahi bunlardır ki ≠ikr olunur: (1) †avîl, ¡arî∂, müşrif; (2) †avîl,
¡arî∂, mün«afi∂; (3) †avîl, ¡arî∂, mu¡tedil; (4) †avîl, ∂ayyi…, müşrif; (5) †avîl,
∂ayyi…, mün«afi∂; (6) †avîl, ∂ayyi…, mu¡tedil; (7) †avîl, mu¡tedil, müşrif;
(8) †avîl, mu¡tedil, mün«afi∂; (9) †avîl, mu¡tedil, mu¡tedil; (10) …a§îr, ¡arî∂,
müşrif; (11) …a§îr, ¡arî∂, mün«afi∂; (12) …a§îr, ¡arî∂, mu¡tedil; (13) …a§îr,
∂ayyi…, müşrif; (14) …a§îr, ∂ayyi…, mün«afi∂; (15) …a§îr, ∂ayyi…, mu¡tedil;
(16) …a§îr, mu¡tedil, müşrif; (17) …a§îr, mu¡tedil, mün«afi∂; (18) …a§îr, mu¡tedil, mu¡tedil; (19) mu¡tedil, ¡arî∂, müşrif; (20) mu¡tedil, ¡arî∂, mün«afi∂;
(21) mu¡tedil, ¡arî∂, mu¡tedil; (22) mu¡tedil, ∂ayyi…, müşrif; (23) mu¡tedil,
∂ayyi…, mün«afi∂; (24) mu¡tedil, ∂ayyi…, mu¡tedil; (25) mu¡tedil, mu¡tedil,
müşrif; (26) mu¡tedil, mu¡tedil, mün«afi∂; [69a] (27) mu¡tedil, mu¡tedil,
mu¡tedil.220
Ve mi…dâr √asebiyle me™«û≠ olan nab∂ların ba¡∂ılarının ma«§û§ ismleri
olur, ek&erinin ma«§û§ olmaz. Ve ma«§û§ ismi olanlar bunlardır:
Nab∂-ı ¡a@îm o nab∂dır ki †ûlü ve ¡ar∂ı ve şühû…u ya¡nî işrâf ve irtifâ¡ı ve
uzunluğu ve enliliği i¡tidâlden ziyâde olup †avîl, ¡arî∂, şâhi… olan nab∂lardan mürekkeb bir nab∂ olur.
Nab∂-ı §aπîr o nab∂dır ki …a§îr ve ∂ayyi… ve mün«afi∂ bi’l-cümle bu üç
¡aded nab∂dan mürekkeb bir nab∂ olup nab∂-ı ¡a@îmin ∂ıddı ve mu«âlifi
olur. Ve nab∂-ı ¡a@îmle nab∂-ı §aπîr arasında olan nab∂ ¡i@am ile §ıπar arasında mu¡tedil bir nab∂ olur, o nab∂a ne ¡a@îm denir ve ne §aπîr denir.
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 müşriften mürekkeb olup o nab∂da mi…dâr-ı
†ûlü ziyâde olmak lâzım ve mu¡teber olmaz.
Nab∂-ı da…î… nab∂-ı πalî@in ∂ıddı ve mu«âlifi olup nab∂-ı ∂ayyi… ve
nab∂-ı mün«afi∂den mürekkeb bir nab∂ olur. Ve nab∂-ı πalî@le nab∂-ı
da…î… arasında bir nab∂ dahi olur, πıl@at ve di……at arasında mu¡tedil
olur.
220 Mu¡tedil-i evvel †ûl ve …ı§arda olur ve mu¡tedil-i &ânî ¡arî∂ ve ∂ayyi…te olur ve
mu¡tedil-i &âli& şühû… ve in«ıfâ∂da ya¡nî yükseklikte ve alçaklıkta olur.
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Ve nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i &ânî olup parmakları …ar¡ keyfiyyetinden me™«û≠ olan nab∂ üç nev¡dir: …avî ve ∂a¡îf ve mu¡tedildir:
Nab∂-ı …avî o nab∂dır ki o nab∂ inbisâ†ı va…tinde parmaklara mu…âvemet eyleye ya¡nî damar inbisâ† eylediği zamân üzerinde olan parmaklara
…uvvet ile ∂arb edip vura ve parmaklar ile o damar πamz olunsa her ne
…adar …uvvet ile basılıp πamz olunur ise o damar √areketten kalmayıp parmağın etlerini çukurlandırıp arasına dâ«il olur ve parmak ile o damara ziyâde
…uvvet ile basılsa parmağa o nab∂ mu…âvemet eder.
Ammâ nab∂-ı ∂a¡îf nab∂-ı …avînin ∂ıddı ve mu…âbili olup parmak ile
πamz olundukta ednâ πamz ile √areketten kalır ve parmağın etine du«ûl
edemez. Ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki nisyân mara∂ında221 nab∂ nab∂-ı ¡a@îm
iken o nab∂a πamz †arî…i ile yapışılıp a«≠ olunsa nab∂ın ¡a@îm olduğu bilinmez, zîrâ o nab∂da ∂a¡f ve «umûl olur, ednâ πamz ile √areketten kalıp ¡a@îm
olduğu bilinmez, pes nab∂-ı ∂a¡îfe rıf… ile πamz olunmak lâzımdır ki √attâ
√areketin mi…dârı ve ¡a@îm veyâ«ûd §aπîr olduğu fehm oluna ve belki nab∂
§aπîr ve ∂a¡îf olur ise mu§âfa√a edenlerin a«≠ı gibi a«≠ etmek gerektir.
Ammâ mi…dâr cihetinden me™«û≠ olan nab∂-ı mu¡tedil nab∂-ı …avî ile
nab∂-ı ∂a¡îf arasında olur, parmaklar e†râfına ziyâde …ar¡ eylemez, ziyâde
πamz olunsa √areketten kalır, i¡tidâl üzere πamz olunsa √areket eder.
Ve nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i &âli& olup √areket-i nab∂ın
bi’l-cümle zamânından me™«û≠ olan …ısmlar dahi üç nev¡dir: serî¡ ve
batî™ ve mu¡tedildir.
Nab∂-ı serî¡ o nab∂dır ki √areketini o nab∂ az va…tte tekmîl ve tetmîm
eder. Nab∂-ı serî¡ ile nab∂-ı …a§îrin far…ı budur ki bu iki nab∂da her ne
…adar va…t ve zamân …alîl ise lâkin serî¡de mesâfe ziyâde olur, me&elâ
nab∂ın mi…dârı ziyâde iken o ziyâde mi…dârı az va…tte sür¡ati √asebiyle …a†¡
eder. Ve nab∂ı …a§îrin mi…dârı ve mesâfesi …alîl olup az va…tte o mesâfe-i
…alîleyi …a†¡ eder, me&elâ iki kimse bir ma√allden √arekete bed™ edip bir
sâ¡at mi…dârı yürüseler o bir sâ¡atte serî¡ olan kimse iki mîl mi…dârı mesâfe
…a†¡ eder ve ba†î™ olan bir mîl mi…dârı mesâfe …a†¡ eder ve o iki kimsenin √areketi zamânı her ne …adar berâber ise lâkin iki mîl mi…dârı mesâfe
221 “Nisyân mara∂ı”ndan murâd lî&erπus dedikleri mara∂dır ki emrâ∂-ı dimâπiyyeden olur, ≠ikri ma√allinde gelir.
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…a†¡ edenin √areketi serî¡a ve bir mîl mi…dârı mesâfe …a†¡ edenin √areketi
ba†î™e olur. Ke≠âlik nab∂-ı serî¡ ve nab∂-ı …a§îrde zamân berâber olur lâkin
nab∂-ı serî¡in …a†¡ eylediği mesâfenin mi…dârı nab∂-ı …a§îrin …a†¡ eylediği
mesâfeden ziyâde olur, me&elâ serî¡de nab∂ın †ûlü veyâ«ûd ¡ar∂ı veyâ«ûd
¡um…u veyâ«ûd ikisi veyâ«ûd üçü cemî¡an ziyâde olur ve nab∂-ı …a§îrde e…
all olur. Bu ≠ikr olunan nab∂-ı serî¡ idi.
Ammâ nab∂-ı ba†î™ √areketini az va…tte tekmîl eylemez belki zamân-ı
ke&îrde √areketini itmâm eder. Ve ba†î™ serî¡in ∂ıddı olur. Ve nab∂-ı mu¡tedil serî¡le ba†î™in arasında mütevassı† olur.
Ve nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i râbi¡ olup âletin …ıvâmından
me™«û≠ olan nab∂lar dahi üç …ısmdır: leyyin ve §ulb ve mu¡tedildir.
Nab∂-ı leyyin o nab∂dır ki o nab∂ yumuşak olur, o nab∂a …uvvet ile
πamz olup [ziyâde] basılsa teseffül edip o nab∂ sühûlet ile dâ«ile ve içeriye
girer.
Ve nab∂-ı §ulb bunun ∂ıddı olup pek basmak ile içeri girmez ve sühûlet
ile dâ«ile du«ûl eylemez. Ve nab∂-ı mu¡tedil beynehümâda olur, yumuşak
veyâ«ûd katı olmaz, ikisinin arasında mütevassı† olur.
Ve nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i «âmis olup ¡ır…-ı ∂âribin i√tivâsından me™«û≠ olan nab∂lar dahi üç §ınf olur: nab∂-ı mümtelî ve
nab∂-ı «âlî ve nab∂-ı mu¡tedil olur:
Ammâ nab∂-ı mümtelî o nab∂dır ki o damarın tecvîfinde ru†ûbet
mi…dâr-ı †abî¡îden ziyâde olur.
Ve nab∂-ı «âlî o nab∂dır ki onun tecvîfinde olan ru†ûbet mi…dâr-ı †abî¡îden az ve …alîl olur. Ve beynehümâda mu¡tedil olan nab∂ o nab∂dır ki o
nab∂ın tecvîfinde ru†ûbet mi…dâr-ı †abî¡îsi üzere olur.
~â√ib-i ¢ânûn bu ma…âmda olan ¡ibâretinde birkaç fâideye işâret
eyledi ki onu fehm edip ona mütenebbih olmak lâzımdır. ¢ânûn’un ¡ibâreti
budur: ــא
ا ــא
ـ ر ـ א ـ ـ ــא
ـ و ـ اـ ي ـ ـ
 اİntehâ.
İşbu nab∂-ı mümtelî™in ta¡rîfinde ــ
 ــkelimesiyle nab∂-ı ra†bdan
i√tirâz olunur. Nab∂-ı ra†b odur ki ru†ûbet ile o nab∂-ı ra†bda damarın
cirminde olur, ammâ nab∂-ı mümtelîde ru†ûbet nab∂ın cirminde olmaz
belki cevfinde olur. Cirminde ru†ûbet olmak cevfinde ru†ûbet olmağı
i…ti∂â eylemez, yaş kîse içinde olan dirhem gibi. Ve cevfinde ru†ûbet
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olmak cirminde ru†ûbet olmağı i…ti∂â eylemez, nu√âs ibrî… içinde olan su
gibi. Ve nab∂-ı mümtelî ile nab∂-ı ra†bın far…ı budur ki nab∂-ı mümtelîde
damarın cirmi nab∂-ı ra†ba …ıyâs ile §alâbetli olur, nab∂-ı ra†bda damarın cirmi yumuşak ve leyyin olur ve mess olundukta yaş dülbend gibi √iss
olunur. Ve … ــ ــאavli nab∂-ı mu¡tedilden i√tirâzdır ya¡nî mümtelî ve
«âlî olmayıp ikisi arasında mütevassı† ve mu¡tedil olan nab∂dan i√tirâz
olnur, zîrâ damarın cevfinde ve içinde olan ru†ûbet mi…dâr-ı †abî¡îye …alîlen ziyâde olsa o ziyâde i√sâs olunmaz ve o nab∂a mümtelî denmez. Eger
ziyâde-i mu¡tebere ile ziyâde olur ise o ziyâde i√sâs olunup ona nab∂-ı
mümtelî ı†lâ… olunur. Ve ta¡rîfte olan ــ اغ ــ ف
…avli nab∂-ı «âlîden
i√tirâz olur. Ve nab∂-ı mümtelî üç vech üzere olur, zîrâ şiryân damarında
imtilâ yalnız dem veyâ«ûd yalnız rû√ ile √â§ıl olmaz, rû√ ile dem bulunmak vâcib olur lâkin ba¡∂ı imtilâda dem πâlib olur ve ba¡∂ı u«râda rû√
πâlib olur ve ba¡∂ı kerre dahi ikisi müsâvî olur. Bu i¡tibâr üzere imtilâ üç
…ısm olur. Ve imtilâ rû√ ile olduğu ondan ma¡lûm olur ki rû√ mümtelî olan
nab∂ parmaklara ¡u∂v-ı münfeti« gibi @âhir olur. Ve ma¡lûm buyurula ki
nab∂-ı mümtelî ¡a@îm olmak lâzım değildir, nab∂-ı mümtelî gâhîce ¡a@îm
olur ve gâhîce §aπîr olur.
Nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i sâdis olup nab∂ın melmesinden
me™«û≠ olan nab∂ dahi üç §ınf üzere [69b] olur: nab∂ı √ârr ve nab∂-ı
bârid ve beynehümâda mu¡tedil nab∂lar olur.222
Ve nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i sâbi¡den olup sükûn i¡tibârı
ile me™«û≠ olan nab∂ dahi üç …ısm olur: nab∂-ı mütevâtir ve nab∂-ı
mütefâvit ve nab∂-ı mu¡tedil olur:
Nab∂-ı mütevâtir o nab∂dır ki iki inbisâ†ın beyninde olan zamân mi…dâr-ı
†abî¡îden …alîl ola ya¡nî nab∂a-i ûlânın inbisâ†ı nab∂a-i &âniyenin inbisâ†ı
arası mi…dâr-ı †abî¡îden e…all ola. Zamân-ı sükûndan murâd bu iki …ar¡a
ya¡nî iki inbisâ† arasında olan zamândır. ◊areket-i in…ıbâ∂iyyenin kendi
ve √areket-i inbisâ†iyye ile √areket-i in…ıbâ∂iyye arasında olan sükûn-ı
222 Melmesin √arâret ve bürûdeti i¡tibâr olup cins-i sâdis olduğu gibi gerek idi ki
melmesin ru†ûbet ve yübûseti i¡tibâr olunup o dahi cins-i â«er olmalı idi lâkin
ru†ûbet damarın cirminde olur ise nab∂-ı leyyinde ve damarın cevfinde olur ise
nab∂-ı mümtelîde dâ«il olmakla başka nab∂ ¡add olunmayıp o …ısmlarda id«âl
olundu.
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√a…î…îler bi’l-cümle dâ«ildir, zîrâ √areket-i in…ıbâ∂iyye her ne …adar √areket ise lâkin i√sâs olunmamakla bu ma…âmda sükûndan ¡add olunur. Bu
vechle nab∂-ı serî¡ ile nab∂-ı mütevâtir biri birinden far… olur. Nab∂-ı serî¡de
√areket-i in…ıbâ∂iyye sükûndan sayılmaz ve nab∂-ı mütevâtirde √areket-i
in…ıbâ∂iyye sükûndan sayılır. Ve bu nab∂-ı mütevâtire nab∂-ı mütedârik ve
nab∂-ı mütekâ&if dahi tesmiye olunur.
Ve nab∂-ı mütefâvit o nab∂dır ki iki …ar¡a ve ∂arbe ya¡nî iki inbisâ† √areketlerinin arasında olan zamân-ı sükûn mi…dâr-ı †abî¡îden no…§ân ola. Ve
nab∂-ı mütefâvite müterâ«î ve müte«al«il dahi tesmiye olunur. Ve mu¡tedil
nab∂ o nab∂dır ki iki inbisâ†ın arasında olan zamân mi…dâr-ı †abî¡î üzere
ola.
Ve mi…dâr-ı †abî¡î iki vech ile ma¡lûm olduğunun ≠ikri birkaç def ¡a
mürûr eyledi. Ve …arîben ≠ikr olunduğu üzere √areket-i in…ıbâ∂iyye ek&er-i
√âlde i√sâs olunmadığına binâen √areket-i in…ıbâ∂iyye zamân-ı sükûnda
derc olunup ve iki inbisâ† arası sükûn-ı vâ√id sayılıp o sükûnun zamânı
mi…dâr-ı †abî¡îden e…all olur ise ona nab∂-ı mütevâtir derler ve ek&er olur
ise mütefâvit derler ve müsâvî olur ise ona nab∂-ı mu¡tedil derler diye
beyân olundu, zîrâ √areket-i in…ıbâ∂iyyenin ¡adem-i i√sâsı ek&er olduğundan vech-i mu√arrer üzere tevâtür ve tefâvüt ve beynehümâda olan i¡tidâl mübtedî ve müntehîlere o vech ile ta¡lîm âsân olur. Ammâ √areket-i
in…ıbâ∂iyye i√sâs olunan ma√allerde nab∂-ı mütevâtir ona derler ki
inbisâ†-ı evvel ile in…ıbâ∂ √areketlerinin arasında olan sükûn-ı √a…î…î ve
√areket-i in…ıbâ∂ ile inbisâ†-ı â«er arasında olan sükûn-ı √a…î…î bi’l-cümle
bu iki sükûn mi…dâr-ı †abî¡îlerinden no…§ân olur ise ona mütevâtir derler ve
eger iki sükûn mi…dâr-ı †abî¡îden ek&er olur ise ona mütefâvit derler ve eger
o iki sükûn mi…dâr-ı †abî¡îye müsâvî olur ise ona mu¡tedil derler.
Nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i &âminden olup nab∂ın istivâ ve
i«tilâfından me™«û≠ olan nab∂ iki §ınf üzere olur, nab∂-ı müstevî ve
nab∂-ı mu«telif olur. Bu cinste mu¡tedil olmaz, zîrâ müstevî ile mu«telif arasında vâsı†a bulunmaz.
Ammâ nab∂-ı müstevî o nab∂dır ki o nab∂ umûr-ı «amsede müteşâbih
ve berâber ola, o umûr-ı «amse bunlardır: (1) ¡i@am, §ıπar; (2) …uvvet, ∂a¡f;
(3) sür¡at, bu†™; (4) tevâtür, tefâvüt; (5) §alâbet, lîn.
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Bu umûr-ı «amsede nab∂ın müstevî olması üç vech ile olur:
Vech-i evvel o müstevîdir ki nab∂a-i evvel nab∂a-i &âniye ile umûr-ı
«amse-i me≠kûrede berâber olur, me&elâ inbisâ†-ı evvel ¡a@îm, …avî, serî¡,
mütevâtir, §ulb olduğu gibi inbisâ†-ı &ânî dahi ¡a@îm, …avî, serî¡, mütevâtir,
§ulb olur. Bi-√asebi’l-i√timâli’l-¡a…lî bu vech ile olan nab∂-ı müstevî otuz
iki i√timâle bâliπ olur. O i√timâllerden biri beyân olundu, bâ…îler dahi
o …ıyâs üzere olur. Ve’l-√â§ıl nab∂a-i ûlâda ≠ikr olunan a…sâm-ı «amseden mevcûd olan nab∂a-i &âniyede dahi mevcûd olur ise ona müstevî beyne’n-nab∂ateyn derler.
Müstevînin üç vechinin vech-i &ânîsi o müstevîdir ki umûr-ı «amsede
istivâ nab∂a-i vâ√idede i¡tibâr oluna ya¡nî şiryân üzere va∂¡ olunan parmakları √âl-i inbisâ†ta …ar¡ eden nab∂ müteşâbih ve mütesâvî ola, me&elâ
parmağın birini …ar¡ eden nab∂ ¡a@îm, …avî, serî¡, mütevâtir, §ulb olduğu
gibi â«er parmakları …ar¡ eden nab∂ dahi o vech ile ola. Ve bu nab∂a müstevî fî-nab∂atin vâ√idetin derler.
Ve nab∂-ı müstevînin üç vechinin vech-i &âli&i budur ki nab∂-ı vâ√idin cüz™-i vâ√idi müstevî ola, me&elâ parmaklar şiryân üzere va∂¡ olundukta bir parmağa …ar¡ eden nab∂ müstevî ola ya¡nî o bir parmağın
bir cânibine ∂arb eden nab∂ ¡a@îm ve …avî ve serî¡ ve mütevâtir ve §ulb
olduğu gibi o parmağın cânib-i â«erine ∂arb eden nab∂ dahi o minvâl
üzere ola. Ve bu müstevîye müstevî fî-cüz™in vâ√idin min-nab∂atin vâ√idetin derler.
Nab∂-ı müstevîde i¡tibâr ≠ikr olunan umûr-ı «amsede olan istivâyadır.
Her ne …adar bâ…îlerinde nab∂ mu«telif olur ise umûr-ı «amsede istivâ
bulunmakla yine ona nab∂-ı müstevî derler.
Eger sen bas†-ı …avl murâd eder isen ecnâs-ı nab∂ın cümlesinde istivâyı i¡tibâr eylersin. Ve nab∂ müstevîdir denip ı†lâ… olunsa umûr-ı «amsede
müstevîdir demek murâd olunur. Ve eger umûr-ı «amsenin birinde me&elâ
…uvvette müstevî olup bâ…îlerinde mu«telif olsa ona ı†lâ… üzere nab∂-ı müstevîdir denmez belki müstevî fi’l-…uvve diye …ayd ile müstevî denir, bâ…îler
dahi bu …ıyâs üzere olur.
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Ve bu cins-i &âminden nab∂-ı mu«telif o nab∂dır ki müstevînin ∂ıddı
olup ≠ikr olunan üç vech223 üzere nab∂ umûr-ı «amse[de] mu«telif ola.
¡Ale’l-ı†lâ… nab∂-ı mu«telif umûr-ı «amsede mu«telif olana denir. Ve
umûr-ı «amseden me&elâ …uvvette mu«telif olsa ona mu«telif fi’l-…uvve
denir, mu†la…an mu«telif denmez.
Ve nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i tâsi¡den olup nab∂ın inti@âmı
ve ¡adem-i inti@âmından me™«û≠ olan nab∂ dahi iki nev¡ olur: Nev¡-i
evvel mu«telif-i munta@am, nev¡-i &ânî mu«telif-i πayr-i munta@am
olur.
Mu«telif-i munta@am o mu«teliftir ki onun i«tilâfı için ni@âm ma√fû@
olup o ni@âm üzere dâimâ √areket eyleye. Ve mu«telif-i munta@am dahi iki
§ınf olur:
~ınf-ı evvel o mu«telif-i munta@amdır ki o mu«telif için dâimâ «ilâf-ı
vâ√id ola. Ve bu mu«telif-i munta@am nab∂a ¡ale’l-ı†lâ… munta@am derler. Ve bu nab∂-ı mu«telif-i munta@amın mi&âli serî¡ olan bir nab∂ın itti§âlinde olan nab∂-ı â«erin sür¡ati nab∂-ı evvelin sür¡atinin bir mi&li ve &ülü&ü
mi…dârı olup bu …arâr üzere dâimâ deverân eyleye ya¡nî nab∂-ı &ânî
sür¡atte nab∂-ı evvelden &ülü& mi…dârı ziyâde ola ve nab∂-ı &âli& evvel gibi
ve nab∂-ı râbi¡ &ânî gibi olup bu …ıyâs üzere deverân eyleye.
Ve nev¡-i evvelin §ınf-ı &ânîsi o mu«telif ve munta@amdır ki onda olan
«ilâf birden ziyâde olur, lâ-e…all o munta@amda iki «ilâf olur, ikiden ziyâde
dahi olur lâkin o «ilâflar ni@âm üzere olur. Mi&âl-i me≠kûrda nab∂-ı evvelin
sür¡atinden &ânînin ve &âli&in sür¡ati &ülü& mi…dârı ziyâde olur ve râbi¡in
ve «âmisin sür¡ati nab∂-ı evvelden nı§f mi…dârı ziyâde olur ve sâdisin
mi…dârı yine nab∂-ı evvel gibi olur ve sâbi¡in ve &âminin mi…dârı &ânî ve
&âli& gibi &ülü& ziyâde olur ve tâsi¡in ve ¡âşirin mi…dârı râbi¡ ve «âmis gibi
nı§f ziyâde olur. Ve bu …ıyâs üzere iki «ilâf üzere edvâr ile munta@aman
nab∂lar deverân eder. Ve bu §ınfın a…sâm-ı ke&îresini Câlînûs’a ¡azv edip
¡Allâme şer√inde taf§îl eder.
Ve bu cins-i tâsi¡in nev¡-i &ânîsi olan mu«telif-i πayr-i munta@amda mevcûd olan i«tilâf devr üzere olmaz.
223 “Üç vech”ten murâd mu«telif beyne’n-nab∂ateyn ve mu«telif fî-nab∂atin vâ√idetin ve mu«telif fî-cüz™in vâ√idin fî-nab∂atin vâ√idetindir.
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Câlînûs der ki πayr-i munta@amın mi&âli @âhirdir «u§û§an bizim zamânımızda ziyâde @âhirdir, zîrâ nâsın ek&erinin ve belki cümlesinin nab∂ı
mu«telif ve πayr-i munta@amdır ya¡nî nab∂ istivâdan «urûc [70a] edip mu«telif olsa o mu«telifin iki …ısmından bizim zamânımızda mevcûd olan πayr-i
munta@am olan nab∂dır, mu«telif-i munta@am bizim zamânımızda …alîlen
mevcûd olur demektir. Câlînûs’un bu kelâmı zamânımızda nab∂-ı müstevî
bulunmaz demeğe √aml olunmaya.
Pes taf§îl olunduğu vech üzere bu cins-i tâsi¡ ya¡nî mu«telif-i munta@am
ve mu«telif-i πayr-i munta@am ta√…î… olundu ise ma¡lûm olur ki bu cins-i
tâsi¡ başka bir cins değildir belki cins-i &âminin nev¡-i vâ√idinin ya¡nî nab∂-ı
mu√telifin envâ¡ındandır.
Ve ma¡lûm ola ki nab∂da mûsî…âriyyet vardır. ¢ânûn’un o mûsî…âriyyeti
beyânı …avâ¡id-i mûsî…îyi bilmeğe mu√tâc olmakla şer√-i ¡Allâme‘de îrâd
olunan mûsi…î …avâ¡idinden tercümeye şürû¡dan mu…addem …adr-i kifâye
biz dahi îrâd eyleyelim tâ ki ¢ânûn’un kelâmını fehm sehl ve idrâk âsân
ola:
Mûsî…âr berba† ve sâir sâz ve âlât-ı πınânın ismidir. Mûsî…î §ınâ¡at-i
πınânın ya¡nî sâzendelik §an¡atının ismidir; o §ınâ¡at bir ¡ilm-i riyâ∂îdir
ki onda naπamât a√vâlinden ba√& olunup naπamât ne keyfiyyette te™lîf ve
terkîb olunduğu ve keyfiyyette âlet-i πınâ ∂arb ve na…r olunduğu bilinir.
Ve o ¡ilmde âlet-i πınâya olan her iki ∂arbe ve na…re aralarında müte«allil
ve mevcûd olan ezmineden dahi ba√& olunup onunla el√ân ne keyfiyyette
terkîb ve te™lîf olunacağı bilinir. Bu me≠kûrlardan ma¡lûm oldu ki bu fenn
ve bu §ınâ¡anın tamâmı iki cüz™ ile √â§ıl olur: Bir cüz™ünde naπamât a√vâlinden ba√& olunur o vech ile ki o cüz™de naπamâtın keyfiyyet-i terkîbi ve
na…arât ve ∂arebât ne vech ile olmak lâzım idiği kemâ-yenbaπî tebyîn ve
tav∂î√ olunur. Ve o §ınâ¡anin cüz™-i &ânîsinde beyne’n-na…arât müte«allil
ve mütevassı† olan zamânın a√vâli ve mi…dârı taf§îl olunur. Ve bu iki cüz™
ile mûsî…î tamâm olur. Cüz™-i evvele ¡ilm-i te™lîf ve cüz™-i &âniye ¡ilm-i î…â¡
derler.
Ve naπme o §avta derler ki √iddet ve &i…alde ya¡nî tîzlik ve ağırlıkta bir
√add ve bir …arâr üzere birâz zamân eğlene ve mütemâdî ola. ◊iddette ve
&i…alde ya¡nî tîzlikte ve ağırlıkta mu«telif olan her iki naπmenin mecmû¡una
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bu¡d tesmiye olunur. Ve ≠ikr olunan bu¡d iki …ısm üzere olur: Bir …ısmına
müttefi… derler ve mülâyim ve mevzûn dahi derler. Bu …ısm o bu¡ddur ki onu
istimâ¡la istil≠â≠-ı †abî¡î √â§ıl olur. Ve …ısm-ı â«erine münâfir derler, πayr-i
mülâyim ve πayr-i mevzûn dahi derler. Ve bu …ısm-ı &ânî o bu¡ddur ki onu
istimâ¡dan ve işitmekten teneffür-i †abî¡î √â§ıl olur ve o §avtı işiten kimse
ondan istikrâ√ eder.
◊âsse-i sem¡de keyfiyyet bu minvâl üzere olduğu gibi √avâss-ı sâirede
dahi bu minvâl üzere olur, me&elâ besâyı†-ı †ayyibden mürekkeb olan †îbin
ba¡∂ısından istil≠â≠ ve ba¡∂ısından istikrâh olunur. Me≠û…ât ve mub§arât
ve melmûsât dahi böyledir, kimi mülâyim olup onu i√sâs ile †abî¡at istil≠â≠
eder ve kimi münâfir ve münâfî olup onu i√sâs ile †abî¡ata nefret √â§ıl olur.
Bundan @âhir oldu ki tîz ve πayr-i tîz iki naπmeden mürekkeb olan her bu¡ddan †abî¡at istil≠â≠ eylemez belki o bu¡dda mevcûd olan tîz naπmenin πayr-i
tîz naπme ile mülâyemeti ve muvâfa…atı olur ise o zamân o §avt ile ve o bu¡d
ile istil≠â≠ olunur.
Pes bir bu¡dda olan tîz naπmenin πayr-i tîze nisbetini bilmek bize lâzım
oldu. Ve o nisbet iki vech ile olur, bir vechi hendese ile ma¡lûm olur ve â«er
vechi ¡aded ile ma¡lûm olur.
Ve ¡aded ile nisbeti bilmek sehl ve âsân olmakla evlâ ve ele≠≠ olur,
zîrâ emr-i mülâyimi sühûlet ile idrâkten †abî¡at ziyâde ilti≠â≠ eder, onun
için mûsî…î §ınâ¡asında nisbet-i me≠kûreyi ¡aded ile ta¡arrüf edip bilirler
ve nisbet-i ¡adediyyeden ikinin bire nisbetine ∂a¡f tesmiye ederler ve nisbet bi’l-küll dahi tesmiye olunur; o nisbet sâir nisbetlerden evlâ ve ele≠≠
olur, zîrâ ¡adedlerde olan sâir nisbetlerden fehmi âsân ve eshel olur, her
ne …adar fehmi âsân olsa le≠≠eti ziyâde olur ve le≠≠etin ziyâde olduğunun
medârı fehm ve idrâk olunmasının sühûleti ve kolay olması olur. İkinin bire
nisbetinden sonra nisbet-i sâirenin evlâ ve ele≠≠ olan nisbetleri sühûlet-i
fehmde ikinin bire nisbetine …arîb olan nisbetlerdir, el-a…reb fe’l-a…rebü
fe√vâsınca o nisbetler dahi eşref ve ele≠≠ olurlar.
İkinin bire nisbetinden ba¡îd olup fehm olunması §a¡b olanlardan e≠â √â§ıl
olur, onun için mûsî…î §ınâ¡asında bu¡d ≠i‘l-küll tesmiye olunan naπmeden
cemî¡an naπamât-ı sâireden ziyâde ilti≠â≠ olunur. Bu¡d ≠i‘l-küll o bu¡ddur
ki o bu¡d iki bu¡ddan mürekkeb olur ve o iki bu¡dun biri birinden mi…dâr-ı
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tefâvütü e…all olan bu¡d mi&lli olur, sekiz ile dört gibi. Sekizin dörtten
mi…dâr-ı tefâvütü dörttür. Mi…dâr-ı tefâvüt olan dört o bu¡d-ı ≠i’l-küllün cüz™-i
e…alli olan dörde müsâvî olur ve o müsâvât iki vech ile olur: Biri bi‘l-fi¡l
müsâvî olur, ≠ikr olunan sekiz ile dört gibi ve biri bi‘l-…uvve müsâvî olur, altı
ile dört gibi, zîrâ altının dörtten mi…dâr-ı tefâvütü ikidir. İki dörde bi‘l-fi¡l
müsâvî olmaz lâkin iki bir kerre tekrâr olunsa dörde müsâvî olur ve iki kerre
tekrâr olunsa altıya müsâvî olur ve buna bi‘l-…uvve müsâvî derler.
Ve bi’l-…uvve müsâvâtın bir â«er …ısmı dahi vardır ki mi…dâr-ı tefâvüt
tekrâr olunmakla mükerrer olan bu¡d-ı ≠i’l-küllün cüz™leri olan iki bu¡dun
birine o mükerrer müsâvî olmaz belki o iki bu¡dun e…alli tekrâr olunmakla
mükerrer olan bu¡d e…all-i mi…dâr tefâvüte ve bu¡d-ı e&…al ü a¡@ama mu¡âdil
ve müsâvî olur, iki ile altı gibi. Altının ikiden mi…dâr-ı tefâvütü dörttür, dört
tekrâr olunsa sekiz √â§ıl olur, sekiz bu¡d-i e…all olan ikiden ve bu¡d-i e&…al
olan altıdan işbu iki bu¡dun her birinden ek&erdir, ikisinden birine müsâvî
ve mu¡âdil değildir. Mi…dâr-ı tefâvütü tekrâr ile müsâvât √â§ıl olup bi’l…uvve bu¡d-ı mürekkeb bu¡d-ı ≠i’l-küll olmaz lâkin o iki bu¡dun e…alli
tekrâr olunsa o e…all olan bu¡dun mi…dâr-ı mükerreri mi…dâr-ı tefâvüte ve
bu¡d-ı e&…ale müsâvî ve berâber olur. E…all olan bu¡d ikidir, iki bir kerre
tekrâr olunsa dört √â§ıl olup mi…dâr-ı tefâvüte müsâvî olur ve iki kerre
tekrâr olunsa altı olup bu¡d-ı e&…al olan altıya berâber olur. Ve bu vechle
bu¡dları müsâvî olan bu¡d-ı mürekkebe dahi bi’l-…uvve bu¡d-ı ≠i’l-küll derler, bu vech ile mülâyim ve müttefi… olup iki evvelki …ısmlar gibi ilti≠â≠
olunduğu için.
Pes bu¡d mülâyim ve müttefi… ve müstele≠≠ olunmakta iki vech lâzımdır:
Biri eczânın ba¡∂ısı tîz olup ve ba¡∂ı â«eri &a…îl olmakla mu«telif olmaktır.
Ve vech-i â«er o bu¡dun tîz ve &a…îl olan cüz™lerinin biri birine nisbeti ikiden bire nisbeti gibi olup ke≠âlik bu¡d-ı mürekkebden iki bu¡dun biri birine
nisbetleri ikinin bire nisbeti gibi olmaktır, mâ-¡adâlarda mülâyemet yoktur,
ilti≠â≠ olunmaz belki o ma…ûle nisbetlerden †abî¡at §u¡ûbet ile fehm eylediğinden elem √â§ıl olur. Me&elâ bu¡d-ı mürekkeb «amse ile tis¡adan mürekkeb olsa iki basî† olana bu¡dların biri beş ve biri dokuz olur, beynehümâda
tefâvüt dört olur; dört tekrâr olunsa sekiz √â§ıl olup iki bu¡dun ya¡nî beş ile
dokuzdan birine mu¡âdil ve müsâvî olmaz. Ke≠âlik bu¡d-ı e…all olan «amse
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tekrâr olunsa on ¡aded √â§ıl olup bu¡d-ı e…all olan beşten ve bu¡d-ı ek&er
olan dokuzdan ve mi…dâr-ı tefâvüt olan dörtten ek&er olup bi’l-fi¡l veyâ«ûd
bi’l-…uvve o mürekkeb bu¡d ≠i’l-küll ve mülâyim ve müstele≠≠ olmaz belki
o bu¡d-ı mürekkebin naπamâtı müstekreh ve πayr-i müttefi… olur. Ve bu¡d-ı
≠i’l-küll bi’l-cümle müttefi… [70b] ve mülâyim olanları müstecmi¡ olup
mâ-¡adâlar πayr-i müttefi… olmakla bu¡d-ı ≠i’l-küll tesmiye olundu.
Ve ≠ikr olunan bu¡d-ı ≠i’l-küllden …ısm-ı evvel cümleden eşref ve ele≠≠ olur
ve sonra …ısm-ı &ânî ve ba¡dehu …ısm-ı &âli& eşref olur. Ve bi’l-…uvve bu¡d-i
≠i’l-küll olanın iki …ısmından bir kerre tekrâr ile mi…dâr-ı cüz™-i a§πar veyâ«ûd
mi…dâr-ı tefâvüt √â§ıl olan a§nâfları iki kerre tekrâr ile √â§ıl olanlardan eşref
ve ele≠≠ olur ve iki kerre tekrâr ile mi…dâr-ı tefâvüte veyâ«ûd cüz™-i a§πara
müsâvât √â§ıl olan a§nâfları üç kerre tekrâr ile √â§ıl olanlardan eşref olur.
Ve’l-√â§ıl tekrârı az olan bu¡d-ı ≠i’l-küll tekrârı ziyâde olandan eşref olur.
Ve bu a§nâflar içinde üçün ikiye nisbetine nisbet bi’l-«ams derler. Bu
vech ile nisbeti olan bu¡d-ı mürekkebden …adr-i mütefâvit e…all olan bu¡dun nı§fı olduğu gibi bu¡d-ı a¡@am dahi bu¡d-ı a§πarın bir mi&li ve nı§f
mi&li olup224 bu¡d-ı e…allin mi…dâr-ı tefâvüte nisbeti ne mi&lli ise mi…dâr-ı
a¡@amın mi…dâr-ı a§πara misbeti o mi&lli olur. Mi&âl-i me≠kûrda ya¡nî üçün
ikiye nisbetinde mi…dâr-ı mütefâvit olan vâ√id bir kerre tekerrür eylese
a§πar ya¡nî iki √â§ıl olur ve vâ√id iki kerre tekerrür eylese &elâ&e ya¡nî
bu¡d-ı a¡@am √â§ıl olup mi…dâr-ı tefâvütleri müsâvî olur. Ve bu nisbete nisbet bi’l-«ams tesmiye olunduğunun vechinde şürrâ√ın «ilâfı vardır, ta…rîri
melâle mü™eddî olmakla terki isti√sân olundu ve ≠ikri âtî nisbetlerin binâen
¡aleyh vech-i tesmiyeleri dahi terk olundu.225
Ve bu¡d-ı ≠i’l-küllde olan iki bu¡dun nisbetlerinden birine dahi nisbet
bi’l-erba¡ derler, dördün üçe nisbeti gibi. Dört ile üç arasında mi…dâr-ı
tefâvüt vâ√id olur. Vâ√id e…all olan bu¡da ya¡nî üçe nisbet olunsa o nisbet
224 Bu¡d-ı a¡@am bu¡d-ı a§πarın bir mi&li. Ve bir mi&linin &ümünü olan nisbete nisbet-i †unubiyye tesmiye olunup †unub iki ∂amme ile sürâdi…ât-ı beytin √abl-i
†avîline derler; ¡avâmm-ı nâs taπyîr edip tenef ipi derler ki «aymelerde olur, ek&eriyyâ sekiz √abl olur.
225 Âsân vechi budur ki nisbet-i «ams muta§avver olan e…all-i ¡aded iki ile üçtür, iki
ile üç cem¡ olunsa beş olur, onun için nisbet bi’l-«ams tesmiye olur ve ek&er-i
şürrâ√ buna ≠âhib olurlar. ¡Allâme bu vechi redd edip başka vech sev… eder,
murâd eden ma√alline mürâca¡at eylesin.
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&ülü& ile olup üç vâ√idin üç mi&li olur, dört üçe nisbet olunsa dört üçün bir
mi&li ve bir &ülü&ü olup mi…dâr-ı tefâvüt olan vâ√id iki kerre tekrâr olunsa
üç ¡aded √â§ıl olur ve üç kerre mi…dâr-ı tefâvüt olan vâ√id tekrâr olunsa
dört √â§ıl olup iki nisbet mülâyim ve müttefi… olur. Ve bu vech ile nisbeti
olan bu¡d-ı mürekkeb dahi bu¡d-ı ≠i’l-küll envâ¡ından olup eşref ve evlâ olur
lâkin tekrâr iki kerre olmakla bu bu¡dun şerefi nisbeti bi’l-«ams olan bu¡d-ı
≠i’l-küllden dûn ve nâ…ı§ olur.
Ve bi’l-cümle nisbet-i müttefi…a üç …ısm olur: Birincisi kibâr ve ikincisi
evsâ† ve üçüncüsü §ıπâr tesmiye olunur.
Kibâr-ı müttefi… o bu¡d-ı mürekkebdir ki ondan cüz™ olan bu¡d-ı a¡@am
bu¡d-ı a§πarın bir ∂ı¡fı veyâ«ûd iki ∂ı¡fı veyâ«ûd üç ∂ı¡f yâ«ûd üçün fev…inde
olan ∂ı¡fları ola, aralığa nı§f ve &ülü& ve rubu¡ gibi küsûr müdâ«ale eylemeye,
onun için bu …ısma nisbet bi‘l-küll ve nisbet bi‘∂-∂ı¡f tesmiye olundu.
Evsâ†-ı müttefi… o bu¡d-ı mürekkebdir ki o bu¡dun cüz™-i a¡@amı olan bu¡d
bu¡d-ı a§πarın bir mi&li ve bir mi&linin nı§fı veyâ«ûd &ülü&ü ola.
Ve §ıπâr-ı müttefi… o bu¡d-ı mürekkebdir ki onun bu¡d-ı a¡@amı bu¡d-ı
a§πarın bir mi&li ve bir mi&linin rubu¡u veyâ«ûd «umusu veyâ«ûd dahi
ziyâde ola &ümüne varınca …adar, &ümünü tecâvüz eylemez. Bir mi&li ve bir
mi&linin tüs¡ü olsa dokuz bölükte bir bölüğü olsa o nisbet üzere olan bu¡d
§ıπâr-ı müttefi…ten ma¡dûd ve mu¡teber olmaz, nitekim kibâr-ı müttefi…ten
dört ∂ı¡fı tecâvüz eden mu¡teber olmadığı gibi.
Ve ma¡lûm buyurula ki iki naπmenin √iddet ve &i…al ile tefâvütü ya¡nî bir
naπme tîz ve naπme-i u«râ πayr-i tîz ve ağır olduğu ≠âtü’l-evtârda ya¡nî
kopuz ve tanbûre mi&lli sâzlarda evtârın …ı§arı ve †ûlü √asebiyle olur. Ve
mizmâr mi&lli ≠âtü&-&ü…ûb olan ya¡nî delikli olan âlette &u…belerin dar ve
geniş olmasıyla naπmeler tîz ve πayr-i tîz olur.
Ve ba¡∂ı kerre âletin §alâbet ve lîni √asebiyle dahi naπmeler √iddet ve
&i…al ile mu«telif olup §alâbetli olan âletin §adâsı tîz olur ve leyyin olan
âletin §adâsı &a…îl ve πayr-i tîz olur.
Ve veterin †ûl ve …ı§arı ile mu«telife olan naπmelerin i«tilâfı o zamân
mu¡teber olur ki †avîl olan veter …a§îr olan veterin ∂ı¡fı ve iki mi&li ola, onun
için o naπmeye naπme-i nı§fu’†-†ûl tesmiye olunur ve nı§f-ı naπmetü’l-küll
dahi tesmiye olunur. Ve bu †arî… ile sâir nisbetler dahi ma¡lûm olur.
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Evvel-i bâbda ≠ikr olunduğu üzere ¡ilm-i mûsi…î iki cüz™den mürekkeb
idi: Biri ¡ilm-i te™lîf idi ki naπamâtın keyfiyyet-i te™lîfinden ba√& eder. Ve
ikincisi ¡ilm-i î…â¡ idi, o ¡ilmde naπamât ve na…arât arasında ta«allül edip
giren sükûnun keyfiyyetlerinden ba√& eder. Bu ma…âma gelince …adar
naπamâtın keyfiyyet-i te™lîfi beyân olundu.
Ve sekenâtın beyânı budur ki sekenâttan ba√& eden ¡ilme ¡ilm-i î…â¡ derler, o ¡ilmde naπamât arasında olan ezmineden ba√& olunur √attâ o ¡ilm
ile ezmine-i müte«allilenin mevzûnu πayr-i mevzûnundan temyîz olunup
mevzûn olanı †ab¡a mülâyim olup ele≠≠ olur ve mevzûn olmayanı πayr-i
mülâyim olup mû≠î ve mûlim olur. Lâyı… olur ki iki naπme arasına ta«allül
eden sükûn iki naπmeden i√dâ√ümânın müntehâsı ve u«rânın mübtedâsı
far… ve temyîz olunmayacak …adar …a§îr olmaya. Eger o sükûn-i müte«allil
πâyette …a§îr olup iki naπme biri birine mutta§ıl gibi olup i√dâhümânın
mübtedâsı u«rânın ibtidâsından temyîz olunmaz ise o sükûn mülâyim ve
müttefi… olmaz ve ona tehzîzât ve ter¡îdât tesmiye olunur ve ona mu†rıblar
merπûl226 tesmiye ederler.
Ve yine lâyı… olur ki iki naπme arasına giren sükûnun †ûl-i zamânı o
…adara bâliπ olmaya ki naπme-i ûlâ naπme-i &âniyeden o sükûn √asebiyle
külliyyen mun…a†ı¡ ola. Eger o sükûn-ı müte«allilin zamânı †avîl olup iki
naπme biri birinden ¡ale’l-kemâl mun…a†ı¡ olur ise o dahi mülâyim ve müttefi… olmayıp ona mun…a†ı¡ tesmiye olunur. Pes bu mev∂i¡de nab∂ın ba¡∂ı
mebâ√i&i teva……uf eylediği §ınâ¡at-ı mûsi…î mebâ√i&i tamâm oldu. ¢ânûn’un
yine tercümesine şürû¡ eyleyelim. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Bilinmesi vâcib ve lâyı… olan nesnelerdendir ki nab∂da †abî¡at-ı
mûsî…âriyyet mevcûde olur,227 nitekim §ınâ¡at-i mûsî…î naπamâtın te™lîf ve
terkîbi ile tamâm olur o vech ile ki o mü™ellefe olan naπamâtın eczâsından
ba¡∂ısı √iddetli ve ba¡∂ı â«eri &a…îl ve πayr-i tîz olup o tîz olan eczâların
226 “Merπûl” lüπat-i Fârsîdir, örülmüş saç ma¡nâsınadır, Şâhidî’de me≠kûrdur.
◊alîmî’de kıvırcık saç diye ta√rîr olunmuştur. Ma¡nâ-yı evvel ma…âma münâsibdir.
227 Ma¡lûm buyurula ki nab∂ın mûsi…îye iki vechle muπâyereti vardır: Evvelkisi √areket-i nab∂ tîz ve πayr-i tîzden mü™ellef değildir, ammâ mûsi…îde tîz ve πayr-i tîzden
naπmeler mü™ellef olmak lâzımdır. Ve ikinci vech budur ki mûsi…îde naπme naπmeye ve sükûn sükûna nisbet olunur, ammâ nab∂da √areket sükûna nisbet olunur.
Ve ikinci vechin ≠ikri ¢ânûn ‘da gelir, ammâ vech-i evveli ¡Allâme ≠ikr eylemiştir.
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πayr-i tîz olanlara nisbeti ola bu vechle nisbeti olan te™lîf-i naπamât ile.
Ve ke≠âlik î…â¡ tesmiye olunan beyne’n-naπamât ve’n-na…arât sekenât-ı
müte«allile için ta…dîr olan zamânların devrleri mûsi…î ile tamâm olduğu
gibi nab∂ın √âli dahi o minvâl üzere olup te™lîf-i √arekât ve edvâr-ı î…â¡
ve sekenât ile tamâm olur, zîrâ nab∂-ı serî¡ ve nab∂-ı mütevâtirde nisbet-i
î…â¡iyye vardır ya¡nî iki nab∂ arasında sekenât-ı müte«allile vardır ve o
sekenât için zamân-ı mu…adder ya¡nî o zamânın bir mi…dârı vardır ki o
mi…dâr ile nab∂ın serî¡ ve mütevâtir olduğu müte√a……a… olur ve o sekenât
edvâr ile olur. Ve nab∂-ı …avî ve nab∂-ı ∂a¡îf ve ke≠âlik nab∂-ı †avîl ve nab∂-ı
…a§îrde dahi bir nisbet vardır ki o nisbet mûsi…îde olan nisbet-i te™lîfiyyeye müşâbih ve müşâkil olur ya¡nî nab∂da iki √areketin biri birine nisbeti
mûsi…îde olan iki bu¡dun biri birine olan nisbetine müşâbih gibi olur ki o
nisbete nisbet-i te™lîfiyye tesmiye olunur idi.
Mu…addimede taf§îlen ≠ikr olunduğu üzere §ınâ¡at-i mûsi…înin ezmine-i
î…â¡ı ve naπamâtının me…âdîri gâhîce müttefi…a ve mu«telife ve πayr-i müttefi…a olduğu gibi ke≠âlik mu«telife olanlar dahi ba¡∂ı kerre munta@ame ve
ba¡∂ı kerre πayr-i munta@ame olduğu gibi nab∂ın nisbetlerinin a√vâli dahi
…uvvet ve ∂a¡fta ve mi…dârda ya¡nî †ûl ve …ı§arda gâhîce müttefi…a ve gâhîce
πayr-i müttefi…a ve mu«telife olur.Ve nab∂ın bu vech üzere ≠ikr olunan
ni@âm ve ittifâ…ı evvelen ≠ikr olunan ni@âm değildir belki bu ni@âm â«er
türlü bir ni@âmdır. Ve bu iki ni@âm beyninde [71a] far… bi-√asebi’t-ta√a……u…
ve’l-vücûd ¡umûm ve «u§û§ min-vechin ile olur, zîrâ mu«telif olan nab∂lardan nab∂-ı evvelin eczâsı &elâ&e ve nab∂-ı &ânînin eczâsı erba¡a ve nab∂-ı
&âli&in eczâsı «amse olup birer ziyâde olarak bir √adde müntehî olduktan
sonra yine √âlât-ı ûlâya ric¡at edip bu mi&lli edvârı olsa o nab∂-ı mu«telifte
ni@âmların ikisi dahi ma¡an müte√a……a… ve mevcûd olur. Ve nab∂-ı evvelin
eczâsı &elâ&e ve nab∂-ı &ânînin eczâsı «amse ve nab∂-ı &âli&in eczâsı seb¡a
olup bu …ıyâs üzere ¡ale’l-vilâ mütezâyid olarak bir devr müntehî olup o müntehî olan devr mi&lli devr-i &âniye ric¡at edip devr-i &ânînin tekmîlinden sonra
&âli&e ve &âli&in mâ-fev…ine ric¡at eylese bu mi&lli devri olan nab∂da ni@âm-ı
evvel mevcûd olur ve ni@âm-ı &ânî mevcûd olmaz.
Nab∂-ı müstevînin ∂ıddı ve mu…âbili olan nab∂-ı mu«telif ba¡∂ı kerre
müttefi… olup eczâlarının nisbeti ∂ı¡f ile veyâ«ûd «umus veyâ«ûd sâir müt-
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tefi…te olan nisbetin biri olur ise bu §ûrette ni@âm-ı evvel bulunmaz ve
ni@âm-ı &ânî bulunup beynehümâda ¡umûm ve «u§û§ min-vechin √â§ıl olur,
bir mâddede cem¡ olup iki mâddede iftirâ… bulunduğu için.
Ve ma¡lûm buyurula ki mûsî…î eb¡âdı beyninde mevcûd olup √âsse-i sem¡
ile i√sâs olunan nisbetler ke&îrdir ve o nisbetlerin nab∂da cümlesi i√sâs
olunmaz onun için ki √âsse-i sem¡ √âsse-i lemsten el†aftır. Mûsi…î nisbetleri
√âsse-i sem¡le idrâk olunur ve nab∂da olan nisbetler √âsse-i lems ile i√sâs
ve idrâk olunur. Ve la†îf olan √âssenin idrâk ve i√sâs eylediği nisbetlerin
cümlesini ke&îf olan √âsse idrâk ve i√sâs eylemez belki ba¡∂ısını idrâk eder
ve ba¡∂ısını idrâk eylemez. Mûsi…î nisbetlerinden nab∂da i√sâs olunan nisbetleri §â√ib-i ¢ânûn beyân murâd edip der ki:
Câlînûs re™y eder ki nisbet-i ¡adediyyeden nab∂da ma√sûs olan nisbetlerin evvelkisi nisbetü’l-küll ve’l-«amse tesmiye olunan bu¡d-ı evvelin tâlî
tesmiye olunan nisbetidir ya¡nî sittenin i&neyne nisbetidir ki o terkîbde
mu…addem tesmiye olunan bu¡d-ı evvelin tâlî tesmiye olunan bu¡d-ı &ânî
üç ∂ı¡fı ola.
Bu ≠ikr olunan sittede iki nisbet mevcûd olur:
Biri nisbetü’l-küll olur, o nisbet altının üçe nisbetinde olur, zîrâ altının
üçten mi…dâr-ı tefâvütü üçtür, mi…dâr-ı tefâvüt olan üç iki ¡adedin e…alli
olan üçe müsâvîdir. Ve iki ¡adedin228 a¡@amı ve mi…dâr-ı a§πarın ∂ı¡fıdır ya¡nî
altı üçün iki katıdır. Ve bu nisbet mu…addimede ≠ikr olunan nisbet bi‘l-küll
ve ∂ı¡f tesmiye olunan nisbettir. Ve ≠ikr olunan altının ikiye nisbetinde bir
nisbet dahi mündericdir ki o nisbet altıdan cüz™ olan üçün ikiye nisbetidir.
Üç ile iki beyninde mi…dâr-ı tefâvüt birdir ve bir a§πar-ı cüz™ olan ¡adedde
ya¡nî ikiye müsâvî değildir belki nı§fıdır. Vâ√id bir kerre tekrâr olunsa iki
olur ve iki kerre tekrâr olunmakla üç √â§ıl olur ve bu nisbet nı§f ile olur
ki ona nisbet bi‘l-«ams tesmiye olunur idi. Pes altının üçe nisbetinde iki
nisbet mevcûd olup o nisbetler mürekkebe olur, biri nisbet bi‘l-küll ve â«er
nisbet bi‘l-«ams olur. Ve nab∂da i√sâs olunan nisbetin evvelkisi bu vechle
olan nisbet-i mürekkebe olur.
Ve nab∂ın i√sâs olunan nisbetinin ikincisi ¡alâ-re™yi Câlînûs basî† olan
nisbet bi’l-küll olur ki ona ∂ı¡f dahi derler idi. O nisbet-i erba¡anın i&neyne
228 “İki ¡aded”den murâd altı ile üçtür.
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nisbeti mi&lli olur. Erba¡a ile i&neyn arasında mi…dâr-ı tefâvüt ikidir, iki
a§πar-ı ¡adede müsâvî olur, bir kerre tekrâr olunsa a¡@am-ı ¡adede berâber
olur.
Ve nab∂da ma√sûs olan nisbetlerin üçüncüsü nisbet bi’l-«amse olur.
Onun mi&âli üçün ikiye nisbeti mi&lli olur, beynehümâda mi…dâr-ı tefâvüt vâ√id olur, vâ√id a§πarın ya¡nî ikinin nı§fı olur, mi…dâr-ı tefâvüt bir
kerre tekrâr olunmakla a§πarına müsâvî olur ve iki kerre tekrâr olunmakla
a¡@am-ı ¡adede müsâvî olur. Ve bu nisbet bi’l-«ams basî† olur.
Ve nab∂da olan nisbet-i ma√sûsenin dördüncüsü nisbet bi’l-erba¡a olur.
O nisbetin mi&âli erba¡anın üçe nisbeti mi&lli olur, beynehümâda mi…dâr-ı
tefâvüt vâ√id olur ve vâ√idin üçe nisbeti &ülü& ile olur. Vâ√id iki kerre
tekrâr olunsa a§πar-ı ¡aded olan üçe müsâvî olur ve dört kerre tekrâr olunsa
a¡@am-ı ¡aded olan dörde müsâvî olur. Ve bu vech ile olan nisbete nisbet
bi‘l-erba¡ tesmiye olunur.
Ve nab∂ın nisbet-i ma√sûsesinin beşincisi ez-zâid rubu¡an tesmiye olunan nisbet olur. O nisbet beşin dörde olan nisbeti mi&lli olur, beş ile dört
arasında mi…dâr-ı tefâvüt vâ√id olur ve vâ√id erba¡anın rubu¡u olur, üç
kerre tekrâr ile vâ√id erba¡a olup a§aπar-ı ¡adede müsâvî olur, vâ√id dört
kerre tekrâr ile beşe müsâvî olur.
¡Allâme bunları icmâl edip der ki √â§ıl-ı kelâm Câlînûs re™y eder ki
nab∂da ma√sûse olan nisbet bu vech ile olur ya¡nî iki nab∂ın biri â«erin üç
katı olur veyâ«ûd bir katı ve nı§f katı olur veyâ«ûd bir katı ve &ülü& katı olur
veyâ«ûd bir katı ve rubu¡ katı olur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Câlînûs’un bu ≠ikr eyledikleri nisbetlerin i√sâs olunmasını ben isti¡@âm
ederim ya¡nî müşkilâttan bulurum lâkin derecât-ı î…â¡a ya¡nî mûsi…îde
naπamât arasında olan sekenâtın derecâtına i¡tiyâdı olanlara ve ke≠âlik
naπamâtın tenâsübüne i¡tiyâdı olup mûsi…înin ¡amelîsinde mahâreti olanlara
ve mûsi…înin ¡ilmî ve na@arîsinde mahâreti olup mechûlü ma¡lûma …ıyâsa
…âdir olanlara nab∂da bu nisbetlerin i√sâsını teshîl ederim ya¡nî ¡ilm-i
mûsi…îde ¡ilmen ve ¡amelen mâhir olanlara nab∂ın bu nisbetlerini bilmek
âsân ve kolaydır derim, zîrâ o mi&lli insân te™emmül ve tefekkürünü nab∂a
§arf eylese mümkin olur ki o kimse nab∂da bu nisbetleri cess ve lems ile
i√sâs eyleye.
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¡Allâme der ki şekk yoktur ki Şey«’in menzilesinin tenezzühü olup
ve ev…âtını ehemm ve eşref olan umûr-ı mühimmeye §arfı √asebiyle
mûsi…înin gerek î…â¡iyye ve gerek te™lîfiyye olan iki nev¡inin ¡amelîsi onda
yoktur, onun için ــ ــ ه ا ــ א ــ
 وا ــא ا ــbuyurdular. ~â√ib-i
¢ânûn der ki:
Ben derim ki nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden işbu cins-i tâsi¡de ≠ikr olunan munta@am ve πayr-i munta@am nab∂ları başka bir cins ¡add eylemek
her ne mi…dâr nâfi¡ ise lâkin ta…sîmde §avâb olmaz, zîrâ ta…sîmde §avâb
olan …ısmet-i evveliyyeyi ≠ikr eylemektir. Ve bu nab∂-ı munta@am u πayr-i
munta@am cins-i &âminin nab∂-ı mu«telif …ısmının …ısmları olup ve mu«telifi munta@ame ve πayr-i munta@ama ta…sîm ta…sîm-i &ânî olmakla …ısmet-i
evveliyye e&nâsında ≠ikr eylemek §avâb olmaz. Ve nab∂ın ecnâs-ı ¡aşeresinden cins-i ¡âşir olup ≠ikri âtî …ısmlara mün…asım olur.
Vezn dört zamânın mu…âyesesiyle √â§ıl olur, o dört zamânın ikisi
√areket ve ikisi sükûn zamânları olur. ◊areket zamânları inbisâ† ve
in…ıbâ∂ zamânlarıdır. Ve zamân-ı sükûn ise inbisâ† ve in…ıbâ∂ arasında
olan sükûn ile in…ıbâ∂ ve inbisâ†-ı â«er arasında olan sükûnların zamânlarıdır. Eger …uvve-i √âsse iki √areket ve iki sükûn ezminelerinin nisbetlerini cemî¡an idrâk ve mu…âyeseden …â§ır ve ¡âciz olur ise vezn zamân-ı
inbisâ†ı ve inbisâ†la inbisâ†-ı â«er arasında olan zamâna mu…âyese ile
ma¡lûm olur.229 ◊â§ıl-ı kelâm √areket olan zamân sükûn olan zamâna
mu…âyese olunup vezn bilinir. Ve e†ıbbâdan işbu vezn bâbında iki √areketin birini √areket-i â«ere ve iki sükûnun birini sükûn-ı â«ere …ıyâs
edenler bir bâbı bâb-ı â«erde id«âl etmiş olurlar, zîrâ vezn bâbı nab∂ın
ecnâs-ı ¡aşeresinin cins-i ¡âşiri olur. Ve √areket √areket-i u«râya …ıyâs
[71b] olundukta yâ müstevî veyâ«ûd mu«telif olup ve müstevî ve mu«telif cins-i &âmin olmakla cins-i ¡âşir bâbında cins-i &âmin bâbı me™«û≠
olup bir bâb bâb-ı â«erde id«âl olunmuş olur ve bu vechle bir bâbı
bâb-ı â«erde id«âl her ne …adar câiz ve §a√î√ ise lâkin ceyyid ve müsta√sen olmaz.

229 ¢uvve-i √âssenin bu …u§ûru √areket-i in…ıbâ∂iyye i√sâs olmayan mevâ∂i¡dedir ki
≠ikri mürûr eyledi.
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¢ânûn’un kelâmının bu vechle tefsîrini ¡Allâme, Fa«rüddîn-i Râzî’den
na…l edip üzerine eb√â&-ı ke&îre îrâd eyledi, melâlden «avfı olmayıp ta√…î…-i
ma…âma râπıb olanlar ¡Allâme’nin şer√-i ¢ânûn’una mürâca¡at eylesinler.
Vezn bir nesne ve bir şey™dir ki o şey™de ≠ikr olunan mûsî…âriyyet nisbeti
mevcûd ola.
İmâm Fa«r, Şey«’in vezni bu ta¡rîfine †a¡n edip der ki mûsî…î √areketi
√arekete nisbet ve mu…âyese ile olur ve vezn √areketi sükûna mu…âyese
ile olur ve veznde niseb-i mûsî…âriyyet olur diye ¢ânûn’da yazılan ne keyfiyyette olur! Ve yine cevâb verip der ki mu§annifin murâdı mûsi…îde iki
√areket arasında i¡tibâr olunan nisbet bi’l-küll ve nisbet bi’l-«amse ve sâir
nisbetler ve veznde √areket ile sükûn beyninde dahi mevcûd olur demektir
ve bununla ta¡rîf §a√î√ olur. ¡Allâme dahi bu kelâmı bu vech ile ta§√î√ eder.
Ve veznin …ısmları ikidir: Biri o nab∂ın veznidir ki o vezn-i ceyyid olur.230
Ve ikinci …ısmı vezn-i redî olur ve vezn-i redî dahi üç …ısm olur:
Vezn-i redînin evvelki …ısmı müteπayyirü’l-vezn ve mücâvizü’l-vezn
denmekle ma¡rûf olan vezn-i redî olur, esnânda olan vezn-i †abî¡î müteπayyir
ve mütecâviz olup o vezn bulunduğu sinni vely eden sinnin †abî¡îsi olmakla
olur, §ıbyânın nab∂ı müteπayyir olup şübbân nab∂ı olmak mi&lli, zîrâ sinn-i
şebâb sinn-i §ıbâyı tâlî olup ta¡…îb eder, aralıkta sinn-i â«er olmaz.
Vezn-i redînin ikinci …ısmı mübâyinü’l-vezn tesmiye olunur. O vezn-i
redî bir sinnin veznidir ki o sinnin †abî¡î vezni o sinnin ¡a…ibinde olan
sinnden sonra olan sinnin veznine müteπayyir olur, me&elâ §ıbyân nab∂ının vezni meşâyı«ın sinnine müteπayyir olması gibi, zîrâ §ıbyân sinni ile
meşâyı« sinni müte¡â…ib değildir belki aralığa sinn-i şebâb ve sinn-i vu…ûf
mütevassı† olur.
Ve vezn-i redînin üçüncü …ısmı «âricü’l-vezn tesmiye olunan vezn-i
redîdir. O nab∂ın vezni bir vezndir ki bi’l-cümle esnânın birinin vezn-i
†abî¡îsine müşâbih olmaz, me&elâ o nab∂ nab∂-ı mürte¡iş ve nab∂-ı mürte¡id
olur. Ve nab∂ın ek&er-i ev…âtta veznden «urûc edip redî olması ve «u§û§an
nab∂-ı †abî¡îsinden «âric vezne müteπayyir olması o vezn-i redîsi olan kimsenin a√vâlinde taπayyür-i ¡a@îm olmasına delâlet eder.
230 Vezn-i ceyyidi bu ma√allde taf§îl eylemedi, ceyyidlerin her birisi kendi bâblarında ≠ikr olunmak münâsib olduğu için.
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İmâm Fa«rüddîn-i Râzî ra√imehullâhu ta¡âlâ ¡aleyhi √a∂retleri …avl-i
küllî √a……ında mec¡ûl olan fa§l-ı evvelin müntehâsında ve bu ma…âmda
şer√inde bir «âtime îrâd edip o «âtimede furû…-ı erba¡ayı beyân edip
ta√…î… eyledi ve o «âtimeyi ¡Allâme dahi şer√inde ta√rîr edip e†ıbbâya o
furû…u bilmek mühimm olduğunu beyân eyledi. Bu ¡abd-i mütercim dahi
onların i&rine i…tifâ edip o «âtimeyi tercümeye id«âl eylemeği müsta√sen
görüp ru™ûs-ı mesâilini bu ma√allde mücteniben ¡ani’l-i†nâb ketb ve imlâ
eyledi:

◊âtime Fi’l-Furû…ı’l-Erba¡a
Furû…-ı erba¡adan far…-ı evvel nab∂-ı §ulb ile nab∂-ı …avî arasını far…
ve temyîz eden nesneleri bildirir. Nab∂-ı …avî o nab∂dır ki o nab∂da bir
…uvvet mevcûde olur ki o nab∂ o …uvvet √asebiyle yed-i √âsseyi πamz eder
ya¡nî o nab∂a yapışan kimsenin parmağı etlerini çukurlandırır ve içeri id«âl
eder. Ve nab∂-ı §ulbde bir …uvvet vardır ki o nab∂ o …uvvet √asebiyle yed-i
√âsseden münπamiz olmaz ya¡nî yed ile o nab∂ damarına basılsa o damar
teseffül edip aşağı inmez. Ve’l-√â§ıl nab∂-ı …avîde yed-i √âsse münπamiz olur ve πâmiz olmak lâzım değildir ve nab∂-ı §ulbde nab∂ münπamiz
olmamak lâzımdır, πâmiz olmamak lâzım değildir. Bu iki vech ya¡nî πamz
ve ¡adem-i inπımâz biri birinden ayrılmak ve müfâra…at mümkindir, beynehümâda nisbet-i ¡umûm u «u§û§ min-vechin vardır, zîrâ yağmurda ve
esen yelde …uvve-i πâmize vardır ve ¡adem-i inπımπâz …uvvesi yoktur, zîrâ
…a†arât-ı ma†ar düştüğü ma√alli çukurlandırır ve ke≠âlik esen yel yelkene
…ar¡ eyledikte yelkeni çukurlandırır, …uvve-i πâmizesi olmak √asebiyle lâkin
¡adem-i inπımâz …uvvesi yoktur, zîrâ …a†arât-ı ma†ar ve ke≠âlik riyâ√ el ile
def ¡ olunsa mündefi¡a olur ve yede mu…âvemet edemez. Ve vâ…ıflar olan
eşyâ-ı §ulb ya¡nî sükûnu √âlinde taş ve demir mi&lli §alâbetli nesnelerde
¡adem-i inπımâz …uvveti mevcûd olur, zîrâ el ile cess olunsa ve dürtülse yer
etmez ve çukurlanmağı …abûl eylemez lâkin sâkin iken taş ve demir mi&lli
nesneler â«eri πamz eylemez. ¢uvve-i πâmize ile ¡adem-i inπımâz …uvvesinin mâdde-i ictimâ¡ları ke&îr olduğundan ≠ikr olunmadı.
Ve furû…-ı erba¡anın ikincisi nab∂-ı ¡a@îm ile nab∂-ı …avî arasını far…
beyânında olur. Nab∂-ı …avî ile nab∂-ı ¡a@îm beyninde müşâbehet vâ∂ı√a

Tahbîzü’l-Mathûn

olmakla far… olunmayıp nab∂-ı ¡a@îm …avî @ann olunur, zîrâ mehzûl olup
nab∂ı ¡a@îm olan kimsenin nab∂ı √âl-i inbisâ†ta ke&îrü’t-ta√addüb olup o
√adebe ba§ar ile i√sâs olunur ve nab∂-ı …avîde lâ-e…all mu§âfa√a edenlerin mu§âfa√ası gibi messe mu√tâc olur. Ba§ar ile nab∂-ı …avî i√sâs olunmaz. Ve çok kimseler ba§ar ile nab∂-ı ¡a@îmin ta√addüb-i ¡a@îmini görüp
nab∂-ı …avî @ann ederler.231 Pes …avî ile ¡a@îmi temyîz eder vech-i fârı…a
√âcet ziyâde olur ve o vech budur: Nab∂-ı …avî o nab∂dır ki o nab∂ yedi
def ¡ eder ve mu†la…an yede mu…âvemet eder ve o mu…âvemet gerek a…†âr-ı
&elâ&ede ya¡nî †ûl ve ¡ar∂ ve ¡um…ta olsun ve gerek ise a…†âr-ı &elâ&enin
ikisinde veyâ«ûd birinde olsun, pes nab∂-ı …avîde mu¡teber olan mücerred mu…âvemettir. Ammâ nab∂-ı ¡a@îmde mu…âvemet mu¡teber değildir,
a…†âr-ı &elâ&e ile nab∂ın e§âbi¡e i§âbeti ve şümûlüdür gerek ise o nab∂ yede
mu…âvemet eylesin ve gerek ise mu…âvemet eylemesin.232
Ve furû…-ı erba¡anın üçüncüsü nab∂-ı §aπîr ile nab∂-ı serî¡ arasını far…
ve temyîz beyânında olur. Bu iki nab∂ın zamânları …alîl olup müşâbehetleri ek&er olmakla beynehümâyı far… ve temyîz eder vech-i fârı…a eşedd
i√tiyâc olur, o vech budur: Serî¡de mu¡teber olan ancak zamân-ı √areketin
…ılleti olur, kendide √areket vâ…i¡ olan mesâfenin …ılleti mu¡teber değildir
ya¡nî serî¡ o müte√arriktir ki az va…tte çok mesâfe …a†¡ eder ve nab∂-ı serî¡
az va…tte a…†âr-ı &elâ&eden mesâfe-i kebîreyi …a†¡ eder. Ve nab∂-ı §aπîrde
mu¡teber olan kendide √areket olan mesâfenin …ılleti olur, zamânın …ılleti
mu¡teber olmaz. Ve mesâfe-i …alîleyi …a†¡ eden nab∂-ı §aπîrin zamân …a†¡ı
gâhca ke&îr olur, zamânın ziyâde olduğu §aπîr olmasına münâfî olmaz.
Ve furû…-ı erba¡anın dördüncüsü nab∂-ı mümtelî ile nab∂-ı ¡a@îm arasını far… ve temyîz beyânında olur. Nab∂dan e§âbi¡e i§âbet eden ma√aller
¡a@îm ve mümtelîde ek&er olmakla e√adühümâ â«ere müşâbih olup far…a
231 Bu far…ın @âhirinden fehm olunan budur ki nab∂-ı ¡a@îm …avî olmaksız mevcûd
olur. Şâri√ ¡Allâme besâyı†-ı nab∂ı yazdığımız ma√allde ta§rî√ eyledi ki nab∂
…avî olmadıkça ¡a@îm olmaz diye, lâkin tevfî… mümkin olur ki mu…addemâ yazılan ¡Allâme’nin mu«târı idi ve bu ma√allde İmâm’ın kelâmını na…l eyledi, ¡Allâme’nin mu«târı değildir veyâ«ûd deriz ki mu…addemâ ≠ikr olunan vücûd-ı «âricîsi √asebiyle olur ve bu ma√allde me≠kûr olan far… bi-√asebi’l-mefhûm olandır,
Allâhu a¡lem.
232 Me&elâ yedde …uvve-i πâmize vardır, ke≠âlik penbe mi&lli nesnelerde ¡adem-i
inπımâz …uvvesi dahi vardır.
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i√tiyâc eşedd ve ek&er olur, o vech-i fârı… budur: Mümtelî olan nab∂ nab∂-ı
¡a@îmden ziyâde πamza §abr eder ya¡nî mümtelî olan nab∂a basılsa o mümtelî olan damar geç teseffül eder, basıldığı gibi aşağı inmez, parmağa bir
mi…dâr mu…âvemet eder ba¡dehu teseffül eder, ammâ nab∂-ı ¡a@îmde damar
basılıp πamz olunduğu gibi aşağı inip teseffül eder. Ve nab∂-ı mümtelî
nab∂-ı …avîye dahi müşâbih olur o vechten ki ikisi dahi πamza mü§âbere233
eder. Pes nab∂-ı mümtelî ile nab∂-ı …avîyi far…a √âcet vardır ve beynehümâda olan far… budur ki nab∂-ı mümtelî™in √âli su ile memlû olan
zı……ın ya¡nî dolu tulumun √âli gibi olur, zîrâ tuluma basıldıkta basılan
ma√all çukurlanıp iki †arafları yukarı kalıp tereffu¡ eder, ke≠âlik o nab∂-ı
mümtelî dahi o tulum gibi olur. Ammâ nab∂-ı …avîde i§ba¡-ı √âssenin
mev∂i¡i çukurlanır ve †araflar √âli üzere bâ…î kalıp tereffu¡ eylemez.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fi’n-Nab∂ı’l-Müsteviyyi ve’l-Mu«telifi
E†ıbbâ derler ki ba¡∂ı kerre nab∂-ı mu«telif nab∂ât-ı ke&îrede olur ve
ba¡∂ı kerre [72a] dahi nab∂a-i vâ√idede olur. Ve nab∂a-i vâ√idede olan dahi
nab∂a-i vâ√idenin eczâ-i ke&îresinde olur ya¡nî nab∂a va∂¡ olunan parmakların mevâ∂i¡-i mu«telifesinde olur veyâ«ûd bir parmağın ta√tında i«tilâf
olup nab∂a-i vâ√idenin cüz™-i vâ√idi mu«telif olur.
Ammâ …ısm-ı evvel ya¡nî nab∂ât-ı ke&îrede vâ…i¡ olan i«tilâf ba¡∂ı kerre
istivâ üzere cârî olup tedrîcle ziyâdeyi a«≠ ederek veyâ«ûd no…§ânı a«≠
ederek mu«telif olur.
Ziyâdeyi a«≠ ederek tedrîcle mu«telif olan nab∂ bir nab∂dan başlayıp
ziyâde-i müteşâbihe ile azar azar zâid olur o vechle ki cess-i celî ile nab∂ın
ziyâde olduğu i√sâs olunmaz ve azar azar nab∂ın ziyâde olması müstemirr
ve dâim olur, o ziyâde bir πâyete ve nihâyete vâ§ıl olunca …adar. Kaçan ≠ikr
olunduğu vech üzere o ziyâde-i müteşâbihe vü mütederrice πâyete vâ§ıl
olsa o ziyâdelik mun…a†ı¡ olup o nab∂ √âlet-i ûlâsına ve ibtidâ başladığı
kemmiyyet ve keyfiyyetler mi…dârına ¡avdet eder.
Ve no…§ânı azar azar a«≠ ederek mu«telif olan nab∂ bir nab∂adan başlayıp azar azar ve müteşâbihen nâ…ı§ olur ve √iss-i celî ile o tenâ…u§ i√sâs
233 “Mü§âbere eder” demek bu iki nab∂da hangisine basılsa basıldığı gibi damar
teseffül eyleyip aşağı gitmez demektir. O vechten her biri â«ere benzeyip far…a
mu√tâc oldu.
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olunmaz ve tedrîcle o tenâ…u§ müstemirr ve dâim olup √attâ bir πâyete vâ§ıl
olur ve o πâyette mun…a†ı¡ olup o tenâ…u§ kesilir ve tezâyüdde olan ¡avdet
gibi yine nab∂ √âlet-i ûlâya ric¡at ve ¡avdet eder.
Gerek tezâyüd ve gerek tenâ…u§ §ûretlerinde nab∂-ı evvel πâyete eriştikte mun…a†ı¡ olup yine me™«a≠-ı evvele ¡avdet eder dediğimizden murâdımız budur ki o nab∂a-i ûlâ …a†¡ oldukta yine bir mebde™den başlayıp tedrîcle
azar azar ziyâde veyâ«ûd azar azar no…§ân olup teşâbühü …a†¡ eylemez
demektir gerek ise o iki mebde™ biri birine müsâvî olsun ve gerek ise o iki
mebde™ler mütefâvit olsun. Bu …ısm-ı mürekkeb kendide mu¡teber olan iki
nab∂anın gerek tezâyüdü ve gerek tenâ…u§u müteşâbih olmak ile √â§ıl olur,
iki mebde™lerin mütesâvî olmaları lâzım değildir.
Ve bir mebde™den başlayıp müteşâbihen tezâyüd veyâ«ûd tenâ…u§ üzere
√areket eden nab∂ ba¡∂ı kerre başladığı nab∂ın πâyetine erişir ve ba¡∂ı
kerre πâyete ve nihâyete varmazdan mu…addem mun…a†ı¡ olur ve ba¡∂ı â«er
kerre πâyeti dahi tecâvüz edip geçer, me&elâ nab∂-ı ¡a@îmin merâtibinden
ednâ mertebeden bed™ edip müteşâbihen tezâyüd eden nab∂ gâhîce nab∂-ı
¡a@îmin πâyetine vâ§ıl olup o πâyette mun…a†ı¡ olur, √âlet-i ûlâya ¡avdet
eder ve gâhca nab∂-ı ¡a@îmin vasa†ı mertebelerinde mun…a†ı¡ olup √âlet-i
ûlâya ¡avdet eder ve gâhca dahi nab∂-ı ¡a@îmin a¡lâ mertebesini dahi tecâvüz edip veznden «urûc eder ba¡dehu mun…a†ı¡ olup me™«a≠-ı evvele rücû¡
eder. Ve bu §ûretler tezâyüd §ûreti idi.
Tenâ…u§ §ûretleri dahi bu minvâl üzere olur, me&elâ nab∂-ı ¡a@îmin mertebe-i ¡ulyâsından bed™ edip müteşâbihen tenâ…u§ eder yâ πâyette veyâ«ûd
vasa†ta veyâ«ûd πâyeti tecâvüz edip ba¡dehu mun…a†ı¡ olur ve me™«a≠-ı
evvele ric¡at eder.
Ve mun…a†ı¡ olan √areket dahi ba¡∂ı kerre olur ki mu√î† ile merkez arasında li-¡ârı∂in fetret √âdi& olup …a†¡ olur ve ona nab∂-ı ≠ü’l-feterât tesmiye
olunur.234 O fetret in…ı†â¡ın «ilâfı üzere olur, zîrâ in…ı†â¡ mu√î† ve merkezin
birinde olur ya¡nî √areket-i inbisâ†iyyenin veyâ«ûd √areket-i in…ıbâ∂iyyenin πâyetinde ve nihâyetinde olur, o √areketlerin vasa†ında olmaz ya¡nî
√areket-i inbisâ†iyye veyâ«ûd √areket-i in…ıbâ∂iyye bed™ edip πâyetine
234 Bundan a…dem beyân olunmuş idi ki mu√î†ten murâd şiryân cirminin sa†√ıdır ve
merkezden murâd şiryânın cevfinin vasa†ıdır ki in…ıbâ∂ o ma√alle müntehî olur
ve inbisâ† o ma√allden bed™ eder.
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erişmeden vasa†ta iken olmaz belki πâyetlerine bülûπdan sonra olur, ammâ
≠ü’l-fetre vasa†ta olur.
Ve mu«telif olan nab∂ın el-vâ…i¡ fi’l-vasa† tesmiye olunan …ısmı ≠ü’lfetre tesmiye olunan …ısmının «ilâfı üzere olur, zîrâ ≠ü’l-fetre o nab∂-ı
mu«teliftir ki √areket olacak ma√allde o nab∂ sâkin olur, ammâ el-vâ…i¡
fi’l-vasa† tesmiye olunan nab∂ o nab∂-ı mu«teliftir ki sükûn olacak ma√allde √areket olur, me&elâ inbisâ†ın kemâlinde sükûn lâzım iken sâkin olmayıp ma√all-i sükûnda inbisâ†-ı â«er te¡â…ub edip nab∂-ı evvel √areket eder.
Bu ≠ikr olunan nab∂ât-ı mu«telifede olan √areket-i i«tilâf idi.
Ammâ nab∂a-i vâ√idenin √areketi mu«telife olup o nab∂a-i vâ√idede
olan i«tilâf nab∂a-i vâ√idenin eczâ-i ke&îresinde olur ise o i«tilâf iki …ısm
olur:
Evvelkisi i«tilâf nab∂a-i vâ√idenin mev∂i¡inde olur ya¡nî nab∂ üzere
va∂¡ olunan parmaklardan bir parmağın altında olan cüz™ fev…e mâil olur
ve â«er parmağın altında olan cüz™ fev…e mâil olmaz belki mün«afi∂
olup süfle mâil olur ve bir â«er ta√tında olan cüz™ yemîne ve bir πayrı
i§ba¡ın ta√tında olan cüz™ şimâle mâil ve biri …uddâm †arafına ve bir
πayrisi «alf cânibine mâil olur. Ve‘l-√â§ıl bi-√asebi‘l-va∂¡ i«tilâf cihât-ı
sitte √asebiyle olan i«tilâftır. Nab∂a-i vâ√ideden cüz™-i vâ√id fev…e meyl
edip o nab∂adan cüz™-i â«er süfle meyl eylemek nab∂-ı mevcî dedikleri
nab∂da olur.
Ve ikincisi nab∂a-i vâ√idenin eczâ-i ke&îresinde olan i«tilâf eczânın
√areketinde olur, o dahi birkaç vech üzere olur: Gâhca eczânın √areketinde
olan i«tilâf-ı sür¡at ü bu†™ ile olur ya¡nî bir cüz™ün √areketi serî¡ ve cüz™-i â«erin √areketi ba†î™ olur. Ve gâhca nab∂a-i vâ√idenin eczâsında olan i«tilâf-ı
√areket te…addüm ve te™e««ür ile olur ya¡nî cüz™ün biri √areket-i †abî¡îsi
zamânından evvel √areket eder ve cüz™-i â«er √areket-i †abî¡îsi zamânından sonra √areket eder. Ve gâhca dahi nab∂a-i vâ√idenin √arekette i«tilâfı
…uvvet ve ∂a¡fta olur ve gâhca ¡i@am ve §ıπarda olur.
Ve nab∂a-i vâ√ide eczâsında olan i«tilâf ya¡nî o eczâdan cüz™ün birisi
bir nev¡ √areket üzere olup ve cüz™-i â«erin √areketi o nev¡in √areketinin
∂ıddı üzere olmak gâhca müstevî fî-nab∂atin vâ√idetin olur ve gâhca
mu«telifün fî-nab∂atin vâ√idetin olur, me&elâ cüz™-i vâ√id ya¡nî nab∂a-i
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vâ√ideden bir parmak altında olan cüz™ün √areketi …avî ve â«er parmak
altında olan cüz™ün √areketi ∂a¡îf olup bu minvâl üzere √areket müstemirre ve müteceddide olur ise nab∂a-i vâ√idenin eczâ-i ke&îresinde olan
o i«tilâf müstevî fî-cüz™in vâ√idin olan i«tilâf olur. Ve gâhca nab∂a-i
vâ√idenin eczâ-i ke&îresinde i«tilâf olduğu gibi nab∂a-i vâ√idenin cüz™-i
vâ√idinde dahi i«tilâf olup müstevî olmaz, me&elâ bir def¡ada cüz™-i
evvel …avî ve cüz™-i &ânî ∂a¡îf olur ve def¡a-i u«râda …avî olan cüz™ün
…uvveti def¡a-i ûlâda olan …uvvetinden ziyâde veyâ«ûd no…§ân olur. Ve
∂a¡îf olan cüz™ün def¡a-i &âniyede olan ∂a¡fı def¡a-i ûlâda olan ∂a¡fından
ziyâde veyâ«ûd no…§ân olup o i«tilâf eczâ-i ke&îrede olduğu gibi cüz™-i
vâ√idde dahi olur. Ve bu iki vech ile olan i«tilâf iki cüz™ arasında olur
veyâ«ûd üç veyâ«ûd dört cüz™ler arasında olur. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki
bu a…sâmların te™lîf ve terkîbi sana √avâle olmuştur.
¡Allâme der ki Şey«-i Re™îs çünki te™lîf ve terkîbi bize √avâle eyledi, pes
i†â¡at edip biz beyân eyleyelim.Ve va¡dine incâz edip taf§îlen beyân eyledi
ve bi’l-cümle terkîbde √â§ıl olan a…sâmı iki bin kerre bin ve yüz yirmi dört
bin ve üç yüz doksan ikiye ulaştırıp bâ…î a…sâmlar dahi vardır ki ∂ab† ve
i√â†adan cidden «âricdir diye i¡ti≠âr eyledi.
Fî zamânına o ma…ûle di……atten †ıbâ¡ müteneffir olup melâle mü™eddî
olacağı mu√a……a… olmakla ¡Allâme’nin îrâd eylediği a…sâmı tercümede
terk olunup beyândan i¡râ∂ı isti√sân olunmuştur. O a…sâmı isti…§â murâd
edenler şer√-i ¡Allâme’ye mürâca¡at eylesinler.
Ammâ nab∂a-i vâ√ideden cüz™-i vâ√idde olan i«tilâf ya¡nî nab∂ üzere
va∂¡ olunan parmakların cümlesi bir nev¡ üzere olup lâkin [72b] içlerinden
bir parmağın altında olan cüz™ â«erlere mu«âlif olmakla √â§ıl olan i«tilâf üç
…ısm üzere olur: Evvelkisi nab∂-ı mun…a†ı¡ olur, ikincisi nab∂-ı ¡âid olur,
üçüncüsü nab∂-ı mutta§ıl olur.
Ammâ nab∂-ı mun…a†ı¡ o cüz™ün √areketidir ki o cüz™ ile o cüz™den
mu…addem olan cüz™ün arasına fetret-i «afîfe tavassu† edip girer gerek
ise o cüz™-i mu…addemin iki †arafının biri serî¡ ve biri ba†î™ olup o cüz™-i
mu…addem o vech ile mu«telif olsun ve gerek ise o cüz™-i mu…addemin iki
†arafları müteşâbih olup o iki †arafın ikisi ma¡an serî¡ veyâ«ûd ikisi ma¡an
ba†î™ olsun.
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Ammâ nab∂-ı ¡âid o cüz™de olan √arekettir ki o cüz™den mu…addem
olan eczâların nab∂ı ¡a@îm olup fetret-i «afîfeden sonra evvel cüz™de nab∂
§aπîr olur ve nab∂a-i vâ√ide tamâm olmazdan evvel yine o cüz™-i §ıπardan
¡i@ama inti…âl eder. Ve bu inti…âl nab∂-ı mun…a†ı¡da [dahi olur lâkin nab∂-ı
mun…a†ı¡da] olan inti…âl nab∂a-i vâ√idenin tamâmından sonra olur ve
nab∂-ı ¡âidde nab∂a-i evveli tamâm olmazdan mu…addem inti…âl eder ve
beynehümâyı ¡Allâme bu vech ile far… eder.
Ve nab∂-ı ¡âid nev¡inden ma¡dûd olur nab∂-ı mütedâ«il tesmiye olunan
nab∂. Ve nab∂-ı mütedâ«il iki §ınf üzere olur:
~ınf-ı evvel o nab∂dır ki o nab∂da nab∂a-i vâ√ide iki nab∂ gibi olur
i«tilâf √asebiyle ya¡nî nab∂dan bir cüz™ √areket edip ba¡dehu cüz™-i â«er
√areket eder. O iki cüz™ün zamân-ı √areketleri mu«telif olmakla nab∂a-i
vâ√idede olan iki √areketleri başka başka nab∂ @ann olunur.235
Ve nab∂-ı mütedâ«ilin ikinci §ınfı o nab∂dır ki o nab∂da iki nab∂
nab∂a-i vâ√ide gibi olur onun için ki o nab∂dan nab∂a-i &âniye zamân-ı
evvelde √areket edip ve nab∂a-i ûlâ zamân-ı &ânîde √areket etmekle başka
başka olan iki nab∂ nab∂a-i vâ√ide @ann olunup o iki zamânda olan nab∂lar nab∂-ı vâ√idin iki cüz™leri olmak üzere i√sâs olunur, nab∂a-i &âniye
nab∂a-i ûlâ üzere te…addüm eylemek istib¡âd olunduğu için.236
Bu ≠ikr olunduğu vech üzere nab∂-ı mütedâ«il iki §ınfa mün…asım olmayıp e†ıbbânın nab∂-ı mütedâ«ili iki vech üzere yazdıkları nab∂-ı mütedâ«ilde iki me≠heb olduğu √asebiyle ola, zîrâ ba¡∂ı e†ıbbâ ≠âhib olurlar ki
nab∂-ı mütedâ«il iki nab∂dır velâkin nab∂-ı vâ√id i√sâs olunur. Bu †âife
…ar¡aya i¡tibâr edip bu mi&lli nab∂da …ar¡a-i inbisâ† iki olmakla nab∂ dahi
iki olur derler. Ve ba¡∂ı â«er der ki i¡tibâr …ar¡aya olsa nab∂-ı mun…a†ı¡
235 Nab∂-ı mütedâ«ilin …ısm-ı evvelinde cüz™lerin zamân-ı √areketleri başka başka olur, zamânlarda itti√âd olmaz ve her cüz™ün √areketi zamân-ı †abî¡îsinden
müte™a««ir veyâ«ûd müte…addim olmaz, ammâ nab∂-ı mütedâ«ilin …ısm-ı &ânîsinde iki cüz™ün zamân-ı √areketleri muπâyir oldukları gibi mu…addem √areket
edecek cüz™ün √areketi mu™a««ar ve mu™a««ar √areket edecek cüz™ün √areketi
mu…addem olur.
236 Vech-i istib¡âd budur ki nab∂lar başka olsa nab∂-ı &ânî evvel üzere te…addüm
mümkin olmaz, zîrâ «u†uvât gibi evvel bulunmadıkça &ânî bulunmaz. Ammâ iki
…ar¡a nab∂-ı vâ√idden olsa mümkindir ki cüz™-i &ânînin √areketi ve&be ve †afre
†arî…i ile evvel bulunup ve cüz™-i &ânînin √areketi sonra ola.
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dahi iki nab∂ olurdu lâkin nab∂-ı mun…a†ı¡ın iki nab∂ olmadığı bi’l-cümle
e†ıbbânın müsellemidir. Ve bundan ma¡lûm olur ki …ar¡a-i inbisâ†ın ta¡addüdü şiryânın ve&besinden olur, nab∂ müte¡addid olduğundan olmaz. Ve bu
ma…âmda ¡Allâme eb√â&-ı ke&îre îrâd eylediğinden sonra der ki √a…… budur
ki e†ıbbâ arasında bu «ilâf nizâ¡-ı laf@î olur, zîrâ bir nab∂a-i vâ√idede
in…ıbâ∂ ve inbisâ†ın tamâmını şar† eyler isen ≠ikr olunan vech üzere …ar¡aların ta¡addüdü nab∂ın iki olmasını i…ti∂â eylemez, zîrâ o ta¡addüd inbisâ†
ve in…ıbâ∂ın tamâmından evvel olur. Ve eger nab∂a-i vâ√idede inbisâ† ve
in…ıbâ∂ın tamâm ve kemâlini iştirâ† eylemez isen ta¡addüd-i …ar¡a ta¡addüd-i nab∂ı i…ti∂â eder. ¢ânûn’da bu ma…âmda ¡ibâret bi-¡aynihâ budur:
ــאن כ ـ
ـ ا ـ ف او
ـ
و ـ ـ ا ـ ع ا ـ ا ا ـ و ـ ان כـ ن ـ כ
ـ ـ ذ ــכ
ـ رأي ا
ــא و ـ
 اİntehâ.
Ammâ nab∂a-i vâ√ideden cüz™-i vâ√idde olan i«tilâfın üç …ısmının
üçüncüsü ya¡nî mutta§ıl tesmiye olunan nab∂ o nab∂dır ki o nab∂da i«tilâf
tedrîcle 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.
Ve o i«tilâf-ı mütederric nab∂-ı serî¡de altı vech ile olur: Evvelâ serî¡
iken tedrîcle ba†î™e müteπayyir olur veyâ«ûd ba†î™ iken tedrîcle sür¡ate
müteπayyir olur veyâ«ûd serî¡ iken i¡tidâle müteπayyir olur veyâ«ûd ba†î™
iken i¡tidâle müteπayyir olur veyâ«ûd mu¡tedil iken sür¡ate veyâ«ûd ba†î™e
müteπayyir olur. Ve bu ≠ikr olunan altı vech üzere ¡i@amdan §ıπara ve
i¡tidâle müteπayyir olur ve §ıπardan dahi ¡i@am ve i¡tidâle ve i¡tidâlden
¡i@am ve §ıπara müteπayyir olur.
Ve bu mutta§ıl olan nab∂a dahi ba¡∂ı kerre teşâbüh üzere √areket
eder ya¡nî sür¡at ile √arekete başlar ve sür¡at ile √areketini tamâm eder,
zîrâ sür¡atin merâtib-i ke&îresi vardır; a¡lâ mertebesinden başlar, tedrîcle
tenâ…u§ ederek ednâda √areketi tamâm eder ve bunda dahi ≠ikr olunan altı
…ısm cârî olur ve min-evvelihi ilâ â«irihi teşâbühe «alel gelmez. Ve ba¡∂ı
kerre olur ki ba¡∂ı eczâda nab∂ın vech-i mu√arrer üzere itti§âli mevcûd iken
i«tilâf ziyâde olup serî¡an bed™ eder, ba†î™en √areketini tamâm eder ve bunda
dahi altı …ısm cereyân eder Allâhu a¡lem.
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el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-A§nâfi’n-Nab∂ı’l-Mürekkebi’l-Ma«§û§ı
bi-Esâmin ¡Alâ-◊idetin
Nab∂-ı mürekkebin ma«§û§ ismleri olup ¢ânûn’da me≠kûr olanlar
on dörttür: Evvelkisi πazâlî, ikincisi mevcî, üçüncüsü dûdî, dördüncüsü
nemlî, beşincisi minşârî, altıncısı ≠enebü’l-fâr, yedincisi misellî, sekizinci
≠ü’l-…ar¡ateyn, dokuzuncusu ≠ü’l-fetre, onuncusu el-vâ…i¡ fi’l-vasa†, on
birincisi müteşennic, on ikincisi mürte¡iş, on üçüncüsü mültevî, on dördüncüsü mütevettirdir.237
Bundan mu…addem fa§l-ı &ânîde ≠ikr olunan nab∂-ı mu«teliflerin ek&eri
besâyı† idi, bu fa§lda ≠ikr olunacaklar bi’l-cümle esâmî-i ma«§û§ası olan
mürekkebât olur, mâ-¡adâ mürekkebât i√§â ve ¡add olunmaz ke&îrü’l-ecnâs
ve’l-envâ¡dır.
Ammâ πazâlî o nab∂-ı mu«teliftir ki o i«tilâf cüz™-i vâ√idde olur o vechle
ki o cüz™ nab∂-ı ba†î™ iken mun…a†ı¡ olup serî¡ olur.
¡Allâme der ki meşhûr olan nab∂-ı πazâlî fa§l-ı &ânîde beyân olunan
nab∂-ı mun…a†ı¡ın bir nev¡i olur lâkin √a…… budur ki nab∂-ı πazâlî nab∂-ı
¡âidin bir nev¡idir, zîrâ nab∂a-i vâ√idenin tamâmından evvel mun…a†ı¡ olup
¡avdet eder. Fa§l-ı &ânîde beyân olunduğu üzere bu ma…ûle nab∂a ¡âid
tesmiye olunur, mun…a†ı¡ tesmiye olunmaz, pes πazâlî ¡âidden bir nev¡ olup
mun…a†ı¡dan olmaz.
Ammâ mevcî o nab∂dır ki o nab∂ mebde™-i √areketinde mu«telif olur,
damarın eczâsı biri birinden şühû… ve irtifâ¡da ve ¡i@am ve §ıπarda ve
¡ar∂da ve te…addüm ve te™e««ürde bi’l-cümle eczâlar mu«telif olur. Ve o
nab∂ leyyin olur ve nemlî gibi cidden §aπîr olmaz ve o nab∂ ¡arî∂ olur,
dûdî gibi olmaz, ke-enne o nab∂-ı mevcî deryâya bir √acer mi&lli §alâbetli
nesne il…â olunsa √âdi& olan emvâca ve dalgalara müşâbih olur, zîrâ o
va…tte ba√rde devâir hey™etinde emvâc √âdi& olur, dâ«ilde olan dâireler
«âricde olandan a§πar ve √arekette eb†a™ olur. Ke≠âlik nab∂-ı mevcîye bi’lcümle parmaklar va∂¡ olunsa «ın§ırı vely eden cüz™ün √areketi cümleden
mu…addem olur ve şühû…u ya¡nî fev…e irtifâ¡ı dahi ziyâde olur, o cüz™ün
237 Lâkin bu ≠ikr olunan on dört mürekkeblerin ba¡∂ısının terkîbi @âhir ve ba¡∂ısının
«afî olur. Ve ¡Allâme her birinde terkîbi beyân eder, i†nâba mü™eddî olmasın için
o vücûhu biz terk eyledik.
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ardınca olan cüz™ün √areketi ya¡nî ta√t-ı bın§ırda olan nab∂ şühû… ve
irtifâ¡da ve te…addümde ondan dûn ve …alîl olur ve onun dahi ardınca olan
dahi ednâ olur. Ve o vechler ile o nab∂ mevc-i ba√re teşbîh olunup ona
nisbet olunur ve nab∂-ı mevcî tesmiye olunur, zîrâ o nab∂ın eczâsından
ba¡∂ılar ba¡∂ı â«eri √arekette ¡ale‘l-isti…âme tâlî ve tâbi¡ olur, şühû… ve
in«ıfâ∂da ve sür¡at ve bu†™da i«tilâfları olur.238
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 mi…dâr ziyâde ve eşedd olur ki tevâtürün şiddetinden o nab∂-ı dûdî nab∂-ı serî¡ @ann olunur. Ve nab∂-ı dûdî bu
vech ile √arekette ke&îrü’l-ercül olan dûdun ve kurdun √areketine müşâbih
olmakla nab∂-ı dûdî tesmiye olundu. Ve dûdînin mevcîden far…-ı &âli&i
budur ki √arekette dûdî mevcîden ∂a¡îf olur.
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. Ve dûdî ile nemlînin eczâlarının
şühû…ta ve te…addüm ve te™e««ürde i«tilâflarının @uhûru o iki nab∂ın eczâlarının ¡ar∂an i«tilâfları ¡adem-i @uhûra …arîb olur, zîrâ şiryânın fev… cânibi
cânib-i ¡ar∂dan «il…atinde ziyâde olmakla e…all olan eczâların √areket-i
[73a] ∂a¡îfelerinin i«tilâfları i√sâs olunmağa ba¡îd olur.
Ammâ nab∂-ı minşârî o nab∂dır ki o nab∂ın eczâları şühû…ta ve ¡ar∂da
ve te…addümde ve te™e««ürde i«tilâfları √asebiyle nab∂-ı mevcîye müşâbih
olur lâkin mevcî leyyin olur, minşârî §alâbetli olur ve minşârî nab∂ın eczâları §alâbette müstevî olmaz belki §alâbette dahi eczâları mütefâvit olur. Pes
minşârî serî¡ ve §ulb olup eczâsı ¡a@îm ve insibâ†ta §alâbet ve lînde mu«telif olan nab∂a derler. Minşâr destere dedikleri bıçkıdır ki onunla ağaçları
biçip iki bölük ederler, bu nab∂ dahi minşâr dişleri gibi eczâ-i mu«telifesi
olmakla minşârî tesmiye olundu.
¡Allâme, İbn Mu†rân‘ın Bostânu’l-E†ıbbâ adlı kitâbından na…l edip der
ki bu laf@ayı ¡Arab “yâ” ile isti¡mâl edip “mîşâr” derler, “nûn” ile isti¡mâl
238 Nab∂-ı mevcî bu√rân-ı ¡ır…îde olur ve lî&erπus dedikleri mara∂da dahi olur eger
veremi dimâπda olur ise. Ve ≠âtü’r-riyede dahi nab∂-ı mevcî olur. Bu me≠kûrları
Şâh Mu√ammed-i ¢azvînî Şer√-i Mûcez’de beyân eylemiştir.
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edip “minşâr” demezler. Ve Cevherî der ki ٍت ا ْ َ َ َ ِ ِ ْئ َ אر
ُ ْ َ َ أmehmûz ya¡nî
َ
ِ
 ْئ َ אرmehmûz isti¡mâl olunur diye ~ı√â√-ı Cevherî ta§rî√ eder. İntehâ.239
Ammâ ≠enebü’l-fâr o nab∂dır ki onda teşâbüh ve tederrüc ile i«tilâf
olur, ziyâdeden a«≠ edip no…§âna tedrîcle ≠âhib olur veyâ«ûd no…§ândan a«≠ edip azar azar ziyâdeye ≠âhib olur tedrîcle. Bu iki vech üzere
i«tilâf ¡i@am ve §ıπarda ve …uvvet ve ∂a¡fta ve sür¡at ve bu†™da ve sâir ecnâs-ı
nab∂da olur. Ve ≠eneb-i fâr gâhca nab∂ât-ı ke&îrede olur, me&elâ nab∂-ı evvel
¡i@amdan bed™ eder ve nab∂-ı &ânî ¡i@amdan tedrîcle dûn olur. Ve her nab∂
kendiden evvel olan nab∂dan dûn olarak nab∂-ı §aπîr müntehâsına vâ§ıl
olup yine ¡a@îm olur ve bu minvâl üzere devr eder; sâir §ûretler dahi bu
…ıyâs üzere olur. Ve bu ≠ikr olunan §ûret o nab∂ın ≠enebü‘l-fâr tesmiyesine
eşbeh ve evfa… olur, zîrâ fârın ≠enebi bidâyesinde ve a§lında πalî@ ve ¡a@îm
olup azar azar ince olup √attâ nihâyet ve πâyetinde no…†a mi&âlinde olur.
Ve gâhca ≠enebü‘l-fâr nab∂a-i vâ√idenin eczâ-i ke&îresinde olur, me&elâ
i§ba¡-ı ûlânın ta√tında olan nab∂ ¡a@îm olur ba¡dehu olan cüz™ler azar azar
ve tedrîcle tenâ…u§ ederek nab∂-ı a«îr §aπîr olup yine ¡i@ama ¡avdet eder.
Ve gâhca ≠enebü’l-fâr nab∂a-i vâ√ideden cüz™-i vâ√idde olur, bir parmak
ta√tında olan cüz™de nab∂ ¡i@am ile bed™ edip tedrîcle no…§ân olarak o
cüz™ün â«irinde §ıπara vu§ûlünden sonra yine ¡i@ama ¡avdet eder. Ve bu
≠enebü’l-fârda olan i«tilâf ¡i@am ve §ıπarda olduğu gibi o i«tilâf sür¡at ve
bu†™da ve …avî ve ∂a¡fta dahi olur.240
¡Allâme der ki ≠enebü‘l-fâr …ısmet-i evveliyye ile üç …ısma mün…asım
olur:
239 Lâkin ¢âmûs’ta [ ]أ ش رmâddesinde ~ı√â√’ta olan gibi olduğundan sonra
[ ]ن ش رmâddesinde mu√arrerdir ki ا ـ ـ ا ـ وا ـ وا ــאر ــא ـ ـ و ـ
 ذات أ א ـ ـ رى ــא ا ـ و ـ هdiye ta§rî√ olunmuştur. Pes “minşâr” ile “mi™şâr” arasında laf@an ve ma¡nen …arîb olmakla “minşâr” mi™şâr ma¡nâsına isti¡mâl olunup
ma¡nâ-yı mecâzîye nisbet olunmuştur demekle πala†tan meşhûru ta«lî§ mümkindir.
240 ¢azvînî der ki fârî ≠eneb-i fârdan e¡amm mu†la… olur; “fâr”da ¡i@am-ı evvele
rücû¡ tedrîcî olmak lâzımdır ve “fârî”de rücû¡ gâhîce def¡î olur. ¢azvînî der ki
≠eneb-i fâr-i müterâci¡ üç …ısmdır. Müterâci¡ tâmmü’r-rücû¡dur, ¡i@am-ı evvele
bi-¡aynihi bâliπ olur ise. Ve müterâci¡ nâ…ı§tır, &ânînin ¡i@am-ı evvelden nâ…ı§
olur ise. Ve müterâci¡ zâidü’r-rücû¡ tesmiye olunur eger ¡i@am-ı evveli tecâvüz
eder ise. Bu far…ı ve tesniyeleri ¡Allâme ≠ikr eylemedi.
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Evvelkisi ≠eneb-i müterâci¡ tesmiye olunur. ±eneb-i müterâci¡ o nab∂dır
ki me&elâ ¡i@amdan bed™ eder, §ıπardan tedrîcle bir √adde vâ§ıl olup yine
¡i@ama ¡avdet eder. Ve bu nab∂ â«er …ısmlara nisbet ile ecved ve ehven olur.
Ve bu …ısmda a…sâm-ı ke&îre olur, zîrâ o ≠eneb-i müterâci¡ §ıπardan bir
√adde bâliπ olup yine ¡i@ama rücû¡ eyledikte yâ def ¡aten rücû¡ eder veyâ«ûd
yesîren yesîren rücû¡ eder. Ve def ¡aten rücû¡ eden dahi yâ nab∂-ı evvelin
¡i@amı mi…dârı ¡i@ama rücû¡ eder veyâ«ûd nab∂-ı evvelin ¡i@amından ek&er
veyâ«ûd e…all ¡i@ama rücû¡ eder. Ve yesîren yesîren ¡i@ama rücû¡ eden dahi
yâ min-πayri ni@âmin olur yâ«ûd ni@âm ile olur. Min-πayri ni@âmin olan
dahi yâ nab∂-ı evvelin ¡i@amına bâliπ olur veyâ«ûd nab∂-ı evvelin ¡i@amını
tecâvüz eder veyâ«ûd nab∂-ı evvelin ¡i@amından e…all ve en…a§ olur. Ve
ni@âmla olan dahi, onun ni@âmı o ni@âm nab∂-ı mu«telif olur ki o munta@am
olan i«tilâf nab∂-ı evvele yâ muvâfı… veyâ«ûd ek&er veyâ«ûd e…all olur ve
üç ta…dîr üzere dahi nab∂-ı evvelin ¡i@amına yâ bâliπ olur veyâ«ûd ek&er
veyâ«ûd e…all olur.
Ve ≠eneb-i fârın …ısmet-i evveliyye ile olan üç …ısmının ikincisi ≠eneb-i
&âbit tesmiye olunur. O nab∂da ¡i@amdan bed™ edip ve §ıπardan bir √adde
vâ§ıl olup o √adde &âbit olur. Ve bu nab∂ redâ™ette mütevassı† olur.
Ve ≠eneb-i fârın üçüncü …ısmına ≠eneb-i mün…a∂î tesmiye olunur. Ve bu
nab∂da yine ¡i@amdan başlayıp §ıπara sâlik olur ve merâtib-i §ıπardan bir
mertebede eğlenmez belki nâ…ı§ olarak nab∂ merâtib-i §ıπardan ve ecnâs-ı
¡aşere-i nab∂dan «urûc eder. Ve bu ≠eneb-i fâr cümleden erde™ olur.
Ve ¡Allâme ≠enebü’l-fârın a…sâmını bir yirmi üç …ısma ulaştırıp ted…î…
eylemiştir. Ta√…î…in murâd edenler ma√alline mürâca¡at eylesinler, fa§l-ı
&ânîde taf§îl üzere beyân eylemiştir.
Ve nab∂-ı mu«telifin on dört mürekkebâtından olan nab∂ların biri dahi
nab∂-ı misellî241 idi. O nab∂ no…§ândan bed™ edip ziyâdeden bir √adde ≠âhib
olur ve o √adde bülûπunda nüks edip ¡ale’l-vilâ tezâyüd eylediği minvâl
üzere tenâ…u§ ederek yine bed™ eylediği √add-i no…§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 mülâ…î olur.
241 “Miselle” mi«ya†-ı kebîrdir ki ona Türkçe çuvalduz derler. Ve bu nab∂ miselle
gibi olduğundan ona nisbet edip nab∂-ı misellî derler.
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¡Allâme nab∂-ı misellîyi ta§vîr edip der ki e§âbi¡ nab∂ üzere va∂¡ olundukta
i§ba¡-ı evvel ta√tında olan nab∂ mebde™-i i§ba¡da no…§ândan bed™ edip
i§ba¡-ı &âniyenin müntehâsına varınca …adar tezâyüd eder ve i§ba¡-ı &âli&in
mebde™inden no…§âna başlayıp i§ba¡-ı râbi¡in müntehâsında mebde™-i evvel
no…§ânına ulaşır. Ve bu nab∂ın vasa†ı ¡a@îm ve †arafları §aπîr olur ve bu
nab∂a mâil ile’l-vasa† tesmiye olunur, el-mâilü’l-vasa† dahi tesmiye olunur
ve ism-i a«îrin isti¡mâli ek&er olur ve bir ismi dahi mün√adib olur ve esmâlarının bu ism evlâsı olur. Ve nab∂-ı misellînin bir nab∂-ı â«er dahi ¡aksi
üzere olup vasa†ı §aπîr olur ve iki †arafları ¡a@îm olur ve onun ismine ¡amî…
ve mün√anî ve mâilü’†-†arafeyn ve mâil ile’†-†arafeyn derler.
Ammâ nab∂-ı mu«telif-i mürekkebden ≠ü’l-…ar¡ateyn tesmiye olunan
nab∂ ya¡nî o nab∂ ki e§âbi¡e bir kerre …ar¡ ve ∂arb eder, o ∂arbe kifâyet
etmeyip ∂arbe-i u«râ ile dahi ∂arb ve …ar¡ eder. Pes o nab∂da e†ıbbânın
i«tilâfı vardır. Ba¡∂ılar ≠âhib olurlar ki o nab∂ nab∂-ı vâ√iddir lâkin eczâlarında te…addüm ve te™e««ür olmakla iki …ar¡a i√sâs olunur.
¡Allâme der ki Şey«-i Re™îs’in mu«târı bu …avldir ve bu …avlin mu«târ
olduğunun vechi budur ki eger nab∂ iki olsa o nab∂ın zamânı iki inbisâ†a
vüs¡ati olacak …adar mütemâdî olurdu, biz ise tecribe ile biliriz ki o nab∂ın
zamânı iki inbisâ† zamânından e…all olur.
Ve e†ıbbâdan ba¡∂ı â«er ≠âhib olur ki ≠ü’l-…ar¡ateyn başka başka nab∂lardır. Ve bu me≠hebi redde işâret edip §â√ib-i ¢ânûn der ki:
Kelâmın cümlesi ve «ulâ§ası budur ki o iki …ar¡a arasında bir inbisâ† ile
in…ıbâ∂ sığışmaz ki √attâ iki …ar¡a iki inbisâ† olup başka başka nab∂ olalar.
Ve her nab∂ ki onda iki …ar¡a i√sâs oluna, lâzım ve vâcib değildir ki o nab∂
iki nab∂ ola ve her nab∂ ki iki …ar¡a i√sâs oluna, o nab∂ iki nab∂ olsa ¡âid
dahi iki nab∂ olurdu ve nab∂-ı ¡âid nab∂a-i vâ√id olduğu bi’l-cümle e†ıbbânın
müsellemidir.
¡Allâme, Mesî√î‘den na…l buyurur ki bu nab∂-ı ¡âidden murâd nab∂-ı
πazâlîdir, zîrâ nab∂-ı πazâlîde †abî¡at √areket-i &âniyeye merkezden bed™
eylemez belki √areket-i ûlânın nihâyetinden ve mesâfe-i √areketinden bed™
eder, bu ise nab∂-ı πazâlî olur.242
242 Ya¡nî ma√all-i sükûnda √areket olmaz, ≠ü’l-feterât gibi değildir belki ma√all-i
√areket olan inbisâ†ın cüz™-i a«îrinden bed™ eder, ma√all-i sükûn o cüz™den sonra
olan cüz™dür.
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Ve nab∂ o va…tte müte¡addid olup iki nab∂ olur ki o nab∂ ibtidâ edip
münbası† ola ba¡dehu tamâmu’l-inbisâ† ¡um…a ¡avdet edip mün…abı∂ ola
ba¡dehu merreten u«râ mün…abı∂243 ola. Ve bu ≠ü’l-…ar¡ateyn dedikleri nab∂
ise bu minvâl üzere değildir belki sindâna …ar¡ ve ∂arb olunan mi†ra…anın244
tekerrür-i √areketi gibidir, bir kerre …ar¡ olunur ve √areket-i mütekerrire
olur ve ke≠âlik nab∂-ı me≠kûrun tekerrür-i √areketi bir şecerenin πu§nu
[73b] ce≠b olunup irsâl olunsa o πu§nun tekerrür-i √areketi gibi olur, ce≠b
ve irsâl vâ√id olur lâkin √areket müte¡addide olur, √areketin ta¡addüdü
ce≠b ve irsâlin ve mi†ra…ayı ∂arbın ta¡addüdünü îcâb ve i…ti∂â eylemez.
Ve nab∂-ı mu«telifin biri dahi ≠ü’l-fetret ve el-vâ…i¡ fi’l-vasa†tır. Ve bu
iki nab∂ fa§l-ı &ânîde ≠ikr olunmuştur, i¡âdeye √âcet yoktur. Lâkin el-vâ…i¡
fi’l-vasa† ile πazâlînin biri birine müşâbeheti olmakla §â√ib-i ¢ânûn bu
ma√allde far…a işâret edip der ki nab∂-ı πazâlîde el-vâ…i¡ fi’l-vasa† gibi her
ne …adar √areket ve …ar¡a mütekerrir olur ise lâkin πazâlîde √areket-i &âniye
√areket-i ûlânın tamâmından evvel olur ve ke-enne √areket-i &âniye ile
inbisâ† tamâm olur. Ammâ el-vâ…i¡ fi’l-vasa†ta √areket-i ûlâ ya¡nî inbisâ†-ı
evvel tamâm olur ve inbisâ†tan sonra sükûn lâzım iken o sükûn ma√allinde √areket-i u«râ ve inbisâ†-ı â«er dahi olur ve o √areket-i &âniye zamân-ı
sükûndan vâ…ı¡a olmakla başka başka nab∂ olmayıp nab∂-ı vâ√idin iki
…ar¡ası olmuş olur.
Ve ammâ nab∂-ı müteşennic ve nab∂-ı mürte¡iş245 ve nab∂-ı mültevî işbu
üç ¡aded nab∂lar eczâ-i nab∂ın te…addüm ve te™e««ürde ve va∂¡ ve cihâtta
ve ¡ar∂da i«tilâfları …abîlinden olur. ¢ânûn’da nab∂-ı mültevî bu vech ile
beyân olunmuştur ki ke-enne bir «ay† iki kat olup mültevî ve münfetil olur
gibi i√sâs olunur.
243 [Nüshalarda ve şerhlerde “münbasi†”]
244 “‰ar…” vurmak ma¡nâsınadır, “mi†ra…a” vuracak âlet ma¡nâsınadır ki bu ma…âmda
murâd çekiç dedikleri nesnedir ki √adîdden ma§nû¡ olur. “Sindân” kesr-i sîn ile
örse derler, Fârsîde ve ¡Arabîde müsta¡meldir. Ve örse “¡alât” dahi derler, nitekim
¢âmûs’ta “el-¡alâtu es-sindânu” diye mu√arrerdir. Ammâ “sendân” fet√-i sînle
√addâd ma¡nâsınadır, bu ma…âmda sînin kesri ile olur.
245 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
eylemez. Ve nab∂-ı mürte¡iş ta¡şesi olan ¡u∂v gibi √areket eder, vezni ve ni@âmı
olmaz, te…addüm ve te™e««ür eder √areketten «âlî olmaz.
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Ve nab∂-ı mu«telif-i mürekkebin on dördüncü cinsinin on dördüncüsü
nab∂-ı mütevettirdir. Nab∂-ı mütevettir246 nab∂-ı mültevî cinsinden olur
ve nab∂-ı mürte¡ide müşâbih olur ve o «ay†a müşâbih olur ki o «ay†ı iki
†arafından †utup ce≠b ederler. Lâkin mültevî ile mütevettirin far…ı budur ki
mütevettirde inbisâ† mültevîden «afî olur, onun için mütevettirin va∂¡dan
olan şühû…ta istivâdan «urûcu mültevîde istivâdan «urûcundan ziyâde «afî
olur, ammâ temeddüd ve gerginlik mütevettirde mültevîden vâ∂ı√ ve âşikâr
olup mültevîde «afî olur. Ve ba¡∂ı kerre mütevettirde meyl ancak cânib-i
vâ√ide olur ve cânib-i vâ√ide fa…a† meyl mültevîde elbette olmaz. Ve bu
nab∂-ı mütevettir ve nab∂-ı mültevî ve nab∂-ı mâil ilâ cânibin vâ√id işbu
nab∂ât-ı &elâ&enin ek&er-i ¡urû∂u emrâ∂-ı yâbisede olur.
Ve nab∂-ı mürekkebin biraz a§nâfı dahi vardır ki onların esmâ-ı ma«§û§ası
yoktur, ke≠âlik i√â†ası mümkin değildir, kemâ-…âle ta¡âlâ: “Vemâ ûtîtüm
mine’l-¡ilmi illâ …alîlen.”
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fi’†-‰abî¡iyyi Min-A§nâfi’n-Nab∂ı
Bu fa§l-ı râbi¡de besâyı†-ı nab∂ın †abî¡î olanlarını ve πayr-i †abî¡î olanlarını beyân eyleriz: Besâyı†-ı nab∂ iki vech üzere olur: Vech-i evvel o nab∂dır ki o nab∂ ziyâde ve no…§ânda tefâvüt i…ti∂â eder. Vech-i &ânî o nab∂dır
ki o nab∂ ziyâde ve no…§ânda tefâvüt i…ti∂â eylemez. Ziyâde ve no…§ânda
tefâvüt i…ti∂â eden nab∂larda nab∂-ı †abî¡î mu¡tedil olan nab∂lardır.
Ve ≠ikri sâbı… ecnâs-ı ¡aşereden evvelâ me≠kûr olan yedi cinslerde
ziyâde ve no…§ânda tefâvüt olur ve onlar bi’l-cümle üçer …ısma ta…sîm olunur. Her cinsin a¡lâsı ve ednâsı ve beynehümâda mu¡tedili ve vasa†ı olur.
Ve cemî¡an o yedi …ısmda nab∂-ı †abî¡î vasa†ta olan nab∂-ı mu¡tedil olur.
Lâkin o yedi cinsten cins-i &ânî ya¡nî keyfiyyet-i …ar¡dan me™«û≠ olan nab∂
bâ…î altı nab∂a mu«âlif olup o nab∂da mu¡tedil olan †abî¡î olmaz, zîrâ o
cins-i &ânînin a…sâm-ı &elâ&esi …avî ve ∂a¡îf ve mu¡tedildir ve içlerinden
†abî¡î olan nab∂-ı …avîdir ve nab∂-ı mu¡tedil ve nab∂-ı ∂a¡îf nab∂-ı †abî¡î
değildir. Ve ba¡∂ı kerre olur ki †abî¡î olan nab∂-ı …avînin …uvveti ziyâde
246 “Mütevettir” tefa¡¡ul bâbından ism-i fâ¡ildir, …avsın veteri gibi gergin olucu nab∂
murâd olur; nab∂-ı mütevâtir değildir, o besâyı†tandır ve müfâ¡ale bâbından olup
müte¡â…ib ma¡nâsına olur, πaflet olunmaya.
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olmakla nab∂ın †ûlü ve ¡um…u ve ¡ar∂ı dahi ziyâde olup a…†âr-ı &elâ&ede
nab∂ i¡tidâlden «urûc edip †avîl ve ¡arî∂ ve şâhi… olup ¡a@îm olur. Lâkin
nab∂-ı …avî †abî¡î olmakla †avîl ve ¡arî∂ ve şâhi… olan nab∂lar †abî¡î olmaz,
zîrâ üç vech ile olan nab∂larda †abî¡î olan mu¡tedil olanlar olur. Ve o üç
nab∂ nab∂-ı …avîye tebe¡an i¡tidâlden «urûc etmekle †abî¡î olmazlar. Pes o
nab∂ ki …avî ve †avîl ve ¡arî∂ ve şâhi… olup onda işbu dört √âlet ola, o nab∂
…avî olmak √asebiyle †abî¡î olur ve bâ…î √âletler √asebiyle πayr-i †abî¡î olur.
Ve ecnâs-ı ¡aşereden yedi evvelki …ısmlardan sonra olan üç cins ziyâde
ve no…§ânda tefâvüt i…ti∂â eylemez. Ve o üç cins ikişer …ısma ta…sîm olunup onlarda mu¡tedil …ısm olmaz. Pes onlardan cins-i &âminde †abî¡î olan
nab∂-ı müstevîdir, nab∂-ı mu«telif †abî¡î değildir. Ve cins-i tâsi¡de †abî¡î
olan mu«telif-i munta@amdır, mu«telif-i πayr-i munta@am †abî¡î değildir. Ve
cins-i ¡âşirde †abî¡î olan ceyyidü’l-vezndir, rediyyü’l-vezn †abî¡î değildir,
Allâhu a¡lemü bi’§-§avâb.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Esbâbı Envâ¡i’n-Nab∂ı’l-Me≠kûreti
±ikri sâbı… nab∂ların esbâbı iki nev¡ üzere olurlar:
Nev¡-i evveli esbâb-ı ¡âmme-i ∂arûriyye vü ≠âtiyye olup bi’l-cümle
nab∂ın …ıvâmında dâ«il olur ve o sebebe mâsike tesmiye olunur.
Ve ikinci nev¡i nab∂ın sebeb-i ≠âtîsi ve ∂arûrîsi olmaz ve …ıvâmında
dâ«il olmaz. Ve bu nev¡ dahi iki …ısm olur: ¢ısm-ı evvel o esbâbdır ki onlar
lâzıme olup müteπayyir olmak √asebiyle nab∂ı dahi taπyîr ederler ve bu
…ısma esbâb-ı lâzıme tesmiye olunur. ¢ısm-ı &ânî o esbâbdır ki o sebebler
taπayyürleri √asebiyle nab∂ı taπyîr ederler lâkin o esbâb lâzıme olmazlar ve
bu …ısma ¡ale’l-ı†lâ… muπayyire tesmiye olunur.
Ammâ mâsike tesmiye olunan esbâb-ı ∂arûriyye üç sebebdir:
Evvelkisi …uvve-i √ayvâniyyedir, nab∂ı ta√rîk eder ve ma¡dini …alb olur.
Ve o …uvve-i √ayvâniyyeyi …uvâ bâbında sen ta¡arrüf edip bildin.
İkincisi ¡ır…-ı nâbı∂ olan âlettir ki o ¡ır… şerâyîn damarlarıdır. O damarları
dahi a¡∂â ≠ikr olunduğu bâbda sen bildin.
Üçüncüsü …albde mevcûde olan √arâretten …adr-i √âcetten ziyâdeyi
ta†fi™eye i√tiyâcdır. Ve o √arâretin işti¡âlinin ziyâde ve no…§ân ve mu¡tedil
olması ile ta†fi™eye i√tiyâc ziyâde veyâ«ûd no…§ân veyâ«ûd mu¡tedil olup
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envâ¡-ı √âcetten olan esbâb-ı me≠kûrenin her biri lâyı…ı olan fi¡li nab∂da
işler ve ≠âtî olur ise mâsikeden olur. Ve o i√tiyâc dokuz …ısm üzere olur ki
ona umûr-ı †abî¡iyye derler ve o umûr bunlardır: mizâc, ≠ükûret-ünû&et,
se√ane, sinn, ev…ât-ı sene, beled, √âl-i havâ-i cüz™î, nevm-ya…a@a, √aml. Bu
me≠kûrlar vücûdunda irâdeye mu√tâc olmaz ve her birinde ek&ere na@ar ile
mi…dâr-ı mu¡ayyen √arâret olup √arâretin mi…dârı √asebiyle ta†fi™eye √âcet
olur. Lâkin o dokuz nev¡de bulunan √âcetlerin kimisi nab∂ın …ıvâmında dâ«il
olur mizâc gibi ve kimi lâzıme olur, nab∂ın …ıvâmında dâ«ile olmaz, ev…ât-ı
sene ve beled gibi; bu mi&lli √âcet lâzıme olur, mâsike olmaz.
Ammâ esbâb-ı lâzıme ve esbâb-ı müteπayyirede ¢arşî iştibâh edip der
ki Şey«-i Re™îs bunları beyân eylemedi lâkin câizdir ki esbâb-ı lâzımeden
murâd sitte-i ∂arûriyye ola ve esbâb-ı muπayyireden murâd ∂arûrî olan
sebebler ola, riyâ∂et ve isti√mâm gibi.
Ve Câlînûs bu bâbda bir meslek-i §ınâ¡îye sülûk edip der ki esbâb-ı
me≠kûre üç sebebe mün√a§ırdır: Evvelkisi umûr-ı †abî¡iyyedir, sinn ve
mizâc gibi. İkincisi †abî¡attan «âric olan umûrdur, emrâ∂ gibi. Üçüncüsü
o umûrdur ki †abî¡attan «âric olmayıp ve †abî¡ata πarîb dahi olmazlar,
isti√mâm gibi. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
İşbu esbâb-ı mâsikenin ef¡âli esbâb-ı lâzıme ve esbâb-ı muπayyirenin
i…tirânı √asebiyle müteπayyir olurlar.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Mûcebâti‘l-Esbâbı’l-Mâsiketi Va√dehâ
Bu fa§l-ı sâdis yalnız esbâb-ı mâsikenin îcâb eylediği nab∂ları beyân
eder.
Kaçan şiryân leyyin ve yumuşak olmak √asebiyle …uvvete mu†âvi¡ [74a]
ve mün…âd olsa ve …uvvet dahi …aviyye olsa ve √arâret-i …alb ek&er olup
ta†fi™eye ya¡nî √arâret-i zâideyi teskîne √âcet ziyâde olsa o esbâb-ı mâsike
¡i@amı îcâb edip nab∂-ı ¡a@îm olur.
Ve nab∂-ı ¡a@îm bu üç sebebin ictimâ¡ıyla √â§ıl olur. Ve o üç esbâb-ı
mâsike içinde ta†fi™eye i√tiyâc nab∂-ı ¡a@îme ziyâde mu¡în olur.
Ve eger …uvvet ∂a¡îfe olur ise ∂a¡f-ı …uvvete nab∂ın §ıπarı tâbi¡ olur.
Ve …uvvetin ∂a¡fı ile âlet dahi §ulbe olur.ise ve √arâreti ta†fi™eye √âcet dahi
yesîre ve …alîle olur ise o nab∂ ziyâde §aπîr olur. Ve yalnız §alâbet dahi
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§ıπarı îcâb eder, ke≠âlik yalnız ∂a¡f dahi §ıπarı îcâb eder. Lâkin o iki §aπîr
beyninde far… olur, zîrâ sebebi §alâbet olan §aπîr o nab∂-ı §aπîrdir ki onda
§alâbet olur velâkin ∂a¡f olmaz ve ifrâ† üzere …a§îr ve mün«afi∂ olmaz.
Ammâ sebebi ∂a¡f-ı …uvvet olan nab∂ bunun ¡aksi üzere olur ya¡nî ∂a¡îf
olur, §ulb olmaz ve ifrâ† üzere …a§îr ve mün«afi∂ olur. Ve yalnız …ıllet-i
√âcet dahi §ıπar îcâb eder lâkin yalnız …ıllet-i √âcet olan nab∂ ∂a¡îf olmaz.
Ve esbâb-ı mâsike-i &âli&eden ∂a¡fın îcâb eylediği §ıπar mi…dârı §ıπarı bâ…î
iki sebeb îcâb eylemez. Ve nab∂-ı …avîde §alâbet √asebiyle olan §ıπar o
nab∂-ı …avîde ta†fi™eye ¡adem-i i√tiyâc √asebiyle olan §ıπardan ezyed ve
ek&er olur, zîrâ ¡adem- √âcet katında olan nab∂ın …uvveti nab∂-ı mu¡tedilden mi…dâr-ı ke&îr nesneyi no…§ân kılmaz, zîrâ ¡adem-i √âcet her ne …adar
nab∂ı ta¡@îme mu¡în olmaz ise ta¡@îmden dahi mâni¡ olmayıp …uvvete fi¡lini
icrâda mâni¡ dahi olmaz lâkin nab∂ı i¡tidâlden …adr-i ke&îr tecâvüz eylememeğe meyl ettirir.
Ammâ ta†fi™eye √âcet şedîde olup ve …uvvet …aviyye olsa lâkin âlet
§alâbeti √asebiyle nab∂ı ta¡@îme mu†âvi¡ olmasa nab∂ serî¡ olmak lâzım olur,
o nab∂ ¡i@amdan fevt eylediği mi…dârı sür¡at ile tedârük eder. Eger §ûret-i
me≠kûrede …uvvet dahi ∂a¡îfe olur ise ya¡nî √âcet müştedde ve âlet §ulb
ve …uvvet ∂a¡îfe olur ise o nab∂ ¡a@îm ve serî¡ olmaz belki nab∂ mütevâtir
olup ¡i@am ve sür¡atten fevt olan mi…dârı tevâtür √asebiyle tedârük eder ve
o nab∂dan mirâr-ı ke&îre nab∂-ı ¡a@îmden mirre-i vâ√ide-i kâfiye ma…âmına
ve nab∂-ı serî¡den iki nab∂ ma…âmına …âim olur.
Ve e†ıbbâ bu me≠kûrları bir ağır yüke ve √ımla teşbîh ederler. O ağır
yükü √aml murâd eden kimsenin …uvvet-i vâfiyesi olur ise o yükü def¡aten
ta√ammül edip na…l eder. Eger def¡aten ta√ammüle ve na…le …uvvet-i vâfiyesi yok ise o √ımlı iki …ısm edip ta√ammül eder ve na…linde isti¡câl eder.
Eger o √ımlı iki def¡ada na…le ve ta√ammüle dahi …udreti vefâ eylemez
ise o √ımlı a…sâm-ı ke&îreye ta…sîm eyleyip …udreti vefâ eylediği mi…dâr
tu™ede ve te™ennî ile veyâ«ûd ¡acele ile na…l eder lâkin her iki na…le arasında
rey& ve teva……uf eylemez her ne …adar √âl-i na…lde tu™ede üzere olur ise
de meger ki ∂a¡f kemâle erişip iki na…le arasında istirâ√ata mu√tâc ola, o
zamân bi-√asebi’∂-∂arûre rey& ve ib†â™ ve teva……uf edip kedd ve ¡anâ ile
na…l eder ve ba†î™en ¡avdet eder.
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Ve eger esbâb-ı mâsikeden …uvvet …aviyye ve âlet mu†âvi¡a ve mün…âde
ve √âcet dahi müştedde olur ise ya¡nî √âl-i i¡tidâlde olan √âcetten ziyâde ve
şedîde olur ise o va…tte …uvvet-i ¡a@îm ile ma¡an sür¡at îcâb eder, nab∂ hem
¡a@îm ve hem serî¡ olur, ammâ §ûret-i me≠kûrede √âcet ziyâde şedîde olur
ise o zamân nab∂ ¡a@îm ve serî¡ ve mütevâtir olur.
Ve ¢ânûn’da ≠ikr olunduğu üzere nab∂ın esbâb-ı mâsikesi üç veche
mün√a§ırdır ve nab∂ın ¡a@îm olduğu o üç sebeblerin ba¡∂ı §ûretlerinde
olur. Lâkin ¡Allâme, Câlînûs’a ¡azv edip nab∂ın ¡a@îm olmasına sebeb-i
râbi¡ ziyâde eder ki o sebeb-i râbi¡ rû√-ı nefsânîyi tevlîd olur ya¡nî rû√-ı
nefsânî dimâπda …alîl olsa ¡i@am-ı nab∂ı mu…te∂î ≠ikr olunan esbâb-ı sâire
yok iken mücerred rû√-ı nefsânîyi tevlîd ve tek&îr için nab∂ ¡a@îm olur. Ve
bu ma√allde ¡Allâme eb√â&-ı ke&îre îrâd eder, ı††ılâ¡ murâd edenler ¡Allâme’nin bu ma√allini mü†âla¡a eylesinler.
Ve §â√ib-i ¢ânûn a…†âr-ı &elâ&e ya¡nî †ûl ve ¡ar∂ ve ¡um…ta bi’l-cümle
¡a@îm olan nab∂ın esbâbını beyân eyledikten sonra ancak …u†r-ı vâ√idde
olan ¡i@amı beyâna mübâşeret edip ve esbâb-ı †ûl beyânıyla bed™ edip dedi:
‰ûlün sebebi iki …ısmdır: Birisi bi’l-√a…î…a sebeb olur ya¡nî nefs-i †ûlü îcâb
eder. Ve sebeb-i â«er bi’l-¡ara∂ sebeb olur ya¡nî †ûlün @uhûrunu îcâb eder.
Bi’l-√a…î…a †ûlün esbâbı nab∂ın ¡i@amının esbâbı olur o zamânda ki o
nab∂-ı ¡a@îmin esbâbının vücûdu ile nab∂ın ¡arî∂ ve şâhi… olmasının mâni¡i
olur, o √aseb ile esbâb-ı ¡i@am †ûlde fa…a† fi¡lini işler lâkin ¡ar∂ ve ¡um…ta
fi¡lini icrâ eylemez, binâen ¡aleyh nab∂ †avîl olur, ¡arî∂ ve şâhi… olmaz.
Nab∂ın isti¡râ∂ının mâni¡i §alâbet-i âlet ve nab∂ın şühû…unun mâni¡i la√mın
ve cildin ke&âfeti olur.
Ve †ûlün bi’l-¡ara∂ olan sebebi nab∂ın e†râfında olan la√mın hüzâli olur,
hüzâl bi’l-√a…î…a †ûlü ziyâde eylemez. Simen ile †ûlden mestûr olan mi…dâr
simenin zevâli ile @âhir ve âşikâr olmakla hüzâl †ûlün @uhûruna sebeb olur.
Ve nab∂ın yalnız ¡arî∂ olmasının sebebi budur ki ¡urû…-ı nâbı∂a dem-i
şiryândan ve ervâ√tan bir mi…dâr «âlî olur ve «ulüvvü mi…dârı şiryânın
†aba…a-i ¡ulyâsı bi’†-†ab¡ teseffül eder, lâ-ma√âle ¡um… nâ…ı§ olmakla ¡ar∂
ziyâde olur. Ve ¡ar∂ın ziyâde olmasının bir sebebi dahi budur ki nâbı∂ olan
¡ır… ru†ûbet-i bâlle ile mer†ûb ve meblûl olmakla ednâ …uvvet ile isti¡râ∂
eder, †avîl ve şâhi… olmaz.
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Ve nab∂-ı mütevâtirin sebebi iki vech üzere olur:
Vech-i evvel budur ki …uvvet ∂a¡îfe olup nab∂ı o …uvvet def ¡ √âcet edecek …adar ta¡@îm veyâ«ûd isrâ¡a …âdir olmaz, pes nab∂ı mütevâtir etmekle
¡i@am ve sür¡atin fevt eylediği def ¡ √âceti tevâtür ile tedârük eder.
Ve vech-i &ânî budur ki …uvvet …aviyye olur ve nab∂da ¡i@am ve sür¡at
olur lâkin √arâreti tervî√ ve teskîne √âcet ziyâde müştedde olmakla nab∂-ı
¡a@îm ü serî¡ kifâyet eylemeyip hem ¡a@îm ve hem serî¡ ve hem mütevâtir
olup şiddet-i √âcet bu §ûrette tevâtüre sebeb olur.
Ve nab∂-ı mütefâvit ya¡nî nab∂-ı mütevâtirin ∂ıddının sebebi üç vech
üzere olur:
Vech-i evvel budur ki tervî√e olan √âceti nab∂ın mevcûd olan ¡i@amı ve
sür¡ati def¡ eder ve tevâtüre √âcet olmaz, pes ¡adem-i √âcet tefâvüte sebeb
olur.
Ve ikinci vechi budur ki berd şedîd olur ve şiddet-i berd √asebiyle tervî√e √âcet …alîl olup o vech ile √âcetin …ılleti tefâvüte sebeb olur.
Ve üçüncü vechi budur ki …uvvet πâyet-i su…û†ta olup helâke müşârife
ve …urbiyyeti olur ve o mi&lli …uvvet tevâtür i√dâ& edemeyip nab∂ mütefâvit olur.
Ve nab∂-ı ∂a¡îfin sebebi sebeb-i muπayyir olur. Sebeb-i muπayyirin
ma¡nâsı fa§l-ı «âmiste mürûr eyledi.
Ve nab∂-ı ∂a¡îfin sebeb-i muπayyirlerinin evvelkisi hemmdir, zîrâ
hümûm-ı ke&îre …uvveti i∂¡âf etmekle nab∂ ∂a¡îf olur.
Ve esbâb-ı muπayyirenin ikincisi era… ve seherdir, zîrâ era…-ı müfri†
πıdâyı ta√lîl ve i∂¡âf eden nab∂ı ∂a¡îf eder.
Ve esbâb-ı muπayyirenin üçüncüsü istifrâπdır, zîrâ istifrâπ √asebiyle
ervâ√ ve …uvâ-yı √ayvâniyye ve √arâret-i πarîziyye ta√allül edip nab∂ ∂a¡îf
olur gerek ise o istifrâπ olunan mevâdd mevâdd-ı §âli√a olsun ve gerek ise
πayr-i §âli√a olsun. [74b]
Ve esbâb-ı muπayyirenin dördüncüsü nu√ûl ve hüzâldir.
¡Allâme der ki ¢ânûn nüs«alarının ba¡∂ılarında bunun vechi beyân
olunup yazıldı ki zîrâ nu√ûl ve hüzâl olan kimsede πıdâ olmaz veyâ«ûd πıdâ
…alîl olur ve πıdâsı …alîl yâ«ûd …a†¡â πıdâsı ¡adîm olan kimsenin ervâ√ı dahi
…alîl olup lâ-ma√âle nab∂ ∂a¡îfe olur.
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Ve esbâb-ı muπayyirenin beşincisi «ıl†-ı redî olur, zîrâ «ıl†-ı redînin
bedende ictimâ¡ı …uvâ-yı bedeniyyeyi ve √arâret-i πarîziyyeyi setr ve i∂¡âf
edip onlara nab∂ın ∂a¡fı tâbi¡ olur.
Altıncısı ifrâ† üzere olan riyâ∂ettir247 ya¡nî √areket-i müfri†a mi&lli olan
nesnelerdir ki bâbında taf§îlen ≠ikr olunur. Ve ifrâ†-ı riyâ∂etin ∂a¡f-ı nab∂a
sebeb olduğu onun içindir ki o [ifrâ†] ile mesâmmât-ı beden müte«al«il
olup gevşek olur ve bedende olan mevâddı o ifrâ† tel†îf ve ter…î… eder; o
sebebden lâ-ma√âle ervâ√ ve √arâret ta√allül edip nab∂ ∂a¡îf olur.
Ve ∂a¡f-ı nab∂ın esbâb-ı muπayyiresinin yedincisi a«lâ† √areket edip
şedîdetü’l-√iss olan ¡u∂va mun§abbe olmasıdır veyâ«ûd …albe mücâveze
edip mülâ…î olmasıdır, zîrâ bu me≠kûrlar …uvâların ef ¡âlde ni@âmına ve
√arâret-i πarîziyyenin te™&îrine mu«ill olup nab∂ı i∂¡âf eder. Eger şedîdetü’l-√iss olan a¡∂âya ve …albe mun§abbe olan mevâdd-ı fâside olur ise
vücûh-ı u«ar ile dahi nab∂ı ∂a¡îf eder, o vücûhun:
Evvelkisi o mevâdd-ı müte√arrike vü mun§abbedir ki …uvâyı setr eder ve
fa∂alât-ı ¡u∂vu ziyâde eder.
İkincisi o mâdde-i fâsidenin ma§abbında olan ¡urû…-ı ∂âribenin o mâdde
fesâdı √asebiyle ağzını açıp fet√ eder.
Üçüncüsü o mâdde-i fâside mun§abbe olduğu ma√alli tevrîm eder ve
şişirir.
Ve bu vücûhun üçü dahi nab∂ın ∂a¡fına sebeb olur ve …uvâ ve ervâ√ı
mu√allil olan eşyâ bi’l-cümle nab∂ı ∂a¡îf eder.
Ve nab∂ın §ulb olmasının sebebleri ¡urû…-ı nâbı∂anın cirmi yübûset üzere olmasıdır ve dahi berdin ve sovuğun şiddeti √asebiyle ¡urû…un
cümûdu ve donmasıdır. Ve ba¡∂ı nab∂ bu√rânlarda dahi §alâbet üzere olur,
zîrâ bu√rânda †abî¡at mara∂ ile mu√ârebe eder, şiddet-i mu√ârebeden ve o
mu√ârebede †abî¡atın ¡urû…u bir †arafa temdîdinden §alâbet √â§ıl olur.
Ve nab∂-ı leyyinin sebebi ter†îb-i bedene sebeb olan eşyâlardır gerek o
esbâb-ı mura††ıbe †abî¡î olsun, πıdâ mi&lli ve gerek ise o sebeb-i mura††ıblar
mara∂î ve πayr-i †abî¡î olsun, istis…â-i la√mî gibi.
Ve istis…âyı la√mîye ta«§î§ edip ¡Allâme der ki istis…â-i zı……î vü †ablî
her ne …adar damarları ter†îb eyler ise lâkin o iki nev¡ istis…âda ba†n ¡a@îm
247 Ve riyâ∂etin bâbı fenn-i &âli&te ta¡lîm-i &ânînin fa§l-ı &ânîsi olur.
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olmak √asebiyle damarlar mütemeddid olup gerilir ve §alâbet ¡ârı∂a olur.
Ve gerek ise o mura††ıb olan [sebeb] πayr-i †abî¡î ve πayr-i mara∂î olsun,
isti√mâm gibi.
Ve nab∂-ı mu«telifin sebebi iki vech ile olur, bir vechi …uvvetin &ebâtı
va…tinde olan i«tilâfın sebebleri olur, †a¡âmın ve «ıl†ın &i…ali √asebiyle olan
i«tilâf gibi ve vech-i u«râ …uvvetin ∂a¡fı va…tinde olan i«tilâfın sebebleri
olur, o sebeb …uvvetin ¡illet ve mara∂ ile mücâhedesi olur.
Ve nab∂-ı mu«telifin cümle-i esbâbından biri dahi demden ¡urû…un
imtilâsı olur gerek ise o imtilâ demin keyfiyyeti ile olsun ve gerek kemmiyyeti ile olsun. Ve bi’l-cümle ¡urû…un imtilâsı mûcib-i i«tilâf olur. Lâkin dem
sâir a«lâ†tan ek&er olmak √asebiyle ek&er-i √âlde imtilâ-i dem sebeb-i i«tilâf
olduğundan ¢ânûn’da demin ≠ikri ta«§î§ olundu diye ¡Allâme ta√…î…-i
ma…âm eyledi. Ve imtilâ-i dem ile √âdi& olan i«tilâf mi&lli nesneler fa§d
ile zâil olur ve i«tilâftan «alâ§ olup nab∂-ı müstevî √â§ıl olur. Ve nab∂ın
sebeb-i i«tilâfı dem-i lezicin imtilâsı olur ise o i«tilâf şedîd olur ve o dem-i
lezic şerâyînde √areket eder rû√u «ânı… olur «u§û§an ki o dem-i lezicle
mümtelî olan ¡ır… …albe …arîb ola.
Ve §â√ib-i ¢ânûn dem ile ¡urû…un imtilâsını …uvvetin ∂a¡fı √âlinde olan
esbâb ≠eylinde ta√rîr etmekle ≠ikr olunan dem ile ¡urû…un imtilâsı i«tilâfa
sebeb olduğu gibi ∂a¡f-ı …uvvete dahi sebeb olduğuna işâret eyledi diye
¡Allâme o işâreti ta§rî√ eyledi.
Ve müddet-i …a§îrede mûcib-i i«tilâf olan esbâbdan olur mi¡denin †a¡âmla
imtilâsı ve hemm ve πamm ve fikr. Ve kaçan mi¡dede «ıl†-ı redî olup o «ıl†
zâil olmaz ve ona no…§ân terettüb eylemez «ıl† olur ise ondan √âdi& olan
i«tilâf-ı nab∂ dâimî olur. Ve ba¡∂ı kerre o «ıl† «afa…ân-ı mi¡adîye mü™eddî
olup nab∂-ı «afa…ânî olur. Nab∂-ı «afa…ânîden murâd o nab∂dır ki §aπîr ve
mütevâtir ve mu«telif ve el-mâil ilâ cihetin vâ√idetin olur.
Ve nab∂-ı minşârînin sebebi nab∂ damarlarına mun§abb olan «ıl†ın
eczâlarının ¡afende ve fecâcette ve nu∂cda i«tilâfı olur, kiminin ¡afeni olur
ve kimi müte¡affin olmaz ve kimi ficc ve πayr-i na∂îc olur ve kimi na∂îc
olur. Ke≠âlik damarların eczâları dahi mu«telife olup kimi leyyin ve kimi
§alâbetli olur ve ona binâen nab∂-ı minşârî √âdi& olur. Ve nab∂-ı minşârînin
üçüncü sebebi ¡a§abî olan ¡u∂vun veremi olur, zîrâ ¡uzv-ı ¡a§abînin veremine
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nab∂ın minşârî olması lâzım gelir, ammâ veremi olan ¡u∂v ¡a§abî olmaz ise
gâhca nab∂ minşârî olur ve gâhca olmaz. ∏ayr-i ¡a§abî olan ¡u∂vun veremine nab∂ın minşârî olması lâzım gelmez. Ve bu bâbda taf§îl ve ta√…î…e
râπıb olanlar ¡Allâme’nin şer√ine mürâca¡at eylesinler.
±ü‘l-…ar¡ateyn tesmiye olunan nab∂ın sebebi …uvvetin ve tervî√e √âcetin şiddeti ve ziyâde olmasıdır ve âletin ya¡nî nab∂ damarının dahi §alâbeti
olması olur, pes bu damarın §ulb oldukta …uvvete o âletin mu†âva¡atı ve
in…ıyâdı olmaz ve …uvvet o âleti def¡aten bas† etmek üzere ta√rîk eder ise
dahi o ta√rîki def¡aten …abûl eylemez ve inbisâ†ı o âlet iki …ar¡ada …abûl ve
tekmîl eder. ±ü’l-…ar¡ateyn nab∂ın me&eli o kimsenin me&elidir ki ∂arbe-i
vâ√idede …a†¡ …a§dı ile fe™sini ya¡nî baltasını bir şecere ∂arb eder lâkin o
şecer ∂arbede in…ı†â¡a ve kesilmeğe mu†âva¡at etmeyip o kimse …a†¡ı tekmîl
için merreten u«râ ∂arb eder ve o şecer in…ı†â¡ı ∂arbe-i u«râ ile tamâmen
…abûl eder. Ve bu ∂arbe-i u«râya i√tiyâc onun için olur ki ∂arbe-i ûlâ
ile inbisâ† tekmîl olmamakla tervî√e i√tiyâc tamâmen mündefi¡ olmaz ve
«u§û§an ∂arbe-i ûlâdan sonra olan va…fe ve sükûn √âlinde √âcet-i ûlâ üzerine zâid bir √âcet dahi def ¡aten √âdi& ola, o zamân ∂arbe-i u«râya i√tiyâc
eşedd olur ve †abî¡at lâ-ma√âle iki …ar¡a i√dâ& eder.
Ve ≠enebü’l-fâr tesmiye olunan nab∂ın sebebi …uvvetin ∂a¡fı olur. Ve
eger o ≠enebü’l-fâr ¡i@amdan bed™ edip tedrîcle §ıπara müntehî olur ise o
mi&lli ≠enebü’l-fârda …uvvet evvel-i emrde †â…atin be≠l edip ¡i@amı a«≠ eder
ve tedrîcle istirâ√ate sâlik olur. Ve eger ≠enebü’l-fâr §ıπarı a«≠ edip tedrîcle
¡i@ama müntehî olur ise o mi&lli nab∂da …uvvet evvelâ istirâ√ati a«≠ edip
tedrîcle ictihâd eder. Bu iki vech üzere ≠enebü’l-fâr ∂a¡f-ı …uvvete delâlet
eder lâkin √âlet-i vâ√ide üzere olup fâriyy-i &âbit tesmiye olunan nab∂ ∂a¡f-ı
…uvvete ziyâde delâlet eder, √âlet-i vâ√ide üzere &âbite olup √âlet-i ûlâya ya¡nî
§ıπardan bir √adde müntehî olduktan sonra yine ¡i@ama rücû¡ eylemediğinden
için. Ve ≠enebü’l-fâr mi&lli nab∂ fâriyy-i &âbit gibi olmaz, zîrâ ≠enebü’l-fâr bir
nev¡ …uvvete delâlet eder, ke≠âlik ∂a¡f kemâle erişmemeğe delâlet eder, ammâ
fâriyy-i &âbit def ¡aten ¡i@amdan §ıπara varıp §ıπardan bir √adde dâim ve &âbit
olmasıyla delâlet eder ki ∂a¡f kemâle erdi, bir dahi ¡i@ama müteveccih olmayıp
[75a] √âlet-i vâ√ide üzere &âbit oldu. Ve bu √âletten «avf olunur ki min-ba¡d o
…uvvet külliyyeten mu∂ma√ill olup helâke mü™eddî ola.
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Ve ≠eneb-i fârın ziyâde erde™i ve «a†arlısı ≠eneb-i mün…a∂îdir ki o nab∂
evvel-i emrde ∂a¡îfen bed™ edip ve dahi ∂a¡fa ≠âhib olup …uvvet sâ…ı†a olunca
…adar müstemirren ∂a¡fı a«≠ eder ve müntehâsında √areketten kalıp √areketi i√sâs olunmaz olur. Ve ≠eneb-i mün…a∂îden sonra erde™ ≠eneb-i &âbit
olur ba¡dehu ≠eneb-i râci¡ olur.
Ve ≠ü’l-fetre tesmiye olunan nab∂ın sebebi i¡yâ √asebiyle …uvvetin
istirâ√ati olur ve bir emr-i muπâfi∂ u müfâci™in ¡urû∂u olur ya¡nî †abî¡ata
mü∂âdde bir emr-i fec™et ¡ârı∂ olmakla nefs ve †abî¡at o cânibe mun§arif
olup nab∂dan ≠ühûl etmekle nab∂-ı ≠ü‘l-fetre √âdi& olur, feza¡-ı müfri†in
@uhûrunda nab∂-ı ≠ü’l-fetre √âdi& olduğu gibi.
Ve nab∂-ı müteşennicin sebebi …uvvetin √arekât-ı πayr-i †abî¡iyyesi ve
…ıvâm-ı âletin ya¡nî damarın …ıvâmının redâ™eti olur.
Ve nab∂-ı mürte¡idin sebebi budur ki …uvvetin ziyâde olup ve √âcet dahi
müştedde ve âlet §ulbe olmaktan √âdi& olur. Ve bu üç sebebden mâ-¡adâ
sebebler ile nab∂-ı mürte¡id √âdi& olmaz.
Ve nab∂-ı mevcînin sebebi ek&er-i √âlde …uvvetin ∂a¡fı olur, o …uvvet-i
∂a¡îfe nab∂ı def¡aten bas†a …âdire olmaz belki şey™en ba¡de şey™in ta√rîk
eder ya¡nî azar azar münbası† kılar. Ve ba¡∂ı kerre olur ki …uvvet ziyâde
∂a¡îf değil iken âletin leyyin olmasıyla nab∂-ı mevcî √âdi& olur, zîrâ âlet-i
ra†be-i leyyine âlet-i §ulbe-i yâbisenin …abûlü gibi cüz™-be-cüz™ √areketi ve
hezzi …abûl eylemez, nitekim ¡ûd-ı ra†b ve ¡ûd-ı yâbiste müşâhede olur, zîrâ
yübûset yâbis olan nesneyi hezz ve ir¡âda ve √arekete müheyyâ eder ve §ulb
ve yâbisin cüz™-i a«îrinin √areketi cüz™-i evvelin √areketiyle ma¡an olur. Ve
ra†b-ı leyyinde câiz olur ki cüz™-i vâ√id √areket ede ve cüz™-i â«er o cüz™-i
müte√arrikin √areketinden münfa¡il olmayıp ma¡an √areket eylemeye onun
için ki ra†b-ı leyyin infi§âl ve in&inâyı sür¡at ile …abûl eder ve lînetin ke&ret
ve …ılleti ile ra†bın eczâsı mu«telife olur.
¡Allâme nab∂-ı mevcîyi müşâbihlerinden far… edip der ki nab∂-ı mevcî
ile inbisâ†ı mun…a†ı¡ olan nab∂ın far…ı budur ki nab∂-ı mevcînin eczâsının
e†râfı √areketten mun…a†ı¡a olmaz belki sükûna …arîb √areketi olur ve o
vech ile √areketten külliyyen mun…a†ı¡ olan nab∂ inbisâ†ından far… ve temyîz olunur. Ve mevcînin ≠eneb-i fârdan far…ı budur ki mevcînin ba¡∂ı eczâsı
ba¡∂ı â«er eczâ üzere √arekette te…addüm ve te™e««ür eder, ≠enebü’l-fârda
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te…addüm ve te™e««ür olmaz belki ≠eneb-i fârın eczâları ma¡an √areket
eder. İntehâ.
Ve nab∂-ı dûdî ve nab∂-ı nemlînin sebebi ∂a¡fın şiddeti olur ve ∂a¡fın
iştidâdı √asebiyle tamâm üzere nab∂ batî™ ve mütevâtir ve mu«telif olur ve
…uvvet ve ∂a¡f-ı tâmmı √asebiyle âleti def¡a-i vâ√idede bas†a …âdire olmaz
belki şey™en ba¡de-şey™in bas† etmekle bu nab∂lar ya¡nî bu†™ ve tevâtür ve
i«tilâf müctemi¡a olup dûdî ve nemlî nab∂ √âdi& olur.
Ve rediyyü’l-vezn olan nab∂ın sebebi budur ki o redî nab∂ât beyninde
sükûn vezn-i ceyyidde nab∂ât arasında olan sükûndan ziyâde olmakla nab∂
redî olur ise onun sebebi tervî√e i√tiyâcın ziyâde olmasıdır. Ve eger redâ™et-i
nab∂ √areketinin zamânı nab∂-ı ceyyidde olan zamân-ı √areketten nâ…ı§
olduğundan √â§ıl olur ise onun sebebi iki vechin biri olur: Yâ ∂a¡fın ziyâde
olduğundan olur veyâ«ûd √âcetin ziyâde olduğundan olur. Ve bu nab∂-ı
redîde zamân-ı √areketin no…§ânı nab∂-ı serî¡de olan zamân-ı √areketin
no…§ânının muπâyiri olur, zîrâ mirâren mürûr eylediği üzere nab∂-ı serî¡
zamân-ı …alîlde mesâfe-i ke&îre …a†¡ eder ve nab∂-ı rediyyü‘l-veznde zamân
√areket √asebiyle olan …ısmda √areket zamân-ı …alîlede mesâfe-i …alîleyi
…a†¡ eder, mesâfe ziyâde olmaz.
Ve mümtelî ve «âlî ve √ârr ve bârid ve şâhi… ve mün«afi∂ olan nab∂ların
sebebleri @âhir ve âşikârdur.
¡Allâme der ki nab∂-ı şâhi… ve nab∂-ı mün«afi∂in esbâbının ≠ikri
seb…at eyledi, i¡âde olunmasına √âcet yoktur, ammâ erba¡a-i bâ…ıyenin ve
πayrilerin ≠ikri te…addüm etmemekle bize onları beyân eylemek îcâb eyledi.
Pes biz deriz ki:
Nab∂-ı mümtelî™in imtilâsı «âlî olmaz ki o imtilâ yâ rû√ ile olur yâ«ûd
dem ile olur veyâ«ûd rû√ ve demin mecmû¡uyla olur. Ve imtilâ-i rû√î ile
imtilâ-i demevî arası beş vech ile far… olunur:
Evvelki far… imtilâ-i rû√îde damarlar «afîf olur ve …uvvet-i mütevassı†a
rû√ ile imtilâsı olan damarları tamâm üzere ta√rîke …âdir olur ve demevî
imtilâsı olan damarlar ¡aks üzere olurlar.
Ve ikinci far… rû√ ile mümtelî olan damarlar üfürülmüş tulum gibi
müntefi« olur ve dem ile mümtelî olan damarlar su ile mümtelî tulum gibi
olur.
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Ve üçüncü far… imtilâ-i rû√îde nab∂ ¡a@îm olur, kemâl-i inbisâ†ta ¡âyı…
ve mâni¡ olmamak √asebiyle; demevî bunun «ilâfı üzere olur.
Ve dördüncü far… imtilâ-i rû√îde nab∂ müteşâbih olur; imtilâ-i demevîde
nab∂ mu«telif olur.
Ve beşinci far… imtilâ-i demevîde demin ter†îbi √asebiyle nab∂ leyyin
olur; imtilâ-i rû√î bunun «ilâfı üzere olur.248
Ma¡lûm buyurula ki bedenin dem ile imtilâsı ¡urû…-ı nâbı∂anın imtilâsını îcâb eylemez, zîrâ ba¡∂ı kerre beden ve evride damarları dem-i πalî@
ile mümtelî olur ve o πalî@ olan dem …albe ve …albden şerâyîne münce≠ib
olmaz, zîrâ …albe †ab«-ı ervâ√ için münce≠ib olan dem la†îf ve ra…î… olmak
lâzımdır ki √attâ o demden ervâ√ tekevvün eyleye. Pes câizdir ki evride
damarları mümtelî ola ve şerâyîn «âlî ola. Ke≠âlik bu me≠kûrların ¡aksi
dahi câiz olur ya¡nî şerâyîn mümteli™e ve evride «âliye olmak câiz olur onun
için ki evridede mevcûd olan dem la†îf ve ra…î… olup ervâ√ merkeb-i …avî
olmakla tekevvünü mühimm olduğuna binâen o evridede olan dem-i la†îf
…albe münce≠ib ve …albden dahi şerâyîne münce≠ib olup evride «âlî kala.
Ve beyânı te…addüm eden nab∂-ı mümtelî ile demden «âlî olan nab∂ı
vücûh-ı «amse ile far…ı it…ân edenlere o nab∂ların esbâbı @âhir olur, ammâ
nab∂-ı √ârr ve nab∂-ı bâridin sebebleri o ¡urû…-ı nâbı∂anın istî¡âb eylediği
ervâ√ın veyâ«ûd demin i¡tidâl-i †abî¡îlerinden ziyâde √ârr veyâ«ûd bârid
olmalarıdır. Eger o ¡urû…-ı nâbı∂anın içinde olan dem ve rû√-ı i¡tidâlî
√arâret cânibine tecâvüz eder ise o nab∂ √ârr olur, eger bürûdet cânibine
tecâvüz eder ise o nab∂ bârid olur.249 Ve sâir nab∂ların dahi ¡Allâme
esbâbını ≠ikr eyledi, melâle mü™eddî olmasın için biz o esbâbı terk eyledik.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Nab∂ı’≠-±ükûri ve’l-İnâ&i ve Nab∂ı’l-Esnâni
±ükûrun nab∂ı inâ& nab∂ından ¡i@am ve …uvvette ek&er ve ziyâde olur,
zîrâ ≠ükûrun …uvâları ve √areketleri ziyâde olur ve lâ-ma√âle tervî√e
√âcetleri ziyâde olup ziyâde-i √âcet nab∂larının ¡a@îm ve …avî olmasını
248 Ve bu far…ları it…ân eden kimselere o iki nab∂ın sebebleri @âhir olur.
249 Ma¡lûm buyurula ki nab∂ın √arâreti ile ve bedenin √arâreti beyninde ve arasında
mülâzemet olmaz, ba¡∂ı kerre beden √ârr, nab∂ bârid olur ve ba¡∂ı kerre beden
bârid, nab∂ √ârr olur. Ve nab∂ın √arâret ve bürûdeti sebeblerini it…ân edenlere
bunun vechi @âhir olur.
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i…ti∂â eder. ±ükûrun nab∂ı inâ& nab∂ından ziyâde ba†î™ ve mütefâvit olur.
Ve her nab∂ ki …uvvet &âbite olup mütevâtir olsa250 lâ-ma√âle o nab∂ serî¡
olur, zîrâ nab∂ tevâtürü a«≠ eylemez illâ evvelen sür¡ati a«≠ eder. Eger
sür¡at …a∂â-i √âcette kifâyet eylemez ise o zamân sür¡at ile ma¡an tevâtürü
a«≠ eder, onun için ricâlin nab∂ının tefâvütü nisânın nab∂ı tefâvütünden
ek&er ve ezyed olur, zîrâ ¡aks üzere olup nisânın nab∂ının tefâvütü ricâlden ziyâde olsa ricâlin nab∂ı mütevâtir olmuş olurdu, nab∂-ı mütevâtir
sür¡ati i…ti∂â etmekle ricâlin nab∂ı nisâ nab∂ından serî¡ olurdu. Ricâlin
nab∂ı serî¡ olmak bâ†ıldır, zîrâ …arîben ≠ikr olundu ki ricâlin nab∂ı nisâya
…ıyâs ile ba†î™ olur.
Ve §ıbyânın nab∂ı kemâle [75b] erişenlerin ve müstekmilînin nab∂ından
ziyâde leyyin ve ziyâde ∂a¡îf olur ve tevâtür ve sür¡ati ziyâde eşedd olur,
onun için §ıbyânın √arâretleri ziyâde ve …uvvetleri ∂a¡îfe olur ve …uvvetlerinin ∂a¡fı √asebiyle nab∂ı ta¡@îm edip √âcet-i zâideyi def ¡ edememek ile
tevâtür edip o √âceti def ¡ eder. Ve §ıbyânın nab∂ı müstekmilîn nab∂ına
…ıyâs ile her ne …adar §aπîr ise lâkin kendi ¡ır…larına ve cü&&elerine göre
nab∂ları ¡a@îm olur, zîrâ §ıbyânın damarları ve âletleri ziyâde leyyin ve tervî√e √âcetleri şedîde olur ve kendi cü&&elerine …ıyâs ile …aviyye olur.
Ve bu me≠kûrlar nab∂-ı ¡a@îmin sebebleri olup §ıbyânda mevcûd olmakla
nab∂ları ¡a@îm olur ve müstekmilîne …ıyâs ile §ıbyânın nab∂ı her ne …adar
¡a@îm değil ise lâkin serî¡ ve mütevâtirdir, zîrâ §ıbyânın vücûh ile tervî√ ve
ten…ıyeye √âceti eşedd olur onun için ki §ıbyânda bu«âr-ı du«ânî ke&îr olur
tetâbu¡-ı ha∂mları olmak √asebiyle, zîrâ sâ¡aten fe-sâ¡at eklden «âlî olmayıp tetâbu¡-ı ha∂mlarından √âdi& olan ed«ıne lâ-ma√âle mun…a†ı¡a olmaz.
Ammâ şübbânın nab∂ı ¡i@amda ek&er ve ezyed olur.
~â√ib-i ¢ânûn bu mes™eleyi ı†lâ… üzere ≠ikr eyledi. Ve ¡Allâme taf§îl
edip der ki cumhûr ≠âhib oldular ki şübbânın nab∂ları bi’l-cümle esnânın
nab∂larından ziyâde ¡a@îm olur, zîrâ …uvvetleri a…vâ ve √âcetleri ek&er olur
lâkin cumhûrun bu …avllerinde na@ar vardır, zîrâ biz kühûlün ve belki sinn-i
meşâyı«ın evâilinde olan kimselerin nab∂larını şâbbların nab∂larından
250 “¢uvvet &âbite olsa” diye …aydın fâidesi budur ki …uvvet sâ…ı†a olup ¡i@am u
sür¡at-i nab∂a …âdir olmasa o va…tte tevâtür eder eger min-vechin …uvvet var ise.
Ve o tevâtür bilâ-sür¡at olur, ammâ …uvvet &âbite iken sür¡atsiz tevâtür olmaz.
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¡a@îm buluruz belki şâbbların ve yiğitlerin nab∂ları ziyâde ¡a@îm olduğu
sinn-i meşâyı«ın evâ«irinde olanlara …ıyâsla olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve ¢ânûn’da egerçi evvelen ı†lâ… olundu lâkin me≠heb-i cumhûr üzere
tefrî¡ edip der ki:
Şübbânın nab∂ı sür¡atte zâid olmaz, zîrâ nab∂-ı ¡a@îm sür¡atten muπnî
olup cidden nab∂-ı şübbân sür¡at ve tevâtürde nâ…ı§ olur ve tefâvüt-i nab∂a
≠âhib olur. Ve sinn-i şübbânın evâilinin nab∂ı evâ«ir-i şübbân nab∂ından
a¡@am olur ve evâ«irinde nab∂ evâilinden a…vâ olur. Ve biz mizâc ba√&inde
beyân eylemiştik ki §ıbyânın √arâretiyle şübbânın √arâreti biri birine …ıyâs
ile teşâbüh ve tesâvîye …arîblerdir ve o beyânımızın i…ti∂âsı üzere §ıbyânla
şübbânın √âcetleri ve ¡i@am-ı nab∂ları dahi müteşâbih ve mütesâvî olmaktır
lâkin mütesâvî olmayıp şübbânın nab∂ı §ıbyânın nab∂ından a¡@am olduğunun vechi budur ki şübbânda …uvvet ziyâde olur ve …uvvet-i zâide √asebiyle
şübbânın nab∂ı §ıbyânın nab∂ından ¡a@îm olur ve nab∂ın ¡a@îm olduğundan
sür¡at ve tevâtür şübbânda …alîl olur. Ve nab∂ın ¡i@amı √a……ında milâk-i
emr251 …uvvettir, zîrâ …uvvet nab∂ın fâ¡ilidir ve tervî√ ve ten…ıyeye √âcet
sebeb-i dâ¡îdir ve âlet-i nab∂a mu¡înedir.
Ve kühûlün nab∂ı a§πar olur, …uvvetleri ∂a¡îfe olmakla ve nab∂-ı kühûlün sür¡ati e…all olur ve …uvvetleri ∂a¡îfe olur, tervî√ ve ten…ıyeye i√tiyâcları
…alîl olmak √asebiyle. Ve …ıllet-i √âcetten için kühûlün nab∂ı mütefâvit
olur.
Ve sinn-i meşâyı«ta müm¡in olanların ba¡∂ılarında nab∂ leyyin olur, zîrâ
ru†ûbet-i πarîziyyeleri her ne …adar …alîle ise ru†ûbet-i πarîbeleri ziyâde
olur.
¡Allâme, İmâm Fa«r‘e ¡azv edip der ki veznde meşâyı«ın in…ıbâ∂a √âceti
inbisâ†a √âcetten e…all olur. Ve yine İmâm‘a ¡azv edip der ki bu fa§lda üç
ba√& bâ…î kaldı:
Ba√&-i evvel budur ki †ıflın ya¡nî vilâdete …arîb olup a¡∂âsı ta§allüb eylememiş velîdin nab∂ı ∂a¡fına binâen §aπîr olur ve ke&ret-i √âcete binâen serî¡
ve mütevâtir olur. Ve o †ıflın sinni vilâdetten ba¡îd olduğu mi…dâr ¡a@îm olur
ve sür¡at ü tevâtür-i nab∂ o mi…dâr …alîl olur ve bu …â¡ide evvel-i √add-i
şebâba varınca …adar düstûru’l-¡amel olur. Ve şebâb va…tine vardıkta i¡ti251
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dâl üzere nab@ ¡a@îm olur ve ba†î™ ve mütefâvit olur o sinnin nihâyetine
varınca …adar. Ve sonra …uvvet ve √âcet no…§ânı a«≠ eder, sinninin no…§ânı
√asebiyle ¡i@am ve sür¡at ve tevâtür az olur √attâ şey«-i fânî oldukta ∂a¡f-ı
…uvvet ve …ıllet-i √âcet √asebiyle nab∂ §aπîr ve ∂a¡îf ve mütefâvit olur.
Ve ba√&-i &ânî budur ki ba√&-i evvelde ≠ikr eylediğimizden lâzım gelir
ki sür¡at evvel-i ¡ömrden â«ir-i ¡ömre varınca …adar no…§ânı a«≠ eder
ve ¡i@am evvel-i ¡ömrden √add-i şebâba varınca …adar ziyâdeyi a«≠ eder
ve ba¡de’ş-şebâb no…§ânı a«≠ eder. ¢uvvet dahi ¡i@am gibi olur, ammâ
tevâtür evvel-i ¡ömrden â«ir-i ¡ömre varınca …adar no…§ânı a«≠ eder lâkin
ba¡∂ı kerre olur ki …uvvet ¡i@am ve sür¡atte te™&îr edemeyip √âcet-i tervî√
mün…a∂iye ve mündefi¡a olmamakla meşâyı«ın nab∂ı merreten u«râ ziyâde-i tevâtürü a«≠ eder ve o ziyâde ile √âceti def ¡ eder.
Ve bu ba√&-i &ânîde ≠ikr olunandan ma¡lûm oldu ki beyne’l-esnân ziyâde
nab∂-ı ¡a@îm evvel-i şebâbda olur ve a§πar şey«-i fânîde olur ve §abînin
nab∂ı ¡i@amda mütevassı† olur ve …uvvetin √âli dahi bu minvâl üzere olur.
Ve sür¡at ve tevâtürün eşeddi sinn-i †ufûliyyette olur ve o iki nab∂ın e…alli
şey«-i fânî sinninde olur. Şebâb sinninde bu iki nab∂ mütevassı† olur.
Ve ba√&-i &âli& budur ki sa√nâtın nab∂ı ≠ikr olunur. Şey«-i Re™îs bu nab∂ı
≠ikr eylemedi, ma¡a-hâ≠â onu dahi ≠ikr eylemek lâzım olur. Pes §a√î√, na√îf
ya¡nî πayr-i marî∂ olan kimselerin nab∂ı ¡able ya¡nî etli ve semiz olanların nab∂ından a¡@am olur ve tefâvütü ek&er olur ya¡nî tevâtürü az ve …alîl
olur lâkin a…vâ olmaz belki …uvvette na√îf ve ¡able berâber olur. Ve’l-√â§ıl
¡ablenin nab∂ı a§πar ve tevâtürü eşedd olur lâkin o ¡ablenin ∂a«âmeti ve
semizliği la√m ile olur ise onun nab∂ının tevâtürü şa√mî olan semizlikten
eşedd olur.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Nab∂ı’l-Emziceti
Mizâc-ı √ârrda √âcet eşedd ve ziyâde olur eger …uvvet ve âlet cemî¡an
müsâ¡id olurlar ise, lâ-ma√âle nab∂ ¡a@îm olur. Ve ikisinden biri müsâ¡id
olmaz ise o nab∂ mu…addemâ taf§îl olunduğu üzere olur. Ve o taf§îl budur
ki …uvvet …aviyye ve √âcet ek&er olup lâkin âlet §alâbet üzere olur ise nab∂
§aπîr ve serî¡ ve mütevâtir olur; eger âlet leyyine olup …uvvet ∂a¡îfe olur
ise nab∂ §aπîr ve ba†î™ ve mütefâvit olur eger ∂a¡f kemâle ulaştı ise, eger
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kemâle ulaşmadı ise nab∂ mütefâvit olmaz belki mütevâtir olur. Lâkin
bu mizâc-ı √ârrda her √âlde in…ıbâ∂ inbisâ†tan esra¡ olur, zîrâ mizâc-ı
√ârrda eb«ıre-i du«âniyye ziyâde olur ve tervî√e √âcetten ten…ıyeye olan
√âcet ziyâde olur ve ten…ıye in…ıbâ∂ ile √â§ıl olmakla †abî¡at in…ıbâ∂ı
isrâ¡da ihtimâm eder.
Eger mizâc-ı √ârr sû™-i mizâc √asebiyle olmayıp †abî¡î ve «al…î olur ise
o mizâc-ı §a√î√in …uvveti cidden …aviyye olur ve ona binâen nab∂ √areket-i in…ıbâ∂ u inbisâ†ta …avî ve serî¡ olur. Ve sen elbette @ann ve √isbân
eyleme ki √arâret-i πarîziyyenin ziyâde olması …uvvetin no…§ânını îcâb
eder. Cevher-i rû√un bâliπan mâ-beleπa …uvveti ve şehâmeti ya¡nî ≠ekâveti
olmaz belki √arâret-i πarîziyyenin tezeyyüdü ve teke&&ürü cevher-i rû√ta ve
nefeste bâliπan mâ-beleπa …uvvet ve şehâmeti îcâb eder, lâkin sû™-i mizâca
tâbi¡a olan √arâret ∂a¡fı îcâb edip o √arâret-i πarîbe ziyâde olduğu mi…dâr
∂a¡f dahi ziyâde olur.
Ammâ mizâc-ı bârid gerek †abî¡î olsun ve gerek sû™-i mizâc √asebiyle
olsun o iki mizâc-ı bâridde nab∂ no…§ân cânibine meyl eder ve ecnâs-ı
nab∂dan her bir cinste no…§ân cihetini a«≠ eder lâkin o mizâc ∂a¡fı îcâb
etmekle nab∂ın §ıπara meyli bu†™a ve tefâvüte meylinden ek&er olur.
Ve eger mizâc-ı bâridde âlet-i nab∂ ya¡nî şiryân leyyine olur ise [76a]
nab∂ın ¡ar∂ı ziyâde olur, ke≠âlik bu†™ ve tefâvütü dahi ziyâde olur. Ve
eger mizâc-ı bâridde âlet §ulbe olur ise nab∂ın ¡ar∂ı ve bu†™u ve tefâvütü
âletin leyyine olduğu √âlde olan ¡ar∂ı ve bu†™u ve tefâvütü mi…dârından
no…§ân olur. Sû™-i mizâc-ı √ârr ve sû™-i mizâc-ı bârid işbu iki sû™-i mizâc
her ne …adar ∂a¡f-ı nab∂ı îcâb eder ise lâkin sû™-i mizâc-ı bâridden √âdi&
olan ∂a¡f sû™-i mizâc-ı √ârr ∂a¡fından ek&er olur, zîrâ √arâret-i πarîbenin
min-vechin √arâret-i πarîziyyeye müşâbeheti olur ve bürûdet ise √arâret-i πarîziyyeye külliyyen mübâyin olur ve min-vechin πarîziyye √arârete müşâbeheti olan √arâret-i πarîbede bürûdete …ıyâs ile …uvvet olup
∂a¡fı no…§ân olur.
Ve mizâc-ı ra†ba nab∂ın mevcî ve ¡arî∂ olması tâbi¡ olur. Ve mizâc-ı
yâbise nab∂ın ∂ayyi… ve §ulb olması tâbi¡ olur. Ve mizâc-ı yâbiste …uvvet
…aviyye olup tervî√ ve ten…ıyeye √âcet şedîde olur ise ≠ü’l-…ar¡ateyn tesmiye olunan nab∂ veyâ«ûd nab∂-ı mürte¡iş √âdi& olur.
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Ve sen besâyı†-ı emzicenin nab∂larını çünki bildin, mürekkebâtın terkîbi
sana tefvî∂ olundu o şar† ile ki bizim ta¡lîm ve tebyîn eylediğimiz u§ûlü ∂ab†
edip düstûru’l-¡amel eyleyesin ve ondan mürekkebâtın nab∂ını √ârr-ı ra†b
ve √ârr-ı yâbis ve bârid-i ra†b ve bârid-i yâbis olan gerek †abî¡î ve gerek
πayr-i †abî¡î mizâclar nab∂ını ondan isti«râc eyleyesin.
Ve ba¡∂ı kerre olur ki şa«§-ı vâ√idin iki şı……ının mizâcı mu«telif olur
ya¡nî bir âdemin sağ †arafının mizâcı √ârr ve sol †arafının mizâcı bârid olur
veyâ«ûd ¡aks üzere olup sağ bâridü’l-mizâc ve solu √ârru’l-mizâc olur ve
nab∂ dahi ona tâbi¡ olup sağ cânibinin nab∂ı sol cânibinin nab∂ına mu«âlif olur. Ve bundan @âhir olur ki nab∂ı mu√arrik olan şiryân damarlarında
…uvvet-i müsta…ille olur. Medd ve cezr †arî…i ile şiryânın mu√arriki …alb
değildir252 ve şiryânın lüzûm †arî…i ile …albe tâbi¡ olduğundan değildir. Eger
şiryânın √areketi …albin √areketine o †arî…ler ile tâbi¡a olsa yemîn ve yesârının mizâcı mu«telif olan şa«§-ı vâ√idde vech-i me≠kûr üzere nab∂ mu«telif olmazdı, zîrâ bi’l-cümle şerâyîn şiryân-ı vâ√idden münşa¡ibe olur ve
o şiryânın menbiti …albden mu«telifü’l-mizâc ve’l-√areke olmak i√timâli
olmaz.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Nab∂ı‘l-Fu§ûli
Rebî¡-i e†ıbbâ olan fa§lda ya¡nî nîsân demekle ma¡rûf olan ayda ecnâs-ı
nab∂dan her bir cinsin i¡tidâli olup ifrâ† ve tefrî† üzere olmaz lâkin cins-i
vâ√id ya¡nî keyfiyyet-i …ar¡dan me™«û≠ olan cinste nab∂ mu¡tedil olmayıp o
cinsin …uvveti ziyâde olur. Ve rebî¡-i e†ıbbâdan evvel ve sonra olan mart ve
mayıs aylarında nab∂ i¡tidâlden «urûc eder, o iki şehr-i rûmiyye eyyâmının
vasa†ta olan şehre …urbiyyet ve bu¡diyyeti √asebiyle. Ve mizâc ba√&inde
taf§îli mürûr eyledi, bu …adar tekrâr ve i¡âde kifâyet eder.
Ve fa§l-ı §ayfta tervî√e i√tiyâc √asebiyle nab∂ serî¡ ve mütevâtir olur ve
o fa§lda bedene √arâret-i «âriciyyenin istîlâsından nâşî ervâ√ın ta√allülü
√asebiyle nab∂ §aπîr ve ∂a¡îf olur.
Ve fa§l-ı şitâda nab∂ın tefâvütü ve bu†™u ve ∂a¡fı ziyâde olup §aπîr olur
…uvvetin ∂a¡fı √asebiyle.
252 ¢albe şiryânın medd ve cezr †arî…i ile tebe¡iyyeti ve ke≠âlik lüzûm †arî…i ile tebe¡iyyetinin taf§îli mu…addimâtta ≠ikri taf§îl olundu.
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¡Allâme der ki bu me≠kûr nab∂lar o zamân olur ki o zamânda şitâ cidden
bârid ola ve cidden bürûdet o bilâdda olur ki πâlib-i √âlde o bilâdın bürûdeti
ifrâ† üzere olur. İfrâ†-ı bürûdetten mâ-¡adâ ≠ikr olunan nab∂ların şurû†-ı
u«arı dahi vardır, o şar†lar budur ki beden müte«al«il, ∂a¡îf ve mizâc-ı beden
bârid ola veyâ«ûd o kimse meşâyı«tan ola. Bu şurû† bulunmayan kimselerin
va…t-i şitâda mesâmmâtı müsta√§af ve mesdûd ve binyeleri …avî ve mizâcları √ârr olup nab∂ları ≠ikr olunan nab∂ların «ilâfı üzere olur, zîrâ √arâret-i
πarîziyye va…t-i şitâda fâ∂ıl İbu…râ†’ın …avli üzere …aviyye olur ve ona binâen
ha∂m dahi ziyâde olur. İnteha’l-kelâmü’l-¡Allâme.
Ve ¢ânûn §â√ibi der ki ve ittifâ…î ba¡∂ı ebdânın πavrında √arâret cem¡
olup …uvvet …aviyye olur ve bu √âl o va…t olur ki √arâret-i mizâc πâlib ola.
Ve o mizâc-ı √ârr berdden münfa¡il olmayıp belki berde mu…âvemet eyleye
ve berd o kimsenin ¡um…una ve dâ«iline girip nüfû≠ eylemeye.
Ve fa§l-ı «arîfte nab∂ mu«telif olur ve bulunduğu mi…dâr nab∂ ∂a¡fa
mâil olur. Ve «arîfte i«tilâf-ı nab∂ın vechi budur ki eyyâm-ı «arîfin
akşamı ve §abâ√ı bârid ve kuşluğu √ârr olur ve ondan nâşî mizâcları gâhca
√arâret-i ¡ara∂iyyeye ve gâhca bürûdet-i ¡ara∂iyyeye isti√âle edip √arâret ve
bürûdetin i«tilâfından nab∂ dahi mu«telif olur. Ve «arîfte nab∂ın ∂a¡fının
vechi budur ki dâimâ ≠ikr olunan mizâc-ı mu«telifin bedene vürûdu mizâc-ı
müteşâbihin vürûdundan ziyâde nikâye eder ve lâ-ma√âle o nab∂ın redâ™eti
eşedd olur. Ve ∂a¡fın bir vechi dahi budur ki «arîfin †abî¡atı †abî¡at-ı √ayâta
mu«âlif olur, zîrâ «arîfin †abî¡atı bârid-i yâbis olur, †abî¡at-ı √ayât ise √ârr-ı
ra†b olur ve bilâ-reyb †abî¡at-ı √ayâta mu«âlif olan mizâc ∂a¡fı îcâb eder.
İşbu ≠ikr olunan fu§ûlün nab∂ı her fa§lın şühûr-ı &elâ&esinden vasa†ta
olan şehrin nab∂ı idi, me&elâ rebî¡den nîsânın ve §ayftan temmûzun ve
«arîften teşrîn-i evvelin ve şitâdan kânûn-ı &ânînin nab∂ları idi, ammâ
her fa§lın evvelinde ve â«irinde olan şehrlerin nab∂-ı †abî¡îleri itti§âlinde
olan fa§l-ı â«erin nab∂-ı †abî¡îleri gibi olur, me&elâ mart ayının evâilinde
nab∂ şubatın nab∂ı gibi olur velâkin nîsâna her ne mi…dâr …arîb olur ise
o mi…dâr nab∂ i¡tidâle …arîb olup nab∂-ı evvel no…§ân olur, ke≠âlik bu
minvâl üzere mayıs ayında nab∂ √azîrân †abî¡atında olur, √azîrân yaklaştıkça nab∂ i¡tidâlden ba¡îd olur, bâ…î fu§ûlün şühûru dahi bu minvâl
üzere olur.
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el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Nab∂ı‘l-Büldâni
Büldânın mizâc-ı †abî¡îleri fu§ûlün †abî¡atı gibi olup ba¡∂ı büldân rebî¡î
ve ba¡∂ı â«erleri §ayfî ve «arîfî ve şitâî olur; o beldeler √arâret ve bürûdette, ru†ûbet ve yübûsette ifrâ† ve tefrî† veyâ«ûd beynehümâda i¡tidâl üzere
olmakta fu§ûle müteşâbih olmakla her belde fu§ûlden müteşâbihine nisbet olunur. Pes her beldenin nab∂ı fu§ûlden müteşâbihinin nab∂ı gibi olur,
me&elâ rebî¡iyye olan belde ahâlîsinin nab∂ları fa§l-ı rebî¡de olan nab∂ gibi
olur, bâ…îleri dahi bu …ıyâs üzere olur.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fi’n-Nab∂ılle≠î Yûcibuhu’l-Mütenâvelâtü
Mütenâvel olan nesneler ya¡nî πıdâ veyâ«ûd devâ olmak üzere me™kûl ve
meşrûb olan nesneler keyfiyyet ve kemmiyyetleri ile nab∂da te™&îr ederler.
Ammâ keyfiyyetleri ile te™&îrleri o vech ile olur ki o mütenâvel bedeni
ve nab∂ı tebrîd veyâ«ûd tes«în eder. Ve √âdi& olan √arâret veyâ«ûd bürûdet nab∂ı îcâb eylediği nab∂a ya¡nî kendiye münâsib olan nab∂a taπyîr
eder. Me&elâ o mütenâvelin keyfiyyeti √arâret olup ve o √arâret √arâret-i
πarîziyyeyi ziyâde eder ise nab∂ı ¡a@îm ve serî¡ ve mütevâtir eder. Ve eger
mütenâvelden √âdi& olan √arâret √arâret-i πarîziyyeye mu¡îne olmayıp
belki √arâret-i πarîbeye mu¡îne olur ise nab∂ ∂a¡îf ve serî¡ ve mütevâtir
olur. Ve eger o mütenâvelin keyfiyyeti bârid olur ise nab∂ı §aπîr ve ba†î™
ve mütefâvit eder. Ve mütenâvel ra†b veyâ«ûd yâbis olur ise nab∂ı mizâc-ı
ra†b veyâ«ûd mizâc-ı yâbis nab∂ı gibi eder.
¡Allâme der ki meşrûbun nab∂ı taπyîri πıdânın taπyîrinden esra¡ olur
nüfû≠u esra¡ olduğuna binâen. Ve meşrûbât beyninden şarâbın nab∂ı taπyîri
sâir meşrûbâtın taπyîrinden esra¡ olur şarâbın nüfû≠u esra¡ olmak √asebiyle.
Ammâ mütenâvelin kemmiyyeti ya¡nî mi…dârı √asebiyle te™&îri bu vech
ile olur ki kemmiyyet üç vechten «âlî olmaz: yâ mütenâvel mu¡tedil olur
ya¡nî mütenâvelin mi…dârı vech-i lâyı… üzere olur veyâ«ûd vech-i lâyı…tan
ziyâde olur veyâ«ûd vech-i lâyı…tan no…§ân üzere olur. Eger mu¡tedil olur
ise o mu¡tedilü’l-mi…dâr mütenâveli tenâvül eden kimsenin nab∂ı ¡i@amda
ve sür¡at ve tevâtürde ziyâde olur, zîrâ o kimsenin …uvveti ziyâde olur ve
ziyâde-i …uvvetten bu nab∂lar √âdi& olur.
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İmâm Fa«r ≠âhib [76b] oldu ki bu mu¡tedilü’l-mi…dâr mütenâveli
tenâvülden …uvvetin ziyâde olup o …uvvet-i zâide ile nab∂ ¡a@îm ve serî¡
ve mütevâtir olduğu ancak o mütenâvelin ha∂mından sonra olur, ammâ
…able’l-ha∂m √arâret-i πarîziyye ha∂m için ¡um…-ı bedene ve bâ†ına √areket edip ha∂ma meşπûl olmakla o mütenâvel ha∂m olunca …adar nab∂ın
§ıπara ve ∂a¡fa meylini îcâb eder. Ve İmâm Fa«r’in bu ma…âlini Sâmirî ve
Mesî√î ta√sîn ve ta§vîb eylediler.
Ve ¡Allâme bu mes™elede taf§îl edip der ki mu¡tedilü’l-mi…dâr mütenâveli
tenâvül eden kimsede mümkin olur ki o mütenâvel ile …able’l-ha∂m ve belki
√âl-i tenâvülde …uvvet ziyâde ola ve o …uvvet-i zâide ile zamân-ı cû¡da olan
nab∂ müteπayyir olup ∂a¡îf …avî ve §aπîr ¡a@îm ola. Ve buna delâlet eder
√arekâttan ∂a¡îf olan câyi¡ ve aç kimse †a¡âm ekl eylediği gibi ve ¡ale’l-fevr
ve …able’l-inhi∂âm √arekete …avî ve …âdir olur. Ve nab∂ dahi bu minvâl
üzere olmak câiz olup …able’l-inhi∂âm nab∂ §ıπara ve ∂a¡fa mâil olmamak
mümkin olur. Ve o mütenâvel …able’l-inhi∂âm …uvveti ziyâde eylediğinden
vechi budur ki √âl-i cû¡da †abî¡at ∂ınnet ve bu«l edip medâr-ı …uvvet olan
πıdânın in¡idâmı √asebiyle bulunan …uvveti imsâk eder ve o mütenâvel tenâvül olunduğu gibi …uvvetin medârı olan mütenâvele i¡timâd edip …uvvet-i
mevcûdeyi mek& eylemeyip tevzî¡ ve ta…sîm eder. Bir …ısmını ha∂m-ı †a¡âma
§arf eder ve …ısm-ı â«erleri √areket-i nab∂a ve sâir √arekâta §arf eder. Ve
nab∂a mürsel olan …uvvet ile o …uvvetin mek&i √âlinde nab∂a ne mi…dâr
taπayyür ve no…§ân terettüb eyledi ise o no…§ân zâil olup nab∂ min-vechin
tamâm olur. Ve ba¡de’l-inhi∂âm her vech ile mâni¡-i â«er bulunmaz ise
nab∂ tekâmül edip min-küllin vechin tâmm olur. Ve mütenâvelin ¡ale’l-fevr
…uvveti ziyâde eylemesi √ayret-res-i e≠√ân olmakla bu vech ile ve sühûlet
üzere ¡Allâme’nin kelâmı tercümeye id«âl olundu. Allâhu a¡lemü bi-√a…î…
ati’l-√âl.
Ve mu¡tedilü’l-mi…dâr mütenâvelden √âdi& olan nab∂-ı ¡a@îm ü serî¡ ü
mütevâtir bir müddet bâ…î kalır ya¡nî o mütenâvel ta√allül edince …adar o
nab∂lar mek& eder.
Ta√allül zamân-ı ke&îrde olur ise nab∂-ı √âdi& zamân-ı ke&îr bâ…î olur
ve zamân-ı ta√allül …alîl olur ise nab∂ dahi zamân-ı …alîl mek& eder. Pes
meşrûbâttan √âdi& olan nab∂ın be…âsı ma†¡ûmâttan √âdi& olan nab∂ın
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be…âsından …alîl olur. Ve …adr-i kifâyeden no…§ân olan ma†¡ûmâtın nab∂ı
mu¡tedilü’l-mi…dâr olan ma†¡ûmât nab∂ından mek& ve bekâda …alîl olur.
Ammâ mütenâvel cidden ke&îrü’l-mi…dâr olsa ya¡nî mütenâvelin mi…dârı
bir √adde bâliπ olsa ki o mi…dâr mütenâveli ha∂mdan †abî¡at ¡âciz olup
yorulsa ve fütûr gelse o mütenâvel ile nab∂ mu«telif ve bilâ-ni@âm olur,
zîrâ …uvvete ke&ret-i mütenâvel &i…al olur ve her &i…al i«tilâf-ı nab∂ı îcâb
eder, zîrâ her ke&ret †abî¡atın ¡adûsu olur ve beyne’l-a¡dâ olan münâza¡a
ve mu√ârebeden i«tilâf √âdi& olur, gâhca †abî¡at πâlibe olur ve gâhca
†abî¡atın ¡adûsu olan &i…al ve ke&ret πâlib olup nab∂ mu«telif olur ve &i…alin
te…al…ul ve ı∂†ırâbından ya¡nî bir …arâr üzere olmamasından nab∂ bilâni@âm olması lâzım gelir. Ve ¡Allâme’nin bu ma…âmda îrâd eylediği su™âl
ve cevâbdan müstefâd olur ki kemmiyyeti ziyâde olan mütenâvelin mi¡dede
ha∂m-ı evvel olunca …adar i«tilâfı ziyâde olur ve ba¡dehu olan ha∂mda
dahi i«tilâf olur lâkin i«tilâf-ı evvelden «afî ve no…§ân olur.
Erkâπânîs ≠âhib oldu ki cidden mi…dârı ke&îr olan †a¡âmdan √âdi& olan
sür¡at o †a¡âmla √âdi& olan tevâtürden ziyâde olur ve cidden ke&îrü’l-mi…dâr
olan mütenâvelden √âdi& olan nab∂ın be…âsı olur, sebebin ya¡nî ke&îrü’lmi…dâr †a¡âmın be…âsı √asebiyle. Ve kemmiyyet-i †a¡âm cidden ke&îr olmakla
†abî¡at ha∂mından ¡âciz kalıp müddet-i ke&îr o †a¡âm bâ…î kalır ve o †a¡âmdan
√âdi& olan nab∂ dahi bâ…î kalır. Ammâ o mütenâvel ke&îr olup lâkin cidden ke&îr olandan ke&reti e…all olsa o zamân dahi i«tilâf olur velâkin i«tilâf
munta@am olur. Ammâ o mütenâvel olan †a¡âmın mi…dârı i¡tidâlden …alîl ve
az olur ise o zamân nab∂ i«tilâfta ve sür¡atte e…all olur.
Bu meb√a&ta iki ma√allde nüs«alar mu«teliftir:
Biri evvel-i ba√&te ≠ikr olunan “Erkâπânîs” bedeline ¢arşî nüs«asında
“Ercî√ânis” vâ…i¡ olmuştur ve ¡Allâme dahi “Ercî√ânis” nüs«asını ta§vîb
edip Câlînûs’un kelâmında dahi “Ercî√ânis” vu…û¡u ile §ı√√atine istidlâl
eyledi.
Ve ma√all-i &ânî √âlâ ≠ikr eylediğimizdir ki ba¡∂ı nüs«alarda “Eger
o mütenâvel …alîlü‘l-mi…dâr olur ise ¡a@îm ve serî¡ olur” vâ…i¡ olmuştur,
o nüs«ada “nab∂ mu«telif olur” diye yazılmamıştır. Ve ¡Allâme i«tilâf
yazılmayan nüs«ayı ta§vîb edip yine o nüs«ayı Câlînûs’un kelâmı ile te™yîd
eylemiştir.
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Ve …alîlü’l-mi…dâr olan mütenâvelden √âdi& olan nab∂ın be…âsı ve
mek&i …alîl olur, zîrâ o mütenâvelin kemmiyyeti ve mi…dârı …alîl olmakla
ha∂mı serî¡ olur ve ha∂m ile sebeb zâil olup o sebebden √âdi& olan nab∂
dahi zâil olur. Ve mi…dâr-ı mütenâvelin cidden ke&retinden veyâ«ûd cidden
…ılletinden «aver ve ∂a¡f ¡ârı∂ olsa o iki §ûretten hangisi mevcûd olur ise
onun nab∂ı §ûret-i u«râdan √âdi& olan nab∂a â«irü’l-emr §ıπar ve tefâvütte
müşâbih olur. Ammâ evvel-i emrde πıdânın …ılleti §ıπar ve tefâvütü îcâb
eylemez, …ıllet mütemâdî olur ise o va…t §ıπar ve tefâvüt √âdi& olur, ke≠âlik
πıdâ-i ke&îr dahi o nab∂ları mütemâdî olmadıkça îcâb eylemezler.
Onun için §â√ib-i ¢ânûn â«irü‘l-emr mütenâvel-i ke&îr ve mütenâvel-i
…alîl §ıπar ve tefâvütte müteşâbih olurlar diye teşâbühü “â«irü’l-emr”
…aydı ile ta…yîd eyledi.
Ve kaçan †abî¡ata …uvvet gelip …ıllet-i ekl ile √âdi& olan ∂a¡f zâil olsa
†abî¡at ha∂ma …aviyye olup ba¡de’∂-∂a¡f me™kûlü ha∂m etmekle nab∂ i¡tidâle rücû¡ eder ve ke≠âlik ke&ret-i ekl §ûretinde dahi bedene müdde«ar ve
müctemi¡ olan πıdâyı o …uvvet ile †abî¡at ha∂m edip nab∂ ∂a¡ftan i¡tidâle
rücû¡ eder.
Ve bu mev∂i¡de eşribeye ma«§û§ ba¡∂ı a√kâm beyânına §â√ib-i ¢ânûn
şürû¡ eder. Ve …able‘ş-şürû¡ ¡Allâme eşribenin envâ¡ını ≠ikr eder, ammâ
¡Allâme‘nin beyânı budur ki meşhûr olan eşribe bi-√asebi‘l-menfa¡at üç
nev¡ üzere olur:
Nev¡-i evvel o eşribedir ki o eşribenin menfa¡ati ancak tenfî≠-i πıdâ olur.
Ve me≠heb-i ◊akîm üzere o eşribede πıdâiyyet ve devâiyyetten bir nesne
olmaz, su mi&lli.
Ve nev¡-i &ânî o eşribedir ki onda πıdâyı tenfî≠ menfa¡ati olur ve hem
kendi dahi πıdâ olur, nebî≠ mi&lli. Ve nebî≠-i «âli§ ¡inebin ya¡nî üzümün
«âli§ ¡a§îri ve sıkıntısıdır ki o «âli§ su üzerine altı ay mürûr etmiş ola. Ve
¡örf-i e†ıbbâda şarâb mu†la… ≠ikr olunsa ≠ikr olunan ¡a§îr-i «âli§-i ¡atî… olur.
Ve nev¡-i &âli& o eşribedir ki onda hem tenfî≠-i πıdâ ve hem πıdâiyyet ve
hem devâiyyet olur, rubûb ve miyâhu’l-fevâkih tesmiye olunan eşribeler
gibi. Ve ¡örf bunun üzerine cârîdir ki her nesne ki nâr ile †ab« olundukta
ondan bir nesne mün¡a…id olmaya belki mütelâşî ola ya¡nî ma√v olup lâşî
ola, ism-i şarâb ona ma«§û§ olur, su mi&lli ve …ıvâmı πâyet ra…î… olan şarâb
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mi&lli. Ammâ o nesneler ki †ab« olundukta cemî¡an ma√v ve mütelâşî olmayıp la†îfi ta§¡îd olunduktan sonra bâ…î olan ke&îfi ve &a…îli mün¡a…id ola,
rubûb-ı fevâkih ve süt ve üzüm suyu gibi, o mi&lli nesneler e†¡imeye eşribeden …arîb olur ya¡nî onda πıdâiyyet olup mün¡a…id e†¡imeye müşâbeheti
ziyâde olmakla her ne …adar onlara eşribe ı†lâ… olunur ise e†¡ime denmek
dahi a√râ ve elya… olur.
Ammâ ¢ânûn’un ≠ikr eylediği a√kâm-ı eşribe budur ki:
Eşribenin ke&reti dahi her ne …adar nab∂ın i«tilâfını îcâb eder ise eşribe-i
ke&îreden √âdi& olan i«tilâf e†¡ime-i ke&îreden olan i«tilâf mi…dârı olmaz.
Mi…dâr-ı ke&retleri bir olsa dahi eşribeden √âdi& nab∂ın i«tilâfı …alîl olur
belki mu¡teddün bih olacak …adar eşribede i«tilâf-ı nab∂ olmaz, zîrâ eşribenin [77a] cevheri ve ≠âtı müte«al«il ve la†îf ve ra…î… ve «afîf olur. Ve bu
mi&lli olan mütenâvelden nab∂ın taπayyürü serî¡ olduğu gibi o taπayyürün
zevâli dahi serî¡ olur. Ve o mütenâvel olan şarâb bi’l-fi¡l bârid olur ise
o şarâb-ı bâridin fi¡li sâir bâridlerin fi¡li gibi olur ya¡nî nab∂ı ta§πîr eder
ve tefâvüt ve bu†™u îcâb eder. Ve şarâbın nüfû≠u serî¡ olmakla nab∂da bu
fi¡lleri dahi serî¡ olur, o bürûdet-i fi¡liyye gerek ise şarâbın ≠âtında olsun
şitâda olduğu gibi, gerek ise &elc ve cemedin mu«âla†ası ile olsun. Ve o
şarâb-ı bârid tenâvül olunup nab∂ı minvâl-i mu√arrer üzere taπyîr eyledikten sonra o şarâb mi¡dede ha∂m olup √arâret-i †abî¡îsi …uvveden fi¡le çıksa
√âl-i bürûdetinde îcâb eylediği taπayyür-i nab∂ın zevâlinin i√timâli olur.
¡Allâme der ki Şey« bu «u§û§ta §îπa-i “şekk” îrâd edip او כ ان
اذا
253
 ول אdediğinin bâ¡i&i budur ki şarâbda kâmine bi‘l-…uvve √arâretin
kemmiyyet ve mi…dârı bürûdet-i fi¡liyyenin kemmiyyet ve mi…dârına müsâvî
yâ«ûd ek&er veyâ«ûd e…all olmak i√timâli olur. Ve bu üç §ûretlerin ba¡∂ılarında √ükm-i bürûdet zâil ve ba¡∂ılarında nâ…ı§ olur. Ve külliyyen bürûdetin zevâli müteya……ın olmamakla §îπa-i şekki i«tiyâr eyledi.
Ve kaçan şarâb bedende √ârr olduğu √âlde nüfû≠ eylese √arâret-i πarîziyyeden onun √arâreti cidden ba¡îd olmaz onun için ki onun bi’l-…uvve
√arâreti fi¡le «urûc eyledikte o şarâb ta…viye ve in¡âş ve taπdiye ve tefrî√
eder. Ve o şarâb bi’l-fi¡l √ârr oldukta o fi¡llerin bi’l-fi¡l √arâreti ziyâde
253 [ او ــכevşeke] ef¡âl-i mu…ârebenin birisidir,
…[ ــ بarube] ma¡nâsına olur.

ــ

[¡asâ] gibi isti¡mâl olunur,
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mu¡în olur. Lâkin bi’l-fi¡l √ârr olan şarâba sür¡at-i ta√allül ¡ârı∂ olup keyfiyyeti tîz zâil olur.
Ve şarâb-ı bâridin nikâyesi ve ma∂arratı sâir bâridâtın ma∂arratından
ziyâde olur, zîrâ şarâb-ı bârid mi¡dede sü«ûneti @âhir olunca …adar mek& eder,
kebid ve ¡urû…a ve sâir a¡∂âya nüfû≠ eylemez ve lâ-ma√âle mi¡dede temâdîsi
ziyâde olmakla ma∂arratı ve nikâyesi dahi ziyâde olur. Ve şarâb mi¡dede
ha∂mını ve sü«ûnetini istîfâ etmezden mu…addem a¡∂âya nüfû≠a mübâdere
eder ya¡nî bürûdetten kendide bir mi…dâr bürûdet bâ…ıye iken o bürûdet ile
a¡∂âya nüfû≠ eder. Ve bunun «a†ar ve ma∂arratı ¡a@îm olur «u§û§an şarâb-ı
bârid ile ta∂arrura müsta¡idde olan a¡∂â-i bâride ve a¡∂â-i ¡a§abiyyelerde
ma∂arratı sâir a¡∂âlardan ziyâde olur. Ve şarâb-ı bârid √arâreti sâir bâridlerden ziyâde söndürüp ta«mîd eder. Ve şarâb-ı bâridin a¡∂âya nüfû≠unun
∂ararı şarâb-ı müsa««inin nüfû≠unun ∂ararı gibi olmaz belki ziyâde olur, zîrâ
şarâb-ı müsa««in nüfû≠unda evvel-i mülâ…ât ile a¡∂âya nikâye eylemez belki
†abî¡at o şarâb-ı müsa««ine tela……î eder ve a¡∂âya tevzî¡ ve ta…sîm ve tefrî…
eder ve bedene lâyı… olmayan eczâlarını bedenden ta√lîl eder, binâen ¡aleyh
ma∂arratı e…all olur. Ve ammâ şarâb-ı bârid-†abî¡at tevzî¡ ve ta√lîl ve tefrî…e
nühû∂ ve …ıyâmından mu…addem †abî¡atı söndürür ve …uvvetini izâle eder,
binâen ¡aleyh a¡∂âya nikâyesi ve ma∂arratı ek&er olur.
Bu ≠ikr olunan şarâbın ke&ret-i mi…dârı √asebiyle ve √arâret ve bürûdeti √asebiyle olan a√kâmları idi, ammâ ta…viyesi i¡tibârı ile şarâbın â«er
a√kâmı vardır, o √ükmler bunlardır:
Şarâb §a√î√ü‘l-mizâc olanları ta…viye eder ve cevher-i rû√u sür¡at ile
ziyâde edip …uvâyı in¡âş eder ya¡nî ta√rîk edip î…â@ eder. Ammâ şarâbın
tebrîd ve tes«îni ek&er-i ebdâna her ne …adar mu∂ırr olur ise o şarâb-ı √ârr
u bâridin her birisi ba¡∂ı mizâca muvâfı… ve ba¡∂ı â«ere πayr-i muvâfı…
olur, zîrâ eşyâ-ı bâride ba¡∂ı kerre sû™-i mizâc-ı √ârrı olanları ta…viye eder,
nitekim Câlînûs ≠ikr edip der ki ma√rûru‘l-mizâc olanları mâ-ı rummân254
254 İbn Kütbî der ki bi’l-cümle rummân bârid-i ra†bdır ve …ab∂ı dahi vardır, o …ab∂
ondan müfâra…at eylemez √attâ suyu dahi …ab∂ından «âlî olmaz lâkin suyunda
olan …ab∂ …alîl olmakla i√sâs olunmaz; √âmi∂i √ulvünden ebred olur ve yübûsetten «âlî olmaz. Rummânın bürûdeti derece-i &âniyeye vâ§ıl olmaz ve ru†ûbeti derece-i ûlâyı tecâvüz ve ta¡addî etmez. Ve nı§f rı†l mâ-ı rummâneyn yirmi dirhem
sükker ile §afrâyı ishâl ve mi¡deyi ta…viye eder.
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dâimâ ta…viye eder ve mebrûdîni mâ-ı ¡asel dâimâ ta…viye eder. Ve şarâbın
ba¡∂ısı bi’†-†ab¡ √ârr ve ba¡∂ısı bi’†-†ab¡ bârid olmakla onlardan her birisi bir
†âifeyi ta…viye eder ve †âife-i u«râyı i∂¡âf eder.
¢ânûn’un @âhir-i kelâmı iş¡âr eder ki şarâb iki nev¡ olur, biri bi’†-†ab¡
√ârr ve â«eri bi’†-†ab¡ bârid olur lâkin bu vech ile şarâbın i«tilâf-ı †ab¡ları
«ilâf-ı vâ…i¡ olur, zîrâ bi’l-cümle şarâbın †abî¡atı √ârr olur, bâridü’l-mizâc
şarâb olmaz.
¡Allâme bu münâ…aşanın def ¡inde255 der ki cemî¡an şarâbın †abî¡atı her
ne …adar √ârr ise lâkin √arârette mertebeleri mütefâvit olur, me&elâ şarâb-ı
¡atî…in √arâreti şarâb-ı √adî&ten ziyâde olur ve şarâb-ı ¡atî…e …ıyâsla şarâb-ı
√adî& bi’†-†ab¡ bârid olur.256 Ve ke-enne Şey« bu su™âl ve cevâba işâret edip
der ki:
◊âlâ bizim kelâmımız şarâbın keyfiyyet-i †abî¡îsi olan √arâret ve bürûdet √asebiyle eylediği te™&îre müte¡alli… değildir belki bu ma…âmda ma…§adımız şarâbın …uvvetini beyândır ki onunla o şarâb serî¡an rû√a isti√âle
eder, zîrâ şarâb dâimâ bi-≠âtihi mu…avvî olur lâkin şarâbın bi-≠âtihi olan
…uvvetine √arâret ve bürûdetten biri i¡ânet eder ise şarâbın …uvveti ziyâde
olur ve o keyfiyyetlerin biri şarâbın …uvvet-i ≠âtiyyesinin «ilâfı üzere olur
ise mu«âlefeti mi…dârı o …uvvete no…§ân gelir. Ve nab∂ın taπayyürü o
…uvvetin ziyâde ve no…§ân olması ile olur. Eger şarâbın …uvveti ziyâde olur
ise o şarâbı tenâvül eden kimsenin nab∂ı …avî olur ve o şarâb müsa««an
ise nab∂a √âcet ziyâde olur, eger mebrûd ise √âcet …alîl olur. Ve ek&er-i
emrde şarâb mu…avvî olur. Ve şarâb tenâvül eden kimsede dâimâ √âcet
255 Bu münâ…aşayı îrâd eden İbn Tilmî≠’dir. Ve ¡Allâme tercümede ≠ikr olunan
cevâbdan mâ-¡adâ cevâb-ı â«er verip der ki bi’†-†ab¡ bârid şarâb o şarâbdır ki ona
su mi&lli bârid nesne «al† olunsa şarâbın kendi her ne …adar †ab¡an √ârr ise «al†
olunan su †ab¡an bârid olur. Bu fa…îr mütercim der ki @âhir budur, Şey«‚in şarâb-ı
bâridden murâdı o şarâbı tenâvül eden kimsenin mizâcına …ıyâs ile olan bürûdet-i
şarâbdır, zîrâ şarâb √arârette bir mertebeye bâliπ olup mütenâvelin mizâcının
√arâreti o mertebeden ziyâde olsa o şarâb o mütenâvele …ıyâs ile †ab¡an bârid
olur.
256 İbn Kütbî der ki şarâbın bi’l-cümle a§nâfı altı yüz §ınfı tecâvüz eder ve küllîsinin
√arâreti derece-i &âli&eye …adar varır lâkin beynlerinde tefâvüt olur, a§fer-i nârî
ra…î…-i «afîf-i ¡atî… cümleden √iddetli olur ve ebya∂-ı ra…î… ve ke≠âlik πalî@-i
√adî&-i ∂a¡îfü’r-râyi√a cümleden a∂¡af olur.
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ziyâde olmaz, me&elâ şarâb-ı …alîle mâ-ı ke&îr karıştırılıp mezc olunsa onu
tenâvül ile …albde √arâret-i zâide √âdi& olmaz ve tervî√-i …albe √âcet …alîle
olur ve √âcetinin …ılletine binâen nab∂ dahi serî¡ olmaz. Bundan @âhir olur
ki şarâb dâimâ sür¡at-i nab∂ı i…ti∂â eylemez belki ba¡∂ısında sür¡at olur ve
ba¡∂ısında sür¡at olmaz.
Ve suda dahi bi’l-¡ara∂ ta…viye olur, zîrâ su πıdâyı a¡∂âya tenfî≠ eder ve
πıdâ dahi a¡∂âyı ta…viye edip bi’l-¡ara∂ su a¡∂âyı mu…avvî olur. Ve sunun
ba¡∂ı fi¡li «amrın fi¡line müşâbih olur, «amr mi¡deden πıdâyı a¡∂âya tenfî≠
eylediği gibi su dahi tenfî≠ eder lâkin «amr kendi πıdâ olduğu gibi su πıdâ
olmaz ve sunun «amr gibi tes«îni dahi olmaz belki su «amrın ¡aksi üzere
olup tebrîd eder. Pes «amra i√tiyâc ≠ikr olunan üç vech ile olur ve suya
√âcet vech-i vâ√id ile olmakla suya olan √âcet «amra i√tiyâc meblaπına
bâliπa olmaz. Ve eşribe-i sâireden muπaddî olmayıp bârid olan eşribe su
a√kâmında olur.
Ve bi’l-cümle şarâbın a√kâm-ı me≠kûresi ¡Allâme’nin keşf ve î∂â√ eylediği üzere ¢ânûn’da me≠kûr olan a√kâmdır ki na…l ve beyân olundu. Vallâhu ye…ûlu’l-√a……a ve hüve yehdi’s-sebîle.
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Mûcebâti‘n-Nevmi ve‘l-Ya…a@ati Fi‘n-Nab∂ı
Nevmde olan nab∂ın √âline i¡tibâr evvelâ iki vech ile olur: Vech-i evvel
cû¡ ve «avâda olan nevmde vâ…i¡ nab∂ olur. Vech-i &ânî imtilâ √âlinde olan
nevmin nab∂ı olur.
İmtilâ √âlinde olan nevm dahi üç …ısm üzere olur, zîrâ o nevm yâ √âl-i
ha∂mda veyâ«ûd ha∂mdan evvel veyâ«ûd ha∂mdan sonra olur. Ve bu ≠ikr
olunan dört vech mu§arra√an ¢ânûn’da ≠ikr olunmamıştır belki ¡Allâme
ta§rî√ eylemiştir. Lâkin ¢ânûn’da der ki:
Nevmde olan nab∂ın a√kâmı bi-√asebi’l-va…t üç §ınf olur: nevmin evvelinde yâ«ûd vasa†ında veyâ«ûd â«irinde olur. Bu üç vech bi-√asebi‘l-ha∂m
olan dört veche ∂arb olundukta on iki veche bâliπ olur.
Ammâ evvel-i nevmde nab∂ §aπîr ve ∂a¡îf olur onun için ki evvel-i
nevmde √arâret-i πarîziyye bâ†ına ve πavra bi-külliyyetihâ √areket eder. Ve
nefs ha∂m-ı πıdâ ve in∂âc-ı fu∂ûl için √arâret-i bedeni @âhirden in…ıbâ∂a
ve πavra ve bâ†ına ta√rîk etmekle bâ†ında o √arâret-i πarîziyye lâ-ma√âle
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ma…hûre ve ma√§ûre gibi olur ve ona nab∂ın §ıπar ve ∂a¡fı lâzım gelir.
Ve √arâret bi-külliyyetihâ bâ†ına teveccüh etmekle @âhirden bi-külliyyetihâ
zâil olmak i…ti∂â eylemez yine bir mi…dâr √arâret be…â-i √ayât için @âhirde
mek& olunur. Ve o nevmde nab∂ §aπîr [77b] ve ∂a¡îf olduğu gibi ke≠âlik
bu†™ ve tefâvütü şedîd olur.257
Ve nevmde bu nab∂lar √âdi& olmasının vechi budur ki √areket-i ya…a@iyye ile √arârette tezeyyüd ve teke&&ür olduğu gibi nevmde dahi √arâretin
bâ†ında i√ti…ânı ve i√tibâsı √asebiyle √arâret tezeyyüd ve teke&&ür eder lâkin
√areketten √âdi& olan iltihâb ve sû™-i mizâc cânibine imâle i√ti…ândan √âdi&
olan iltihâbdan ve imâleden ziyâde olur. Mu¡tedil olan i√ti…ân ve ictimâ¡ın
iltihâbı ve √arâreti …ala…a ve ı∂†ırâba o i√ti…ânı olan kimseyi mu√tâc kılması e…all olur. Bu ≠ikr olunanları sen müşâhede ve mu¡âyene eylersin o iki
kimselerde ki biri √areket-i serî¡adan ta¡ab üzere olur ve biri nefesini √abs
etmiş olur. O müt¡ab olan kimsenin …ala… ve ı∂†ırâbını √abs-i nefes eden
kimsenin ı∂†ırâbından ve …ala…ından ziyâde bulursun ve nefesini √âbis olan
kimsenin …ala…ının sebebine nevm √asebiyle √arâret-i πarîziyyeyi √âbis
olan kimsenin sebebi müşâbih olur. Ve mâdde-i mu¡îne ile bu ≠ikr olunan
far…ın mi&âli bürûdeti mu¡tedile olan suda ya…@ân olduğu √âlde münπamis
olan kimse der ki o kimsede √arâret mu√tebese olur ve o √arâret i√tibâs
√asebiyle te…avvî eder lâkin o √arâretin …uvveti ta¡ab √asebiyle ve ta¡aba
…arîb riyâ∂et √asebiyle √âdi& olan …uvvet-i √arâret meblaπına bâliπ olmaz.
Kaçan sen tefekkür ve te™emmül eylesen √areketten ziyâde √arâreti ilhâb ve
iş¡âl eder bir nesne bulamazsın. Ve ya…a@a √areketi tes«îni îcâb eder dediğimizden murâd ebdânın ya…a@ada olan √areketi değildir o vech ile ki beden
√areket eder ise sü«ûnet üzere ola ve beden sâkin olur ise sü«ûnet zâile ola
belki sü«ûneti mûcib olan √âl-i ya…a@ada ervâ√ tevellüd ve tekevvün eylediği gibi ¡alâ-itti§âlin münba¡i&e olup ervâ√ın «ârice √areketi murâd olur.
257 Bu kelâm ¢ânûn’a eyledikleri münâ…aşanın cevâbına işârettir ki ¡Allâme ≠ikr
eylemiştir. Münâ…aşanın ta…rîri budur ki ¢ânûn’un √arâret bi-külliyyetihâ bâ†ına
teveccüh eder dediği bâ†ıldır, zîrâ evvel-i nevmden @âhir-i bedene meyyit olmak i…ti∂â eder. Ve cevâbın ta…rîri budur ki √arâret egerçi bi-külliyyetihâ bâ†ına
teveccüh eder lâkin o müteveccihten √ayâtı @âhirde ib…â edecek …adar √arâreti
†abî¡at mek& edip irsâl eylemez, her bir nesneye teveccüh fi¡le «urûcu i…ti∂â eylemez.
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Ve bunlardan @âhir olur ki nevmde …uvvet …alîle ve ∂a¡îfe olur ve ∂a¡f-ı
…uvvet bu†™ u tefâvüt-i nab∂ı îcâb eyler. Ve nevmde olan nab∂ın bu a√kâmı
…able istimrâi’†-†a¡âm olan nevmin nab∂ı a√kâmı idi.
Ammâ istimrâu’†-†a¡âm ya¡nî nevm vasa†a bâliπ olup †a¡âm münha∂ım
olsa nab∂ ¡avdet edip …avî olsa nab∂ ¡avdet edip …avî olur, †a¡âmın ha∂mı
ve a¡∂âya tevzî¡ ve ta…sîmi √asebiyle. Ve ke≠âlik tedbîr-i πıdâ için πavra
ve bâ†ına müttecih ve müteveccih olan √arâret ve …uvvet †a¡âmı ha∂m edip
«i≠met-i lâzımesini edâ etmekle yine @âhir-i bedene ve mebde™ine mun§arif
olduğu √asebiyle nab∂ı mu√arrik olan …uvvet ziyâde olur, onun için nevmin vasa†ında ve istimrâ-i †a¡âm katında nab∂ ¡a@îm olur.
Vasa†-ı nevmde istimrâ-i †a¡âm katında …uvvetin ziyâde olduğunun bir
vechi dahi budur ki vasa†-ı nevmde ha∂m olunan πıdâ bedeni ve mizâcı
tes«în eder ve damarları dahi o ha∂m olmuş πıdâ yumuşatıp telyîn eder ve
lâ-ma√âle nab∂ …avî ve âlet müsâ¡id olur lâkin nab∂ın sür¡at ve tevâtürü
ke&îren ziyâde olmaz, zîrâ πıdânın îcâb eylediği sü«ûnet sükûnet-i nevmin
tebrîdi ile mu¡tedile olur ve o mu¡tedil sü«ûnet nab∂da sür¡at ve tevâtürü
îcâb eylemez ve îcâb eylediği sü«ûnet-i zâideyi tervî√e nab∂ın ¡a@îm olması
kifâyet eder meger ki nab∂ın ¡a@îm olmasına mâni¡-i â«er ola.
Bu ma√allde ¡Allâme’nin kelâmının zübdesi budur ki ¢ânûn’un nab∂
serî¡ ve mütevâtir olmaz demekten murâdı nab∂ mu¡tâd-ı …adîmi üzere olur,
nab∂ın sür¡at ve tevâtürü πıdânın tes«îni √asebiyle nevmde ziyâde olmaz,
zîrâ …arîben ≠ikr olunduğu üzere nevmde πıdâ √asebiyle √âdi& olan sü«ûnet
sükûnet ile mu¡tedile olmakla o mu¡tedile sü«ûnet mu¡tâddan ziyâde sür¡at
ve tevâtür îcâb eylemez. Ve bu ta…rîrden @âhir olur ki ¢ânûn’un “lâkin
nab∂ın sür¡at ve tevâtürünü ziyâde eylemez” dediğine §â√ib-i Kâmil tefrî¡
edip der ki belki nab∂ eb†a™ olur ve ke≠âlik nab∂ın tefâvütü eşedd olur
dediği «a†â ve √a……tan ¡udûl olur.258 Bu ≠ikr olunan a√kâm nevmin ortasının ve vasa†ının √ükmü idi.
258 “◊a……tan ¡udûl”ün vechi budur ki mu¡tâddan ziyâde sür¡at olmamak nab∂ın ba†î™
olmasını i…ti∂â eylemez, √âlet-i mu¡tâdesine rücû¡ etmek i…ti∂â eder, mu¡tâdı
serî¡ ise serî¡ olur, ba†î™ ise ba†î™ olur.
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Ve §â√ib-i ¢ânûn â«ir-i nevmin a√kâmına işâret edip der ki:
Kaçan nâimin nevmi mütemâdî olup uzasa yine nab∂ ∂a¡fa ¡avdet edip
∂a¡îf olur, zîrâ nevmin uzamasıyla √arâret-i πarîziyye mu«tenı… olup söner
ve nevm-i †avîlde olan fa∂la ile …uvvet mün∂aπı† olup sıkışır ve bu me≠kûrlardan …uvvete ∂a¡f ¡ârı∂ olur.
Ve nevmde fu∂ûl-i ke&îre olup …uvveti o fu∂ûl-i ke&îre ∂aπ† ve ta∂¡îf
eylediğinin vechi budur ki ya…a@ada fu∂ûl bir †araftan tekevvün edip ve
†araf-ı â«erden envâ¡-ı istifrâπât ile müte√allile olur, me&elâ riyâ∂et ile ve
sâir istifrâπât-ı ma√sûse ve πayr-i ma√sûse ile ta√allül eder ve ya…a@ada
ona binâen fu∂ûl çoğalıp …uvveti i∂¡âf eylemez. Nevm, ya…a@anın «ilâfı
üzere olur, nevmde ta√allül olmaz ve ha∂m ziyâde olup fu∂ûl çok olur ve
o fu∂ûl-i ke&îre √arâret-i πarîziyyeyi söndürür ve …uvveti sıkıştırır ve ∂a¡îfe
eder ve bu me≠kûrlar nab∂ın §aπîr olmasını ve nevmin ziyâde †avîl olmasını
îcâb eder.
¡Allâme §âhib-i Kâmil’den na…l eder ki §âhib-i Kâmil bu me≠kûrlara
tefrî¡ edip der ki vâcib olur ki nâim nevminin vasa†ında ha∂m-ı †a¡âm
eyledikten sonra î…â@ olunup uyandırıla tâ ki o nâim fu∂ûlünü bevl ve berâz
ile ve büzâ… ile ve mu«â† ile istifrâπ edip o fu∂ûlün ma∂arrat-ı ictimâ¡ından
necât bula.
Ve yine ¡Allâme, Câlînûs’a ¡azv edip der ki nâim olan kimse bi’l-cümle
ef ¡âlinde ma†rû√ ve mül…â olunmuş √iss ve √areketten «âlî olan meyyite
müşâbih olur ki mevtâ gibi o nâim fehm eylemez ve görmez ve işitmez ve
tefekkür dahi eylemez lâkin ha∂m ve istimrâda nâim, meyyite mu«âlif olur,
nâimin ha∂mı olur, meyyitte ha∂m olmaz. Kaçan nevm uzayıp ve va…t-i
ha∂m tecâvüz eylese o zamân meyyite ziyâde müşâbih olur, zîrâ onda ha∂m
dahi bulunmayıp meyyite müşâbeheti …aviyye olur. Bu ≠ikr olunan nab∂lar
imtilâ üzere olan nevmin evâili ve evâsı†ı ve evâ«irinin nab∂ları idi.
Ammâ nevm açlıkta ve cû¡ ve «avâ üzere olsa bâ†ında müctemi¡a ve
mu√te…ane olan √arâret-i πarîziyye ha∂m edecek πıdâ bulmamakla ru†ûbet-i πarîziyyeye teşebbü& ve ta¡allu… eder ve √arâret-i πarîziyyenin ru†ûbet-i πarîziyye ma†iyyesi ve merkebi olmakla ru†ûbet-i πarîziyyenin ≠ikr
olunan ta¡allu… ile no…§ânından √arâret-i πarîziyye dahi nâ…ı§a olup mizâc
bürûdet cânibine meyl eder ve o nevmde nab∂a ¡ârı∂ olan §ıπar ve bu†™ ve
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tefâvüt dâim olur ve sâ¡aten ba¡de-sâ¡atin o nab∂lar ziyâde olur ya¡nî §aπîrin
§ıπarı ve bu†™u ve mütefâvitin bu†™ ve tefâvütü ziyâde olur.
Ve ya…a@a için ya¡nî uykudan uyanan kimseler için dahi a√kâm-ı mütefâvite vardır. Kaçan nâim olan kimse kendi kendiye uyanıp bi-†ab¡ihi istî…â@
eylese o kimsenin nab∂ı tedrîcle ¡i@ama ve sür¡ate meyl ederek o nab∂ √âl-i
†abî¡îsine rücû¡ eder. Eger o nâim nevminden sebeb-i mefâcî™ ile ya¡nî §ay√a
ve ∂arbe ve rü™yâ-yı hâile mi&lli nesneler ile def¡aten uyansa o kimsenin
nab∂ına uyandığı gibi fetret ¡ârı∂ olur, zîrâ o mefâcî sebeb ile rû√ münhezim olup dağılır ve inhizâm √asebiyle nab∂ı ta√rîk edecek …uvvet …alîl olup
fetret ¡ârı∂ olur. Ve zamân-ı fetret mün…a∂î olduktan sonra o münhezim
olan ervâ√ cem¡ olup bir nab∂-ı ¡a@îm ü serî¡ ü mütevâtir ¡avdet eder lâkin o
nab∂-ı ¡âidin irti¡âşa mâil i«tilâfı olur, zîrâ fetret √asebiyle √arâret bâ†ında
bir müddet ta¡dîl olunmamakla mu√tedde olur ve onun için †abî¡at nab∂ı
√arekete …asr eder ve √areket-i …asriyyede sür¡at ve ilhâb olmakla o √areket
min-πayri irâdetin olan mürte¡işin √areketi gibi olur ve mu«telif olur. Ve
ke≠âlik bi-√asebi’l-fetret ¡ârı∂ olan √arâretin i√tidâdını def¡ için def¡aten ve
baπteten …uvvet nab∂a müteveccih olmakla def¡aten müteveccih olan [78a]
…uvvetten nab∂ mürte¡iş olur lâkin o irti¡âş ile olan nab∂ mütemâdî olup
zamânı ke&îr olmaz belki az va…tte yine i¡tidâle ¡avdet eder onun için ki o
nab∂ın sebebi her ne …adar sebeb-i …avî gibi olur ise o sebebin &ebâtı olmaz,
az va…tte o sebeb zâil olur, zîrâ †abî¡at o √âdi& olan ∂arbe ve rü™yâ-yı hâile
mi&lli nesnelerin &ebâtı olmayıp ve rû√un inhizâmını îcâb eylemediğini tîz
fehm eder ve rû√u sür¡at ile cem¡ edip az va…tte √arâretin i√tidâdını def¡
edip nab∂ı ta¡dîl eder ve irti¡âş-ı nab∂ı izâle eder.
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-A√kâmı Nab∂ı’r-Riyâ∂eti
Riyâ∂etin envâ¡-ı ke&îresi vardır, fenn-i &âli&in ta¡lîm-i &ânîsi fa§l-ı &ânîsinde mufa§§alen ≠ikri gelir. Ve bi’l-cümle ervâ√ı ta√rîk edip ve √arâret-i
πarîziyyeyi in¡âş ve i&âre eden nesne riyâ∂et olur ve o riyâ∂etin ifrâ†ı ve
tefrî†i ve beynehümâda mu¡tedili olur.
Ve riyâ∂et-i mu¡tedilenin evâilinde nab∂ ¡a@îm ve …avî olur √ârr-ı πarîzînin ziyâde olduğuna binâen, ke≠âlik ibtidâ-i riyâ∂et-i mu¡tedilede nab∂
cidden serî¡ ve mütevâtir olur, zîrâ √areket-i riyâ∂iyyeden √âdi& olan √arâret
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ifrâ† üzere olmakla tervî√e √âcet ziyâde olur. Ve eger riyâ∂et-i mu¡tedilenin
zamânı †avîl ve müddeti dâime olur ise veyâ«ûd riyâ∂et ¡anîfe olup cidden
şedîde olur ise …uvvetin îcâb eylediği nab∂ın ¡i@amı ve …uvveti zâil ve
bâ†ıl olup nab∂ ∂a¡îf ve §aπîr olur √ârr-ı πarîzînin in√ilâli √asebiyle; lâkin
o nab∂ ∂a¡îf ve §aπîr ve serî¡ ve mütevâtir olur, zîrâ ≠ikr olunan riyâ∂etlerde √arâret müştedde olmakla tervî√e i√tiyâc ziyâde olur ve ∂a¡f-ı …uvvet
√asebiyle nab∂ ¡a@îm olmaz. Ve nab∂-ı §aπîr ü ∂a¡îf o √âcet-i müşteddeyi
def¡ eylemez ve lâ-ma√âle def¡-i √âcet için nab∂da sür¡at ve tevâtür olur.
Ve o nab∂lara sür¡at ve tevâtür √udû&undan sonra o riyâ∂etlerden …uvvetin
∂a¡fı ziyâde oldukça sür¡at nâ…ı§a ve tevâtür-i zâide ek&er olur, zîrâ sür¡atte
…uvvet min-vechin …aviyye olmak lâzım olur ve tevâtürde …uvvet-i ∂a¡îfe
dahi ¡amel ve te™&îr eder. Ve eger riyâ∂et dâim olup …uvveti hezm ve perîşân
eder ise ∂a¡f ve şiddet-i tevâtür √asebiyle nab∂ â«irü’l-emr nemlî olur. Eger
∂a¡f ifrâ† üzere olup …uvveti is…â† ve ¡a†ab ve helâke o kimseyi ta…rîb eder
ise o ∂a¡f bi’l-cümle in√ilâllerin işlediği ef¡âli işleyip ifrâ† üzere ∂a¡fı îcâb
eden riyâ∂et ile nab∂ dûdî olur ve nab∂-ı dûdîyi dahi ∂a¡f ve §ıπara mu…ârin
olan tefâvüt ve bu†™a ta§yîr eder ve ulaştırır.
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-A√kâmı Nab∂ı’l-Müsta√immîne
¡Allâme der ki isti√mâm dört vech ile olur: yâ mâ-ı ¡a≠b ile ya¡nî tatlı su
ile olur veyâ«ûd isti√mâm πayr-i ¡a≠b ve mâli√ su ile olur. Ve bu iki nev¡
sudan her birisi yâ √ârr olur veyâ«ûd bârid olur. Ve bu ikiyi ikiye ∂arbdan
dört vech √â§ıl olur. Lâkin √ârrın √arâreti ve ta√lîli yâ ifrâ† üzere olur
veyâ«ûd ifrâ† üzere olmaz. Pes bu a…sâmdan her birinin a√kâm-ı ma«§û§ası
vardır ve o a√kâmları ¢ânûn §â√ibi beyân edip der ki:
İsti√mâm yâ mâ-ı √ârr ile olur veyâ«ûd mâ-ı bârid ile olur:
Mâ-ı √ârr ile olan isti√mâm evvel-i emrinde ya¡nî o isti√mâmın ta√lîli
ifrâ† üzere olmazdan mu…addem …uvvet ve √âcetin vücûdu zamânında
mevcûd olan nab∂ları îcâb ve î…â¡ eder ya¡nî o isti√mâm evvel-i emrinde
nab∂-ı ¡a@îmi îcâb eder. Ammâ √ammâmda ziyâde mek& edip ta√lîli ziyâde
ve ifrâ† üzere olur ise nab∂ ∂a¡îf olur.
Câlînûs der ki o ta√lîl √asebiyle ∂a¡îf olan nab∂ §aπîr ve ba†î™ ve mütefâvit
olur. Ve Câlînûs’un “o nab∂ ∂a¡îf ve §aπîr olur” dediği ma…âli ¡ale’l-ı†lâ…a
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müsellem ve §a√î√ olur lâkin “o nab∂ ba†î™ ve mütefâvit olur” dediği kelâmı
taf§île mu√tâc olur, zîrâ mâ-ı √ârrda iki √ükm vardır, o iki √ükmün biri
mâiyyetin √ükm-i a§lîsidir ki o √ükm-i bürûdettir ve √ükm-i â«eri mâiyyetin
√arâret-i fi¡liyyesinin √ükmüdür ki o √ükm-i sü«ûnettir ve √ükm-i ¡ara∂îdir.
Pes mâ-ı √ârr ile isti√mâm bâ†ın-ı bedeni tes«în eylese gâhca o sü«ûnet
bâ†ın-ı bedende mek& edip mütemâdî olur ve ba¡∂ı kerre †abî¡at-ı a§liyyesi
πalebe edip sü«ûnet-i ¡ara∂iyyesi mek& eylemez, serî¡an bürûdet-i a§liyye
@âhir olur. Eger sü«ûnet dâim olup bir müddet mek& eder ise nab∂ serî¡ ve
mütevâtir olur, Câlînûs’un ba†î™ ve mütefâvit olur dediği §a√î√ değildir. Ve
eger sü«ûnet-i ¡ara∂iyye ¡ale’l-fevr zâil olup bürûdet-i a§liyye ¡avdet eder
ise o zamân nab∂ ba†î™ ve mütefâvit olur ve Câlînûs’un …avli §a√î√ olur. Ve
eger müsta√immde olan sü«ûnet-i ¡ara∂iyye ifrâ† üzere …uvveti ta√lîl edip
ve ona binâen müsta√imm πaşye mu…ârib olur ise o zamân dahi nab∂ ba†î™
ve mütefâvit olur.
Ve mâ-ı bârid ile müsta√imm olan kimsenin dahi iki √âli olur, zîrâ mâ-ı
müsta√immin ne√âfet ve …a∂âfetine ve mânın şiddet-i bürûdetine binâen
bâ†ına nüfû≠ edip müsta√immin @âhiri ve bâ†ını ma¡an yâ bârid olur yâ«ûd
müsta√imm la√îm ve mânın bürûdeti mu¡tedil olduğuna binâen bâ†ına
bürûdet nüfû≠ eylemeyip @âhiri bârid ve bâ†ını √ârr olur. Eger bürûdet
müsta√immin bâ†ınına nüfû≠ edip πâi§a olur ise o müsta√immin nab∂ı ∂a¡îf
ve §aπîr olup bu†™ ve tefâvüt √âdi& olur. Ve eger o bürûdet müsta√immin
bâ†ına πâi§a ve dâ«ile olmayıp bâ†ını sü«ûnet-i a§liyyesi üzere bâ…î kalır
ise ve mâ-ı bârid ile isti√mâm ve iπtisâlden mesâmmât-ı beden münsedde
olmakla bâ†ında √arâret müctemi¡a olur ise …uvvet ziyâde olup nab∂ ¡a@îm
olur ve nab∂ın sür¡at ve tevâtürü no…§ân üzere olur. Bu ≠ikr olunan a√kâm
mâ-ı bârid ile müsta√imm olanların ve ke≠âlik √arâret-i ¡ara∂iyye ile √ârr
olan mâ ile müsta√imm olanların nab∂ının a√kâmı idi.
Ammâ miyâh-ı √am™et259 ve πayr-i ¡a≠be miyâh ile ya¡nî menba¡ından
√ârr olduğu √âlde @uhûr eden kibrîtiyye ve zâciyye ve şebbiyye mi&lli sular
ile isti√mâm edenlerin nab∂ları a√kâmı budur ki o sular arasından şebbiyye
mi&lli müceffif olan sular ile isti√mâm nab∂da §alâbet i√dâ& edip nab∂ın
¡i@amı no…§ân olur ve miyâh-ı √am™et beyninden kibrîtiyye mi&lli müsa««in
259 ¡Örf-i e†ıbbâda “miyâh-ı √am™et” menba¡ından sü«ûnet üzere «urûc eden sulardır.
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olanlar ile isti√mâm nab∂ın sür¡atini ziyâde eder lâkin kibrîtiyye mi&lli
müsa««in su ile isti√mâm …uvveti ta√lîl eder ise o zamân müfri†ü’l-√arâret
mâ-ı √ârr ile isti√mâma tefrî¡ eylediğimiz nab∂lar √âdi& olur ya¡nî nab∂
∂a¡îf ve §aπîr ve ba†î™ ve mütefâvit olur.
Mesî√î der ki bi’l-cümle miyâh-ı √am™et tecfîfte müşâriklerdir, ona
binâen cümlesi §alâbet i√dâ& ederler lâkin o cümleden ziftî ve kibrîtî ve
mâli√ olanları «â§§aten §alâbet ile ma¡an sür¡at-i nab∂ i√dâ& eder ve şebbî
olanları fa…a† §alâbet i√dâ& eder, sür¡at i√dâ& eylemez.
¡Allâme der ki Mesî«î‘nin miyâh-ı √am™et bi’l-cümle mûcib-i §alâbet
olur dediğine ¢ânûn’un miyâhı iki …ısma ta…sîm edip bir …ısmı müceffif ve
bir …ısmı müsa««indir dediği müsâ¡id olmaz, Allâhu ta¡âlâ a¡lem.
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Nab∂ı‘l-»â§§ı Bi‘n-Nisâi ve
Hüve Nab∂u’l-◊abâlâ
Gebe hatunların tervî√e i√tiyâcları şedîd ve ziyâde olur, zîrâ gebe hatunun istinşâ… eylediği nesîmde ve havâda iki nefs ve iki nesîme müşterek
olurlar. Evvel istinşâ… olunan nesîm ve havâ ile hem veled ve hem veledin
anası √arâretlerini ta¡dîl ederler, ke-enne o gebe hatunun istinşâ…ı ya¡nî
…albinin ve nab∂ın √areketleri ile ce≠b-i nesîm eyledikleri iki kimsenin iki
√âcetlerini def ¡ için olmuş gibi olur velâkin …uvvet ziyâde olmaz, o gebe hatunun √âmil olması …uvveti ta…viye eylemez ve …uvveti ta…viye eder bir nesneyi
dahi i√dâ& eylemez belki o hatunun √âmil olması ile ancak nesîme ve havâya
i√tiyâc ziyâde olur ve nesîme i√tiyâc ziyâde olmadan [78b] …uvvet dahi ziyâde
olmak lâzım gelmez. Ve o hatun gebe olmakla …uvveti ziyâde olmadığı gibi o
hatunun evvelâ olan …uvveti dahi ziyâde nâ…ı§ olmaz belki √amlin &i…ali √asebiyle √âdi& olan mi…dâr-ı yesîr ∂a¡f …adar …uvvet nâ…ı§a olur,260 binâen ¡aleyh
o √ublânın nab∂ının √ükmü …uvveti mütevassı†a ve tervî√e √âceti şedîde olan
kimsenin nab∂ı √ükmünde olup ¡a@îm ve serî¡ ve mütevâtir olur.
Ammâ o √âmil olan hatunun …uvveti …uvvet-i mütevassı†a olduğu onun
içindir ki …arîben ≠ikr olunduğu üzere √amlin &i…alinden …adr-i yesîr o
260 Ve …uvvetin mi…dâr-ı yesîr ∂a¡fı ◊avincî katında onun içindir ki gebe hatunun
πıdâsı tevzî¡ olunup cenîne o πıdâdan bir sehm ¡âid olmakla hatunun πıdâsına
no…§ân terettüb eder.
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√âmile ∂a¡f ¡ârı∂ olur ve ∂a¡f-ı yesîre mu…ârin olan …uvvet mütevassı†a
olur, …aviyye olmaz. Ve √âcetin şedîde olduğu onun içindir ki gebe hatunun
nesîme i√tiyâcı iki şa«§ın i√tiyâcı me&âbesinde olur, biri cenîn ve bir â«eri
cenînin vâlidesi olur. Ve √âcetin iştidâdı ile …uvvet-i mütevassı†a nab∂ı
¡a@îm kıldığı onun içindir ki √âcetin ziyâde olması …uvveti ziyâde inbisâ†a
√aml eder ve …uvvet her ne mi…dâr mütevassı†a ise bi’l-cümle şiryânı bas†a
müteveccihe olmakla nab∂ı ta¡@îme …avî olur. Ve bu ≠ikr olunan cumhûr
me≠hebidir.
Ammâ İmâm ¢arşî ≠âhib olur ki ziyâde √âcet ile nab∂ın ¡a@îm olduğu
onun içindir ki √âcetin ziyâde olduğu √arâretin ziyâde olduğu √asebiyle
olur ise ziyâde √arâret ile ervâ√ ta«al«ul edip şiryânı temdîd etmekle nab∂
¡a@îm olur lâkin gebe olan hatunda şiddet-i √âcet √arâret √asebiyle olmayıp belki nefsin iki olması ile olmakla ervâ√ müte«al«ile olmaz ve …uvvet-i
mütevassı†a dahi nab∂ı ta¡@îme …avî olmaz deyip gebe olan hatunların
nab∂ı ¡a@îm olduğunu ¢arşî inkâr eder.
Ve Mesî√î der ki «ublânın nab∂ı beşinci ayda ¡a@îm olur √arâret ziyâde
olup …uvvet ve âlet √âl-i †abî¡îsi üzere olmak √asebiyle ve gebe hatunların
nab∂larının sür¡at ve tevâtürü iki nefsi tervî√e √âcet için olur.
¡Allâme der ki kaçan cenîn ve √aml büyüse ve √aml için olan müddet-i
mu¡ayyeneyi261 tecâvüz eylese √amlin büyüklüğü √asebiyle …uvvete ziyâde
∂a¡f gelip …uvvet nab∂ı ta¡@îme …avî olmaz lâkin §aπîr ve serî¡ ve mütevâtir
261 Ma¡lûm buyurula ki e…all-i müddet-i √aml altı ay olur ve ek&er-i müddet-i √aml
iki sene olur. ◊anefî katında iki seneyi ednâ va…t tecâvüz eylemez. Ley& bin Sa¡d
el-Fehmî katında ek&er-i müddet-i √aml üç sene olur, Şâfi¡î katında dört sene
olur ve Zührî katında yedi sene olur. Bu i«tilâf ek&er-i müddet-i √aml olur, ammâ
e…all-i müddette i«tilâf ma¡rûf değildir. ◊a∂ret-i Meryem √a……ında ¡alâ-…avlin
ـ
 ـ כ ــאrivâyeti bu me≠kûra münâfî değildir, zîrâ «ârı…-ı ¡âde olmak üzere
&âbit olan nesneler …avâ¡id-i şer¡e «alel vermez. Ve müddet-i √amlin ek&eri ile
e…alli arasında bir müddet dahi vardır ki ek&eriyyâ va∂¡-ı √aml o müddette olur.
¡Allâme‘nin müddet-i mu¡ayyene” dediğinden murâdı o müddettir ki o müddet
dokuz aydan ¡ibârettir, sekizinci ayda doğan sağ kalmaz. Ve ehl-i nücûm derler
ki sebebi budur ki sekizinci ayda o √amlin müdebbiri Zu√al olmakla cenîn câmid
me&âbesinde olur. Ve ehl-i şer¡den ba¡∂ılar derler ki ¡alâ-…avlin ¡Îsâ ¡aleyhi‘sselâm o ayda doğmakla bâ…îlerin sağ kalmaması ona mu¡cize olur. Ve bu a…
vâl insân √a……ında olur, sâir √ayvândan fîlin müddet-i √amli on bir senedir. Ve
mu…îmârûs derler bir √ayvân vardır ki yevm-i vâ√idde hem doğar ve hem
ta¡ayyüş eder ve hem doğurur ve hem ölür, cümlesi yevm-i vâ√idde tamâm olur.
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olup sür¡at ve tevâtür evvel-i √amlden va∂¡ olunca mütemâdî olur ve o sür¡at
ve tevâtür …uvvetin ziyâde olduğundan olmaz belki ∂arûret √asebiyle olur.
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Nab∂ı‘l-Evcâ¡ı
Veca¡ın nab∂ı taπyîri üç emrin biri ile olur:
Evvelkisi veca¡-ı şedîddir, zîrâ veca¡-ı şedîde …uvvet mu…âvemet edip
nab∂dan ≠ühûl eder ve ≠ühûlden taπayyür √â§ıl olur.
Ve ikincisi veca¡ın ¡u∂v-ı re™îste olması ile olur, ¡u∂v-ı re™îste olan mu†la…
an veca¡a …uvvet müteveccihe olup nab∂dan meşπûl olur.
Ve üçüncüsü müddet-i veca¡ın †ûlü ve ziyâde olması olur, zîrâ izdiyâd-ı
müddet-i veca¡ …uvvete kelâl ve †ab¡a melâl verip nab∂ ∂a¡f ve «umûle
taπayyür eder.
Pes veca¡ evvel-i √udû&unda …uvveti mu…âvemete ve müdâfa¡aya tehyîc
ve ta√rîk eder ve √arâreti ilhâb ve iş¡âl eder, binâen ¡aleyh evvel-i emrde o
veca¡ nab∂ı ¡a@îm ve serî¡ eder ve tefâvütü dahi şedîde ve ziyâde eder onun
için ki o √arâret-i zâideyi tervî√e ve √âceti …a∂âya nab∂-ı ¡a@îm ü serî¡ kifâyet edip tevâtür-i nab∂a …a†¡â √âcet kalmamakla tefâvüt-i nab∂ eşedd olur.
Kaçan veca¡ vücûh-ı &elâ&eden biri ile ya¡nî şiddet ve †ûl-i müddet ve ¡u∂v-ı
re™îste olması vechlerinden biri ile …uvvete nikâyede ve ı∂rârda mübâlaπa
eylese tenâküs ve terâcu¡u a«≠ edip ¡i@am ve sür¡ati fa…d ve terk eder ve
o ¡i@am u sür¡at-i metrûkelere evvelâ şiddet-i tevâtürü «alîfe eder √attâ o
tevâtürün şiddeti √asebiyle nab∂ serî¡ ta√ayyül olunur sonra nab∂ §aπîr olur
ve ondan sonra dûdî ve sonra nemlî olur. Ve eger bu nab∂lara mü™eddî
olan veca¡ dahi ziyâde olup ∂a¡fı ziyâde olur ise tefâvüt ziyâde olup helâke
mü™eddî olur.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fî-Nab∂ı‘l-Evrâmi
¡Allâme der ki verem yâ √ummâyı îcâb eder yâ«ûd verem √ummâyı îcâb
eylemez. Bu iki vechin her birisi yâ veca¡ı îcâb eder veyâ«ûd îcâb eylemez.
Pes bu dört …ısmdan veca¡ ve √ummâdan hîç birini îcâb eylemeyen verem
o veremden ba¡îd olan şiryânın nab∂ını taπyîr eylemez. Me&elâ verem
yed-i yümnâda olsa veca¡ ve √ummâsı olmayan o verem yed-i yüsrânın
nab∂ını taπyîr eylemez lâkin yed-i yümnâda olan o verem yed-i yümnâda
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olan nab∂a …arîb olur ise o zamân ≠ikr olunan verem temdîdi √asebiyle
nab∂ı taπyîr eder ve mev∂i¡-i nab∂dan verem ba¡îd olur ise o verem nab∂ı
taπyîr eylemez her ne …adar verem ile mev∂i¡-i nab∂ ¡u∂v-ı vâ√idde olur ise,
me&elâ sağ †arafta ketif cânibinde ¡a∂udun †araf-ı va√şîsinde olan verem
yed-i yümnânın nab∂ını taπyîr eylemez.
Ve bu ≠ikr olunan dört …ısmlardan §â√ib-i ¢ânûn yalnız √ummâyı ve
yalnız veca¡ı îcâb eden veremlerden ≠ikr edip dedi:
Evrâmdan ba¡∂ısı √ummâyı i√dâ& eder onun için ki o veremin √acmi
¡a@îm ve ziyâde olur veyâ«ûd o verem ¡u∂v-ı şerîfte olur ve bu iki §ûrette
her birinde √ummâ lâzım olur.
¡Allâme der ki bu ta…sîmde olan √a§r §a√î√ olmaz, zîrâ bâ†ında olan
verem her √âlde √ummâyı îcâb eder, her ne …adar a¡∂â-i bâ†ıneden olup
müteverrim olan ¡u∂vun veremi ¡a@îm ve ma√all-i verem ¡u∂v-ı şerîf olmaz
ise dahi. Ve ke≠âlik a¡∂â-i şerîfede olan veremin veyâ«ûd √acmi ziyâde olan
veremin cümlesi mûcib-i √ummâ olmaz belki o veremler √ârre olur ise o
va…tte √ummâyı îcâb eder. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve √ummâyı îcâb eden verem bi’l-cümle bedende olan nab∂ı taπyîr eder
lâkin her vechle taπyîr eylemez belki √ummâya ma«§û§ olan nab∂a nab∂-ı
†abî¡îsini taπyîr eder. ◊ummâ ba√&inde √ummâya ma«§û§ olan nab∂ı biz
beyân eyleriz.
¡Allâme‘nin ta§rî√ eylediği üzere o √ummâya ma«§û§ olan nab∂ nab∂ın
sür¡atte olan i«tilâfı olur. Mesî√î der ki √umâya ma«§û§ olan nab∂,
√areketin iki †arafı √areketin vasa†ından ve ortasından serî¡a olan nab∂dır
ve √ummâ-ı yevmde √areket-i inbisâ† esra¡ olur ve √ummâ-ı ¡afinde √areket-i in…ıbâ∂ esra¡ olur.
İbn Mu†rân Bostânu’l-E†ıbbâ ismiyle müsemmâ olan kitâbında der ki
bi’l-cümle √ummâ «âlî olmaz ki √ummâda yâ √arâret mâddeden πâlib ve
ek&er olur veyâ«ûd mâdde √arâretten πâlib ve ek&er olur veyâ«ûd ke&rette
ikisi müsâvî ve berâber olur. Eger √arâret aπleb olup o πâlib olan √arâreti
ta¡dîle √âcet ziyâde olur ise o √ummâda olan nab∂ın √areket-i in…ıbâ∂iyyesinin â«iri ve √areket-i inbisâ†iyyesinin evveli esra¡ olur ve sâir eczâlarında
o mi…dâr sür¡at olmaz. Eger √ummânın mâddesi √arâret üzere πâlibe olur
ise o √ummâda olan nab∂ın √areket-i inbisâ†iyyesinin â«iri ile √areket-i
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in…ıbâ∂iyyesinin evveli mâ-¡adâ cüz™lerin √areketinden esra¡ olur. Ve eger
mâdde ve √arâret √ummâda berâber olur ise o √ummâda iki √ükm müctemi¡ olup √areket-i inbisâ† ve √areket-i in…ıbâ∂dan her birinin evvelleri ve
â«irleri vasa†larından esra¡ olur, √ârre olan sersâmın √ummâsında nab∂
bu vech ile müteπayyir olur. Ve her √ummâda ≠ikr olunan vücûh ile taπayyür-i nab∂ vâcib olur, √ummâ vech-i â«er ile taπayyür-i nab∂ı îcâb eylemez
meger ki √ummâ ile ma¡an veca¡ ola.
¢ânûn’da √ummâ ile veca¡ın ictimâ¡ı veyâ«ûd ikisinden dahi veremin
«ulüvvü √ükmleri beyân olunmadı onun için ki verem √ummâ ve veca¡dan
cemî¡an «âlî olsa nab∂ külliyyen müteπayyir olmaz ve √ummâ ile veca¡ cem¡
olan verem nab∂ının √ükmü yalnız veca¡ veyâ«ûd yalnız √ummâyı îcâb eden
veremin √ükmünden münfehim olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Bu ≠ikr olunan a√kâm evrâmdan yalnız mûcib-i √ummâ olan veremin
√ükmü idi.
Ve yalnız veca¡ı îcâb eden veremin √ükmü budur ki √ummâyı îcâb eylemeyen verem mev∂i¡-i veremde olan nab∂ı bi’≠-≠ât taπyîr eder ve mev∂i¡-i
veremden mâ-¡adâ ma√allerde olan a¡∂ânın nab∂larını √ummâyı i√dâ& eylemeyen verem bi’≠-≠ât taπyîr eylemez belki o verem veca¡ i√dâ& edip veca¡-ı
nab∂ı taπyîr etmekle bi’l-¡ara∂ verem ma√all-i veremden mâ-¡adâ bedende
olan ma√allerin nab∂ını taπyîr eder, zîrâ veca¡ ∂a¡f-ı …uvvete mü™eddî
olmakla nab∂a taπayyür ¡ârı∂ olur ve veca¡ın işlediği fi¡l bi’l-¡ara∂ veremin
fi¡li olur.
Ve §â√ib-i [79a] ¢ânûn nab∂ın taπayyürünü mûcib olan veremi ta…sîm-i
â«er ile beş …ısma ta…sîm edip der ki:
Nab∂ı muπayyir olan verem «âlî olmaz ki o veremin nab∂ı taπayyürü
veremin yâ nev¡i ile olur veyâ«ûd va…ti ile olur veyâ«ûd veremin mi…dârı
ile olur veyâ«ûd verem ma√all-i nab∂da olmakla bi’≠-≠ât nab∂ı taπyîr eder
veyâ«ûd veremin nab∂ı taπyîri bi’l-¡ara∂ olup taπayyür-i nab∂ vereme tâbi¡
ve lâzım olur.
Ammâ bi-nev¡ihi nab∂ı taπyîr eden verem verem-i √ârrdır, zîrâ verem-i
√ârrın nev¡i nab∂ı minşâriyyete ve irti¡âd ve irti¡âşa ve sür¡at ve tevâtüre
taπyîr ve ta√vîl eder. Eger verem ¡u∂v-ı ¡a§abânîde olur ise veyâ«ûd mâdde-i veremden ¡ufûnet ve nu∂cda mu«telif olan bir şey™ şiryâna nüfû≠ edip
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şiryânın cirmi mu«telifü‘l-eczâ olur ise o vereme nab∂-ı minşârî lâzım
gelir. Ve eger minşâriyyete mu¡ârı∂ bir sebeb-i müfri† olur ise me&elâ veremin ¡u∂v-ı ra†bda vu…û¡u gibi, o minşâriyyet bâ†ıl olup o sebeb-i müb†ıl îcâb
ve i…ti∂â eylediği nab∂ı minşâriyyete «alîfe eder, me&elâ mi&âl-i me≠kûrda262
nab∂-ı leyyin nab∂-ı §ulb ü minşârî ma…âmına …âim olup «alîfesi olur
lâkin verem-i √ârrda nab∂ dâimâ mürte¡id ve serî¡ ve mütevâtir olur. Ve
bu üç nab∂ verem-i √ârrın dâimâ lâzımı olup bi-sebebin mine‘l-esbâb …a†¡â
münfekk olmaz ve nitekim ba¡∂ı esbâb nab∂ın minşâriyyetini men¡ eylediği
gibi ba¡∂ı esbâb dahi vardır ki nab∂ın minşâriyyetini ziyâde eder.
Mesî√î der ki nab∂ın minşâriyyetini külliyyen ib†âl eder sebeb olmaz
belki ba¡∂ı sebeb vardır ki minşâriyyet o sebeb ile «afî olur. Ve Mesî√î bu
da¡vâsını Câlînûs’un kelâmıyla istidlâl edip i&bât eder.
Ve verem-i leyyin nab∂ı mevcî eder.
¡Allâme, Şey«‚in bu kelâmını beyânda beş vech ≠ikr edip beşinci vechte
der ki verem-i leyyini olan kimse ke&îrü‘n-nevm olup sükûn ve de¡aya mu√ibb
ve mâil olur ve bu fi¡ller ile ru†ûbet πalebe edip mevciyyet minşâriyyete
πalebe eder.
Eger mâddî olan verem-i leyyin cidden bârid olur ise o verem nab∂ı
ba†î™ ve mütefâvit eder. Ammâ verem-i §ulb ya¡nî mâdde-i sevdâviyyeden
√âdi& olup §alâbet ve sa…îrûs tesmiye olunan verem nab∂ın minşâriyyetini
ziyâde eder. Ammâ o verem ki mâddesini cem¡ edip «urâc olsa o «urâc
nab∂ı minşâriyyetten mevciyyete §arf eder, zîrâ «urâc cem¡-i midde eyledikte o «urâca ter†îb ve telyîn tâbi¡ler olur ve ru†ûbet ve lînet minşâriyyetten
nab∂ı §arf edip mevcî eder ve ke≠âlik «urâc cem¡-i midde eyledikte i«tilâf-ı
nab∂ı ziyâde eder. Ammâ o «urâc nab∂ın sür¡at ve tevâtürünü ek&er-i √âlde
teskîn ve ta«fîf eder, zîrâ «urâcın mâddesi nu∂c buldukta √arâret sâkine
olur ve tervî√e √âcet …alîle olup tevâtür ve sür¡at «afîf olurlar. Bu ≠ikr olunan a√kâm veremin nev¡i √asebiyle olan a√kâm-ı nab∂ idi.
Ammâ veremin ev…ât-ı erba¡ası ya¡nî va…t-i ibtidâ ve va…t-i tezeyyüd ve
va…t-i intihâ ve va…t-i in√ı†â† √asebiyle nab∂ın taπayyürünün beyânı budur ki:
Verem mâdâm ki va…t-i tezeyyüdde oldukça o veremin nab∂ının minşâriyyeti ve sâir nab∂ları §alâbet ve irti¡âd ve irti¡âş ve sür¡at ve tevâtürü tezey262 Mi&âl-i me≠kûrdan murâd veremin ¡u∂v-ı ra†bda olmasıdır.
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yüd üzere olurlar 263 ve o veremin dâimâ §alâbeti tezeyyüd eder. Veremde
olan temeddüd-i zâid √asebiyle ve veca¡ √asebiyle irti¡âd dahi ziyâde olur.
Ve kaçan verem va…t-i intihâya …arîb olsa veremin bi’l-cümle a¡râ∂ı
tezâyüd eder lâkin …uvvete tâbi¡a olan ¡ara∂lar ziyâde olmaz ve …uvvete
tâbi¡ olan nab∂ dahi ziyâde olmaz belki ∂a¡îf olur ve ∂a¡fı √asebiyle nab∂-ı
¡a@îm §ıπara taπayyür etmekle sür¡at ve tevâtür ziyâde olur.
Ve kaçan va…t-i intihâ mütemâdî olup intihânın ibtidâsı mürûr eylese
va…t-i intihânın evvelinde olan sür¡at bâ†ıla olur …uvvetin su…û†u √asebiyle.
Kaçan zamân-ı intihâ mürûr edip verem va…t-i in√ı†â†a bâliπ olsa ve
verem münfecir ve mâdde ta√allül eylese o zamân nab∂ …avî olur veremden olan &i…al zâil olduğundan ve nab∂ın irti¡âdı dahi «afîf olur, zamân-ı
in√ı†â†ta veca¡ «afîf olup inficâr √asebiyle temdîd dahi «afîf olduğundan.
Nefs-i ¢ânûn’da veremin ev…ât-ı erba¡asından zamân-ı ibtidânın √âlinin nab∂ı beyân olunmadı lâkin ¡Allâme onu dahi beyân edip dedi: Evrâm-ı
√ârrenin ibtidâ zamânında nab∂ın minşâriyyeti …alîle ve §alâbet dahi …alîle
olur ve bu vechi §â√ib-i Kâmil i«tiyâr etmiştir. Lâkin Câlînûs der ki verem-i
√ârrın evvel-i √udû&unda nab∂ ¡a@îm ve …avî ve serî¡ ve mütevâtir olur. Ve
¡Allâme, Câlînûs’un “evvel-i √udû&undan” murâdı verem-i √ârrın zamân-ı
ibtidâsı değildir belki verem-i √ârrın @uhûrunun evveli murâd olur ki o
evvel-i @uhûr zamân-ı tezeyyüdün ibtidâsı olur diye Câlînûs’un kelâmını
@âhirinden §arf edip kelâm-ı evveli i«tiyâr eder ve bu bâbda eb√â&-ı ke&îre
îrâd eder. Ve bu ta…rîr üzere İbn Cümey¡‘in Ten…î√-i ¢ânûn’da evrâm-ı
√ârrenin evvel-i √udû&unda √âdi& olan nab∂ı Câlînûs îrâd eylemiş iken
Şey«-i Re™îs o vechi ¢ânûn’da ≠ikr etmeyip icmâl eyledi diye îrâd eylediği i¡tirâ∂ı vârid olmaz, zîrâ evvel-i √udû&ten Câlînûs’un murâdı zamân-ı
tezeyyüdün ibtidâsı idi. ¢ânûn’da zamân-ı tezeyyüdün ibtidâsının nab∂ları
vech-i mu√arrer üzere beyân olundu. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme. Ve bu ≠ikr
olunan a√kâm evrâmın bi-√asebi’l-ev…ât nab∂ları a√kâmı idi.
Ammâ evrâmın bi-√asebi’l-mi…dâr a√kâmı budur ki veremin √acmi her
ne mi…dâr ¡a@îm olsa o veremin îcâb eylediği nab∂lar ziyâde olur ve her
263 Va…t-i tezeyyüdde ta¡dâd olunan nab∂lar dahi tezeyyüd eder dediğimizden fehm
olunur ki o nab∂ların evvel-i √udû&u zamân-ı ibtidâda olur ve zamân-ı ibtidâ
müddet-i …alîle olmakla ibtidâda olan nab∂ın a√kâmını beyânda Şey«-i Re™îs işâret ile iktifâ eyledi diye ¡Allâme i¡ti≠âr eyledi.
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ne …adar veremin √acmi no…§ân ve …alîl ve §aπîr olsa o mi…dâr ≠ikr olunan
nab∂ no…§ân üzere olur.
Ammâ veremin ma√alli ve ¡u∂vu √asebiyle nab∂ın taπayyürünün beyânı
budur ki:
Eger verem ¡u∂v-ı ¡a§abânîde olur ise nab∂ §alâbette ve minşâriyyette
ziyâde olur.
Eger verem ¡u∂v-ı ¡ır…îde olur ise ya¡nî damarları ke&îr olan ¡u∂v-ı
la√mîde olur ise nab∂ ¡a@îm olur ve i«tilâfı ke&îr olur «u§û§an ki †ı√âl ve
riye gibi müteverrim olan ¡u∂v-ı la√mîde mevcûde olan ¡urû…-ı ke&îre ve
şerâyîn ola, o mi&lli ¡u∂v-ı müteverrimin ¡i@amı ziyâde olur ve ke≠âlik i«tilâfı
dahi ziyâde ve hem bilâ-ni@âm olur. Ve bu nab∂lar ¡a@îm olduğu gibi …avî
dahi olur, zîrâ mükerreren mürûr eyledi ki nab∂ın ¡i@amında milâk-i emr
…uvvettir, nab∂ …avî olmadıkça ¡a@îm olmaz. Ve ¡i@amın vücûdu delâlet eder
ki o nab∂-ı ¡a@îm …avî olur.
Ve veremin ma√alli dimâπ ve riye ¡u∂v-ı ra†b u leyyin olur ise o verem
nab∂ı mevcî eder.
¡Allâme bu ma…âmda taf§îl edip her bir ¡u∂vda √âdi& olup o ¡u∂va
ma«§û§ olan emrâ∂ın nab∂larını beyân eder ve o nab∂ları ta¡arrüf edip
bilmek e†ıbbâya ehemm ve elzem olmakla bi-†arî…i’l-i«ti§âr ≠ikr eyleyelim:
Evvelâ dimâπdan bed™ edip ¡alâ-†arî…i’t-tenezzül beyân eyleyelim:
Ammâ sersâm mara∂ında nab∂ §ulb ve §aπîr ve serî¡ ve mütevâtir olur ve
minşâriyyet dahi @âhire olur. Ve o mara∂da gâhca √areket-i inbisâ† √areket-i in…ıbâ∂dan esra¡ olur ve gâhca √areket-i in…ıbâ∂ √areket-i inbisâ†tan
esra¡ olur. Ve bu ≠ikr olunan nab∂lar sersâm-ı √ârrın nab∂larıdır.
Ammâ sersâm-ı bârid ki ona nisyân tesmiye olunur, o sersâm-ı bâridin nab∂ı ∂a¡îf ve ba†î™ ve mütefâvit ve mevcî olur. Ve ba¡∂an el-vâ…i¡ fi’lvasa† tesmiye olunan nab∂ dahi onda √âdi& olup inbisâ†ı iki …ar¡a ve ∂arbe
ile tamâm olur. Ve Câlînûs der ki bu mara∂da ba¡∂ı kerre nab∂-ı mi†ra…î264
[dahi] √âdi& olur. Ve bu bârid sersâmın evvelinde nab∂ ¡a@îm olur.

264 Mi†ra…î o nab∂dır ki i§ba¡a …ar¡ eder lâkin bir …ar¡da inbisâ†ını tekmîl edemez,
merkez cânibine …alîlen rücû¡ eder yine …ar¡a-i u«râ ile …ar¡ edip inbisâ†ı tekmîl
eder. Ve taf§îlen ≠ikri mürûr eyledi.
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Ammâ sübât265 mara∂ında nab∂ o mara∂ın evvelinde ¡a@îm olur lâkin
o mara∂ mütemâdî olup zamânı †avîl olsa nab∂ §aπîr ve ba†î™ ve mütefâvit
olur. Ve ba¡∂ı kerre sübâtta nab∂ el-vâ…i¡ fi’l-vasa† dahi olur.
Ammâ sübât-ı seherî266 mara∂ının mâddesi §afrâ ile balπamdan mürekkeb olmakla o mara∂da nab∂ mâddenin cüz™-i aπlebine tâbi¡ olur. Eger o
mara∂da §afrâ πâlibe olur ise sür¡at ziyâde olur, eger balπam πâlib olur
ise bu†™u ziyâde olur.
Ammâ cümûd267 mara∂ında nab∂ sübât nab∂ı gibi olur [79b] lâkin cümûdun nab∂ı sübâttan iki vech ile far… olunur: Vech-i evvel cümûdun nab∂ı
sübâttan …avî olur. Ve vech-i &ânî cümûdun nab∂ı sübâttan a§leb olur.
Ercî√ânis der ki «â§§aten bu mara∂da ¡ır…ın melmesi sâir bedenin melmesinden es«an ve ziyâde √arâretli olur. Câlînûs der ki Ercî√ânis ◊akîm’in
bu kelâmı √ükm-i ek&erîdir, √ükm-i küllî değildir, o mara∂da ba¡∂ı kerre
¡ır…ın melmesi sâir a¡∂ânın melmesinden es«an olmaz.
Ammâ §ar¡ ve sekte mara∂larında nab∂ o mara∂ların evvel-i √udû&unda
fa…a† nab∂-ı mütemeddid olur ve zamân-ı mara∂ mütemâdî olur ise …uvvet
∂a¡îfe olup nab∂ mütevâtir olur ba¡dehu dûdî olur ve ba¡dehu nemlî olur.
Ammâ teşennücde nab∂ mütemeddid olur, iki †araftan ce≠b olunan veter
ve kiriş gibi fev…e ve ta√ta i«tilâf üzere √areket eder ve in…ıbâ∂, inbisâ†ı
i√sâs olunmaz belki ve&be ve †afre edip fev… cânibine sıçrar ba¡dehu esfel
cânibine mün√adir olur. ~â√ib-i ¢âmil der ki bu ≠ikr olunan nab∂ eger
şiryânın temeddüdü müteşâbih olup bi’l-cümle şiryân damarlarının temeddüdleri berâber olur ise olur, ammâ şiryânın eczâsı temeddüdde mu«telife
olur ise o zamân nab∂ minşârî olur.

265 Sübât bir nevm-i &a…îldir ki müddet-i †abî¡îden o sübâtın müddeti uzun olur ve o
uykudan uyandırmak §a¡b ve müşkil olur, her ne …adar ¡unf olunsa değme √âl ile
uyanmaz.
266 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 era…î dahi derler.
267 Cümûd bir mara∂dır ki insâna baπteten ¡ârı∂ olup va…t-i ¡urû∂unda insân ne
√âlde bulunur ise o √âl üzere kalır, …âim iken i§âbet eylese …âimen kalır, …â¡id
iken i§âbet eylese …â¡iden kalır, â«er √âle ta√avvül eylemez. O mara∂a â«i≠e ve
müdrike dahi tesmiye olunur, ¡iyâ≠en billâhi ta¡âlâ.
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Ammâ temeddüd tesmiye olunan mara∂ın nab∂ı teşennüc mara∂ının
nab∂ı gibi olur. Ve beynehümâda far… budur ki temeddüd mara∂ında damarın gerginliği ziyâde olur ve @âhir olur ve teşennüc mara∂ında gerginlik
ziyâde @âhir olmaz, temeddüd mara∂ında olan damarların gerginliğinden
ednâ olur.
Ammâ istir«â mara∂ında nab∂ §aπîr ve ∂a¡îf ve ba†î™ ve mütevâtir olur.
Câlînûs der ki mara∂-ı istir«ânın zamânı uzun olur ise o mara∂da ≠ü’l-fetre
dedikleri nab∂ √âdi& olur.
Ammâ fâlic mara∂ında nab∂ felc i§âbet eder cânibde istir«â nab∂ına
müşâbih olur ya¡nî §aπîr ve ba†î™ ve ∂a¡îf ve mütevâtir gibi nab∂lar olur. Ve
cânib-i ¡alîlde i«tlâf bilâ-ni@âm olur eger sebeb-i felc ¡u∂vda mütemekkin
olur ise; eger sebeb mütemekkin olmaz ise i«tilâf ma¡a-ni@âm olur. Ve meflûcun §a√î√ olan cânibinin nab∂ı serî¡ ve mütevâtir olur.
Ammâ «unâ… mara∂ında eger verem o mara∂da ¡a∂alât-ı √ancerede
olur ise nab∂ mu«telif ve §aπîr ve ∂a¡îf ve §ulb ve minşârî olur lâkin serî¡ ve
mütevâtir olur. Eger verem eczâ-i la√miyyette olup ¡a∂alâtta verem olmaz
ise nab∂da mevciyyet πâlibe olur ve bu nev¡de nab∂-ı ¡a@îm @âhir olur. Ve
bilinmek vâcib olur ki bu nev¡de ya¡nî la√mî olan «unâ…ta kaçan minşâriyyet ve §alâbet ziyâde @uhûr eylese teşennücü in≠âr edip gelecekte mara∂ın
teşennüce mü™eddî olmasına delâlet eder. Ve kaçan mevciyyet ziyâde @âhir
olsa ≠âtü’r-riyeyi in≠âr eder. Ve bu mara∂ın â«irinde nab∂-ı ≠ü’l-fetre
√âdi& olur ve nab∂ ke&ret-i tefâvüt üzere olur.
Ammâ rebv mara∂ında nab∂-ı mu«telif-i πayr-i munta@am olur. Kaçan
rebvin sebebi mütemekkin olup rebv mütemâdî olsa nab∂ §aπîr ve ∂a¡îf olur
ba¡dehu nab∂ mütefâvit olur; eger ziyâde-i ke&îre ile ziyâde olur ise rebvde
nab∂ nemlî olur.
Ammâ ≠âtü’r-riye mara∂ında ¡a@îm ve mevcî olmakta nab∂ nisyân
mara∂ı nab∂ına müşâbih olur lâkin nab∂ın ¡i@amı ≠âtü’r-riyenin evvel-i
√udû&unda olur. Câlînûs der ki ≠âtü’r-riyede ba¡∂ı kerre ≠ü’l-…ar¡ateyn
nab∂ı ve √areket mev…i¡inde sükûn ve sükûn mev…i¡inde √areket üzere olan
nab∂lar dahi √âdi& olur.
Ammâ sill mara∂ında nab∂ da…î… ve §ulb olup o √âlet bir …arâra bâ…ıye
olur lâkin di……at ve §alâbetin be…âsıyla ma¡an nab∂ serî¡ ve mütevâtir olur
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ba¡de-zamânin mütefâvit olur ve ba¡dehu dûdî ve ba¡dehu nemlî olur ve
ba¡dehu def ¡aten …uvvet sâ…ı†a olur.
Ammâ fe∂â-i §adrda ya¡nî göğüs meydânında te…ayyu√ olsa ve o
ma√allde midde cem¡ olsa o va…t nab∂ sâir te…ayyu√ eden veremlerin nab∂ı
gibi olur lâkin fe∂â-i §adrda olan verem-i müte…ayyi√ nab∂ının i«tilâfı
bilâ-ni@âm olur.
Ammâ ≠âtü’l-cenb mara∂ında nab∂ §aπîr ve serî¡ ve mütevâtir ve minşârî olur. Câlînûs der ki eger ≠âtü’l-cenbin mâddesi mâdde-i §afrâviyye
olur ise sür¡at ve tevâtür …aviyye olur ve eger mâddesi demeviyye olur ise
sür¡at ve tevâtür §afrâviyyeye …ıyâs ile e…all olur.
Ammâ şev§ada nab∂ ≠âtü’l-cenb nab∂ına …arîb olur.268
Ammâ mi¡dede olan elemler ve âfetlerin nab∂ları o elem mi¡denin femine
ve ağzına ma«§û§ olur ise o elem nab∂ı taπayyürât-ı mu«telife ile taπyîr
eder ya¡nî fem-i mi¡deye ma«§û§ olan elem fem-i mi¡dede √â§ıl verem-i
√ârrdan olur ise o nab∂ ¡u∂v-ı ¡a§abîde olan verem-i √ârr nab∂ı gibi olur
lâkin her vechle değil belki ∂a¡f ve minşâriyyet ve tevâtürde ba¡dehu dûdî
olmakta müşâbih olur. Kaçan fem-i mi¡dede olan verem bârid olur ise
nab∂ §ulb ve ∂a¡îf ve ba†î™ ve mütevâtir olur. Eger mi¡de âlâmının sebebi
…ay™ın tevâtürü ya¡nî biri biri ardınca kusmak olur ise veyâ«ûd πa&eyân
ve gönül dönmesi veyâ«ûd πıdâ-i redî tenâvülü veyâ«ûd fem-i mi¡deye
«ıl†-ı le≠≠â¡ın in§ıbâbı olur ise o nesneler √asebiyle nab∂ müteπayyir olur
ve o nesnelerin nab∂ları ≠ikri ¡ale’t-taf§îl mürûr eyledi; πıdâ-i redîden
müteπayyir olan nab∂ tenâvül-i †a¡âm beyânında ve «ıl†ta olan taπayyür-i
a«lâ†tan √âdi& nab∂ların ≠ikri beyân olduğu ma√allde ≠ikr olundu.
Ammâ istis…âdan istis…â-i la√mî nab∂ının mevcî olması îcâb eder. Ve
istis…â-i zı……îde nab∂ §aπîr ve mütevâtir ve §ulb olur. Ve istis…â-i †ablîde
nab∂ †avîl ve serî¡ ve mütevâtir olur.
Ammâ yere…ân mara∂ında yere…ân √ummâdan «âlî olur ise o yere…ânda
nab∂ §aπîr ve §ulb ve mütevâtir olur ve sür¡ati mu¡tedile olur ve …uvveti
dahi i¡tidâl üzere olur.
268 ±âtü‘l-cenb ve şev§a gerçi Şey« katında elfâ@-ı müterâdifedir lâkin Semer…andî der ki “şev§a” a∂lâ¡-ı «alfin üzerinde olan √icâbın veremine ma«§û§ olur.
¡Allâme‘nin kelâmı o far…a mebnî olur.
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Ammâ cü≠âm mara∂ında nab∂ §aπîr ve ∂a¡îf ve ba†î™ ve mütefâvit olur.
Ammâ bara§ mara∂ında nab∂ ¡arî∂ ve leyyin ve ba†î™ olur.
¡Allâme der ki emrâ∂ nab∂larından bu me≠kûrları bu vech üzere Câlînûs
≠ikr eyledi ve bâ…î mara∂ların nab∂larını va…t-i √âcette Câlînûs‘un ≠ikr
eyledikleri nab∂lara …ıyâs ile biz ta¡arrüf ve isti«râc eyleriz.
Mesî√î der ki verem ma√allinin cevheri dimâπ ve riye gibi leyyin ve
ra†b olur ise nab∂ mevcî olur ve eger ma√all-i verem ¡a§abî olur ise nab∂
§ulb ve minşârî olur. Ve ba¡de hâ≠â yine Mesî√î der ki bi’l-cümle veremde
minşâriyyet-i nab∂ bulunur lâkin mev∂i¡-i verem ¡u∂v-ı ¡a§abânî olur ise
o minşâriyyet @âhir olur ve eger mev∂i¡-i verem la√mî ve leyyin olur ise
nab∂-ı minşârî o veremde «afî olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme. ~â√ib-i
¢ânûn der ki:
Veremin bi’l-¡ara∂ nab∂ı taπayyürü ya¡nî veremin ¡avârı∂ından nab∂ın
müteπayyir olması riyede veremi olan kimseye o vereme tebe¡an «unâ…
¡ârı∂ olup nab∂ın «unâ…î olmakla olur ve kebidde veremi olan kimseye
≠übûl ¡ârı∂ olup nab∂ ≠übûlî olması ile olur ve külâda veremi olan kimseye
√a§r-ı bevl ¡ârı∂ olup nab∂ın √a§rî olması ile olur.
Ve ¢ânûn nüs«alarının ba¡∂ısında “√a§riyen” bedeline “√a§aviyen”
vâ…i¡ olmuştur, ma¡nâsı “Külâda veremi olan kimsenin nab∂ı külâsında
√a§ât olan kimsenin nab∂ı gibi olur, zîrâ verem ile bevl √abs olur, nitekim
√a§ât ile bevl √abs olduğu gibi. Ve vereme ¡ârı∂ olan √abs-i bevl √asebiyle nab∂ √a§avî olur onun için ki √a§âtın nab∂ı taπayyürü yine √abs-i
bevl ile olur.”
Ve √icâb gibi …aviyyü’l-√iss olan ¡u∂v nab∂ı πışâda olan nab∂-ı teşennücî olur.
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fî-A√kâmı Nab∂ı‘l-¡Avârı∂ı‘n-Nefsâniyyeti
¡Allâme der ki ¡avârı∂-ı nefsâniyye o infi¡âlâttır ki rû√-ı √ayvâniyyeye
¡ârı∂ olur …uvâ-yı nefsâniyyeye vârid olan biraz umûr √asebiyle. Ve o ervâ√a
¡ârı∂ olan infi¡âlât gâhca bi‘n-nev¡ mu«telife olur, πammın tebrîdi ve πa∂abın
tes«îni gibi ve gâhca o infi¡âlât …ıllet ve ke&ret ile mu«telife olur, me&elâ πa∂ab
ve fera√tan her biri tes«în eder lâkin πa∂abın tes«îni fera√ın tes«îninden ek&er
olur, ke≠âlik πamm ve feza¡dan her biri tebrîd eder lâkin feza¡ın tebrîdi πam-
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mın tebrîdinden ek&er olur.269 Ve bu nev¡lerden her birisi gâhca …avî olur ve
gâhca ∂a¡îf olur. Ve bu …uvvet ve ∂a¡f ile i«tilâf üç sebebin biri ile olur:
Evvelkisi sebebin ∂a¡fı ile infi¡âl [80a] dahi ∂a¡îf olur, me&elâ πa∂abın
∂a¡fı ile sü«ûnet dahi ∂a¡îf olur ve πa∂abın …uvveti ile infi¡âl dahi …avî olur.
Ve ikincisi o …uvve-i √ayvâniyyenin …uvvetiyle infi¡âl …avî ve ∂a¡fı ile
infi¡âl ∂a¡îf olur ya¡nî infi¡âli …abûl eden …uvvet-i √ayvâniyye …aviyye
oldukta sebeb-i infi¡âl her ne …adar ∂a¡îf olur ise infi¡âli …âbil olan …uvvenin …uvveti √asebiyle infi¡âl dahi …avî olur, ∂a¡f dahi bu …ıyâs üzere olur.
Ve üçüncüsü i¡tiyâd ve ¡adem-i i¡tiyâd ile olur. İnfi¡âlât-ı πa∂abiyyeye
i¡tiyâd eden kimsede ednâ πa∂ab ile sü«ûnet-i ke&îre √âdi&e olur ve πa∂aba
i¡tiyâd etmeyenlerde sebeb-i πa∂ab her ne …adar …avî olur ise sü«ûbet e…all
olur, sâir ¡avârı∂ dahi bu minvâl üzere olur.
Ve bu ≠ikr olunan ¡avârı∂ ile §a√î√in §ı√√ati √ıf@ olunur ve marî∂in
mara∂ını izâlede intifâ¡ olunur. Me&elâ neyl-i murâd ve √u§ûl-i merâm ile
√â§ıl olan fera√tan …uvvet …aviyye olup bi’l-cümle …uvânın ef ¡âli tâmm
olur ve binâen ¡aleyh o kimsenin heremi ve pîrliği geç gelir, tîz kocamaz ve
bedeni «ı§b edip semritir ve o kimse marî∂ ise mara∂ını no…§ân üzere eder,
çok kerre fera√-ı me≠kûr ile marî∂in cemî¡an mara∂ı zâil olur. Ve emrâ∂-ı
müzminesi olan kimseler a√vâl-i müferri√a ve menâfi¡-i müktesebe için
rükûb ve nüzûlden intifâ¡ edip zamâneten mara∂ını ta«fîf eder. Ve mizâcı
bârid olup riyâ∂eti …alîle ve mevâddı balπamî olanlara πa∂ab-ı mu¡tedil
nâfi¡ olur. Ve ifrâ† üzere semiz olan kimselerin hüzâline πamm nâfi¡ olur.
Ve minvâl-i mu√arrer üzere keyfiyyât-ı nefsâniyyenin bi’l-cümle bedende
te™&îri olur lâkin …albde te™&îri a¡∂â-i sâirede te™&îrinden ziyâde olur, zîrâ
…alb rû√-ı √ayvânînin menba¡ı ve menşe™i olup ve infi¡âlât-ı me≠kûrenin
mev∂i¡i rû√-ı √ayvânî olmakla …alb o infi¡âlâtı ziyâde …abûl eder ve mu√arrik-i nab∂ dahi rû√-ı √ayvânî olmakla rû√-ı √ayvânînin infi¡âlâtından nab∂
müteπayyir olur.
Binâen ¡aleyh keyfiyyât-ı nefsâniyyenin te™&îrâtı beyninden ¢ânûn §â√ibi
keyfiyyât-ı nefsâniyye ile nab∂ın taπayyürü a√kâmını beyân edip dedi:
269 ¢uvve-i πa∂abiyye …uvâ-yı nefsâniyyedendir ve …uvve-i πa∂abiyyeyi mu√arrik
nesne o …uvvete ¡ârı∂ olsa rû√-ı √ayvânî mütesa««in olup o sü«ûnet ile nab∂ müteπayyir olur.
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Ammâ πa∂ab nab∂ı ¡a@îm eder onun için ki πa∂ab def¡aten …uvveti i&âre
eder ya¡nî ta√rîk edip kaldırır ve rû√u bas† eder, ke≠âlik nab∂ı cidden şâhi…
ve serî¡ eder. Ve πa∂abdan √âdi& olan nab∂ mu«telif olmak vâcib olmaz
onun için ki πa∂abdan √âdi& olan infi¡âl müteşâbih olur, zîrâ ervâ√ πa∂ab
√âlinde «ârice ve cihet-i vâ√ideye √areket eder. Lâkin πa∂ab «avf ile mu«teli† olur ise o zamân nab∂ mu«telif olur, zîrâ o mu«teli† olan πa∂abda ervâ√
bir kerre «ârice ve bir kerre «avf √asebiyle dâ«ile √areket eder ve √areketin
i«tilâfından nab∂ dahi mu«telif olur ve o mu«teli† πa∂abda bir kerre πa∂ab
«avfa πâlib olur ve bir kerre «avf πa∂aba πâlib olur. Ke≠âlik πa∂aba «acâlet
mu«âli† olsa veyâ«ûd ¡a…lın münâza¡ası mu«âli† olsa πa∂aba «avfın i«tilâ†ı
gibi, nab∂ mu«telif olur. Ve πa∂aba ¡aklın münâza¡ası bu vechle olur ki
πa∂ab √asebiyle ervâ√ «ârice √areket edip πa∂ab eden kimse li-ecli’l-inti…âm
maπ∂ûbun ¡aleyhe vu…û¡a ta§addî üzere iken ¡a…l tekellüf edip πa∂ab eden
kimseyi heyecân ve √areketten ve πa∂ab eylediği kimseye vu…û¡dan men¡
eder.
Ammâ le≠≠et rû√u «ârice rıf… ile ta√rîk eder, πa∂ab gibi def¡aten def¡
eylemez. Pes le≠≠etin nab∂da sür¡at îcâbı πa∂abın îcâb-ı sür¡ati gibi olmaz
ve îcâb-ı tevâtürü dahi πa∂abın îcâb-ı tevâtürü gibi olmaz belki πa∂abdan
ednâ olur. Ve ba¡∂ı kerre le≠≠etin nab∂da i√dâ& eylediği ¡i@am-ı √arâreti
ta¡dîl ve tervî√e i√tiyâcı def¡ eyleyip nab∂ ba†î™ ve mütefâvit olur, sür¡at ve
tevâtüre √âcet kalmaz. Bu ≠ikr olunan √ükm le≠≠etin √ükmü idi ki o le≠≠et
idrâk-i mülâyim ile müfesserdir.
Ammâ sürûrdan √âdi& olan nab∂ın √ükmü le≠≠etten √âdi& olan nab∂ın
√ükmü gibi olur, zîrâ sürûr le≠≠etten a«a§§ olur. Ve ek&er-i √âlde sürûrun
nab∂ı ¡a@îm ve leyyin olur. Ve sürûr nab∂ının leyyin olması le≠≠et nab∂ının
leyyin olduğundan ziyâde olur, zîrâ sürûrda rû√un «ârice √areketi gibi rû√un
le≠≠etten «ârice √areketinden erfa… olur ve o vech ile ru†ûbetin ta√allülü
…alîl olup nab∂ mülâyim olur ve nab∂-ı sürûr bu†™ ve tefâvüte mâil olur.
Ammâ πammın nab∂ı §aπîr ve ∂a¡îf ve mütefâvit ve ba†î™ olur, πavrda ve
bâ†ında mu√te…an ve müctemi¡ olur ve …uvvet ∂a¡îfe olur, lâ-ma√âle onlardan ≠ikr olunan nab∂lar √âdi& olur.
Ammâ feza¡ iki …ısmdır. ¢ısm-ı evveli feza¡-ı müfâcîdir ki o feza¡ def¡aten √âdi& olur. Ve bu feza¡-ı müfâcî nab∂ı serî¡ ve mürte¡idd ve mu«telif-i πayr-i munta@am eder. Ve feza¡ın zamânı mümtedd olsa veyâ«ûd feza¡
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müfâcî olmayıp baπteten @uhûr eylemese belki mütederric olup …alîlen
…alîlen @uhûr eylese o va…tte πayr-i müfâcî olan o feza¡ nab∂ı hemmin
taπayyürü gibi taπayyür eder.
¡Allâme der ki enseb olan “hemm” bedeline “πamm” getirmektir, Allâhu
a¡lem.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fî-Cümleti Taπyîri’l-Umûri’l-Mü∂âddeti
Li-‰abî¡ati Hey™eti’n-Nab∂ı
¡Allâme, Câmi¡ü’l-İskenderâinn nâm kitâbdan na…l edip der ki nab∂da
fâ¡il olan sebebler iki …ısm olur:
Bir …ısmı o sebebdir ki evvel-i √udû&unda o sebeb nab∂da fâ¡il olur ve
bu sebebe fu§ûl-i †abî¡iyye derler. Bu fu§ûl-i †abî¡iyye üç fa§ldır: Biri cinstir
ki o cins ≠eker ve ün&âyı câmi¡ olur. Ve fu§ûl-i †abî¡înin ikincisi †abî¡î olan
mizâcdır. Ve üçüncüsü se√ane-i beden olur.
Ve nab∂da fâ¡il olan sebeblerin ikincisi o sebeblerdir ki o sebebler â«irü’l-emr nab∂da fi¡lini işler, evvel-i emrde te™&îri olmaz ve bu …ısm-ı &âniye
esbâbun muπayyiretün li’n-nab∂ derler. Ve bu …ısm biraz eşyâdır ki fu§ûl-i
†abî¡iyyeye ¡ârı∂ olur. Ve …avm muπayyirâtı √a§rda üç türlü ta…sîm eder:
Ta…sîm-i evvel budur ki esbâb-ı muπayyirenin ba¡∂ısı †ab¡da mevcûd
olur ve ba¡∂ı â«eri †ab¡dan «âric olur. Ve ba¡∂ı sebebler dahi †ab¡da du«ûl
ve «urûc arasında mütevassı† olup külliyyen ne dâ«il ve ne «âric olur.
‰ab¡da mevcûd olan sebebler: (1) cins, (2) mizâc, (3) se√ane, (4) sinn, (5)
senede olan ev…ât ve fu§ûl, (6) beled, (7) fî-yevmin yevmin havâ, (8) nevm,
(9) ya…a@a olur. Ve bu me≠kûrlardan cins iki nev¡ olur, biri ≠eker ve biri
ün&â olur. Ve mizâc dahi iki §ınf olur, biri †abî¡î ve â«eri ¡ara∂î olur. Ve
se√ane dahi iki §ınf olur, biri †abî¡î ve biri ¡ara∂î olur. Ammâ o esbâb ki
†abî¡attan «âric ola, √ummâ ve veca¡ ve riyâ∂et ve isti√mâm ve e†¡ime ve
eşribe gibi nesnelerdir.
Ve ta…sîm-i &ânî budur ki ebdânı muπayyir olan esbâb iki …ısmdır: Evvelkisi o sebeblerdir ki o sebebler †ab¡dan ma√dûd ve ma¡lûm270 olur. İkincisi
o sebeblerdir ki onlar †ab¡dan ma√dûd ve ma¡lûm olmaz ve ona binâen o
270 “Ma¡lûm” ma√dûdun ¡a†f-ı tefsîridir, zîrâ ma√dûd demek √addi ve ta¡rîfi ile bilinmiş demektir.
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sebeblere «âric ¡ani’†-†ab¡ derler. Ve †ab¡dan ma√dûde ve ma¡lûme olan
sebeblerin ba¡∂ısının bi’l-cümle nev¡i ve mi…dârı ve keyfiyyeti †ab¡dan ma√dûd ve ma¡lûm olur, cins gibi ve esnân ve emzice ve ev…ât-ı sene ve se√ane
ve büldân gibi. Ve bu sebeblere sebeb-i †abî¡î ı†lâ… olunur. Ve †ab¡dan ma√dûd ve ma¡lûm sebeblerden ancak nev¡i †ab¡dan ma√dûd olup keyfiyyet ve
mi…dârı †ab¡dan ma√dûd ve ma¡lûm olmasa riyâ∂et ve isti√mâm ve e†¡ime
ve eşribe gibi, o sebeblere †abî¡î denmez. Ammâ nevm ve cimâ¡ ve √abel gibi
nesneler †abî¡î ve πayr-i †abî¡î arasında vâsı†a olur.
Ve esbâb-ı nab∂ın üç vech ile olan ta…sîminin ta…sîm-i &âli&i müte™a««irînin ta…sîmidir ve bu ta…sîm iki evvelki ta…sîmlerden evlâ ve ef∂aldir. Ve o
ta…sîm budur ki nab∂ı muπayyir olan esbâbdan ba¡∂ı sebebler dâimâ eşyâ-ı
†abî¡îden olur, §ıbâ ve şey«û«at sinnleri gibi ve √abel gibi ve ev…âttan olan
§ayf ve şitâ gibi. Ve ba¡∂ı sebebler †abî¡attan «âric olur ve ona «âric ¡ani’†-†abî¡at tesmiye olunur, verem ve √ummâ gibi. Ve ba¡∂ı sebebler dahi beynehümâda mütevassı† olur ve bu esbâb-ı mütevassı†a o sebeblerdir ki onların
mi…dârı ve keyfiyyetleri vech-i lâyı… üzere olur ise sebeb-i †abî¡î olur ve eger
vech-i lâyı… üzere olmaz ise o sebebler «âric ¡ani’†-†abî¡at olur, e†¡ime [80b]
ve eşribe ve nevm ve ya…a@a ve riyâ∂et ve isti√mâm ve mizâc-ı havâ gibi.
İntehâ kelâmu’l-¡Allâme. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Hey™et-i nab∂ın †abî¡atına mü∂âdde olan umûrun nab∂ı taπyîri o umûr
sû™-i mizâc i√dâ& eylemek √asebiyle olur ve her mizâcın nab∂ının
≠ikri mürûr eyledi, tekrâr ve i¡âdeye √âcet yoktur veyâ«ûd o umûr
…uvveti ∂aπ† edip sıkıştırmak ile olur ve o ∂aπ† ile nab∂ mu«telif olur.
Ve eger …uvveti o umûrun ∂aπ†ı cidden şedîd olur ise nab∂ın i«tilâfı
bilâ-inti@âm ve bilâ-vezn olur. Ve …uvveti ∂âπı† olan nesne mâddenin ke&reti olur gerek ise o mâdde verem olsun ve gerek πayr-i verem
olsun lâkin rî√in ke&retiyle i«tilâf bilâ-ni@âm olmaz veyâ«ûd o umûrun
nab∂ı taπyîri …uvveti ta√lîl etmekle olur ve …uvvetin ta√allülü √asebiyle nab∂ ∂a¡îf olur. Ve …uvveti ta√lîl eden emrler veca¡-ı şedîd gibi
ve …aviyyetü‘t-ta√lîl olan nefsânî elemler gibi nesnelerdir. Ve bu bâbda
nab∂ı muπayyir olan esbâbdan her bir sebeb ne vech ile nab∂ı taπyîr
eylediğini ¡Allâme mufa§§alen beyân eder, taf§île ve ta√…î…e râπıb olanlar o ma√alle mürâca¡at eylesinler.
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el-Cümletü’&-¿âniyetü Mine’t-Ta¡lîmi’&-¿âli&i
Mine’l-Fenni’&-¿âli&i Fi’l-Bevli ve’l-Berâzi ve
Hüve ¿elâ&etü ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü ¢avlün Külliyyün Fi’l-Bevli
A√vâl-i bevlden istidlâl olunmak lâyı… olmaz illâ şerâyi†-i âtiyenin
vu…û¡undan sonra lâyı… olur:
Vâcib olur ki kebidin ve bâ†ının a√vâline istidlâl271 o bevl ile ola ki o
bevl ¡ale’§-§abâ√ uykudan kalktığı gibi tebevvül eylediği bevl ola.
Ve o bevl geceden bâ…î ve &âbit olup uykudan kalktığı gibi su içip ve
†a¡âm yemekten √âdi& olmaya.
Ve uykudan kalktıkta bevl te…â∂â eder iken bevli müddet-i ke&îre mek&
edip ba¡dehu i«râc eylediği bevl olmaya.
Ve sâ¡ât-i müsteviye272 i¡tibârıyla evvel-i nevme on iki sâ¡atten e…all
olan müddette bevli §âbiπ olup boyayan me™kûl ve meşrûbu tenâvül etmiş
olmaya, za¡ferân gibi ve «ıyârşenber gibi. Ve ba¡∂ı nüs«ada rummân dahi
mu√arrerdir. Zîrâ bu me≠kûrlar bevli §ufrete ve √umrete §âbiπa olurlar ve
bu…ûl gibi, zîrâ bu…ûl bevli «u∂rete §âbiπ olur ve mürrî273 gibi, zîrâ mürrî
bevli sevâda §âbiπ olur ve şarâb-ı müskir gibi, zîrâ şarâb-ı müskir bevlin
levnini kendi üzere kılar.
271 Şâh Mu√ammed-i ¢azvînî der ki nab∂ ve bevl ve berâzın bi‘l-cümle bâ†ın-ı beden ve @âhir-i bedenin a√vâline delâleti olur lâkin o delâlet delâlet-i &âniye olur,
ammâ nab∂ delâlet-i ûlâ ile …albin a√vâline delâlet eder ve …alb a√vâlinden a¡∂â-i
sâirenin a√vâli ma¡lûm olur. Ke≠âlik bevl evvelâ kebidin a√vâline delâlet eder ve
berâz mi¡denin a√vâline delâlet eder, onların a√vâlinden a¡∂â-i sâirenin a√vâline
istidlâl olunur.
272 Sâ¡ât iki nev¡dir: Birine sâ¡ât-i müsteviye derler, o sâ¡âtin eczâsı dâimâ on beş
derece olur, eczâsı artıp eksilmez lâkin ¡adedi artar ve eksilir, me&elâ gece gâhca
on sâ¡at olur gâhca ziyâde ve no…§ân olur. Ve ikincisi sâ¡ât-i zamâniyyedir ki
onun ¡adedi artıp eksilmez, o sâ¡at ile dâimâ gece ve gündüzden her biri on ikişer
sâ¡at olur lâkin eczâsı gâhîce on beş derece olur ve gâhîce ziyâde ve no…§ân olur,
i«tiyârâtta bu sâ¡ate i¡tibâr olunur.
273 “Mürrî” ism-i Neba†î’dir, şa¡îrden ma¡mûl ve mürekkeb bir devânın ismidir.
Ve ba¡∂ılar lüπat-ı ¡Arabiyyedir, “merâret”ten me™«û≠dur derler ve ba¡∂ı â«er
“mürrî” “mümrî” kelimesinde mu√a……ı…tır ve ¡Arabîdir derler, taf§îli ma√allinde
me≠kûrdur.
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Ve şurû†tan biri dahi budur ki o bevlin §â√ibi beşeresini ve cesedini
√ınnâ mi&lli …uvve-i πâi§ası olan nesneler ile «ı∂âb etmiş olmaya. İsrâilî
der ki vesme ile «ı∂âb bevli sevâda §âbiπ olur.
~afrâ ve balπam mi&lli «ıl†ları idrâr eden müdirrât tenâvül etmiş olmaya.
Ve √arekât-ı a¡mâlden ve mecrâ-yı †abî¡îden «âric a√vâlden bevlin
levnini ve …ıvâmını taπyîr eden bir nesne te¡â†î edip işlemiş274 olmaya
§avm ve seher ve ta¡ab ve cû¡ ve πa∂ab gibi, zîrâ bu me≠kûrların küllîsi
bevli §ufrete ve √umrete §âbiπ olur. Ve cimâ¡ dahi etmiş olmaya, zîrâ
cimâ¡ bevlin levn ve …ıvâmını taπyîr eder ve ziyâde bevli düsûmetli edip
yağlı olur. Ve o bevl §â√ibi …ay™ ve istifrâπdan bir nesne işlemiş olmaya,
zîrâ …ay™ ve istifrâπ dahi bevlin levn ve …ıvâmını vech-i lâyı…ından ve
†abî¡îsinden i«râc eder.
Ve o na@ar olunan bevl üzerine sâ¡at mürûr etmeye, binâen ¡aleyh denildi
ki altı sâ¡atten sonra bevle na@ar olunmak câiz olmaz.
¡Allâme der ki ba¡∂ılar derler ki dört sâ¡atten sonra bevle na@ar edip
a√vâli ile istidlâl olunmaz, zîrâ bevlin delâili sâ¡ât-i me≠kûrenin mürûruyla
∂a¡îf olur ve levni müteπayyir olur ve &üflü ≠âib olup mürûr-ı va…t ve mülâ…ât-ı ecsâd ile i≠âbe olup erir «u§û§an eyyâm-ı §ayfta ziyâde ≠evebân eder
veyâ«ûd ≠evebân eylemez ise eşedd-i tekâ&üf ile tekâ&üf eder «u§û§an fa§l-ı
şitâda tekâ&üf ziyâde olur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki: Ben derim ki bevlin menba¡ından infi§âli va…tinden bir sâ¡at-i müsteviye mürûrundan sonra o bevlin
a√vâli ile istidlâl olunmaz.
Ve yine şurû†-ı istidlâlin biri dahi budur ki bevl bi-tamâmihi a«≠ olunup …ârûre-i vâsi¡ada √ıf@ oluna gerek def¡a-i vâ√idede a«≠ olunsun [gerek]
defe¡ât ile a«≠ olunsun gerek ise ma√fa@a olan …ârûre vâ√ide olsun ve gerek
ise müte¡addide olsun. Ve o √ıf@ olunan bevlden bir nesne i∂â¡at ve §abb
olunup dökülmeye.
Ve yine şurû†tan olup lâyı… olur ki bevlin a√vâlinden tebevvül olduğu
ânda ¡ale’l-fevr olan √âli i¡tibâr olunmaya belki bevlin …ârûre içinde hüdû™
ve sükûn eyledikten sonra vâ…ı¡a olan √âli i¡tibâr oluna velâkin o …ârûre
mestûre olup rî√ ve şemsten bir nesne i§âbet eylemeye. Pes bu şurû†lara
mürâ¡ât olunduktan sonra …ârûre ile istidlâl tâmm olur. Ve bevlde her ne
274 Hamidiye nüshasında “etmiş.” Ragıp Paşa tercih edildi.
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…adar nu∂c-ı tâmm olur ise dahi kemâ-yübâlü ya¡nî «urûcunda olan √areket
ve ı∂†ırâbı sâkin olunca …adar …ârûrede rüsûb olmaz.
Ve lâyı… olur ki bevl √ıf@ olunan …ârûre ¡ârî ve na…î ola, mu…addemâ
bevl √ıf@ olunan …ârûrede …able’l-πasl ma√fû@ olan bevl-i â«ere na@ar olunmaz ve a√vâli ile istidlâl olunmaz.275
Ve ¡Allâme bu şurû† üzere birâz şurû† dahi ziyâde edip der ki o …ârûreyi
rî√ ve şemsten §ıyânet o …ârûre bir «ır…a ile melfûfe olup sargısı olmakla
olur lâkin o «ır…a bevli taπyîr eden √âlâttan ¡ârî ve √arâret ve bürûdetten
«âlî olmak lâyı…tır.
Ve şurû†tan on altıncı şar† bevl olunan …ârûreden o bevl â«er …ârûreye
na…l olunmaya, nitekim ba¡∂ı nâs geniş ve vâsi¡ âniyeye tebevvül edip ba¡dehu …ârûreye o bevli boşaltırlar ve na…l ederler, bu mi&lli bevle na@ar
olunmaz.
Ve on yedinci şar† budur ki o bevl olduğu olduğu ma√allden mekân-ı
ba¡îde na…l olunmaya, her ne …adar iki mekânın havâsı mütte√idü’l-keyfiyyet ise dahi, zîrâ bevl «a∂«a∂a ya¡nî çalkanmak ile müteπayyirü’l-√âl olur.
On sekizinci şar† bevl …ârûrede teberrüd ettikten sonra nâr ile ve πayr-i
†arî… ile o bevl tes«în olunmaya. Ek&er-i nâs bevl sovuduktan sonra …ârûre
ile o bevli mâ-ı √ârr ile dolu bir kâsenin içine koyup tes«în ederler lâkin o
tes«în ederler lâkin o tes«în ile bevlin edillesine ∂a¡f ¡ârı∂ olmakla o mi&lli
bevlin edillesine e†ıbbâ i¡tibâr eylemek câiz olmaz.
On dokuzuncu şar† o …ârûreye na@ar ziyâde mu≠î ve aydınlık ma√allde
ola.
Ve yirminci şar† o …ârûreye üç def ¡a na@ar oluna ve her iki na@ar arasında fâ§ıla ola, na@reler mütevâliyeten olmaya, zîrâ bevl …ârûreye «urûcundan sonra beş √âlât üzere olur:
◊âlet-i ûlâ bevl ra…î…an «urûc eder ve ra…î…an bâ…î kalır, taπayyür eylemez.
Ve √âlet-i &âniye ra…î…an «urûc eder lâkin inâda ve …ârûrede taπallu@
ve tekâ&üf eder.
275 ¢ârûre πaslinin †arî…i budur ki √aşîşetü‘z-zücâcdan bir mi…dâr √aşîşe …ârûreye
va∂¡ olunup ve üzerine §abb-ı mâ olunduktan sonra …ârûre ta√rîk olunur. ¡Allâme
der ki bir mi…dâr mil√ dahi ∂amm olunur ise tan@îfte mübâlaπa olur.
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Ve √âlet-i &âli&e πalî@an «urûc eder ve πalî@an bâ…î olur.
Ve √âlet-i râbi†a πalî@an «urûc eder ve …ârûrede ta§affî eder.
Ve «âlet-i «âmise ra…î…an «urûc eder, inâ™ ve …ârûrede taπallu@ ve
tekâ&üf eder ba¡dehu yine ri……ate ve di……ate ¡avd ve rücû¡ eder ve ona
binâen bevle üç ¡aded müteferri… mecliste na@ar eder: Meclis-i evvelin
zamânı o bevli taπyîr edecek …adar zamândan e…all ola tâ ki o ki o na@ar ile
†abîb bevlin √în-i «urûcunda di……at ve πıl@atten olan keyfiyyetini ve √âletini bile. Meclis-i &ânî bevlde rüsûb √â§ıl olduktan sonra ola. Meclis-i &âli&
meclis-i &ânîden sonra …alîlen mek& eyledikten sonra ola. Pes bu vech ile üç
mecliste na@ar ile bevlin a√vâl-i √amsi †abîbe ma¡lûm olur.
Ve yirmi birinci şar† gece uykusundan olup ziyâde uzun ve †avîl olan
uykudan276 uyandığından sonra o bevl a«≠ olunmuş ola.
Ve yirmi ikinci şar† o nevm mu¡tedil ola ya¡nî †abî¡î nevmden ziyâde
olmaya ve nevm-i †abî¡înin uzunu ve †avîli ola.
Ve yirmi üçüncü şar† o nevme to«me veyâ«ûd sû™-i √a∂m ve sû™-i istimrâ
te…addüm etmiş olmaya.
Ve yirmi dördüncüsü o nevm cû¡ ve «avâ üzere olmaya.
Yirmi beşincisi bevlin §â√ibesi √âi∂ olmaya. Bu şar†ı Râzî ◊âvî’de ≠ikr
eylemiştir.
Yirmi altıncısı o bevlin §â√ibinin bevlinde …ıvâm ve levn cihetinden
†abî¡at-ı ma«§û§a olmaya, §ıbyân ve e†fâlde olduğu mi&lli.277 Ve bu şar†a
~â√ib-i ¢ânûn işâret edip der ki:
~ıbyânın bevlinin delâili …alîle olur «u§û§an e†fâlin bevlinin delâili
ziyâde …alîle olur, zîrâ onların bevlinde lebeniyyet olur ve bevli §âbiπa
olan mevâdd onlarda sâkine ve maπmûre ve mestûre olur, onların †ıbâ¡ından dahi ∂a¡f olur ve ke&ret-i nevmle nu∂ca delâlet eden √âletler onların
bevlinde bulunmaz. [81a]
Ve lâyı… olur ki o bevlin @arfı a«≠ olunan âleti cism-i şeffâf ola, zücâc ve
billûr gibi cevheri na…î ve §âf ola.
276 “Nevm-i †avîl”den murâd †abî¡î olan nevmin †avîli olur, zîrâ †abî¡attan †avîl olan
ya¡nî †abî¡îden ziyâde ve †abî¡îyi mütecâviz olan nevmin …ârûresi ile istidlâl
olunmaz.
277 Bu ≠ikr olunan †abî¡at e†fâl ve §ıbyânda ek&erdir ve gâhîce sâirlerde dahi bulunur;
†abâyi¡ tecribe olunmaya mu√tâcdır.
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¡Allâme der ki dahi vâcib olur ki o bevl √ıf@ olunan @arf vâsi¡ ola tâ ki
bi-tamâmihi ha∂m-ı vâ√idden √âdi& olan bevl o âniyeye sığa ve münbası†
ola ve irtifâ¡ı …alîl olup rüsûb onda sehl ola. Ve o @arf müntefi«a olan ve
üfürülen me&âne gibi müstedîr ola ve o @arfın levni olmayıp beyâ∂ ve şeffâf
ola. İntehâ kelâmu‘l-¡Allâme.
Ve ma¡lûm buyurula ki e†ıbbâyı imti√ân için bevle mâiyyet-i u«râ «al†
olunup ¡ar∂ olunur. Far… ve temyîzi bu vech ile olur ki o bevle mekân-ı
…arîbden na@ar olunsa πalî@ ve mütekâ&if görünür ve mekân-ı ba¡îdden
na@ar olunsa ra…î… görünür, her ne mi…dâr ta…rîb olunsa o mi…dâr πalî@ rü™yet olunur ve her ne mi…dâr teb¡îd olunsa o mi…dâr la†îf ve ra…î… görünür,
bu √âlet mâiyyet-i u«râda olmaz.
Ve kaçan bevl …ârûrede a«≠ ve √ıf@ olunsa vâcib olur ki berdin ve şemsin ve rî√in o bevli taπyîrinden §ıyânet oluna. Ve yine lâyı… olur ki o bevle
na@ar ∂av™-i …avîde ola lâkin o na@ar şu¡â¡da olmaya belki şu¡â¡dan setr oluna.
¡Allâme der ki vâcib olur ki …ârûreye na@ar eden †abîb …ârûreyi rıf…
ile a«≠ eyleye ve şu¡â¡-ı şemsin izâsında mekân-ı mu∂îde na@ar eyleye. Ve
na@ar eden kimse vechini şu¡â¡ mu…âbilinde kıla ve …ârûreyi yed-i yümnâsı
ile a«≠ edip yed-i yüsrâsını …ârûrenin «alfinde ve ensesinde ta√rîk-i «afîf
ile ta√rîk eyleye ve gâhîce yed-i yüsrâyı «alf-i …ârûrede sâkine kıla. Ve
…ârûreye na@ar yevm-i §a√vda ola ya¡nî bulutsuz ve açıklık günde ola. Ve
ba¡∂ı kerre √âcet mess edip bulutlu günde dahi na@ar olunur, o zamân lâyı…
olan budur ki bir mi§bâ√ î…âd olunup ∂av™ında na@ar oluna ve na@ar eden
kimsenin yüzü o mi§bâ√ †arafına ola. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Pes bu ≠ikr olunan şurû† ta√a……u…undan sonra †abîb olan kimse o bevlde
¡ârı∂ olan gördüğü nesnelerin mu…te∂âsınca √ükm eyleye.
Ma¡lûm buyurula, bevl evvelâ bi’≠-≠ât kebidin ve sâir mâiyyetin mesâlikinin ve ¡urû…un a√vâline delâlet eder. Bu me≠kûrlar vâsı†asıyla &âniyen
emrâ∂-ı u«râya delâlet eder. Ve bevlin delâilinin a…vâsı ve e§a√√ı delâil-i
kebid olur ve «u§û§an kebidin √adebesi ve yumru ma√allinin a√vâline bevlin delâleti ziyâde e§a√√ olur.
Ve bevlden müntezi¡a ve me™«û≠ olan delâil yedi cinsten müntezi¡a olur:
cins-i levn, cins-i …ıvâm, cins-i §afâ vü küdûret, cins-i rüsûb, cins-i …ıllet ü
ke&ret fi’l-mi…dâr, cins-i râyi√a, cins-i zebed.
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¡Allâme der ki bi‘l-cümle delâil-i bevl a«≠ olunan ecnâs on cinse bâliπ
olur, §â√ib-i ¢ânûn üç cinsini terk eyledi. Metrûk olan cinsin birisi bevlin
«urûcu ¡usret ile veyâ«ûd sühûlet ile olmasıdır. Ve ikincisi bevlin cins-i
melmesi olur, zîrâ bevl gâhca √ârr olur ve gâhca bârid olur. Ve üçüncüsü
bevlin †a¡mı olur. Bu ecnâs-ı &elâ&enin ¢ânûn’da metrûk ve πayr-i me™«û≠
olduğunun vechleri şer√-i ¡Allâme’de me≠kûrdur. Ve bu metrûk ecnâs-ı
&elâ&enin ba¡∂ısına §â√ib-i ¢ânûn işâret edip der ki:
Ba¡∂ı nâs ecnâs-ı me≠kûreye melmes cinsini ve †a¡m cinsini il√â… ve
id«âl eylediler velâkin biz o iki cinsi is…â† ve i«râc eyledik.
Ve biz cins-i levn ile sevâd ve beyâ∂dan ve beynehümâda mütevassı†a
olan elvândan ba§arın i√sâs ve ib§âr eylediği nesneleri murâd ederiz. Ve
cins-i …ıvâm ile bevlin πıl@at ve ri……atte olan √âlini murâd eyleriz. ~afâ ve
küdûret cinsiyle cins-i …ıvâm beyninde far…ın beyânı budur ki …ıvâmı πalî@
olan ba¡∂ı eşyâ §âf olur, küdûretli olmaz ve πıl@at küdûreti îcâb eylemez,
beyâ∂-ı bey∂ ve πırâ-i278 semek gibi ya¡nî yumurtanın beyâ∂ı ve balıktan
me™«û≠ ve mü≠âb olan ya¡nî su ile ma√lûl olan tutkal πalî@ olur velâkin
küdûretli olmaz belki §âf olur ve ona ba§ar nüfû≠ eder, zeyt dahi bunlar
gibi olur. Ke≠âlik ba¡∂ı eşyâ dahi ra…î… olur velâkin §âf ve ¡ârî olmaz ve
ona ba§ar nüfû≠ eylemez, mâ-ı kedir ya¡nî bulanık su gibi, zîrâ bulanık
su beyâ∂-ı bey∂den ziyâde ra…î… ve la†îf olur lâkin ba§arın beyâ∂-ı bey∂e
nüfû≠u gibi bulanık suya ba§ar nüfû≠ eylemez.
Ve sunun sebeb-i küdûreti levni πarîbe olan eczânın mu«âla†ası ile olur,
me&elâ dükünü’l-levn279 ya¡nî remâd ve kül levninde olan eczâların suya ve
su mi&llilere mu«âla†ası §afvetini izâle eder lâkin ri……atine külliyyen mâni¡
olmaz.
Ve küdûretin bir sebebi dahi budur ki o §âf ve ra…î… olan nesneye levn-i
düknetten mâ¡adâ bir levn ile mülevvene olan eczâlar mu«âla†a eder o vech
ile ki o iki mu«âli† olan nesneler biri birinden imtiyâz olunmayıp mülevven-i â«erin levni §âf ve ra…î… olan nesnede ba§arın nüfû≠una mâni¡ olur ve
278 “∏ırâ-πarâ”da kesr ve fet√ câiz olur lâkin kesr ile memdûd ve fet√ ile ma…§ûr
olur.
279 “Dükün” edken’in cem¡idir. Edken o levndir ki sevâda nâ@ır olup remâd levninde
olur.
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o levn §âf ve ra…î…in işfâfına mâni¡ olur ve mâ-ı §âfta mevcûd olan rüsûb
gibi olmaz, zîrâ mâ-ı §âf u ra…î…te bulunan rüsûb her ne …adar mülevven ise
lâkin bi-√asebi‘l-√iss o mülevven sudan mümtâz olmakla suda nüfû≠una
mâni¡ olmaz.
el-Fa§lu’&-¿ânî Minhâ Fî-Elvâni’l-Bevli
¡Allâme der ki bilinmesi vâcibdir ki ek&er-i emrde bevl mâ-ı §ırf olmaz,
a¡∂âda olan fu∂ûl o mâya mu«âli† olur «u§û§an ha∂m-ı &ânînin fu∂ûlü
ziyâde mu«âli† olur.280 Ve o fu∂ûlün ba¡∂ısı πalî@ ve ar∂î olur, o ar∂iyyet rüsûb edip mâiyyetten mümtâz olur. Ve o fu∂ûlün ba¡∂ı â«eri bi-√asebi‘l-√iss mâiyyetten mümtâz olmaz, beynehümâda şiddet-i imtizâc olmak
√asebiyle ve bu §ûrette bevlin levni o fu∂ûlün mâiyyet ile münkesir olan
levni gibi olur.
Ve o elvân-ı bevlin ¡adedini ¡ulemâ-ı †ıbb i«tilâf üzere ta√rîr eylediler.
Ve Câlînûs elvân-ı bevlin ¡adedinin cümle e†ıbbânın yazdıkları ¡adedden
ziyâde olmasına ≠âhib olup der ki bevlin ¡aded-i elvânı on sekizdir: Biri
ütrüccîdir, levn-i ütrüccî i¡tidâli mizâca delâlet eder. İkincisi levn-i ebya∂dır. Ve üçüncüsü a√mer-i …ânîdir. Ve dördüncüsü a√mer-i a…temdir. Ve
beşincisi a√mer-i a§hebdir. Ve altıncısı verdî olan a√merdir. Ve bu dört
levn demden √âdi& olur. Ve yedincisi a§ferdir. Ve sekizincisi nârî ve dokuzuncusu urcuvânî ve onuncusu za¡ferânî olur. Ve bu dört levn §afrâdan
√âdi& olur. Ve on birincisi esved ve on ikincisi kemid ve on üçüncüsü nîlencî
ve on dördüncüsü re§â§î olur. Bu dört levn sevdâdan mütevellid olur. Ve

280 Kebidde ha∂m-ı &ânî dâim olup verîd-i ¡a@îme a«lâ† in§ıbâbında …uvve-i mümeyyize a«lâ†tan mâiyyeti temyîz edip a«lâ† şiryâna mâiyyet †âli¡ân †arî…inden külâya
mun§abbe olur. O mâiyyete lâ-ma√âle a«lâ†tan ba¡∂ı ve mu«âli† olan πıdâ ile
külâ taπaddî eyledikten sonra bâ…î eczâ πıdâiyyet-i mâiyyet ile me&âneye √âlibân
†arî…inden mun§abbe olur. Ve a«lâ†ın verîd-i ¡a@îme in§ıbâbında eczâ-i mâiyyetten tebe¡iyyet edenler dahi ¡urû…ta ha∂m-ı &âli& √udû&undan sonra müfâra…at
edip ric¡-i …ah…arâ ile rücû¡ eder belki ha∂m-ı râbi¡ tamâmından evvel olan ru†ûbet-i &âniyeden dahi mâiyyet rücû¡ edip vech-i mu√arrer üzere külâya ve külâdan
me&âneye mun§abbe olur ve o mâiyyetlerde dahi ru†ûbet πıdâiyyete mu«âla†a
eder lâkin mâiyyete mu«âli† olan eczâ-i πıdâiyye-i fa∂liyye ha∂m-ı &ânî fa∂laları
olur.
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on beşincisi a«∂ar ve on altıncısı sıl…î281 ve on yedincisi remâdî ve on sekizincisi şenbelîdî olur ya¡nî acı bâdem çiçeği levnine müşâbih bir levn olur.
~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Elvân-ı bevlin †aba…âtı vardır:
‰aba…a-i ûlâsı †aba…a-i §ufrettir. O †aba…anın a§nâfından §ınf-ı evvel
tibnî282 ba¡dehu ütrüccî283 ba¡dehu aş…ar284 ba¡dehu a§fer-i nârencî ba¡dehu
nârî olur ki o nârî za¡ferân §ıbπına müşâbih olur ve ona a§fer-i müşebba¡
derler ya¡nî koyu ve tok sarı olur ve ba¡dehu za¡ferânî †aba…a-i §ufretten
olur. Za¡ferânî §ufret za¡ferân şa¡resinin ve telinin §ufreti gibi olur ki o
§ufrette olan nesneye a√mer-i nâ§ı¡ dahi derler.285
Ve †aba…a-i §ufret a§nâfının evvelâ ≠ikr olunup i¡tidâl-i mizâca delâlet eden levn-i ütrüccîden mâ-¡adâ beş §ınf bi’l-cümle √arârete delâlet eder
lâkin o √arâretler merâtib ve derecâtta mu«telife olurlar. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr
olunan elvânı √arekât-ı şedîde ve evcâ¡ ve cû¡ ve şürb-i mânın …ılleti ya¡nî
suyu az içmek ve müvellid-i mâ olan e&mâr ve e†¡imeyi az yemek gibi nesneler îcâb ve i√dâ& eder.
Ve †aba…a-i §ufretten sonra olan †aba…a √umret †aba…ası olur. Ve onun
a§nâfı a§heb ve verdî ya¡nî gül-gûn ve a√mer-i …ânî ve a√mer-i a…tem olur.
A§heb o nesnedir ki onun levni √umrete mâil şu…ret ola. Ve verdî ma¡lûmdur.
Ammâ a√mer-i …ânî koyu kırmızı olan nesnelerdir. A√mer-i a…tem o nesnedir
ki onun levni √umret ile πubretten mürekkeb ola, zîrâ …atâm πubâr ma¡nâsınadır.286 Pes [81b] †aba…a-i √umretin ≠ikr olunan a§nâf-ı erba¡ası bi’l-cümle
demin πalebesine delâlet eder lâkin bevlin √umreti her bâr ki za¡ferâniyyete
meyl eyleye mirrenin ya¡nî πayr-i †abî¡î §afrânın πalebesine delâlet eder. Ve
281 “Sıl…” pazı dedikleri ba…ldır, koyu yeşil olur. Bir nev¡i dahi vardır ki sarıya
mu«âli† beyâ∂ olur.
282 “Tibn” saman çöpüne derler.
283 “Ütrücc” ağaç kavunu ve “nârenc” turunç ma¡nâsına olur.
284 “Aş…ar” o ebya∂dır ki ona √umret mu«âli† ola. Eger ebya∂a mu«âli† √umret ziyâde olur ise ona “a§heb” derler, §uhûbette √umret şu…retten ziyâde olur.
285 Bu ta…rîrden za¡ferândan ma§nû¡ §ıbπın levni za¡ferân telinin levnine muπâyir
olur, zîrâ za¡ferân §ıbπı §ırf sarıdır, †aba…a-i √umretten ma¡dûd olduğu yoktur,
ammâ şu…ret gâhîce √umretten ma¡dûd olur √attâ ismi dahi a√mer-i nâ§ı¡dır.
“Nâ§ı¡” «âli§ ma¡nâsınadır.
286 Zîrâ πubâriyyet √umrette olduğu gibi §ufrette dahi olur.
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√umret her bâr ki …utmete meyl eyleye demin πalebesine delâlet eder. Ve
a…tem-i nârînin287 √arârete delâleti a√mer-i …ânînin √arârete delâletinden ve
ke≠âlik a√merin ve a…temin √arârete delâletinden ziyâde olur.
Ve ba¡∂ı nüs«ada bilâ-¡a†f  ا ــ ا ــvâ…i¡ olmuştur lâkin ¡Allâme §a√î√
olan nüs«a ـ وا ـ
 وا ـ ا ــאري ادل ـ ا ـ ارة ـ اnüs«asıdır diye vâv-ı
¡a†fla olmasını tercî√ eder onun için ki a√mer-i nârî §afrâdan ve a√mer-i
…ânî ve a…tem demden mütevellid olup nârî §afrâya delâlet etmekle √arârete
nârînin delâleti ziyâde olur §afrânın √arâreti a«lâ†-ı sâireden ek&er olmak
√asebiyle. Ammâ a√mer-i …ânî ve a…temin medlûlü dem olup ve §afrâya
…ıyâs ile demin √arâreti e…all olmakla a√mer-i …ânî ve a…temin delâlet eylediği √arâret dahi no…§ân üzere olur.
Ve emrâ∂-ı √ârre ve √ummayât-ı √ârre-i mu√rı…ada mânın ve bevlin
levni za¡ferâniyyete ve nâriyyete ∂ârib ve mâil olup o bevlde ri……at dahi
olur ise o ri……at nu∂cdan bir √âle ve bir e&er-i «afîye delâlet eder. O √âlden
murâd budur ki mâdde nu∂ca bed™ edip levninde e&er-i nu∂c √âdi& olup
lâkin …ıvâmında henüz nu∂c olmadığıdır.
Eger §ufretin nâriyyete meyli müştedd olur ise ve nâriyyet √udûdunun
nihâyetine §ufret bâliπa olur ise o bevl delâlet eder ki √arâret tezâyüd ve
tekâ&üre münba¡i&e olmuştur. Ve §ufriyyet nâriyyet √udûdunun πâyetine ve
nihâyetine vu§ûlünde √umret-i nâ§ı¡a olur ya¡nî za¡ferân şa¡resinin √umreti
gibi olur. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “şu…ret-i nâ§ı¡a olur” diye ta√rîr olunmakla
o nüs«ayı ¡Allâme ta«†i™e eder.
Eger o bevlin §afâsı ziyâde olur ise √arâret no…§ân üzere olur. Ve ba¡∂ı
nüs«alarda “§afâ” bedeline “§ıbπ” vâ…i¡ olmuştur. ¢arşî “§ıbπan” nüs«asını ta«†i™e eder. ¡Allâme der ki ــאن
ــא א ــ ارت ــ ا
 ــאن ازدادتkelâmının ma¡nâsı √umret-i nâ§ı¡anın §ıbπı ve boyası ziyâde olup a√mer-i …ânî ve
a…tem √udûduna vâ§ıl olur ise √arâret no…§ân üzere olur demek olur ise
“§ıbπ” nüs«asının dahi ma¡nâsı §a√î√ olur. İntehâ.
Ve demevî olan emrâ∂-ı √âddede ba¡∂ı kerre ¡urû…un ve damarların
ağızları münfeti«a ve açık olmamış iken bevl dem hey™eti üzere @uhûr ve
«urûc eder ve o bevl imtilâ-i dem ifrâ† üzere olduğuna delâlet eder.
287 ªâhir olur ki “a…tem” mu†la… ≠ikr olunur ise “√umret”ten idi ve ¢ânûn’un
“a…tem”i “nârî” va§f eylediğinden “nârî” §ufret a§nâfından idi.
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Ve kaçan bevl …alîlen …alîlen «urûc edip kerîh ve müntin râyi√ası olur
ise «a†ara delâlet eder ve ondan demin me«ânı…a in§ıbâbı «avf olunur ya¡nî
…alb ve dimâπın tecvîflerine dökülmesi «avf olunur onun için ki …alîlen
…alîlen bevlin «urûcu …uvânın ∂a¡fına delâlet eder. Ve netn-i râyi√a ¡ufûnete delâlet eder. Pes bedende demin imtilâsı ve ta¡affünü olsa lâ-ma√âle o
dem-i ke&îri …uvâ-yı ∂a¡îfe def ¡ edemeyip bedende ta¡affün √asebiyle münteşir olup me«ânı…a dahi dökülmek i√timâl-i πâlib olur.
Ve bevlin ziyâde redîsi ve «a†arlısı o bevldir ki ri……ati ziyâde olup
infitâ«-ı ¡urû… ya¡nî damarların ağızları açılmaksız o bevl dem mi&lli ola ve
kokusu kerîh ola. Ve ba¡∂ı nüs«alarda  ار ــbedeline  ا ــאهvâ…i¡ olmuştur, o
nüs«a «a†â§lıdır diye ¡Allâme ta√…î…-i ma…âm eder. Ve √ummayât-ı √âddelerde ve mu«teli†e √ummâlarda bevl πazîr olup ke&îren «urûc eylese ek&eriyyâ «ayra delâlet eder, zîrâ ek&er-i ev…âtta bevl-i ke&îr bu√râna ve ifrâ…a
ya¡nî mara∂ın zevâle meyline delâlet eder.288
◊âşiye-i ¡Irâ…iyye’de der ki bu√rân ile ifrâ…ın far…ı budur ki ifrâ…
bu√rândan e¡amm-ı mu†la… olur, zîrâ ifrâ… mara∂ın gerek nevbeti ve gerek
devrinde olan ¡avârı∂ın iştidâdı olur, ammâ bu√rân mara∂ın edvâr-ı külliyyede olan iştidâdından ¡ibâret olur. Ve o bevl ki deme şebîh olup πazîr
ve ke&îr olur, o bevl ≠ikr olunduğu üzere bu√rân-ı kâmile delâlet eder lâkin
kendisinin sebeb-i √udû&u bu√rân-ı nâ…ı§ olur ve o bevl çok kerre «ayra
delâlet eder lâkin bu√rân-ı kâmilden evvel olan bevl πarîz ve ke&îr ve
ra…î… olup ri……ati bu√rân-ı kâmilde olan ri……at mi&lli ve ke&ret ve πazâreti
bu√rân-ı kâmilde olan ke&ret mi&lli olup def ¡aten @uhûr eder ise o bevl
mara∂ın nüksüne delâlet eder ve nüks ek&eriyyâ bu√rân-ı kâmilden sonra
olduğu gibi bu√rân-ı nâ…ı§tan sonra dahi olur. ¡Allâme, ¢arşî’ye ¡azv edip
bu ma…âmı bu vech ile ta√…î… eder.
Ke≠âlik bu√rân-ı kâmilden sonra vâ…i¡ olan bevl-i ke&îr def¡aten ra…î…
olup tedrîc ile ra…î… olmasa o dahi nükse delâlet eder. Bevlin ≠ikr olunan
a√vâli √ummayât bevlinin a√kâmı idi.
288 Me&elâ √ummânın nevbeti in…ılâ¡ından mu…addem olan ¡ara… ve sâir a¡râ∂ ifrâ…
olur, ona bu√rân ı†lâ… olunmaz, ammâ emrâ∂-ı √âddede yedinci günde ve sâir
eyyâm-ı ma¡hûde-i ma¡lûmeden olan iştidâda ikisi dahi ı†lâ… olunur.
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Ammâ yere…ân mara∂ında bevlin levninin her ne …adar √umreti ziyâde
olup √attâ şiddet-i √umret √asebiyle sevâda meyli olur ise o bevl i§âbet edip
boyadığı &evbden πasl ile o bevlin boyası münseli« ve zâil olmaz ise ve her
bâr bevl dahi ke&îr ve ziyâde olur ise o yere…ân eslem olur.
¡Allâme der ki yere…ânda bevlin vech-i mu√arrer üzere √umreti iki
vechten «âlî olmaz yâ §afrâ-i mu√teri…a olup o mu√teri… §afrânın levni
sevâda ∂ârib √umret olduğundan olur, bu §ûrette o mara∂ eslem olmaz
veyâ«ûd bevlde olan o √umret-i şedîde §afrânın tekâ&üfünden √âdi& olur.
¢ânûn’un eslemdir dediği o veche …ıyâsla olur.
Ve kaçan yere…ân mara∂ında yere…ân √âli üzere bâ…î iken bevl ebya∂ olur
ise veyâ«ûd √umreti olup o √umret …alîle olur ise ondan istis…â «avf olunur.
Cû¡ ya¡nî açlık dahi bevlin §ıbπını ve boyasını ziyâde eder ve cidden √iddetli
eder. Ve bu ma…âma gelince …adar ≠ikr olunan †aba…a-i √umretin a§nâfı idi.
Ammâ †aba…a-i «u∂retin a§nâfı fustu…iyyete mâil olandır ba¡dehu zencâriyyete mâil olandır ve âsmâncûnî ve nîlecî levnleridir ba¡dehu kürrâ&îdir.
Pes bu †aba…a-i «u∂retin §ınf-ı evveli olan fustu…î ya¡nî o «u∂ret ki
§ufrete sevâd-ı yesîr mu«âla†a eylemesinden √âdi& ola, o bevl-i fustu…î
bürûdete delâlet eder. Ve ke≠âlik bevlin elvânından «u∂ret mu«âli† olan
elvânın küllîsi berde delâlet eder lâkin zencârî ve kürrâ&î i√tirâ…-ı şedîde
delâlet eder. Ve kürrâ&î zencârîden eslem olur, zîrâ zencârîde beyâ∂a levnin
meyli delâlet eder ki i√tirâ… ziyâde olup kendide levn-i remâd √âdi&dir. Ve
zencârî bevl ek&eriyyâ ta¡ab ile √âdi& olmakla delâlet eder ki ba¡de’t-ta¡ab
teşennüc-i yübsî √âdi& olur.
Ve §ıbyânda olan mu†la…an bevl-i a«∂ar teşennücün √udû&una delâlet
eder.289 ~ıbyânın bevlinin «u∂reti kürrâ&î ve zencârî gibi i√tirâ…tan √âdi&
olur ise o bevlde olan «u∂ret §ıbyânda teşennüc-i yübsî √udû&una delâlet
eder ve mâ-¡adâ «u∂retleri teşennüc-i imtilâî √udû&una delâlet eder.
Ve a§nâf-ı «u∂retten âsmâncûnî levni ek&er-i emrde berd-i şedîde delâlet
eder. Âsmâncûnî levni sevâda beyâ∂ın mu«âla†asından √âdi& olup zür…at-i
§âfiyeye meyl eder, nitekim semâda ma√sûs olan levn bu minvâl üzere olur.290
289 Mu†la…an demek gerek ise bevl-i a«∂ar ta¡abdan √âdi& olsun ve gerek â«er vechle
olsun her √âlde teşennüce delâleti olur demektir.
290 Bu kelâmda me≠heb-i √ukemâya işâret vardır. Onlar derler ki “lâ levne fi’l-fe-
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Ve ba¡∂ı âsmâncûnî bevlin delâlet eylediği berd yesîr olup ke&îr ve şedîd
olmaz, o «u∂ret-i bevl eger sevdâ mu«âla†asında √âdi& olup i√tirâktan
olmaz ise. Ve âsmâncûnî olan bevlden mu…addem olan bevl kümûdete mâil
«u∂ret levninde olan bevl olmak lâzımdır. Evvelâ kümûdetli bevl-i a«∂ar
@uhûr eder ba¡dehu âsmâncûnî bevl @uhûr eder.
Ba¡∂ılar derler ki âsmâncûnî bevl şürb-i semme delâlet eder ya¡nî âsmâncûnî bevl ile istidlâl olunup bilinir ki o bevlin §â√ibi tesmîm olunmuştur.
Lâkin ¡Allâme semmden murâd semm-i bâriddir diye semmi ta«§î§ eder,
zîrâ semm-i bârid √arâreti söndürür ve ru†ûbâtı dondurur, binâen ¡aleyh
bevl âsmâncûnî olur. Ve eger âsmâncûnî olan bevlde rüsûb olur ise o bevlin
§â√ibinin sağ olması ümîd ve recâ olunur ve eger o âsmâncûnî bevlde rüsûb
olmaz ise §â√ib-i bevlin helâki «avf olunur. Ve bevl-i [82a] zencârînin ¡a†ab
ve helâke delâleti ziyâde olur.
Bu ≠ikr olunan †aba…a-i «u∂retin a§nâf-ı «amsesi üzerine ¡Allâme §ınf-ı
sâdis ziyâde edip der ki o †aba…anın §ınf-ı sâdisi zeytî olur. E†ıbbâ zeytîyi üç …ısma ta…sîm edip derler ki zeytî bevl yâ levnde zeytî olur veyâ«ûd
…ıvâmda zeytî olur veyâ«ûd hem levn ve hem …ıvâmda zeytî olur, zîrâ
bedenin düsûmetinin ≠evebânı mara∂ın √âl-i ibtidâsında olup ≠evebân
eden eczâ-i düsûmet bevle mu«âli† olur ise o bevl levnde zeytî olur, düsûmet-i a¡∂ânın ≠evebânı mara∂ın √âl-i tezeyyüdünde olur ise bevl zeytiyyün
fi’l-…ıvâm olur ve eger düsûmet-i a¡∂â mara∂ın zamân-ı intihâsında ≠evebân
ettiyse o bevl levnde ve …ıvâmda ma¡an zeytî olur. Ve bevl-i zeytî √arâretin
…uvvetine delâlet eder, onun için √ummayât-ı √âddede √âdi& olan bevl-i
zeytî dı…… in≠âr eder.
‰aba…ât-ı bevlden dördüncü †aba…a †aba…a-i sevâddır. Ve a§nâf-ı sevâdın i«tilâfı üç vech ile olur:
Vech-i evvel mu«âli†lerinin i«tilâfı √asebiyle sevâd mu«telif olur.
Vech-i &ânî esbâb-ı müte…addimenin i«tilâfı √asebiyle olur. Sevâdın
kimisi esbâb-ı mu√rı…adan √âdis olur ve kimisi esbâb-ı mücemmideden
√âdi& olur ve πayri sebeblerden dahi √âdi& olur.
lekiyyât” ya¡nî ecrâm-ı e&îriyyede levn olmaz ve semâda ma√sûs olan zür…at
cevvin zür…ati olur ve o zür…at semâda olmak üzere √iss olunur. “Âsmâncûn”,
“âsmân-gûn”dan mu¡arrebdir.
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Ve vech-i &âli& levn-i â«er sevâda inti…âl edip o inti…âl †uru…unun
i«tilâfıyla sevâdın a§nâfı mu«telif olur, zîrâ sevâda inti…âl gâhca za¡ferânî
levnden olur, yere…ânda olduğu gibi ve gâhca …utmeden ya¡nî sevâda mâil
kırmızıdan olur ve gâhca «u∂ret ve nîlenciyyeden291 inti…âl eder ve gâhca
kümûdet ve πubretten inti…âl eder.
Beyâ∂ şiddet-i berd √asebiyle evvelâ kümûdet ve πubrete inti…âl edip
ba¡dehu kümûdet ve πubret dahi berdin şiddeti √asebiyle sevâda inti…âl
eder. Ve ke≠âlik §ufretten sevâda inti…âl dahi bi’≠-≠ât olmaz belki …utmet
vâsı†asıyla olur, evvelâ bevl-i a§fer bevl-i a…teme inti…âl eder ba¡dehu
bevl-i a…tem bevl-i esvede inti…âl eder.
Ve ma¡lûm buyurula ki …utmetin §ufret ile sevâd arasına bevlde ta«allül
ve tavassu† eylemesinden …utmetin @uhûru lâzım değildir, câizdir ki bevli
a§fer olan kimsenin bevl-i a…temi «urûc eylemeden bevl-i esved «urûc
eyleye lâkin o bevl-i esved me&ânede iken evvelâ a…tem olmuştur ba¡dehu
esved olup «ârice esved olduğu √âlde «urûc eylemiştir denir.
Ve bu a…sâmı ¡Allâme beyân eyledikten sonra der ki mu§annif bu
a…sâmların ba¡∂ılarını beyân edip der ki:
‰aba…a-i esvedin bir §ınfı o sevâd olur ki bevl-i za¡ferânî za¡ferânîden
evvel sevâda sâlik olur, nitekim yere…ânda bevl-i za¡ferânî sevâda sâlik
olduğu gibi. Bu vech ile bevlin esved olduğu §afrânın tekâ&üfüne ve i√tirâ…
ına delâlet eder ve belki §afrânın i√tirâ…ından √âdi& olan sevdâya delâlet
eder ve mara∂ın yere…ân mara∂ı olduğuna delâlet eder.
Ve sevâd-ı bevlin bir …ısmı dahi sevâdı …utmeden a«≠ eder ya¡nî bevl
a…tem iken esved olur ve a…tem bevlin esved olduğu sevdâ mâdde-i demeviyyeye inti…âl etmekle olur.
Ve sevâd †aba…asının bir §ınfı dahi bevl evvel sevâda «u∂retten inti…âl edip
bevl a«∂ar iken esved olur ve bevl nîlecî iken esved olur. »u∂retten ve nîlecîden √âdi& olan esved sevdâ-i §ırfa delâlet eder ve berde dahi delâlet eder.
¡Allâme der ki te…addüm-i esbâb ile √âdi& olan sevâdın esbâbı beş sebeb
olur:
Bevli sevâda §âbiπ olan nesneleri isti¡mâl ile olur.
291 ¢ânûn’un ba¡∂ı nüs«alarında “nîlceî” ve ba¡∂ı â«erde “nîlencî” vâ…i¡ olmuştur.
Nîlenci mu«âli† olan sevâd âsmâcûnîde olan sevâddan ek&erdir, suda √all olmuş
çivit levnine müşâbihtir ya¡nî zür…at-ı …aviyyesi olur, hâke≠â efâde’l-¡Allâme.
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Ve √arâret-i mu√rı…a ve bürûdet-i mücemmide ile olur. Mara∂-ı sevdâvînin bu√rânıyla olur.
Ve müdirrât-ı bevli isti¡mâl ile olur.
Ve √arâretin mevt ve inhizâmı √asebiyle dahi bevl esved olmak i√timâli
olur. ~â√ib-i ¢ânûn bu vücûhlara işâret edip der ki:
Bevl-i esved bi’l-cümle i√tirâ…a veyâ«ûd berde veyâ«ûd √arâret-i πarîziyyenin mevt ve inhizâmına delâlet eder ve bu√rân olup fu∂ûl-i sevdâviyyeyi
†abî¡atın def¡ eylediğine dahi delâlet eder. İ√tirâ…tan olan sevâd ile berd-i
mücemmidden √âdi& olan sevâdı far… eden nesne bu me≠kûrlardır. Bevlin
sevâdı i√tirâ…tan olduğuna bevlin §â√ibinin i√tirâ…ı olmakla istidlâl olunur,
zîrâ icmâddan √âdi& olan sevâd-ı bevlin §â√ibinde i√tirâ… olmaz, ke≠âlik
i√tirâ…tan √âdi& olan bevl-i esvede bevl-i a√mer ve bevl-i a§fer te…addüm
eder, ammâ cümûdun bevl-i esvedine te…addüm eden bevl-i kemid ve bevl-i
a«∂ar olur. Ve ke≠âlik bevl-i esved-i i√tirâ…îde &üfl-i müteşettit olur ya¡nî
esfele rüsûb eder ve istivâ …alîl olur ya¡nî √arâret √asebiyle bevle ta«al«ul ¡ârı∂
olur. Ammâ esved-i cümûdîde &üfl müctemi¡ olur ya¡nî rüsûb etmez, bevlin
cümûd ve πıl@ati √asebiyle esfele nüzûl müte¡assir olup mâiyyet ile mu«âla†ası
¡alâ-√âlihâ bâ…ıye olur ve cümûd √asebiyle istivâ dahi ziyâde olur. Ve i√tirâ…î
ile cümûdînin bir far…ı dahi odur ki esved-i i√tirâ…îde sevâd şedîd olmaz, za¡ferâniyyete ve …utmete ve §ufrete o sevâdın ∂arb ve meyli olur, esved-i cümûdînin meyli kümûdete olur. Eger bevl-i esved §ufrete bakar ve meyl eder ise
ek&er-i √âlde yere…âna delâlet eder. Ve i√tirâ…î bevlde râyi√a-i kerîhe olur,
cümûdîde râyi√a olmaz ve ba¡∂ı cümûdîde √umû∂at râyi√ası olur.
~â√ib-i ¢ânûn i√tirâ…î olan bevl-i esved edillesini mu§arra√an beyân
edip cümûdî olan bevl-i esved edillesi dahi lüzûmen fehm olunduğundan
sonra ta§rî√en dahi ≠ikr eylemek murâd edip dedi:
Bevl-i esvedin berdden √udû&una delâlet eder bevl-i a«∂ar ve bevl-i
kemidin te…addümü ve &üflün …alîl ve müctemi¡ ve kuru olan ar∂iyyet
gibi olması ve ke≠âlik sevâdın §ufret ve √umretten «âlî olup sevâd-ı «âli§
olması. Ve ba¡∂ı kerre mizâc-ı √ârr ile mizâc-ı bârid araları far… olunup bu
vech ile temyîz olunur ki bevl-i esvedde râyi√a-i şedîde-i kerîhe olur ise
sevâd-ı bevl √arâret √asebiyle √âdi& olmuştur. Ve eger râyi√a ∂a¡îfe olup
veyâ«ûd külliyyeten râyi√a olmaz ise o sevâd berd ve cümûd √asebiyledir
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ve mizâc bâriddir, zîrâ her kaçan †abî¡at berd ile cidden münhezim oldukta
râyi√a bevlden külliyyeten zâil olur.
Ve √arâret-i πarîziyyenin su…û†undan √âdi& olan sevâda delâlet eder
…uvâların su…û†u ve in√ilâli.
Ve bevlin sevâdı bu√rân ve ten…ıye √asebiyle olduğuna delâlet eder
bevl-i esvedden mu…addem olan bevlin mâî ve πayr-i na∂îc olması.
¢arşî der ki bu kelâmdan Şey«‚in murâdı demektir ki bevl √âl-i mara∂da
evvelâ mâî ve πayr-i na∂îc olur ve sonra na∂îc olur ve ba¡dehu esved olur
ve o sevâd bu√rânî olur. Ve o bevl-i esvedden sonra marî∂e «iffet ¡ârı∂
olması ve bevl-i esvedin πazîr ve ke&îr olması dahi sevâdın bu√rânî olmasına delâlet eder.
Ve bu√rânî olan bevl-i esved √ummâ-ı rib¡in evâ«irlerinde ve †ı√âl ¡illetlerinin in√ilâlinde ve evcâ¡-ı @ahr ve evcâ¡-ı ra√im in√ilâllerinde ve «ıms
ve sids ve sib¡ tesmiye olunan √ummayât-ı sevdâviyye in√ilâllerinde olur.292
Bu ma…âmda ¢ânûn’un nüs«aları mu«telifedir. ¡Allâme bu ≠ikr olunan nüs«ayı tercî√ edip bâ…î dört nev¡ nüs«aları ta«†i™e ve ta∂¡îf etmekle o
nüs«alar tercümeye id«âl olunmadı.
Ke≠âlik bevl-i esved i√tibâs-ı †am&tan ya¡nî dem-i √ay∂ın vech-i lâyı…
üzere seyelân edip akmamasından √âdi& olan âfâtın in√ilâlinde dahi vâ…i¡
olur. Ve ma…¡adesinden seyelân-ı dem mu¡tâdı olan kimselerden demin
seyelânı in…ı†â¡ √asebiyle ¡ârı∂a olan emrâ∂-ı sevdâviyyenin293 √ilâlinde
292 ◊ummâ-ı rib¡ bir gün a«≠ eder, iki gün terk eder. ◊ummâ-ı «ıms bir gün a«≠
eder, üç gün terk eder. ◊ummâ-ı sids bir gün a«≠ eder, dört gün terk eder. Ve sib¡
bir gün a«≠ eder, beş gün terk eder. ◊ummâ-ı «ıms bilâd-ı Mı§riyye’de ke&îren
vâ…i¡ olur. ¢arşî √ikâye eder ki Mı§r’da bir ma√mûm gördüm, on sekiz günde bir
kerre √ummâ a«≠ eder idi. Câlînûs «ımstan mâ-¡adâsını inkâr edip der ki o mi&lli
√ummâlar var ise dahi tedbîrde «a†âdan √âdi& olur, √ummâ-ı †abî¡î olmaz.
293 Şey«-i Re™îs mirre-i sevdâdan √âdi& olan emrâ∂ı Ürcûze‘sinde ≠ikr edip der: وכ
א ـ ـ ن ـ داء || ـ ث ـ ـ ة ـ داء || כא ـ و ـ ا ـ || وכא ا ـ وداء ا ـ ع
ـ ـ א || و ـ آ ـ وכא ــא || و ـ و ـ אن و ـ || وכ ـ
|| وכא ـ ي ـ ا ـ
ــאم || ـ ا ـ ف وا א ـ
כא ـ اع وا رق || وا ـ رم ا ـ وכא ـ ام || وכא ـ ي ـ ـ
ــא ـ ا ـ أس || و ــא و ــא ا ـ ل ـ ا ــאس
ـ ـ אل || وا ـ وا ــא ـ ا ــאل || وداء א
|| || وداء ـ وداء ـ || َא ً ــא || و ـ ض ـ ـ כ ـ כ ـ || وا ــא وا ـ ا ـ د
ـ ا ـ ف وا ــאرد ـ כ ـ د || و ـ ض ـ ة כ ـ || وכא ـ אق כא ـ ـ ا ـ ة || وכ ـ
ـ ا א ـ || وا ـ ـ ا ـ و ـ ا ـ || وا ـ ـ ا ـ أس و ـ
ـ
ا כ ـ وا א ـ || و ـ
ـ
ـ || و ـ س כـ ن ـ ا
ـ ث ـ ا
ا ذ ـ || و ـ
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dahi bevl esved olur «u§û§an †abî¡at veyâ«ûd §ınâ¡at ya¡nî müdirrât isti¡mâli
idrâr-ı bevle i¡ânet eyleye, o zamân bevl-i esved-i sevdâvînin sevâdı ziyâde
olur. Ve o zamân dahi bevl esved olur ki nisvâna i√tibâs-ı dem ¡ârı∂ olup
†abî¡at fa∂la-i demi …abûl eylemeye, zîrâ nisvâna i√tibâs-ı dem dört vech ile
¡ârı∂ olur: mecârî-i ra√imde südde olmakla ¡ârı∂ olur yâ«ûd mecârînin ağzı
mun∂amm olup kapanmakla olur veyâ«ûd …uvve-i mâsikenin demi imsâki
ile olur veyâ«ûd …uvvet-i dâfi¡anın ∂a¡fı ile olur. Ve her √âl üzere ra√imin
tecvîfine nüzûl ve seyelân eyleyen dem ra…î… ve ince olur ve √arâret-i ra√im
o dem-i ra…î…te ¡amel edip sevâda §âbiπ olur ve o [82b] demden ke&îf olanlar dahi terâküm √asebiyle ya¡nî sıklaşıp eczâlarının ba¡∂ıları ba¡∂ı â«er
üzerine vu…û¡la demin √umreti √issen sevâd olur. Ve kaçan †abî¡at o dem-i
esvedi me&âne †arî…inden i«râca @afer buldukta bevle o demin in∂ımâmıyla
bevl esved ve πazîr ya¡nî ke&îr ve kara olduğu √âlde «urûc eder ve bevlden
sonra lâ-ma√âle o marî∂e «iffet gelir ve bu mi&lli bevl ile ten…ıye √â§ıl olur,
≠ikri mürûr eden emrâ∂-ı sâire gibi o sevâd bu√rânî olmaz ve bu mi&lli
mara∂da bu√rân olmaz belki bu√rân i√tibâs-ı demden √âdi& olan emrâ∂-ı
sâirelerde olur.
Ve eger bevl-i esved bu√rân √asebiyle olmayıp bevli §âbiπ veyâ«ûd
müdrir nesneler √asebiyle dahi olmaz ise o bevl-i esved ¡alâmet-i rediyye
olur, zîrâ o ta…dîr üzere bevl-i esved yâ i√tirâ…tan √âdi& olur veyâ«ûd berd
ve cümûddan √âdi& olur ve iki §ûret üzere dahi «a†ar @âhir ve âşikâr olur
«u§û§an emrâ∂-ı √âddede √âdi& olan bevl-i esvedde «a†ar ziyâde olur. Ve
eger emrâ∂-ı √âddede olan bevlin mi…dârı …alîl olur ise «a†ar mübâlaπa ile
ziyâde olur ona binâen ki emrâ∂-ı √âddede bevl-i esvedin …ılleti i√tirâ…ın
ru†ûbet-i bedeni ifnâ ve i¡dâm eylediğine delâlet eder.
Ve kaçan bevl aπla@294 olsa ziyâde redî olur, zîrâ πıla@-ı bevl ru†ûbetin
zâil olup ar∂iyyete isti√âlesine delâlet eder. Ve her bâr ki bevl ra…î… olsa
bevlin redâ™eti e…all olur, zîrâ bevl-i ra…î… …ıllet-i i√tirâ…a delâlet eder.
Ve ba¡∂ı kerre bevl esved veyâ«ûd a√mer olur, şarâb-ı a√mer ve şarâb-ı
esved şürb edip †abî¡at o meşrûbda ¡amel etmeyip ve levnini taπyîr dahi
294 Bevl-i aπla@dan murâd esved-i aπla@dır. Ve bevl-i esved ba√&inde vârid olan
envâ¡-ı ebvâlden murâd bi’l-cümle bevl-i esveddir, ma…âm …arînesi ile terk olunmuştur.
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etmemek √asebiyle. O mi&lli meşrûb √âl-i şürbü gibi «urûc eder ve onda
«a†ar olmaz.
¢arşî der ki ≠ikr olunan şarâbları şürbden sonra bevl-i esved ü a√merin
«urûcu iki vech üzere olur:
Vech-i evvel budur ki o şarâb bedende müctemi¡ olan mevâdd-ı sevdâviyyeyi ve mevâdd-ı demeviyyeyi idrâr etmekle bevl esved ve a√mer olur.
Ve vech-i &ânî budur ki o şarâblar şürb olunduğu √âl üzere «urûc edip
†abî¡at onda ¡amel eylemez ve bevlin √umreti ve sevâdı şarâbın §ıbπı ve
levni olur.
Vech-i evvelde a§lâ «a†ar olmaz lâkin ¢ânûn’da vech-i &ânî ta¡yîn ve
ta§rî√ olunmakla «a†ar yoktur dediğinden murâd i√tirâ… √asebiyle olan
sevâd gibi «a†ar yoktur demek olur. Velâkin min-vechin o vech-i &ânîde
dahi «a†ar olur, zîrâ o şarâbı şürbde †abî¡at ¡amel etmeyip levni üzere «urûc
delâlet eder ki …uvvet ∂a¡îfedir ve meşrûbda ta§arruftan ¡âcizdir.
Ve bevl-i esved emrâ∂-ı √âddede dahi ba¡∂ı kerre bu√rân-ı §âli√e delâlet
edip redî olmaz eger o bevl-i esved ra…î… olur ise. Ammâ o bevl ki ra…î… olup
…ârûreden nevâ√î-i mu«telifede ta¡allu… olur ise ek&eriyyâ o bevl §udâ¡a ve
sehere ve §ameme ve ¡a…lın i«tilâ†ına delâlet eder «u§û§an o bevl-i esved-i
ra…î… zamân-ı †avîlde …alîlen …alîlen «urûc eyleye ve râyi√ası √âdde ola ve
√ummayâtta ola, o bevlin §udâ¡a ve i«tilâ†-ı ¡a…la delâleti ziyâde olur. Ve eger
≠ikr olunan bevlin «urûcu va…tinde seher ve §amem ve i«tilâ†-ı ¡a…l ve §udâ¡
√â∂ır ve mevcûd ise gelecek zamânda √âdi& olacak ru¡âfa delâlet eder.
¡Allâme der ki bu vech üzere olan bevl delîl-i ru¡âf olduğu …uvvet-i
nab∂ mi&lli ¡alâmet-i ma√mûde bulunduğu zamânda olur, ammâ ¡alâmet-i
ma√mûde bulunmaz ise o bevl ¡a†ab ve helâke delâlet eder.
Ve yine ¡Allâme bir fâide ≠ikr edip der ki ru¡âf ba¡∂ı kerre mun«ureynden birinde olur. Mevâdd her hangi †arafta olur ise †abî¡at ru¡âf ile
mevâddı mevâdd cânibinde olan mun«urdan i«râc eder, me&elâ ru¡âf
mun«ur-ı eymenden «urûc eylese mevâdd kebidî olduğuna delâlet eder ve
sol mun«urdan «urûc eden ru¡âf mevâddın †ı√âlî olduğuna delâlet eder.
İntehâ.
Ve mücerred bevl-i ra…î… ya¡nî şurû†-ı sâire-i me≠kûre bulunmaksız
mümkin olur ki o bevl-i ra…î… külyede √a§ât tevellüdüne sebeb ola, zîrâ
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bevl-i ra…î… «urûc edip eczâ-i πalî@a külyede bâ…ıye kaldıkta külyenin √arâreti ile o eczâ-i πalî@aya cefâf ¡ârı∂ olup √a§ât √âdi& olur.
Rûfus ◊akîm der ki külâ ve me&âne ¡illetlerinde ve a«lâ†-ı πalî@adan
hâyice olan ¡illetlerde bevl-i esved ma√bûb ve sevgilidir, ammâ emrâ∂-ı
√âddede helâke delîl olur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Lâkin biz deriz ki ba¡∂ı kerre i√tirâ… şedîd olup külâ ve me&âne ¡illetlerinde dahi bevl-i esved-i redî olur, bu i√timâl √asebiyle †abîbe lâzım olur ki
külâ ve me&âne ¡illetlerinde bevl-i esved √âdi& olsa ¡alâmât-ı sâireyi ta√arrî
eyleye, eger i√tirâ…a delâlet eder ¡alâmet olmaz ise bevl-i esvedin ¡alâmet-i
ma√mûde olduğuna √ükm eyleye ve ¡alâmet-i i√tirâ… mevcûd ise bevl-i
esved ¡alâmet-i rediyye olduğuna √ükm eyleye.
Ve bevl-i esved meşâyı«a ve pîrlere §âli√ olmaz, zîrâ meşâyı«ta olan
sevâd-ı bevl i√tirâ…î veyâ«ûd cümûdî olmaktan «âlî olmaz ve i√tirâ… ve
cümûddan her biri redî olur. Meşâyı«ta bevl-i esvedin bulunması ancak
fesâd-ı ¡a@îm için olur. Nisvânlar dahi meşâyı« gibidir, onlarda dahi bevl-i
esved redî olur. Ve ta¡abdan sonra √âdi& olan bevl teşennüc-i istifrâπîye
delâlet [eder.]
Ve fe≠leke-i kelâm budur ki bevl-i esved √ummayâtın ibtidâsında …attâl
olur ve ke≠âlik √ummayâtın intihâsında dahi …attâl olur, eger bu√rândan
√âdi& olmayıp ve bevl-i esvedin √udû&undan sonra ma√mûm olan kimseye
«iffet gelmez ise.
Ammâ †aba…ât-ı elvân-ı bevlden ≠ikr olunan levnlerin biri olmayıp bevl
ebya∂ olur ise o bevl-i ebya∂dan iki ma¡nâ fehm olunur ya¡nî bevl-i ebya∂
iki …ısm üzere olur:
¢ısm-ı evvel leben ve süt levni olur ki ba§arı o levn tefrî… eder, o mi&lli
levne ke&ret-i na@ar gözü kamaştırır ve na@ar o mi&lli ebya∂a nüfû≠ eylemez, me&elâ bir kâse sütün içine bir dînâr ya¡nî bir altın il…â olunsa ba§ar
kâsenin dibinde olan altını görmez.
Ve …ısm-ı &ânî su ve sırça ve billûr levni olur ki o levne ke&ret-i na@ar
gözü kamaştırmaz ve ba§arı tefrî… eylemez ve o ebya∂a ba§ar nüfû≠ eder,
bir kâse suyun içine bir dirhem il…â 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 …ısm-ı
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&âniye ebya∂-ı müşiff derler. Fi’l-√a…î…a işfâf levn değildir lâkin ¡avâmm-ı
nâs ona dahi beyâ∂ ı†lâ… ederler, binâen ¡aleyh ebya∂ iki …ısma ta…sîm olunur. Fi’l-√a…î…a beyâ∂ …ısm-ı vâ√id olur ki o beyâ∂ sütte ve kâπadda olan
levndir ve …ârûre mi&llide olan işfâfa levn denmez, zîrâ işfâfı ta¡rîf edenler
derler ki müşiff o cismdir ki onda levn olmaya.
Pes bevl bi-ma¡na’l-müşiff ebya∂ olsa külliyyet ile berde delâlet eder
ve nu∂cdan ye™si îcâb eder. Ve eger bevl-i ebya∂-ı müşiffte πıla@ olup bilâlevn mâiyyet …ıvâmından ziyâde …ıvâm olur ise balπama delâlet eder. Ve
eger bevlin beyâ∂lığı beyâ∂-ı √a…î…î olup süt levni gibi olur ise o bevlde
lâ-ma√âle …ıvâm olup πalî@ olur, zîrâ mâ-ı §ırfta o levn bulunmaz belki
ebya∂-ı √a…î…î levni mâ-ı §ırfa balπam mi&lli nesneler mu«âli† olmaktan
√âdi& olur.
Pes §â√ib-i ¢ânûn o ebya∂-ı √a…î…îde yedi envâ¡ ≠ikr edip dedi ki:
O bevl-i ebya∂-ı √a…î…înin beyâ∂ı mu«â†î olur ise ya¡nî sümük beyâ∂lığında olur ise o bevl va«îm ve lezic olan balπamın ke&retine delâlet eder.
Ve eger o bevlin zamân-ı «urûcunda balπamî mara∂ mevcûd değil ise
emrâ∂-ı balπamiyyenin √udû&unu in≠âr eder.
Ve eger o bevlin zamân-ı «urûcunda emrâ∂-ı balπamî mevcûd ise ve
bevlin «urûcundan sonra marî∂e «iffet ¡ârı∂a olur ise def ¡-i †abî¡î olduğuna
delâlet eder.
Ve bevl-i ebya∂-ı √a…î…înin ikinci …ısmı beyâ∂-ı desimî olur ya¡nî o bevl
yağlı olur ve şa√mın ≠evebânına delâlet eder.
¡Allâme der ki bu ma…âmda “şa√m”dan murâd semîne şâmil olan
şa√mdır. Pes beyâ∂-ı desimî bevl ba¡∂ı kerre semînin ve ba¡∂ı kerre cevfte
olan şa√mın ≠evebânlarına delâlet eder. Beynehümâda far… budur ki [83a]
şa√mdan ≠evebân eden düsûmet sür¡atle tecemmüd eder ve semînde ≠evebân eden düsûmetin cümûdunda sür¡at olmaz belki ba†î™ olup zamân-ı
ke&îrde tecemmüd eder.
Ve beyâ∂-ı √a…î…înin üçüncü …ısmı beyâ∂-ı ihâlîdir ya¡nî kaymaktan
me™«û≠ olan semn ve yağ âteşte te≠vîb olunup eritildiği zamân o semne
√âdi& olan beyâ∂a müşâbih beyâ∂dır, ◊âşiye-i ¡Irâ…ıyye’de beyâ∂-ı ihâlîyi
bu vechle tefsîr eder. Ve bevlde olan bu nev¡ beyâ∂ balπama ve düsûmet-i
bedenin √âlâ ≠evebânına delâlet eder veyâ«ûd o ≠evebânı in≠âr edip √âlâ
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≠evebân mevcûd olmaz ise gelecek zamânda ≠evebânın vu…û¡una delâlet
eder.
Ve ba¡∂ı nüsa«-ı ¢ânûn’da “≠evb” bedeline “≠ereb” vâ…i¡ olmuştur, o
nüs«anın mâ¡nâsı: ±ikr olunan bevl √âlâ ba†nın isti†lâ…ına veyâ«ûd gelecek
zamânda olan isti†lâ…a ve yürek sürmeğe delâlet eder” demektir.
¡Allâme der ki §a√î√ olan nüs«a-i ûlâdır. Ve Ten…î√-i ¢ânûn’da İbn
Cümey¡ ~ı√â√’a ¡azv edip der ki “ihâl” vedek295 ma¡nâsına ve zeyt ma¡nâsınadır. Ve Ebû ¡Ubeyd, Ebû Zeyd’e ¡azv edip der ki “ihâl” vedek ma¡nâsına
ve zeyt ma¡nâsına olur ve beyâ∂-ı zeytînin ≠ikri zamân-ı âtîde ¢ânûn’da
gelmekle bu iki ma¡nâya göre her √âlde beyâ∂-ı ihâlîden murâd vedekte
olan beyâ∂dır.
Ve beyâ∂-ı √a…î…înin dördüncüsü fu……â¡î ya¡nî boza beyâ∂ına müşâbih
olan beyâ∂dır. Eger bu levnde olan bevlde midde olup ri……at dahi olur ise
âlât-ı bevlde ve me&ânede …urû√-ı münfesi«a ya¡nî deşilmiş ve münfecir
olmuş …ur√alar olduğuna delâlet eder. Ve eger ri……at ve midde olmaz ise
«âm ve ficcet olan mevâddın ke&retine delâlet eder.
Ve ba¡∂ı kerre levn-i fu……â¡î me&ânede olan √a§âtın ≠evebânına delâlet
eder, me&ânede olan √a§ât ≠evebân eyledikte levni fu……â¡î olur ve külâda
olan √a§ât ≠evebân eyledikte levni √umrete mâil olur.
¡Allâme der ki ebya∂-ı fu……â¡î olan bevlin …urû√îsi ile «âmîsinin far…ı üç
vech ile olur:
Vech-i evvel budur ki …urû√îde netn-i şedîd olur, «âmîde netn ve râyi√a
olmaz.
Vech-i &ânî …urû√î bevlde …a∂îbin ya¡nî ≠ekerin a§lında √ikke ve elem
olur, «âmîde bu √âletler olmaz.
Vech-i &âli& …urû√îde ≠ikr olunan beyâ∂-ı fu……â¡î bevlden mu…addem
…ur√a ¡alâmetleri mevcûd olur, «âmîde o ¡alâmetler olmaz.
Ve me&âne √a§âtının ≠evebânından √âdi& olan bevl-i fu……â¡î ile «âmînin
far…ı üç vech üzere olur:
Vech-i evvel √a§avîde bevl-i fu……â¡îden mu…addem olan bevl dem gibi
«urûc ettiyse ba¡dehu «urûc eden bevl-i fu……â¡î ¡alâmet-i √a§ât olur, «âmîde
bu √âlet olmaz.
295 “Vedek” semîn dedikleri etin yağıdır.
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Vech-i &ânî √a§avîde bevl na∂îc olur ve bevlde olan &üfl dahi na∂îc olur,
zîrâ √a§ât mâni¡-i nu∂c olmaz ve «âmîde bevl &üfl na∂îc olmaz.
Ve vech-i &âli& √a§avî olan bevl-i fu……â¡î «urûcundan sonra ¡alîle «iffet
gelir, «âmî olan bevl-i fu……â¡îden sonra o «iffet olmaz. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.296
Ve beyâ∂-ı √a…î…înin beşinci …ısmı beyâ∂-ı menevîdir. O bevl-i «âricin
levni menî levni gibi olur. Ve ba¡∂ı kerre bu bevl-i menevî a√şâda olan
evrâm-ı balπamiyyenin ve rehelin ya¡nî ı∂†ırâb ve istir«ânın ve balπam-ı
«âricîden √âdi& olan emrâ∂ın ya¡nî √âdde olan √ummayâtın bu√rânı olur.
Ammâ bevl menî-i beyâ∂ gibi olup lâkin ≠ikr olunan emrâ∂ın bu√rânı olmaz
ise me&elâ o emrâ∂ın zamân-ı ibtidâsında olup bu√rân olmadığı müte¡ayyin
olur ise o bevl-i menevî sekteyi ve felci in≠âr eder.
¡Allâme der ki §â√ib-i ¢ânûn i«ti§âr edip ¡alâ-†arî…i‘l-tem&îl bu iki mi&âli
≠ikr eyledi ve illâ bu bevl-i menevî sekteyi ve fâlici in≠âr eylediği gibi §ar¡ı
ve teşennüc-i imtilâîyi ve istir«â ve la…veyi dahi in≠âr eder.
Ve kaçan bi’l-cümle ev…ât-ı √ummâda bevl ebya∂ olsa …arîb olur ki
o √ummâ-ı rib¡e na…l eyleye ya¡nî √ummâ-ı sâire √ummâ-ı rib¡e …arîb
zamânda na…l eder.
Ve beyâ∂-ı √a…î…înin altıncı …ısmı beyâ∂-ı re§â§îdir. Beyâ∂-ı re§â§î
o beyâ∂dır ki onda …alîl √umret ola. O beyâ∂-ı re§â§î olan bevlde rüsûb
olmaz ise cidden redî olur. Ve bevl-i re§â§îye remâdî dahi tesmiye olunur.
Beyâ∂-ı √a…î…înin yedinci …ısmı lebenî bevldir. Lebenî ebya∂ o ebya∂dır
ki onda πıla@ ola. Ve lebenî ebya∂ iki vech ile √âdi& olur: Ek&erî balπam-ı
tefih mu«âla†asıyla bevl lebenî olur. Ve vech-i â«eri a¡∂â-i şa√miyye ≠evebân [edip bevle ≠evebân] eden eczânın mu«âla†ası ile olur. Ve beynehümâda far… iki vech ile olur, zîrâ ≠evebânî olan bevl-i lebenîde cümûd
olur ve ke≠âlik ≠evebânîde √arâret olur; balπamîde bunlar olmaz. Ve bevl-i
lebenî emrâ∂-ı √ârrede olur ise re§â§î gibi mühliktir. Ve §ıbπı olmayıp levni
beyâ∂ olan bevl beyâ∂ın her hangi §ınfından olur ise olsun √ummayât-ı
√ârrede √âdi& olsa o bevl delâlet eder ki §afrâ ¡u∂va meyl eylemiştir ve o
§afrânın meyl eylediği ¡u∂vda verem √âdi& olur veyâ«ûd √ummayâtta olan
296 Bu ma…âmda ¢ânûn’un kelâmını bu vechle tefsîr bi’l-cümle ¡Allâme’nin
tefsîridir.
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bevl-i ebya∂ ishâlin √udû&una delâlet eder. Ve ek&er-i √âlde √ummayât-ı
√âddede olan bevl-i ebya∂ §afrânın nâ√iye-i re™se meyline delâlet eder.
¡Allâme der ki √ummâ-ı √âddede &everân ve heyecân eyleyen §afrâ yâ
@âhir-i bedene meyl eder veyâ«ûd bâ†ına meyl eder. ªâhir-i bedene meyl
eden §afrâ la†îf ve ra…î… olur ise ¡arak ve ter ile «urûc eder; eger @âhire meyl
eden §afrâ πalî@ olur ise o πalî@ §afrâ …alîlü’l-√idde olup derinin altında
i√tibâsı mümkin ise o §afrâ yere…ânı îcâb eder. Ve √iddeti ke&îre olup ta√te‘l-cildde i√tibâs mümkin olmaz ise o §afrâ evrâm ve bü&ûru îcâb eder. Ve
eger §afrâ bâ†ına meyl eder ise bâ†ın-ı bedenden o §afrânın meyli em¡ânın
ya¡nî bağarsıkların tecvîfine olur ise o §afrâ ishâli îcâb eder. Ve o §afrânın
meyli mi¡de tecvîfine olur ise o §afrâ …ay™ ile «urûc eder. Bu vücûhların biri
dahi bulunmaz ise ¡u∂vu tevrîm eder ve ek&er-i √âlde §afrâ beyne’l-a¡∂â
dimâπı tevrîm eder. Ve eger √ummayât-ı √âddede bevlin beyâ∂ı i«tilâ†-ı
¡a…ldan sonra olur ise helâki in≠âr eder.
İbu…râ† ◊akîm der ki bevlin beyâ∂ı …ısm-ı evvelden olmayıp beyâ∂-ı
müşiff olur ise ya¡nî bi-ma¡na’l-müşiff ebya∂ olan bevl redî olur ve «â§§aten
dimâπı müteverrim olan ma√mûmun bevl-i ebya∂-ı müşiffi ziyâde redî olur.
Ve eger müteverrimü’d-dimâπ olan ma√mûmun …ab∂ı olur ise o bevl-i
müşiff ziyâde mübâlaπa ile redî olup sersâmı in≠âr eder, eger sersâm mevcûd ise o bevl helâke delîl olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve ke≠âlik √ummayâtta olan bevl-i ra…î… def¡aten ebya∂ olsa gelecek
zamânda olacak i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet eder.
¡Allâme der ki bu ma…âmda bevl-i ra…î…ten murâd …ıvâmı olmayıp mâî
olan bevl değildir belki §afrâ …ıvâmında olan bevldir. Ve bu …ıvâm üzere olup
def ¡aten ebya∂ olan bevl o zamân i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet eder ki mâddenin
mi¡de ve berâz †arî…leri mi&lli menâfi≠e in§ırâfına ¡alâmet-i dâlle mevcûd
olmaya. Ve bu vech üzere delâlet eder ¡alâmet bulunur ise √ummayâtta o
mi&lli bevl i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet eylemez. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve √âl-i §ı√√atte ¡ale’d-devâm bevl levn-i beyâ∂ üzere olsa o bevl
¡adem-i nu∂ca delâlet eder.
Ve √ummayât-ı √âddede √âdi& olan bevl-i ihâlî ya¡nî zeyt gibi olan bevl
mevt ve dı……tan birini in≠âr eder ya¡nî eger …uvvet ve †abî¡at …aviyye ise o
bevl dı……a delâlet eder ve eger …uvvet ∂a¡îfe ise mevte delâlet eder.
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¡Allâme der ki ba¡∂ı nüs«alarda  وا א ــ ا ــ א ا ــvâ…i¡ olup “zeyt”
bedeline “râyib” vâ…i¡ olmuştur, bu nüs«a-i &âniye «a†âdır, zîrâ ihâlî iki
nev¡ olur, biri vedekî ya¡nî et yağı gibi olur ve biri zeytî olur. “İhâl”in bu iki
ma¡nâdan πayri ma¡nâsı yoktur ve “râyib”de ya¡nî yoğurtta bu ma¡nâların
biri mevcûd değildir, zîrâ yoğurdun beyâ∂ı «âli§tir, ihâl levninde değildir
ve ihâlîyi râyibe teşbîh §a√î√ olmaz lâkin İbn Cümey¡ Ten…î√-i ¢ânûn’da
der ki §a√î√ olan nüs«a-i &âniye ya¡nî râyib nüs«asıdır. Râzî dahi İbn
Cümey¡‘i te™yîd edip der ki √ummayât-ı √âddede râyibe ve yoğurda şebîh
olan bevl mevt-i serî¡i in≠âr eder, eger o bevl ile √ummâya sükûnet ve «iffet
¡ârı∂ olmaz [83b] ise. Ve eger ba¡de’l-bevl √ummâya «iffet gelir ise o bevl
dı……ı in≠âr eder.
~â√ib-i ¢ânûn emrâ∂-ı √âddede bevlin ebya∂ olması ve ke≠âlik emrâ∂-ı
bâridede beyâ∂ olması ne keyfiyyette √âdi& ve √â§ıl olduğunu beyâna şürû¡
edip der ki:
Ma¡lûm buyurula ki ba¡∂ı kerre mizâc-ı √ârr §afrâvî iken bevl ebya∂ olur
ve ke≠âlik mizâc-ı bârid balπamî iken bevl a√mer olur her ne …adar @âhir-i √âl
¡aksini îcâb edip mizâc-ı bârid-i balπamînin bevli ebya∂ ve √ârr-ı demevînin
bevli a√mer olmak ise. Pes mizâc-ı √ârrda bevl onun için ebya∂ olur ki §afrâ
meslek-i bevle ya¡nî me&âne yoluna sülûk eylemez ve bevle §afrâ mu«teli†
olmaz, binâen ¡aleyh mâiyyet levn-i a§lîsi üzere bâ…î kalıp ebya∂ olur.
Ve bevlden istidlâl eden kimseye lâyı… olur ki o bevl-i ebya∂da te™emmül ve tefekkür eyleye, eger o bevl-i ebya∂ın levni müşrı… ve &üflü πazîr ve
ke&îr ve πalî@ ise ve …ıvâm-ı bevl dahi πıla@a mâil ise o vechle olan bevl-i
ebya∂dan berd ve balπama istidlâl eyleye; eger o bevl-i ebya∂ın levninde
işrâ… olmayıp ve bevlin &üflü dahi ke&îr ve πalî@ olmayıp ve ke≠âlik &üfl
ma§πûl olmayıp ya¡nî müctemi¡ olup müşettet ve râsib olmayıp ve bunlar
ile ma¡an …ıvâm-ı bevl dahi πıla@a mâil olmayıp levn-i beyâ∂ dahi kümûdete mâil olmaz ise o bevl ile §afrânın kâmine ve mestûre olduğuna istidlâl
eyleye. Ve kaçan bevl emrâ∂-ı √âddede ebya∂ olup velâkin o mara∂da ¡alâmet-i ma√mûde ve delîl-i selâmet bulunmakla o mara∂dan sersâm mi&lli
nesnelerin √udû&u «avf olunmaz ise o bevlden √âdde olan mâddenin bevl
mecrâsından mun§arıf olup †abî¡î â«er mecrâya meyline istidlâl oluna ve
em¡âya ve sa√c ¡urû∂una dahi istidlâl oluna.
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Şürrâ√ derler ki ¢ânûn’un bu kelâmı √ükm-i ek&erî olur, √ükm-i küllî
değildir, zîrâ mâdde-i √ârrenin me&âne †arî…inden in§ırâfı mâddenin
em¡â †arî…ine sülûkunu îcâb eylemez, zîrâ câizdir ki mâdde-i √âdde †arî…-i
bevlden ve sersâm mi&lli emrâ∂ı îcâb eylemek vech üzere dimâπa §u¡ûd
ve sülûkta mun§arıf olup em¡â †arî…ine dahi sülûk eylemeye belki mi¡deye nüzûl edip …ay™ ile «urûc eyleye veyâ«ûd @âhir-i bedene müteveccih
olup la†îf ise ¡ara… ile «urûc eyleye ve ke&îf ise ¡adem-i √iddet √asebiyle
yere…ânı ve √iddetin ziyâde olması √asebiyle …ur√alar ve be&reler i√dâ&
eyleyip o vech ile mündefi¡ ola veyâ«ûd ru¡âf ile mündefi¡ ola. Pes bu
i√timâller var iken §afrânın bevl mecrâsından mun§arıf olmasından sa√cın
¡ârı∂ olması …a†¡î değildir, zîrâ sa√c em¡â dâ«ilinde olur ve §afrâ em¡âya
nüzûl eylemedikçe is√âcı olmaz. Bu ta…rîrden @âhir oldu ki ¢ânûn’un bu
√ükmü √ükm-i ek&erî olur. Bu ≠ikr olunan esbâb emrâ∂-ı √âddede bevlin
ebya∂ olduğunun sebebi idi.
Ve ammâ emrâ∂-ı bâridede bevl a√mer olduğunun esbâbı dört sebeb
olur:
Sebeb-i evvel budur ki veca¡ o emrâ∂-ı bâridede ziyâde olur ve şiddet-i
veca¡ ile ¡ârı∂a olan √arâret §afrâyı √all ve i≠âbe edip §afrânın ≠evebân eden
eczâları bevle mu«teli† olmakla bevl a√mer olur, mevâdd-ı bâride-i balπamiyyeden √âdi& olan bârid …ûlıncda bu ≠ikr olunan sebebden bevl a√mer
olur.
Sebeb-i &ânî budur ki emrâ∂-ı bâridenin ba¡∂ılarında merâre ile em¡â
arasında südde olmakla §afrâ merâreden em¡âya nüzûl eylemez ve merâre
merâreye vârid olan §afrâ ile imtilâ eyledikten sonra bâ…î §afrâlar …ah…arâ
rücû¡ edip ek&er-i √âlde kebidin √adebesine §u¡ûd edip mâiyyet ile ma¡an
külâya ve külâdan me&âneye nüzûl eder ve binâen ¡aleyh bevlde o §afrânın
levni @âhir olup bevl a√mer olur ya¡nî ma§bûπ olur, beyâ∂ olmaz. Ve bu
vech üzere bevlin beyâ∂ olması dahi …ûlınc-ı bâridde olur, zîrâ ≠ikr olunan
südde √asebiyle §afrâ em¡âya nüzûl eylemez ve &üfl-i bârid-i balπamînin
em¡âda i√tibâsına em¡ânın …uvve-i dâfi¡ası mütenebbih olmayıp def¡ine
ta§addî etmemekle …ûlınc √âdi& olur.
¡Allâme der ki merârede iki mecrâ vardır: Biri merâre ile em¡â arasında
vâ§ıl olur, bu mecrâ kebîr olur. Ve ikinci mecrâ merâre ile mi¡de arasında
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vâ§ıl olur, bu ikinci mecrâ da…î… ve ince olur. Pes mecrâ-yı evvel-i kebîr
mesdûd oldukta câizdir ki mecrâ-yı da…î…ten §afrâ mi¡deye nüzûl edip …ay™
ve πa&eyân ile «urûc eyleye, bu §ûrette emrâ∂-ı bâridede bevl a√mer olmaz
belki bevlin emrâ∂-ı bâridede a√mer olması √ükm-i ek&erî olur.
Emrâ∂-ı bâridede bevlin a√mer olmasının sebeb-i &âli&i budur ki
emrâ∂-ı bâridenin ba¡∂ısında …uvvet ∂a¡îfe olur ve √adebe-i kebide …uvve-i
mümeyyizenin a«lâ†ı mâiyyetten temyîzi katında o …uvvet ∂a¡fı √asebiyle
külliyyen temyîze …âdire olamayıp mâiyyetten bevli §âbiπa olan a«lâ†
bâ…ıye iken o mâiyyet mesâlik-i bevle sülûk edip o vech ile emrâ∂-ı bâridede bevl a√mer olur. Ve istis…â-i bâridde bevl bu vechten ve bu sebebden a√mer olur. İstis…â-i bâridden murâd √ummâsı olmayan istis…âdır. Ve
∂a¡f-ı kebid emrâ∂ında ek&er-i √âlde bevl la√m-ı †arî πusâlesine ve yıkantısına benzer, felâ-ma√âle o bevlde e&er-i √umret olur.
Emrâ∂-ı bâridede bevlin ebya∂ olmasının sebeb-i râbi¡i budur ki südde
√asebiyle ¡urû…ta a«lâ† müctemi¡ ve mu√te…an olmakla ta¡affün eder ve
√arâret-i ¡ufûnet ile levn-i balπam √umrete müteπayyir olup bevle mu«teli† olmakla bevl a√mer olur. Ve bunun ¡alâmeti budur ki o bevl-i a√merin §ıbπı §ıbπ-ı ∂a¡îf olur, müşrı… olmaz ve işrâ…ın olmaması delâlet eder
ki o §ıbπ ¡ufûnet √asebiyle √âdi& olmuştur, mâiyyetine §afrânın i«tilâ†ı
ile değildir, zîrâ §afrâdan olan §ıbπ müşrı… olup berî… ve leme¡ânı olur.
Ve çok kerre mara∂ın evvelinde «urûc eden bevl beyâ∂ olup ba¡dehu
«urûc eden bevl esved olur ve râyi√a-i kerîhe dahi ¡ârı∂ olur, yere…ân
mara∂ında olduğu gibi. Ve †a¡âm tenâvül eden kimse †a¡âmın ardınca
¡ale’l-fevr tebevvül eylese ha∂ma bed™ olunmazdan mu…addem o bevl
ebya∂ olur; kaçan †a¡âm inhi∂âma başlasa bevl dahi in§ıbâπa bed™ eder ve
ha∂m ziyâde oldukça bevlin §ıbπı ve boyası dahi ziyâde olur. Ve bevlin
§ıbπı ha∂m √asebiyle olduğuna binâen seher a§√âbının bevli ebya∂ olur,
kaçan uyuyup o uyku √asebiyle ha∂m √â§ıl olsa297 o zamân bevl mün§abıπ
ve boyalı olur. Ve seher ile √ârr-ı πarîzî müte√allil olmamakla o ta√allül
dahi sehere mu¡în olup ha∂m ziyâde …alîl olup ve bevlin §ıbπı ziyâde …alîl
297 Ma¡lûm buyurula ki nevm ha∂ma mu¡în olur, √arâret-i πarîziyye bâ†ına münce≠ibe olmakla …uvve-i hâ∂ıme ziyâde …aviyye olur. Ya…a@ada nevm …adar ha∂m
olmaz «u§û§an ki ya…a@a †abî¡atından «urûc edip seher mara∂ı √âdi& ola, o zamân
ha∂m ziyâde ∂a¡îf olur.
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olur lâkin o beyâ∂ın işrâ…ı olmaz mâddede nu∂c olmamak √asebiyle belki
küdûrete meyli olur.
Emrâ∂-ı √âddede §ıbπ-ı a√meri olan bevl bevl-i mâiyyetten ef∂al olur.
A√mer-i demevî a√mer-i §afrâvîden ziyâde me™mûnu’l-πâile olur, zîrâ
a√mer-i §afrâvî ziyâde √arârete delâlet eder, a√mer-i demevînin delâlet
eylediği √arâret o mi…dâra bâliπa olmaz ve √arâret ziyâde oldukça «a†ar
dahi ziyâde olur ve √arâreti …alîl olan eslem olur. Ve §afrâ-i sâkineden
√âdi& olan √umret-i bevl §afrâ-i müte√arrikeden √âdi& olan √umret-i bevlden eslem olur, zîrâ §afrânın sükûnu …ıllet-i redâ™etine delâlet eder. Ve
§afrânın √areketi bir ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«ere inti…âl ile bilinir ve inti…âl eylemeyen §afrâ mihyâce olmaz298 ve ma∂arratı dahi ziyâde olmaz ve o sâkine
olan §afrânın bevli boyadığı §afrânın √areketi √asebiyle olmak lâzım değildir, ba¡∂ı kerre ke&reti √asebiyle seyelân edip mâiyyete karışır ve bevli
boyar ve bevlde o §ıbπ §afrânın ke&retinden olur.
Ve bevl-i a√mer külâ ve böbrek mara∂larında redî olur, zîrâ bevl-i
a√mer o mara∂larda vereme delâlet eder ve külânın …uvve-i câ≠ibesi ∂a¡îf
olduğuna delâlet eder.
Ve evcâ¡-ı re™ste bevl-i a√mer i«tilâ†-ı ¡a…lı in≠âr eder lâkin o in≠âr baş
ağrısı dâim ve şedîd olur ise olur.
Ve emrâ∂-ı √âddede bevl √umrete zamân-ı ibtidâda bed™ edip ve bevl-i
a√mer bâ…î ezminede dahi mütemâdî olsa ve o bevlde rüsûb dahi olmasa
o mara∂dan helâk «avf olunur ve o bevl verem-i külâya [84a] delâlet eder.
Ve emrâ∂-ı √âdde-i me≠kûrede bevl-i a√merde küdûret dahi olsa ve o
√âl üzere bevl dâim ve bâ…î olsa o bevl verem-i kebide ve √ârr-ı πarîzînin
∂a¡fına delâlet eder. Bu me≠kûrlar elvân-ı basî†a envâ¡ı idi.
Ammâ ¢ânûn’un ≠ikr eylediği299 elvân-ı mürekkebe dört nev¡dir, evvelkisi πusâlî, ikincisi zeytî, üçüncüsü urcuvânî, dördüncüsü «amrî olur:
Nev¡-i evvel πusâlî o bevldir ki tâze etin yıkantısına müşâbih olur ve
suda √all olunan deme müşâbih olur. Ve bevl-i πusâlî ba¡∂ı kerre kebidin
∂a¡fından √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre demin ke&retinden √âdi& olur. Ve bevl-i
298 “Mihyâce olmaz” demek ke&îr √areket olmaz demektir.
299 “¢ânûn’un ≠ikr eylediği” dediğimizde işâret vardır ki elvân-ı mürekkebe πayrilerin yazdığı üzere dörtten ziyâde olur, o ziyâdelerin ≠ikri mürûr eyledi.
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πusâlînin ∂a¡f-ı kebidden √udû&u ke&ret-i demden √udû&undan ek&er olur.
Ve ∂a¡f-ı kebidden murâd kebide ¡ârı∂ olan sû™-i mizâcın πalebesi olup
kebidin …uvâları o sû™-i mizâcla ∂a¡îfe olmasıdır. Pes bevlin a√mer ve kırmızı olduğu ∂a¡f-ı kebidden √udû&una delâlet eder ha∂mın ∂a¡îf olması.
Ve …uvânın in√ilâlı olmayıp …uvvet …aviyye olur ise bevlin √umreti
demin ke&retinden √udû&una delâlet eder ve delâlet eder ki bevl ke&rette bir
meblaπa bâliπdir ki demi bi-kemâlihi mâiyyetten …uvve-i mümeyyize ifrâz
ve temyîzden ¡âciz ve …â§ırdır.
Ve elvân-ı mürekkebe envâ¡ının ikincisi zeytîdir. Zeytî o levn-i a§ferdir
ki onun §ufretine sıl…î levn300 mu«âli† ola ve o levnde berî…-ı desimî ve işfâf
ve lüzûcet olmak √asebiyle zeytî bevl dem levnine müşâbih olur ve işfâfı
ile πıla@a meyli ola ya¡nî o bevlde bir nev¡ πıla@ ola, gerek ziyâde ve gerek
no…§ân olsun.
Ve bevl-i zeytî ek&er-i a√vâlde «ayra ve nu∂ca ve §alâ√a delâlet eylemez belki o bevlin delâleti şerre olur lâkin nâdiren mevâdd-ı desimeyi ¡alâsebîli‘l-bu√rân istifrâπa delâlet eder. Ve düsûmetli olan mâddeleri istifrâπa
o va…t delâlet eder ki o bevlden sonra marî∂ olan kimse istirâ√at eyleye.
Ve şerr ve helâke delâlet eden bevl-i zeytînin düsûmeti müntine olup
râyi√a-i kerîhesi olur «u§û§an düsûmet-i müntinesi olan bevl …alîlen …alîlen «urûc eder ise şerre delâleti ziyâde olur. Ke≠âlik o bevlde la√m-ı †arî
πusâlesi gibi nesneler bulunur ise bu şurû† üzere √âdi& bevl-i zeytî ziyâde
redî olur. Ve bu bevl-i zeytî istis…âda ve sillde ve …ûlınc-ı redîde ek&er olur.
Ve ba¡∂ı kerre bevl-i zeytîden mu…addem bevl-i esved «âric olup ba¡dehu bevl-i zeytî «âric olur ve bu vech ile olan zeytî §alâ√a delâlet eder.
Ve emrâ∂-ı √âddenin dördüncü gününde √âdi& olan bevl-i zeytî o mara∂-ı
√âddin yedinci günü ¡alîlin mevtine delâlet eder.
Ve bi’l-cümle bevl-i zeytî üç §ınf üzere olur, zîrâ bir §ınfında düsûmet
bevlin bi’l-cümle fev…ânî ve ta√tânî eczâlarında olur ve §ınf-ı â«erinde
bevlin dibinde ve …a¡rında olan eczâlarda düsûmet olur, fev…inde düsûmet
olmaz, üçüncü §ınfının fev…inde düsûmet olur, esfelinde düsûmet olmaz.
Ve yine bevl-i zeytî ta…sîm-i â«er ile üç …ısma ta…sîm olunur:
300 “Sıl…î levn” koyu yeşildir. “Sıl…” pazı dedikleri ba…ldır.
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¢ısm-ı evvel o bevldir ki onun levni zeyt levninde olur, …ıvâmı zeyt
…ıvâmında olmaz, sill mara∂ında bevl bu minvâl üzere zeytî olur «u§û§an
sill mara∂ının evvelinde bevlin zeytiyyün fi‘l-levn olduğu ek&er olur.
¢ısm-ı &ânî …ıvâmda bevl zeytî olur, levni zeytî olmaz.
¢ısm-ı &âli& bevl levnde ve …ıvâmda cemî¡an zeytî olur, külâ mara∂larında
ve sill mara∂ının kemâlinde ve â«irinde bevl levnde ve …ıvâmda zeytî
olduğu gibi.
¡Allâme der ki ta…sîm-i me≠kûrda vâ∂ı√ olan bu minvâl üzere ta…sîmdir.
Zeytî ismi ile müsemmâ olan bevl «âlî olmaz ki yâ ≠evebânî olur sill mara∂ında
ve «u§û§an sillin evâ«irinde olduğu gibi, zîrâ sill mara∂ında ancak şa√m
≠evebân eder ve şa√mın ≠evebân eden eczâlarının bevle mu«âla†ası bevlde
düsûmet olur lâkin πalî@ olmaz ve …ıvâm olmaz veyâ«ûd o bevlde ≠ikr olunan
≠evebân olmaz ancak sıl…î olup onda …ıvâm olur yâ«ûd hem ≠evebân olur
hem sıl…î olup πıla@ ve …ıvâm olur. Ve bu …ısm-ı &âli&te olan …ıvâm ve πıla@
ba¡∂ı kerre ¡a@m ve kemik mi&lli a¡∂â-i a§liyyenin ≠evebânından √âdi& olur,
o ≠evebân eden eczâ-i a§liyyelerde lüzûcet ve πıla@ olup bevle mu«âla†a ile
bevl dahi lüzûcetli ve πalî@ olur, sillin â«irinde bu minvâl üzere olur veyâ«ûd
a«lâ† ≠evebân edip bevle mu«âla†a eder ve sıl…î …ıvâmında olur, ¡ilel-i külâda
olan zeytî bu minvâl üzere olur. Eger külânın ¡illeti lüzûcetli a«lâ†-ı πalî@a-i
ke&îre vü mu«telifeden olur ise ve o ¡illet külânın şa√mını te≠vîb edip eritmek
mertebesine bâliπa olur ise bu nev¡ bevl-i zeytî o ¡illetten √âdi& olur.
¢ânûn’un bu ta…sîmde îrâd eylediği ¡ibâret e†ıbbânın bi-¡aynihâ îrâd
eylediği ¡ibârettir ve ta§√î√i ancak bu ≠ikr olunan vech üzere mümkin olur
diye ¡Allâme §â√ib-i ¢ânûn †arafından i¡ti≠âr eder.
Ve bevlde olan dört mürekkeb levnin üçüncüsü levn-i urcuvânîdir.
Levn-i urcuvânî o levndir ki o levnde §ufret ile «u∂ret terkîb olunup ona
sevâd ¡ârı∂ olur. Ve “urcuvânî” “erπavân”dan mu¡arrebdir. Pes bu levn-i
urcuvânî üzere olan bevl …attâl olur, zîrâ bevl-i urcuvânî iki mirrenin ya¡nî
mirre-i §afrânın ve mirre-i sevdânın i√tirâ…ına delâlet eder ve iki mirrenin
ma¡an i√tirâ…ının «a†arları ¡a@îm olmakla helâke mü™eddî olur.
Ve bevlde olan elvân-ı mürekkebenin dördüncüsü levn-i «amrî olur. Ve
levn-i «amrî o levndir ki onda olan √umrette sevâd cereyân eder ya¡nî o
√umrete sevâd-ı müte√arrik mu«âli† olur. Ve o bevl-i «amrî √ummayât-ı
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mürekkebeye delâlet eder, zîrâ levn-i «amrî bi’l-cümle a«lâ†-ı erba¡anın i«tilâ† edip √ummâ √asebiyle sevâd dahi mu«âla†a eylemekten √âdi&
olur ve bi’l-cümle a«lâ† √asebiyle √âdi& olan √ummâ lâ-ma√âle √ummâ-ı
mürekkebe olur. Ve levn-i «amrî √ummayât-ı mürekkebeye delâlet eylediği gibi a«lâ†-ı πalî@adan √âdi&e olan √ummayâta dahi delâlet eder.
Ve levn-i «amrîde olan bevl ziyâde §âf olup ve sevâdın cereyânı bevlin
fev…inde ve …ârûrenin re™sinde olur ise o bevl ≠âtü’l-cenbe bi-√asebi’t-tecribe delâlet eder.
¡Allâme der ki o delâlete i…âme-i burhân mümkin olmaz, zîrâ bevl-i
«amrîde πıl@at olur ve ≠âtü‘l-cenbin mâddesi la†îf olmak lâzım olur, zîrâ
mevâdd-ı πalî@a §adrın aπşiyesine nüfû≠ eylemez, aπşiyeye nüfû≠ eden
mevâdd-ı la†îfe olur Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Minhâ Fî-¢ıvâmi‘l-Bevli ve ~afâihi ve Küdûretihi
Bevlin …ıvâmı üç nev¡dir: Evvelkisi …ıvâm-ı ra…î…, ikincisi …ıvâm-ı
πalî@, üçüncüdü …ıvâm-ı mu¡tedil olur.
¢ıvâm-ı ra…î… ona derler ki meşrûb olan mâiyyete fu∂ûlden mu«âli† olan
eczâlar la†îf olmakla veyâ«ûd mu«âli† olan eczâ …alîle olmakla mâiyyet
meşrûbe …ıvâmından ziyâde bi-√asebi’l-√iss o bevlde …ıvâm-ı zâid olmaya.
E†ıbbânın …ıvâm-ı ra…î… dediklerinden murâdları bu ma¡nâdır diye ¡Allâme
ta§rî√ eder.
Ve cidden ra…î… olan bevl her √âlde ¡adem-i nu∂ca delâlet eder, o bevlin §â√ibi gerek §a√î√ olsun ve gerek ¡alîl olsun. Ke≠âlik o bevl ¡urû…ta
südde olduğuna veyâ«ûd böbreklerde ∂a¡f olduğuna binâen √âdi& olur, zîrâ
mecârî-i bevlde ∂a¡f oldukta o ∂a¡fa binâen o mecârînin …uvve-i câ≠ibesi
mâiyyet-i ra…î…ayı ce≠b edip ve eczâ-i πalî@ayı ce≠bden ¡âciz olup veyâ«ûd
…uvve-i câ≠ibe eczâ-i πalî@ayı ce≠be …avî olur velâkin …uvvet-i dâfi¡a eczâ-i
πalî@ayı def¡den ¡âciz ve …â§ır olur veyâ«ûd cidden ra…î… olan bevl §â√ibinin suyu çok içtiğine delâlet eder veyâ«ûd mizâcında bürûdet ve yübûsetin
ziyâde olduğuna delâlet eder.
Ve cidden ra…î… olan bevl emrâ∂-ı √âddede …uvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fına
delâlet eder ve ¡adem-i nu∂ca dahi delâlet eder ve ba¡∂ı kerre sâir …uvâların
∂a¡fına delâlet eder, zîrâ cidden ra…î… olan bevl …uvânın ∂a¡îf olduğundan
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hâ∂ıme meşrûb olan mâiyyette ta§arruftan ¡âciz olup mâiyyet mi¡deye [84b]
vu§ûlünde …uvvet o mâiyyeti dâ«il olduğu gibi min-πayri ta§arrufin izlâ…
ve i«râc eylediğinden √â§ıl olur. Ve bu va§f olunan cidden ra…î… bevl şübbânda dahi redî olur velâkin §ıbyânda ziyâde redî olur onun için ki §ıbyân
mer†ûbu’l-mizâc olmakla bevl-i †abî¡îleri πalî@ olur.
Ve §ıbyânın ebdânı neşv ü nemâları ziyâde olmak ma§la√atı için ru†ûbâtı
ziyâde ce≠b eder ve ce≠b-i ru†ûbât bevlin πıl@atini îcâb eder. ~ıbyânın bevli
bu vechlerden için πalî@ olmak lâzım olup bevl-i πalî@ mu…te∂â-yı †abî¡atları iken ta«allüf edip cidden ra…î… olması ziyâde redâ™ete delâlet eder. Ve
§ıbyânın bevlleri √ummayât-ı √âddede cidden ra…î… olsa †abî¡î olan √âllerini
ziyâde tecâvüz etmiş olur. Ve eger o √âlet §ıbyânda müstemirre ve dâime
olur ise ¡a†ab ve helâke delâlet eder. Lâkin o √âlet ile ma¡an ¡alâmât-ı §âli√a
bulunup ve …uvette &ebât bulunur ise §ıbyânın cidden bevl-i ra…î…i gelecek
zamânda «urâc √udû&una delâlet eder ve «u§û§an o «urâc kebid nâ√iyesinin
ta√tında olmağa delâlet eder.
Ve ke≠âlik cidden ra…î… olan bevl §a√î√ olan kimselerde müstemirr olup
zâil olmasa o bevl-i ra…î… delâlet eder ki o kimsenin hangi ¡u∂vunda veca¡
olur ise gelecek zamânda o ¡u∂v-ı mütevecci¡de verem √âdi& olur.
Cidden bevli ra…î… olup o √âletleri müstemirre olan kimselerin …a†anında
ve külâsında veca¡ olur ve o bevl delâlet eder ki o mütevecci¡ …a†an ve külâ
vereme müsta¡iddler olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi veca¡ ve &i…al bir ¡u∂vda ve
bir nâ√iyede olmayıp veca¡ bi’l-cümle bedeni istî¡âb eder, o veca¡-ı şâmile
mu…ârin olan cidden ra…î… bevl bü&ûra ve cüderîye ve bedeni istî¡âb ve
i√â†a eden vereme delâlet eder. Ve bu√rânda bevlin def¡aten ve bilâ-tedrîc
ri……ati mara∂ın nüksüne delâlet eder.
Ve ammâ cidden πalî@ olan bevl ek&er-i a√vâlde ¡adem-i nu∂ca delâlet
eder ve nedret üzere ya¡nî az kerre …ıvâmı πalî@ olan a«lâ†ın nu∂cuna delâlet eder. Ve nu∂ca delâlet eden bevl-i πalî@ «ıl†î √ummâların müntehâsında
olur ve veremlerin inficârında olur ya¡nî şişler deşildikte bevl πalî@ olur.
Ve evrâm-ı √âddede bevl-i πalî@-i dâimin delâleti şerre olur lâkin
emrâ∂-ı √âddede bevl-i ra…î… müstemirr ve dâim olmak bevl-i πalî@den
ziyâde delâlet eder, zîrâ bevl-i πalî@ bulunduğu …adar …ıvâmı mi…dârınca
bir nev¡ ha∂ma delâlet eder.
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Pes bevl-i πalî@de iki nev¡ delâlet olur, bir nev¡i «ayra ve bir nev¡i şerre
delâlet eder. Ve bevl-i πalî@ evvelâ ha∂ma ve ba¡dehu ha∂m olan mâddeyi
…uvvet-i dâfi¡anın def¡de isti…lâline delâlet etmekle o delâlet «ayra delâlet olur. Ve bevl-i πalî@in şerre delâleti mâddenin fesâdına ve ke&retine ve
…uvvete o mâdde mu†âva¡at etmeyip nu∂cdan imtinâ¡ etmekle mâddenin
mâiyyetten ifrâz ve imtiyâzı olmayıp ve rüsûb dahi olmadığına delâleti olur.
Ve bevl-i πalî@in «urûcundan sonra ¡alîli râ√at ta¡…îb eder ise onunla
§alâ√a delâlet eden delîlin …uvvetine ve πalebesine istidlâl olunur ve eger
bevlden sonra ∂a¡f ziyâde olur ise şerre delâlet eden delîlin …uvvetine ve
πalebesine istidlâl olunur.
Ve √ummayâtta olan bevl-i πalî@in eslemi ve ziyâde selâmetlisi def¡aten
şey™-i ke&îrin «urûcu ve istifrâπı olan bevl-i πalî@dir, ammâ azar azar «urûc
edip …alîlen …alîlen olan bevl a«lâ†ın ke&retine ve …uvvetin ∂a¡fına delâlet
eder.
Ve bevl-i πalî@den nâfi¡ olan bevl o bevl-i πalî@dir ki onun «urûcundan
sonra «âric olan bevl mu¡tedil ola ve râ√ata mu…ârin ola, zîrâ bu mi&lli
bevl-i mu¡tedilin @uhûru ile istidlâl olunur ki bevl-i evvel-i πalî@ bu√rân
√asebiyle mevâdd-ı fâsideyi def¡ edip ¡alîl olan kimse §ı√√ate meyl eyledi.
Ve emrâ∂-ı √âddede olan bevl-i ra…î… πıla@a isti√âle eylese ve o isti√âleden sonra ¡alîle «iffet gelmese o isti√âle ≠evebâna delâlet eder.
Ve §a√î√ olan kimsede bevl-i πalî@ dâim olup o kimse nâ√iye-i re™ste
veca¡ i√sâs eylese ve bedeninde inkisâr i√sâs eylese o √âlet o kimseye
√ummâ ¡urû∂unu in≠âr eder ve o √âl ba¡∂ı kerre fu∂ûlün indifâ¡ına dahi
delâlet eder, ke≠âlik bevlin mesâliki e†râfından veremin inficârına ve deşilmesine dahi delâlet eder.
Bevl-i πalî@ ve bevl-i ra…î… cemî¡an ¡adem-i nu∂ca delâlet ederler onun
için ki mevâddın nu∂cuna …ıvâm-ı bevlin i¡tidâli lâzım gelir. Kaçan bevl
mu¡tedilü’l-…ıvâm olmasa ve i¡tidâlden ri……at veyâ«ûd πıl@at cânibine mâil
olsa nu∂cun lâzımı olan i¡tidâl müntefî olup bulunmaz ve lâzımın intifâsı
ile melzûmun ya¡nî nu∂cun intifâsına ve bulunmamasına istidlâl olunur.
Ve πalî@in nu∂cu o mâddenin ha∂m olup ha∂m √asebiyle i¡tidâle varınca
…adar o πalî@ ra…î… olmakla olur ve ra…î…in nu∂cu o ra…î… ha∂m √asebiyle
i¡tidâle bâliπ olunca …adar koyulayıp &e«in ve πalî@ olmakla olur. Ve’l-√â§ıl
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i¡tidâlden …ıvâmda «urûc eden mevâddı ha∂m i¡tidâle î§âl edip ulaştırır,
πalî@i ter…î… ve ra…î…i taπlî@ etmekle.
Sâbı…ta ≠ikri mürûr eylediği üzere bevl-i πalî@ ba¡∂ı kerre πalî@-i müşiff
olur ve ba¡∂ı kerre bevl-i πalî@in işfâfı olmayıp küdûretli olur. Pes πalî@-i
müşiff ile bevl-i ra…î… müştebih olup o iki bevl biri birinden far… olunmak
§u¡ûbetli olur. Beynehümâyı far… eden vech budur ki πalî@-i müşiff olan
bevl ta√rîk ve temvîc olunsa o πalî@-i müşiffin emvâcı kibâr olur, §ıπâr
olmaz ve √areketi ba†î™e olur ve o bevl-i πalî@-i müşiffin zebedi ve köpüğünün nefe«âtı301 ke&îr olur ve o nüfâ«âtın sönmesi ve infi…â…ı ba†î™ olur. Ve
bu mi&lli bevl-i πalî@-i müşiff ceyyidü’l-inhi∂âm olan balπamdan tevellüd
eder veyâ«ûd §afrâ-yı mu««îden tevellüd eder eger o πalî@-i müşiff bevlde
§ufrete mâil §ıbπ olur ise. Ve eger o πalî@-i müşiff olan bevlde §ıbπ olmaz ise
balπam-ı zücâcînin in√ilâline delâlet eder. Ve balπam-ı zücâcînin in√ilâline
delâlet eden bevl-i πalî@-i müşiff çok kerre ma§rû¡larda √âdi& olur. Ve §ıbπı
ke&îr olan bevl-i ra…î… delâlet eder ki o §ıbπ nu∂c √asebiyle değildir belki
o §ıbπ-ı ke&îr mirre-i §afrânın bevl-i ra…î…e mu«âla†asından √âdi&tir onun
için ki eger §ıbπ nu∂cdan √âdi& olsa bevlin …ıvâmı ra…î… olmayıp mu¡tedil
olurdu, zîrâ nu∂c evvelâ …ıvâmda te™&îr edip ba¡dehu §ıbπda ¡amel eder.
Ve …ıvâmda nu∂cun olmadığı lâ-ma√âle delâlet eder ki levn nu∂cun
e&eri ve fi¡li ile değildir. Ve …ıvâmda olan nu∂c §ıbπda ve levnde olan nu∂cdan ziyâde §âli√ olur, binâen ¡aleyh emrâ∂-ı √âddede müstemirr ve dâim
olan bevl-i a§fer-i ra…î… şerre ve …uvve-i hâ∂ımenin fütûruna delâlet eder.
Ve kaçan sen bevli ra…î… bulsan ve o bevl-i ra…î…te olan eczâlar √umret
ve §ufret ile mu«telife olup kimi kırmızı ve kimi sarı olsa ve o bevlin §â√ibinde â&âr-ı ta¡ab u iltihâb √ads olunsa o kimsenin me&âne ¡illeti yok ise ve
o bevl-i ra…î…te nu√âle gibi nesneler var ise o bevl balπamın i√tirâ…ından
√âdi& olduğunu istidlâl edersin.
Ve emrâ∂-ı √âddede bevl-i πalî@ bi’l-cümle a«lâ†ın ke&retine delâlet
eder. Ve eger bir sâ¡at mi…dârı mek&ten sonra o bevl-i πalî@ tecemmüd edip
donarsa ≠evebâna delâlet eder.
Ve bi’l-cümle bevlin küdûreti mâiyyete ar∂iyyetin ve rî√in mu«âla†asından √âdi& olur. Kaçan bu ≠ikr olunan ar∂iyyet ve rî√ ve mâiyyet biri biri
301 “Nefe«ât”tan murâd suyun yüzünde olan kabarcıklardır, ona √abâb derler.
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ile mu«teli† olur ise küdûret √âdi& olur. Ve bu üç şey™lerin ba¡∂ıları â«er
ba¡∂ılarından munfasıl olup ayrılır ise bevlde §afâ tamâm olur ya¡nî bevl
¡ale’t-tamâm §âf olup onda a§lâ küdûret olmaz.
Bundan sonra vâcib olur ki bevlin a√vâl-i &elâ&esine na@ar oluna, eger
bevl evvel-i «urûcunda ra…î… olup ba¡dehu πalî@ olursa o bevl delâlet eder
ki †abî¡atta nu∂ca mücâhede ve sa¡y vardır, fâtire değildir ve mâdde o
…uvvetten müte™e&&ir olmuş değildir velâkin mâddenin …uvvete ¡i§yânı
√asebiyle henüz nu∂c kâmil olmamıştır Ve ba¡∂ı kerre dahi evvelâ ra…î…
olup ba¡dehu taπallu@ [85a] eden bevl ≠evebân-ı a¡∂âya delâlet eder. Ve
eger bevl evvel-i «urûcunda πalî@ olup sonradan ta§affî edip eczâ-i πalî@
ası mâiyyetten temeyyüz edip râsib olur ise delâlet eder ki †abî¡at mâddeyi
…ahr edip in∂âc eyledi.
Ve her bâr ki §afâ ek&er ve rüsûb evfer ve esra¡ olsa o bevlin nu∂ca
delâleti ziyâde olur; ra…î…an «urûc edip ba¡dehu taπallu@ eden bevl ile πalî@
en «urûc edip ba¡dehu tera……u… eden bevl beyninde mütevassı† olan bevl
ya¡nî «urûcu √âlinde ra…î… olan ri……ati üzere ve πalî@an «urûc eden πıl@ati
üzere bâ…î olan bevl dâim olur ise ya¡nî «urûc eylediği √âl üzere be…âsı her
defe¡âtta olur ise ve †abî¡at dahi …aviyye ve &âbite olur ise √ads olunur ki o
…uvvet …arîbü’z-zamânda mâddeyi in∂âc-ı tâmm etmek mertebesine bâliπa
olur.
Eger …uvvet &âbite ve bir …arâr üzere değil ise «avf olunur ki helâk nu∂ca
seb…at eyleye ya¡nî o bevlde ¡alâmet-i nu∂c ve ¡alâmet-i helâk cem¡ olmuştur lâkin ¡alâmet helâkta πalebe olmakla helâkin evvel @uhûr eylemesi «avf
olunur. Eger helâktan necât olur ise â«irü’l-emr nu∂c √âdi& olur.
Ve πalî@an «urûc edip πıl@ati üzere bâ…î olan bevl †avîl olur ise ve me«ûf
olan ¡alâmet-i u«râ dahi yok ise o bevl §udâ¡ı in≠âr eder, zîrâ o bevl mevâdd-ı
πalî@anın &everânına ve heyecânına ve riyâ√-ı bu«âriyyeye delâlet eder ve
onların &everânı lâ-ma√âle §udâ¡ı i√dâ& eder.
Ve o bevl ki ri……atten a«≠ edip «u&ûrete meyl eylese ve her bâr bu minvâl üzere olsa ya¡nî √âl-i tebevvülde ra…î… ba¡dehu πalî@ olsa ek&er-i ev…âtta
o bevl πalî@an «urûc edip πıla@ı üzere bâ…î kalan bevlden «ayrlı olur ve çok
kerre bevlin πıla@ ve küdûreti …uvvetin su…û†u √asebiyle olup onda def¡-i
†abî¡at olmaz.
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Ammâ o bevl ki mâiyyen «urûc edip ve mâiyyen bâ…î olur, elbette o
bevl ¡adem-i nu∂ca delâlet eder.
Ve bevl-i πalî@in ma√mûdu me&âneden infi§âli ke&îr ve «urûcu sehl olan
bevl-i πalî@ olur. Bu mi&lli bevl ile fâlic ve emrâ∂-ı balπamiyyeden teşennüc ve ra¡şe ve nesâ tesmiye olunan damarın veca¡ı olup fâlic mecrâsına
cârî olan mara∂lara bür™ ve §ı√√at √â§ıl olur. Ammâ bevl πalî@an «urûc edip
ke&reti ve πazâreti olsa ve tedrîcle ba¡de’l-«urûc tera……u… edip azar azar
ince olsa o bevl ma√mûd olur.
Ve çok kerre evvelâ bevl πalî@ ve …alîl olup ve onun ardınca @uhûr eden
bevl πalî@ ve ke&îr ve küdûretli olur, o √âl üzere olan bevl çok kerre «ayra
delîl olur onun için ki πıl@atine binâen râkid olup tecemmu¡ eden mâiyyet
…alîlen «urûc ederken def¡a-i vâ√idede sühûlet ile münfecir olup πarîzen
ve ke&îren «urûc eylediği ile mu†la…an ¡illet √all olup mündefi¡a olur gerek
¡illeti √ummayât-ı √âdde olsun ve gerek ise emrâ∂-ı imtilâiyye olsun ve
gerek mara∂a mü™eddî olmamış imtilânın evâili olsun. Ve envâ¡-ı bevlden
bu ≠ikr olunan nev¡ nâdirü’l-vu…û¡ olur.
Ve levn-i †abî¡îsi üzere olup ifrâ† üzere πalî@ olan bevl ba¡∂ı a√yân ve
ezmânda …uvvetin mevâdd-ı ke&îreyi nef∂inin ve def¡inin cevdetine delâlet
eder ve o bevl sühûlet ile çıkar ise o sühûlet-i «urûc ≠ikr olunan delâleti
ta√…î… ve ta§√î√ eder.
Ve ba¡∂ı kerre levn-i †abî¡îsi üzere olup müfri†ü’l-πıl@at olan bevl me≠kûr
telefe ve helâke delâlet eder, zîrâ o bevl a«lâ†ın ke&îre olup ve …uvvet ∂a¡îf
olmasına delâlet eder ve bu delâleti bevlin ¡usret ile «urûcu ve «âricin …ılleti
ve az olması ta§√î√ ve ta√…î… eder.
Ve emrâ∂-ı †ı√âl ve √ummayât-ı mu«teli†ede †abî¡atın bu√rân †arî…iyle def¡
eylediği bevl-i πalî@ ü ceyyidin eczâları πıl@atte müsteviye ve müteşâbihe
olmak vâcib değildir belki gâhîce o bevl müteşâbih ve gâhîce πayr-i
müteşâbih olur. Ve o bevlin πayr-i müteşâbih ve πayr-i müstevî olması ile
bu√rândan ¡adem-i √udû&una istidlâl olunmaz, zîrâ emrâ∂-ı †ı√âlin mevâddı
bi’l-cümle πalî@a olur ve o mevâdd-ı πalî@ayı †abî¡ata ¡ale’s-seviyye in∂âc
¡asîr olmakla nu∂câ mu†âvi¡ olanları in∂âc eder ve nu∂ca ¡i§yân edenleri bilâ-nu∂c bu√rân †arî…iyle i«râc edip bevl πayr-i müteşâbih olur. Ve
ke≠âlik √ummayât-ı mu«teli†enin mevâddı ke&îretü’l-i«tilâf olur ve †abî¡at
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ma¡a-…uvvetihâ o mevâddı def ¡e §âli√a olunca …adar in∂âc edemeyip o mevâddı müsteviyetü’l-eczâ olmazdan mu…addem def ¡ edip πayr-i
müteşâbih olur.
Ve ¢ânûn’un ـ ـ ا ـ
ـ
 ــאن اdediği kelâm-ı mücmeli ¡Allâme bu
vech ile tefsîr eder.
Fi’l-cümle müte&evvir olan bevl a«lâ†ın ke&retine delâlet eder ve ke≠âlik
†abî¡atın o a«lâ†-ı ke&îreye işti¡âline ve in∂âcına dahi delâlet eder.
¢ânûn’un bu mes™elesini ¡Allâme tefsîr ve taf§îl edip der ki bevl-i
müte&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 ziyâde olur, nitekim ¡a§îr-i
¡inebde ve belki fevâkih-i sâire ¡u§ârâtında √âl bu minvâl üzere olur.
İbu…râ† ◊akîm der ki bevl-i müte&evvir ile tebevvül edip bevli devâbbın
bevline müşâbih olan kimsede §udâ¡ ve baş ağrısı √âlen ve √â∂ıren mevcûd
olur, eger √âlen bulunmaz ise o kimseye §udâ¡ ¡ârı∂ olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve bevl πalî@ olup o bevlin &üflü ve rüsûbu zeytî olsa o bevl √a§âta
delâlet eder.
¡Allâme der ki ¢ânûn’un zeytîden murâdı zeytînin üçüncü …ısmı olur
ya¡nî sıl…î olup levn ve …ıvâmda zeytî olan olur; zeytînin a…sâmları …arîben
mürûr eyledi. Ve √a§âttan murâd ¡Allâme’nin i«tiyârı üzere √a§ât-ı külâdır.
Ve ba¡∂ı √avâşîde √a§ât-ı me&âne murâddır diye ta§rî√ olunmuştur, taf§îli
şer√-i ¡Allâme’de me≠kûrdur.
Ve evrâm infcârına delâlet eden bevl-i πalî@ ile iki vech üzere istidlâl
olunur:
Vech-i evvel budur ki o bevl-i πalî@e midde mu«âli† olur ve o mu«âli†in midde ve …ay√ olduğuna râyi√a-i müntine vü kerîhe delâlet eder ve
o bevle mu«âla†a eden veremden munfa§ıla §afâyi√-i bey∂â gibi cürâdeler
dahi delâlet eder, verem me&ânede olur ise ve eger külâda olur ise §afâyi√
a√merü’l-levn olup o mu«âli† midde olduğuna delâlet eder. Ve me&ânede
olan veremde ¡ânede veca¡ olur ve külyede olan veremin veca¡ı …a†anda
olur. Ve o mu«âli†in midde olduğuna §afâyi√-i me≠kûrelerden mâ-¡adâ
rüsûbde nu«âle mi&lli nesneler olduğu dahi delâlet eder.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ve vereme bevl-i πalî@ ile istidlâlin vech-i &ânîsi budur ki o bevl-i
πalî@ @uhûrundan mu…addem o kimsenin me&ânesinde veyâ«ûd külye ve
böbreklerinde veyâ«ûd nevâ√î-i §adrında verem olduğuna veyâ«ûd …ur√a
olduğuna delâlet eder bir delîl @uhûr eder, zîrâ mesâlik-i bevlde olan veremin mevâddı bevl ile mündefi¡a olduğu gibi âlât-ı teneffüste olan veremin
ve …ur√anın mevâddı dahi bevl ile mündefi¡a olur. Ve verem âlât-ı teneffüste
olduğu onun ile bilinir ki eger verem riyede olur ise o kimseye bevl-i πalî@
¡ârı∂ olmazdan mu…addem ≠âtü’l-cenb a¡râ∂ı ¡ârı∂ olur ve verem a∂lâ¡ı
mu√î† olan √icâbda olur ise teneffüs katında o kimseye veca¡-ı nâ«is ¡ârı∂
olur ve ∂î…-ı nefes dahi ¡ârı∂ olur. Ve bu vech ile ¡ârı∂ olan bevl-i πalî@ o
veremlerin inficârına ve deşilmesine delâlet eder. Ve eger o bevl-i πalî@den
mu…addem olan bevl la√m-ı †arî πusâlesine müşâbih olur ise o bevl-i πalî@
kebidin √adebesinden olduğuna delâlet eder ve o zamân o kimsede ≠âtü’lcenb a¡râ∂ı gibi a¡râ∂ ve ∂î…u’§-§adr olur, ke≠âlik o kimsenin berâzı la√m-ı
†arî πusâlesine [85b] müşâbih olur ise. Bevl-i πalî@ kebidin ta…¡îrinden olup
münfecir olan verem kebidin ta…¡îrinden olduğuna o bevl ile istidlâl olunur
ve o kimseye füvâ… dahi ¡ârı∂ olur. Ve eger o bevl-i πalî@e ∂î…-ı nefes ve
su¡âl-i yâbis ve a¡∂â-i §adrında olan veca¡-ı nâ«is te…addüm etti ise o bevl
delâlet eder ki o verem ≠âtü’l-cenbdir ve münfecir olup mevâddı şiryân-ı
¡a@îm nâ√iyesinen mündefi¡a olur.
¡Allâme der ki §adrdan mi¡deye ve kebide †arî… olmayıp ≠âtü‘l-cenb
vereminin midde ve …ay√ı †arî…-i bevle berâz †arî…ine sâlik olduğu müsteb¡ad
olmakla §â√ib-i ¢ânûn o middenin bevl ve berâz mesâlikine sülûku ne vech
ile olduğunu beyân buyurup der ki ≠âtü’l-cenbin mevâddı bevl ve berâz
†arî…ine şiryân-ı nâzil-i ¡a@îm cânibinden sülûk eder. Ve o cânibden ne keyfiyyette sülûk eylediğini ¡Allâme şer√inde taf§îl eder, isti…§â murâd edenler
o şer√e mürâca¡at eylesinler.
Pes inficâr-ı vereme delâlet eden bevl-i πalî@de mevcûd olan middeye
na@ar olunur, eger o middede nu∂c mevcûd ise §alâ√a delâlet eder.
Ve ba¡∂ı kerre de¡a a§√âbı ya¡nî √areket ve riyâ∂eti olmayıp dâimâ sükûn
üzere olan kimse dahi midde ve §adîde müşâbih olan bevl ile tebevvül eder
ve o bevl o kimsenin bedenini ten…ıye edip terk-i riyâ∂et √asebiyle bedenine ¡ârı∂ olan terehhül zâil olur.
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Ve kebidinde veyâ«ûd kebid e†râfında süddeleri olan kimselerin dahi
bevli ba¡∂ı kerre πalî@ olup o süddelerin infitâ√ı √asebiyle bevl πalî@ olur
ve πıla@-ı bevl …ay√î olmaz ve bevlde olan …ay√î πıla@ ancak veremin inficârında olur.
¡Allâme der ki bevl-i πalî@in südedî olup …ay√î olmadığının ¡alâmeti
budur ki o bevl-i πalî@den mu…addem olan bevl ra…î… olur ve süddenin
infitâ√ından sonra olan bevlde ma¡a‘l-πıla@ √umret olur ve o a√mer-i πalî@
bevlden sonra ¡alîle «iffet gelir.
Ve eger o bevl-i πalî@-i südedîde πıla@ ile ma¡an sevâda meyl olur ise
ve yesâr cânibinde veca¡ dahi olur ise o südde-i münfeti√a †ı√âl cânibinde
olduğuna delâlet eder. Ve bu …ıyâs üzere eger veca¡ sürre ve göbek üzerinde
olur ise ve ba†nın a¡lâsında olur ise o südde-i münfeti√a mi¡de nâ√iyelerinde
olduğuna delâlet eder. Ve infitâ√-ı süddeye tâbi¡ olan bevl-i πalî@ kebidde
ve mecârî-i bevlde olan süddelerin infitâ√ından √âdi& olur.
Ve bevl-i kedir çok kerre …uvvetin su…û†una delâlet eder. Ve kaçan …uvvet
sâ…ıta olsa bedene berd istîlâ edip bevl bürûdet √asebiyle bered-i «âricî gibi
tecemmüd edip kar ve dolu gibi donup ve «â&ir olup şarâb-ı redî levnine
ve mâu‘l-«ımma§ ya¡nî no«ûd suyu levnine müşâbih olan bevl-i kedir gebe
hatunlarda ve a√şâda √ârre-i müzmine veremi olan kimselerde √âdi& olur.
Ve √ımâr ve sâir devâbb bevline şebîh olup şiddet-i te&evvüründen ve
heyecânından müleclec ve mu«a∂«a∂ olan ya¡nî karıştırılmış ve çalkanmış
gibi olan bevl a«lâ†-ı bedenin fesâdına delâlet eder. Ve ek&er-i √âlde o bevl
bir nev¡ «ıl†-ı «âma delâlet eder ki o «ıl†-ı «âmda √arâret-i yesîre ¡amel edip
o «ıl† rî√-i πalî@ olduğu √âlde &everân eylemiştir, binâen ¡aleyh o bevl o
kimsede √âlen §udâ¡ olduğuna veyâ«ûd §udâ¡ o kimseye mu†ıll ve müşrif
olduğuna delâlet eder ya¡nî gelecekte ¡ârı∂ olmak üzere müteveccih olan
§udâ¡a delâlet eder. Ve eger o bevl dâim ve mütemâdî olur ise lî&erπusa
ya¡nî nisyân tesmiye olunan sersâm-ı bârid mara∂ının √udû&una delâlet
eder.
Ve a¡∂â-i bedenden bir ¡u∂vun levnine müşâbih levni olan bevl dâim
olur ise şebîhi olan ¡u∂vda mara∂ √udû&una delâlet eder.
Ba¡∂ı e†ıbbâ derler ki kaçan esfel-i bevlde πayme veyâ«ûd du«âna
müşâbih nesneler olsa o bevl §â√ibinin mara∂ı †avîl ve uzun olur. Ve eger
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o mi&lli bevl bi’l-cümle mara∂ın ev…ât ve ezminesinde olur ise mevti in≠âr
eder. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “Eger πaym ve du«ân bevlin esfeline ma«§û§
olmayıp bevlin bi’l-cümle eczâsında olur ise mevti in≠âr eder” diye vâ…i¡
olmuştur.
»âm olan mevâdd ile midde müteşâbihler olur. Beynehümâda far… budur
ki middede netn ve râyi√a-i kerîhe olur ve «âm mâddede o râyi√a olmaz.
¡Allâme der ki ≠ikr olunan far… müstemirr ve küllî değildir, zîrâ «âm
olan mâddeye dahi bir sebebden netn ve râyi√a ¡ârı∂ olmak i√timâli vardır.
Ve mu¡temed olan far… budur ki «âm olan mâddenin ta√rîk ile müteferri…
olan eczâ-i πalî@asını cem¡ ¡asîr ve §u¡ûbetli olur ve middeyi cem¡ sühûletli
ve âsân olur ve levnleri ile dahi far… olunur. İntehâ.
Ve her kaçan kim bevlde olan eczâ-i rüsûb mu«telife olsa ya¡nî kimisi
§ıπâr ve kimisi kibâr olup lâkin kibâr olan eczâ-i rüsûb §ıπârdan ek&er ve
ezyed olsa o bevl delâlet eder ki †abî¡atta …uvvet ziyâde ve …udret ek&erdir
ve †abî¡atın ¡ameli dahi ziyâde nüfû≠ eylemiştir ve mesâmmât-ı bedenin
dahi infitâ√ı eşeddir.
Ve o bevl ki onda «uyû† gibi nesneler görülüp o «uyû†un ba¡∂ısı â«ere
mu«teli† ve müştebik olsa o delâlet eder ki o bevlin §â√ibi cimâ¡ edip …a∂îbini πasl eylemeden ¡a…îb-i cimâ¡da bevl eylemiştir.
Ve bu nihâyet-i fa§lda ¡Allâme biraz mebâ√i&-i müfîde îrâd eylemiştir
lâkin biz o mebâ√i&in fe≠lekesini ≠ikr eyleyelim tâ ki †ab¡a kelâl ve ≠ihne
melâl gelmeye. O mebâ√i&in lübbü ve netîcesi budur:
Fa§l-ı müte…addimde ≠ikr olunduğu vech üzere bi’l-cümle †aba…ât-ı
elvânın a§nâfı on sekiz §ınfa bâliπ olmuş idi ve bu ≠ikr olunan …ıvâm dahi
üç §ınf idi, πalî@ ve ra…î… ve mu¡tedil olan …ıvâmlar idi. Pes …ıvâm ile elvân
terkîb olunsa a…sâm-ı bevl elli dört …ısma bâliπ olur, zîrâ üçü on sekize
∂arb etsen erba¡a ve «amsûn √â§ıl olur. O a…sâmın
Evvelkisi tibnî ve ra…î… olan bevldir. Bevlin bu §ınfı mâiyyetin ke&reti ve
bevli §âbiπ olan §afrânın …ılletinden √âdi& olur.
Ve ikincisi tibnî ve mütevassı†u’l-…ıvâm olan bevldir. Bu §ınfın vu…û¡u
…alîl olur ve bu nev¡ bevl bevle πâlib balπam-ı mütevassı†u’l-…ıvâmın
§afrâ-i …alîle ile ma¡an bevle mu«âla†asından yâ«ûd balπam-ı ra…î…-i ke&îrin §afrâ-i …alîle ile bevle mu«âla†asından √âdi& olmak mümkin olur.
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Ve üçüncüsü tibnî-i πalî@dir. Bevlin bu §ınufının dahi vu…û¡u …alîl olur
lâkin §ınf-ı &ânîden ek&erdir. Ve bu §ınf balπam-ı ke&îr ü πalî@in §afrâ-i
…alîleye i«tilâ†ından √âdi& olur.
Dördüncüsü ütrüccî-i ra…î…tir. Bu §ınf dahi …alîlü’l-vu…û¡dur. İki sebebden √âdi& olur: Bevl na∂îc olup ¡u∂vda südde olmakla olur veyâ«ûd mi…dâr-ı mütevassı† §afrâ-i ra…î…in bevle i«tilâ†ından √âdi& olur.
Ve beşincisi ütrüccî ve mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu nev¡ bevl §ı√√î ve
ma√mûd olur.
Ve altıncısı ütrüccî ve πalî@ü’l-…ıvâmdır. Ve bu §ınf §afrâ-i mu««iyyenin
mâiyyete mu«âla†asından √âdi& olur veyâ«ûd nu∂c-ı tâmm olup mevâddın
bevl ile ke&ret-i indifâ¡ından ve «urûcundan olur.
Ve yedinci aş…ar-ı ra…î…tir. Bu §ınf §afrâ-i ra…î…a-i ke&îrenin mâiyyete
mu«âla†asından √âdi& olur.
Sekizincisi bevl-i aş…ar-ı mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Ve bu §ınf kemâl-i
nu∂ca mu…ârebe eden mara∂-ı §afrâvîden √âdi& olur.
Dokuzuncusu aş…ar-ı πalî@ olur. Bu §ınf dahi nu∂ca …arîb §afrânın ke&ret-i indifâ¡ından olur.
Onuncusu nârencî-i ra…î…tir. Bu §ınf …able nu∂ci’l-mâdde emrâ∂-ı
§afrâviyyede olur.
On birincisi nârencî-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf nu∂c-ı vasa†a
bâliπ olan emrâ∂-ı §afrâviyyede olur.
On ikincisi nârencî-i πalî@dir. Bu §ınf mâiyyete mu«âli† olan §afrâ-i
mu««iyyenin ke&retinden olur.
On üçüncüsü bevl-i nârî-i ra…î…tir. Bu §ınf …able’n-nu∂c √arâreti
…aviyye olan emrâ∂-ı §afrâviyyede olur.
On dördüncüsü nârî-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf √arâreti …aviyye
olup kemâl-i [86a] nu∂ca †abî¡at …arîb olan emrâ∂-ı §afrâviyyede √âdi&
olur.
On beşincisi nârî ve πalî@ü’l-…ıvâmdır. Bu §ınf nâdirü’l-vu…û¡dur ve
ek&er-i vu…û¡u §afrâ-i mu««iyyenin ke&retiyle √arâret-i …aviyyeden √âdi&
olur.
On altıncısı a√mer-i nâ§ı¡-ı ra…î… olur. Bu §ınf √arâret-i …aviyyesi olan
emrâ∂-ı §afrâviyyenin ibtidâsında olur.
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On yedincisi a√mer-i nâ§ı¡-ı mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf √arâreti
…aviyye olan emrâ∂-ı §afrâviyyenin nu∂ca …arîb olduğunda √âdi& olur.
On sekizincisi a√mer-i nâ§ı¡-ı πalî@dir. Bu §ınf §afrânın ke&ret-i indifâ¡ından olur.
On dokuzuncusu a§heb-i ra…î…tir. İmtilâ-i müfri†i olmayan emrâ∂-ı
demeviyyenin ibtidâsında olur «u§û§an deme §afrâ dahi mu«âli† olur ise bu
§ınfın vu…û¡u ek&er olur.
Yirmincisi a§heb-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf mara∂-ı §afrâvînin
nu∂cunda ve mâddesinin bevle ke&ret üzere indifâ¡ı va…tinde olur ve nu∂ca
…arîb olan emrâ∂-ı demeviyyede dahi √âdi& olur.
Ve yirmi birincisi a§heb-i πalî@dir. Bu §ınf o mara∂-ı demevînin ibtidâsında olur ki o deme §afrâ mu«âli† ola ve imtilâ ke&îr olup bevli taπlî@ ede
veyâ«ûd dem ve §afrâdan biri veyâ«ûd ikisi ma¡an πalî@ler ola.
Ve yirmi ikincisi verdî-i ra…î…tir. Bu §ınf ek&er-i √âlde süddesi olan
mara∂-ı demevînin ibtidâsında olur.
Ve yirmi üçüncüsü bevl-i verdî-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf nu∂c-ı
tâmma …arîb olan emrâ∂-ı demeviyyeden √âdi& olur.
Yirmi dördüncüsü verdî-i πalî@dir. Bu §ınf imtilâsı cidden müfri† olmayan emrâ∂-ı demeviyyede olur «u§û§an ki o dem to«me a§√âbının ve aπdiye-i πalî@a a§√âbının demleri gibi πalî@ ola.
Ve yirmi beşincisi a√mer-i …ânî-i ra…î… olur. Süddesi olan emrâ∂-ı demeviyyenin ibtidâsında √âdi& olur eger imtilâ ke&îren olur ise veyâ«ûd cidden
dem ra…î… olur ise. Ve ba¡∂ı kerre cidden mütekâ&ife olan §afrâ-i ke&îrenin
indifâ¡ından olur.
Ve yirmi altıncısı a√mer-i …ânî-i mütevassı†u’l-…ıvâm olur. Bu §ınf cidden ke&îr olan emrâ∂-ı demeviyyeden nu∂ca …arîb zamânda olur.
Ve yirmi yedincisi a√mer-i …ânî-i πalî@dir. Bu §ınf dem-i πalî@den imtilâ
ifrâ† üzere oldukta emrâ∂-ı demeviyyenin ibtidâsında √âdi& olur.
Yirmi sekizincisi a√mer-i a…tem-i ra…î…tir. Bu §ınf nâdiren vâ…i¡ olur
ve ek&er-i vu…û¡u §afrâ-i mu√teri…a-i mütekâ&ife bevle indifâ¡ından olur,
yere…ân mara∂ında olduğu gibi.
Yirmi dokuzuncusu a√mer-i a…tem-i mütevassı†u’l-…ıvâm olur. Bu §ınf
demi cidden ke&îr olan emrâ∂-ı demeviyyeden √âdi& olur «u§û§an o mara∂ın
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nu∂ca mu…ârin olup ve √arâreti ke&îre olduğu zamânında bu §ınfın vu…û¡u
ek&er olur.
Otuzuncusu a√mer-i a…tem-i πalî@dir. Bu §ınf ke&îretü’d-dem olan
emrâ∂-ı √ârrede olur ve ek&er-i vu…û¡u sevdâ-i demeviyyeden olur.
Otuz birincisi fustu…î-i ra…î…tir. Bu §ınf dahi nâdirü’l-vu…û¡dur ve ek&er-i
vu…û¡u südde √asebiyle olur, ammâ sebeb-i fâ¡ilîsi √arâret midir yâ«ûd
bürûdet midir onun ≠ikri fa§l-ı elvânda beyân olundu.
Otuz ikincisi fustu…î-i mütevassı†u‘l-…ıvâmdır. Bu §ınfın sebebi mâdde-i
πalî@aya mu…ârin olmayan levn-i fustu…înin sebebi olur.
Otuz üçüncüsü fustu…î-i πalî@dir. Fustu…înin sebebi mâdde-i πalî@aya
¡ârı∂ olur ise bu §ınf √âdi& olur
Otuz dördüncüsü kürrâ&î-i ra…î…tir. Bu §ınf §afrâ-i ra…î…anın i√tirâ…
ından √âdi& olur.
Otuz beşincisi kürrâ&î-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf §afrâ-i mu««iyyenin i√tirâ…ıyla olur.
Ve otuz altıncısı kürrâ&î-i πalî@dir. Bu §ınf dahi nâdirü’l-vu…û¡dur ve
§afrâ-i mu««iyye-i ke&îre mu√teri…a olup ve bevle o √urâ…anın indifâ¡ı ke&îr
olduğu zamânda olur.
Ve otuz yedincisi zencârî-i ra…î…tir. Ve bu §ınf dahi nâdirü’l-vu…û¡dur,
…uvvet ∂a¡îfe olup ve §afrâ ra…î…a-i mu√teri…a olmakla olur.
Ve otuz sekizincisi zencârî-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Ve bu §ınf dahi
§afrâ mu√teri…a-i ra…î…a olduğu ma√allde nâdiren vâ…i¡ olur.
Otuz dokuzuncusu zencârî-i πalî@dir. Ve bu §ınf §afrâ-i πalî@in
i√tirâ…ından √âdi& olur.
Kırkıncısı âsmâncûnî-i ra…î…tir. Bu §ınf ¡u∂vda südde olduğundan olur.
Kırk birincisi âsmâncûnî-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Ve bu §ınf mâdde-i
la†îfede cümûd olduğu zamânda olur.
Ve kırk ikincisi âsmâncûnî-i πalî@dir. Bu §nıf ke&îren vâ…i¡ olup bunun
vu…û¡u âsmâncûnînin ra…î… ve mütevassı†ının vu…û¡larından ek&er olur.
Ve …ırk üçüncüsü nîlecî-i ra…î…tir. Bu §ınf cidden nâdir olur ve vu…û¡u
oldukta südde olan mara∂larda √âdi& olur.
Ve kırk dördüncüsü nîlecî-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf dahi nâdir
vâ…i¡ olur ve südde ile ¡ârı∂ olur.
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Ve kırk beşincisi nîlecî-i πalî@dir. Bu sınf dahi dahi bevl-i nîlecî a§nâfından ek&er vâ…i¡ olan §ınftır.
Kırk altıncısı esved-i ra…î…tir. Bu §ınf dahi cidden nâdir olur ve şarâb-ı
esved şürb edip †abî¡at o şarâbdan ta§arruf eylemediğinden olur.
Kırk yedincisi esved-i mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf mevâdd-ı
ra…î…anın i√tirâ…ından, ke≠âlik tekâ&üf-i §afrâdan dahi olur, yere…ânda
olduğu gibi.
Kırk sekizincisi bevl-i esved-i πalî@dir. Ve bevl-i esvedin a§nâf-ı &elâ&esi
beyninde ke&îrü’l-vu…û¡ olan bu §ınftır.302
Kırk dokuzuncusu bi-ma¡na’l-müşiff olan ebya∂-ı ra…î…tir. Ve bu §ınf
şürb-i mâı ik&âr edip †abî¡at o mâda …able‘t-ta§arruf mânın «urûcuyla olur.
Bi-ma¡na’l-müşiff ebya∂-ı ra…î… olan bevl bevl-i ebya∂ın â«er a…sâmlarına
…ıyâsla vu…û¡u ek&er olur.
Ve ellincisi ebya∂ bi-ma¡na’l-müşiff ve mütevassı†u’l-…ıvâmdır. Bu §ınf
bevli §âbiπ mâdde olmayıp ve bevle balπamın mu«âla†asından √âdi& olur.
Elli birincisi bevl-i ebya∂-ı müşiff ü πalî@ü’l-…ıvâmdır. Ba¡∂ılar derler
ki bu §ınfın vücûdu yoktur.303 ¡Allâme ≠ikri seb…at eden ¢ânûn’un kelâmıyla istidlâl edip bunun dahi vücûd-ı «âricîsi olduğuna ≠âhib olur, zîrâ
¢ânûn’da mürûr eyledi ki ebya∂-ı müşiff πalî@ olur ise balπama delâlet
eder diye. Mevcûd olmayan nesne bir şey™e delîl olmaz.304
Elli ikincisi ebya∂-ı √a…î…î-i ra…î…tir. Ve bu §ınfın ek&eri balπam-ı ra…î…
in bevle mu«âla†asından √âdi& olur.
302 Levn-i sevâdın dahi a§nâfı var idi lâkin o sevâd ≠âtında mütenevvi¡ olmayıp
münte…ılun ¡anhü i¡tibâr ile olmakla sevâd §ınf-ı vâ√id i¡tibâr olundu diye ¡Allâme i¡ti≠âr eyledi.
303 Ebya∂-ı müşiff-i πalî@in vücûdu yoktur diye ≠âhib olanlar istidlâl ederler ki πıl@at
ile işfâf biri birine ∂ıddlardır, müşiff olan πalî@ olmaz ve πalî@ olan müşiff olmaz.
Ve ebya∂-ı müşiff-i πalî@in vücûduna ≠âhib olanlar işfâf ile πıl@at arasında mu¡ânede olduğunu inkâr edip beyâ∂-ı bey∂îsine çekerler. Bunun taf§îli πayri mirretin
mürûr eyledi.
304 Lâkin ¡Allâme‘nin “Vücûd-ı «âricîsi olmayan bir nesne bir emre delâlet eylemez”
dediği o zamân §a√î√ olur ki o delâlet tecribe √asebiyle ola ve illâ ¡Allâme‘nin
kelâmı tâmm §a√î√ değildir, zîrâ …a∂iyye-i şar†iyyenin §ıd…ı †arafeynin §ıd…ına
teva……uf eylemez. Pes ¢ânûn’un kelâmında murâdı câiz olur ki eger bevl-i fülânî
mevcûd olursa emr-i fülânîye delâlet eder demek ola.
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Elli üçüncüsü ebya∂-ı √a…î…î ve mütevassı†u’l-…ıvâm olur. Bu §ınf nu∂ca
…arîb olan balπamdan √âdi& olur.
Elli dördüncüsü ebya∂-ı √a…î…î-i πalî@ü’l-…ıvâmdır. Ebya∂-ı √a…î…î bevlin mevcûd olanları ek&eriyyâ bu §ınftan olur.
Ve e†ıbbâ ≠âhib olurlar ki esved-i ra…î… ve a√mer-i …ânî-i ra…î…in a§lâ
vücûdu yoktur. Ve ba¡∂ı fu∂alâ dahi bu «u§û§ta e†ıbbâya tâbi¡ olup o iki §ınfın
vücûdu yoktur derler. E†ıbbânın bu inkârları §a√î√ değildir, zîrâ ¢ânûn’da
mürûr eylediği üzere o iki bevl bir şey™e delâlet eder idi ve vücûdu olmayan nesnede delâlet dahi olmaz. Ve ba¡∂ı fu∂alânın e†ıbbâya tâbi¡ olduğu
o iki §ınfın vücûdu nedret üzere olmakla en-nâdirü ke‘l-ma¡dûm fe√vâsına
ri¡âyet edip tebe¡iyyet eyledi. İntehâ kelâmu‘l-¡Allâme.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Delâili Râyi√ati’l-Bevli
E†ıbbâ dediler ki biz bir marî∂ görmedik ki onun râyi√a-i bevli e§ı√√ânın bevli râyi√asına müşâbih ola. E†ıbbânın emrâ∂dan murâdı sû™-i mizâc
√asebiyle √âdi& olan emrâ∂dır, zîrâ o emrâ∂larda lâ-ma√âle bevl-i §ı√√înin
râyi√ası müteπayyire olur. Ammâ sû™-i mizâcdan mâ-¡adâ olan emrâ∂larda
bevl-i §ı√√înin râyi√ası müteπayyir olmaz, me&elâ parmağı altı olan kimsenin ve ke≠âlik in√ilâl-i ferd mara∂ı olanların bevl-i §ı√√îsinin râyi√ası
müteπayyir olmaz, ma¡≠-hâ≠â parmağı altı olması emrâ∂-ı ziyâdeden olur
ve in√ilâl-i ferd emrâ∂-ı va∂¡dan olur ve sâir mizâcî olmayan mara∂lar
dahi bu …ıyâs üzeredir.
Ve biz deriz ki eger bevlin …a†¡â râyi√ası olmaz ise mizâcın bürûdetine
ve mevâdda ifrâ† üzere fecâcet ve çiğlik olduğuna delâlet eder. Ve …a†¡â
râyi√ası olmayan bevl eger emrâ∂-ı √âddede olur ise ba¡∂ı kerre √arâret-i
πarîziyyenin [86b] mevtine delâlet eder, bu delalet o va…tte olur ki ¡adîmü’r-râyi√a olan bevlden mu…addem olan bevlin netn-i râyi√ası şedîde
olur, o şedîdetü’n-netn bevlin ¡a…ibinde olan bevlin râyi√ası def ¡aten mun…
a†ı¡a ola, in…ı†â¡ tedrîcle ve azar azar olmaya. Ve bu mi&lli bevlde şehvet
dahi sâ…ı†a olur.
Ve eger bevlde râyi√a-i müntine olur ise o zamân eger mâdde-i mara∂da
nu∂ca …âim delîl var ise o râyi√anın sebebi âlât-ı bevlde mevcûd olan cereb
ve …urû√ olur. Ve âlât-ı bevlde cereb ve …urû√ olduğuna ¡alâmât-ı u«râ
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ile dahi istidlâl olunur, me&elâ bevle mu«âli† olan nu«âle gibi nesneler
ile me&âne cerebine istidlâl olunur. Ve ba¡∂ı bevlde olan nu«âle ¡urû…un
ta…aşşüründen √âdi& olur ve gâhîce dahi √arâret ile ru†ûbet mün¡a…ide olup
nu«âle gibi olur. Ve bu üç nu«âlenin far…ı budur ki me&âne ta…aşşüründen
ve cerebinden √âdi& nu«âleden olan bevl nu∂cda bevl-i §ı√√î gibi olur ve
bevl-i §ı√√îden yesîren πalî@ olur her ne …adar πıl@ati √issen @âhir olmaz
ise. Ve o bevlin netni ve râyi√a-i kerîhesi olur ve ¡âne katında √ikkesi ve
elemi olur ve ¡urû…î nu«âlede ¡ânede √ikke ve veca¡ olmaz. Ammâ bevlin
nu∂cu olur, ammâ ru†ûbetten mün¡a…ide olan nu«âlede √arâret ¡â…ıde olur
ve ba¡∂ı kerre o √arâret nu∂ca bâliπ olur velâkin veca¡ı olmaz. Pes o bevl-i
müntinde ¡alâmet-i nu∂c bulunur ise o bevl-i müntin âlât-ı bevlde cereb ve
…urû√a delâlet eder. Ve eger ¡alâmet-i nu∂c olmaz ise bevl-i müntin
câiz olur ki ¡ufûnetten √âdi& ola ve ¡ufûnet √asebiyle olan bevl-i müntin
lâ-ma√âle redî olur.
Ve eger bevlin râyi√ası ve netni √umû∂ata mâil olur ise o râyi√a delâlet
eder ki ¡ufûnet a«lâ†-ı bâridede olur ya¡nî balπam ve sevdâda olur, zîrâ
cevheri bârid olan a«lâ†a √arâret-i πarîbe istîlâ eyledikte râyi√asını ta√mî∂
edip ekşi eder. Ammâ bevl-i √âmi∂ emrâ∂-ı √âddede @uhûr eylese mevte
delâlet eder, zîrâ bevlde olan √umû∂at emrâ∂-ı √âddede √arâret-i πarîziyyenin mevtine ve fevtine ve †ab¡ına berdin ve √arâret-i πarîbenin istîlâsına
delâlet eder ve √arâret-i πarîziyyenin mevtine marî∂in mevti lâzım gelir.
Ve √alâvete mâil olan râyi√a demin πalebesine delâlet eder. Ve netni
şedîd olan râyi√a §afrânın πalebesine delâlet eder. Ve √umû∂ata mâil olan
netn sevdâ πalebesine delâlet eder.
Ve e§ı√√âda bevl-i müntin dâim olsa ¡ufûniyye √ummâların √udû&una
delâlet eder veyâ«ûd bedeninde o kimsenin mu√tebese olan ¡ufûnetin
intifâ∂ına ve saçılmasına delâlet eder ve bu vechle olan bevlin ¡a…ibinde ve
i&rinde o kimseye «iffet ¡ârı∂a olması râyi√a-i me≠kûrenin intifâ∂ı olmasına
delâlet eder. Ve kaçan emrâ∂-ı √âddede olan kerîhetü’r-râyi√a bevl netn ve
kerâheti def¡aten terk eylese ve o def¡aten netne müfâra…at eden bevlden
sonra marî∂e «iffet gelmese …uvânın su…û†una delâlet eder Allâhu ta¡âlâ
a¡lem.
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el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’d-Delâili’l-Me™«û≠eti Min-Zebedi’l-Bevli
Bu fa§lda ¡Allâme …able’ş-şürû¡ fi’l-ma…§ûd bir mu…addime îrâd edip
envâ¡-ı zebedi ve esâmîsini ve esbâbını beyân eyledi ve o mu…addime bu
me≠kûrlardır:
Akıcı ve seyyâle olan ru†ûbete ¡ulve ta§a¡¡ud şânından olan bir cism
mu«teli† olup o i«tilâ† imtizâcî olsa ya¡nî her birinin eczâsından her bir
cüz™ â«erin eczâsının her bir cüz™üyle √ulûl-i sereyânîde olan imtizâc gibi
mümtezic olsa o √âl üzere olan ru†ûbet-i seyyâle külliyyen o cismi i√â†a
etmekle ta§a¡¡ud şânından iken o cism-i la†îf o ru†ûbeti «ar… edip ¡ulve §u¡ûd
veyâ«ûd süfle rüsûb mümkin olsa o mürekkeb ru†ûbetten zebed √âdi& olur
ve o zebedden ba¡∂ıları ¡ubub305 ve ba¡∂ı â«erleri nüfâ«ât veyâ«ûd be¡âbı…
ve bu mi&lli ismler ile tesmiye olunur.
Ru†ûbet-i seyyâleye mu«teli† olan cism-i la†îf ba¡∂ı kerre ru†ûbet cinsinden olur ve ba¡∂ı kerre o cism-i la†îf rî√ olur ve ba¡∂ı kerre o la†îf rû√ olur.
Ammâ havânın ru†ûbet-i seyyâleye i«tilâ†ından √âdi& olan zebed
mev∂i¡-i ¡âlîden münsekib olan suda olur. Ve riyâ√ın ru†ûbet-i seyyâleye i«tilâ†ı ile √âdi& olan zebed berâz-ı ra…î…te olur, eger o berâzda …ar…ara
olur ise. Ve eger ru†ûbet-i seyyâleye mu«âli† olan cism-i la†îf havâ ve
rî√ten biri olmayıp le†âfette havâya veyâ«ûd rî√e müşâbih olan nesnelerin biri olur ise o zebed ma«nû…ta ya¡nî boğdukları kimsede olup o
zebed ¡alâmet-i mevt olur, zîrâ o zebed cirm-i riyenin ru†ûbet-i ≠âtiyyesine i√tibâs-ı nefesten mu√teri… olan ervâ√ın mu«âla†ası ile √âdi& olur.
Ammâ ma§rû¡a √âdi& olan zebed dimâπdan sâile olan ru†ûbetin havâ-i
«ârice i«tilâ†ından √âdi& olur, zîrâ ru†ûbet-i dimâπiyye seyelân edip
«ârice bürûzu a«≠ eylese redd-i nefes ile dâ«il olan havâya mü§âdefe ve
mu«âla†a edip zebediyyet √âdi& olur.
Ve ru†ûbete mu«âli† olup o ru†ûbetin πaleyânından √âdi& olan cism-i
la†îf ¡u§ârât-ı fevâkihte olur ve o ¡u§ârâtı †ab« eden √arâret √arâret-i
≠âtiyye olur. Ve ba¡∂ı ru†ûbetlerde dahi √arâret-i «âriciyye ru†ûbeti †ab«
edip zebediyyet √âdi& olur ve zebediyyetin iştibâkı ba¡∂ı kerre √areketten √âdi& olur, zebed-i mâın iştibâkı gibi ve ba¡∂ı kerre √arâretten olur,
…udûrda ve tencerelerde olan ru†ûbâtın va…t-i πaleyânında √âdi& olan
305 Zebed-i kebîre ¡ubub derler diye ¡Allâme ta§rî√ eder.
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iştibâk gibi. Ve ba¡∂ı kerre √arâret ve √areketin mecmû¡undan olur,
«uyûlün efvâhında rek∂i va…tinde √âdi& olan zebed-i müşebbek gibi.
Ve bevlde olan zebed me&âneden bevl ile «âric olan havânın mâiyyet ile i«tilâ†ından √âdi& olur. Ve bevlin …ârûreye insikâbı ve döküldüğü
va…tte dâ«il-i …ârûrede mu√tebes kalan havânın mâiyyet ile i«tilâ†ından
dahi √âdi& olur, mekân-ı ¡âlîden âniyeye münsekib olan mâdde-i zebed bu
mi&lli olduğu gibi bevlde dahi o mi&lli olur. Ve zebed bevlde bu iki vech ile
cereyân eylediğinden ¢ânûn’un nüs«aları mu«telife oldu. Ba¡∂ı nüs«ada:
“Bevlin zebediyyeti ru†ûbetten ve bevlin inzirâ…ı zamânında bevl ile
ma¡an münzeri… olan rî√ten √âdi& olur” diye me≠kûrdur, bu nüs«ada vech-i
evvel cereyân eder. Ve nüs«a-i u«râda: “Zebed ru†ûbetten ve …ârûrede bevlin inzirâ…ı katında müctemi¡ bulunan rî√ten √âdi& olur” diye vâ…i¡ olmuştur, bu nüs«a vech-i &âniye √aml olunur.
Ve bevl ile ma¡an «âric olan rî√in lâ-ma√âle cevher-i bevle me¡ûneti
vardır. ¢ânûn’un bu kelâmını ¡Allâme, ¢arşî’ye ¡azv edip tefsîr eder ki
bevlin mecrâsı dâimâ münfeti√ değildir belki o mecrânın †aba…a-i ¡ulyâsı
süflâsına mun†abı…adır. Kaçan †abî¡at bevli i«râc eder oldukta mâiyyete
rî√i «al† edip rî√ mecrâyı fet√ eder ve cevher-i mâya dahi rî√in me¡ûneti
olur, zebediyyete me¡ûneti olduğu gibi ve «u§û§an zebed-i bevl bedeninde
rî√i ziyâde olanlarda ziyâde olur, onun için a§√âb-ı temeddüdün bevlinde
nüfâ«ât ke&îre olur.
Ve zebed-i bevlin levni dahi delîl ve ¡alâmet olur, nitekim zebedin levni
sevâd ve şu…ret olması yere…âna delâlet eder ya¡nî zebedin sevâdı yere…ân-ı
esvede ve şu…reti yere…ân-ı a§fere delâlet eder.
Ve ke≠âlik zebed §ıπar ve kiberi √asebiyle dahi delâlet eder, zîrâ zebedin
kiberi lüzûcete delâlet eder.
Ve zebed …ıllet ve ke&ret √asebiyle dahi delîl olur, zîrâ zebedin ke&reti
lüzûcete ve riyâ√ın ke&retine delâlet eder.
Ve ba†î™en veyâ«ûd serî¡an zebedin infi…â™ı ve inşi…â…ı √asebiyle dahi
delâlet eder, zîrâ zebedin geç münşa…… olup ba†î™en yarılması lüzûcete
delâlet eder, ¡ilel-i külyede bevlde bâ…ıye ve mütemâdî olan ¡ubub ya¡nî
zebed-i kebîr mara∂ın †ûlüne delâlet eder, zîrâ ¡ububun be…âsı lüzûcete
ve riyâ√a delâlet eder ve o delâlet-i &âniyeden delâlet-i ûlâ lâzım gelir ve
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bi’l-cümle «ıl†-ı lezic ¡ilel-i külâda redî olup «ıl†ın redâ™etine yâ«ûd berde
delâlet eder ve lüzûcete dahi ¡ubub delâlet [87a] eder.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Delâili Envâ¡ı’r-Rüsûbi
Evvelâ biz deriz ki rüsûb ve &üfl laf@alarında olan e†ıbbânın ı§†ılâ√ları
mecrâ-yı müte¡âreften zâil olmamıştır, zîrâ e†ıbbâ yalnız mâiyyetin …a¡rında
ve dibinde olup rüsûb eden nesnelere o laf@aları …a§r ve ta«§î§ eylemezler belki mâiyyetten mütemeyyiz olup …ıvâmı aπla@ olan her bir cevhere
rüsûb ve &üfl laf@alarını ı†lâ… ederler gerek ise …a¡ra rüsûb etsin ve gerek ise
vasa†-ı mâddede ta¡allu…u olsun ve gerek ise fev…te †ufâsı olsun.306
Ve biz deriz ki rüsûbdan birkaç vechle edille a«≠ olunur: cevherinden ve
kemmiyyetinden ve keyfiyyetinden ve eczâsının va∂¡ından ve mekânından
ve zamânından ve keyfiyyet-i mu«âla†asından. İşbu yedi vechinden edille
va∂¡ olunur.
¡Allâme der ki keyfiyyet-i rüsûbdan murâd ma¡nâ-yı e¡amm olup levn
ve lems ve …ıvâm ve şekl ve râyi√a bu beş √âlete ¡umûmu olan √âlet ve
keyfiyyet olur. Ve levn-i rüsûb ile biz rüsûbun beyâ∂ ve √umretini ve sâir
levn üzere olduğunu murâd ederiz. Ve rî√ ile rüsûbun netninin …ılletini ve
ke&retini murâd ederiz. Ve rüsûbun …ıvâmı ile biz §alâbet ve lînde olan
√âlini murâd ederiz. Ve rüsûbun şekli ile biz rüsûbun müstedîr ve kürî olup
veyâ«ûd ≠û-≠evâyâ olduğunu murâd eyleriz. İntehâ kelâmu‘l-¡Allâme.
Ve rüsûbun cevheri cihetinden delâleti budur ki
O rüsûb rüsûb-ı †abî¡î-i ma√mûd olur ve †abî¡î olan rüsûb ha∂m ve nu∂ca
delâlet eder. Ve rüsûb-ı †abî¡î o rüsûbdur ki ebya∂ ve râsib olur, eczâları
mutta§ıl ve müteşâbih ve müstevî olur. Ve vâcib olur ki o rüsûbun şekli
ِ ْ  ر ــ ِ ــ اintehâ. Ya¡nî suda il…â
306 Ve ¢âmûs’ta mu§arra√ budur ki ً ْ ــאء َذ َ ــ َ ُ ــ
َ َ َ
َ
olunan nesne suyun dibine çöker ise o nesneye rüsûb derler √attâ ◊a∂ret-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a∂retlerinin süyûflarından birisinin ism-i
†âhirleri ve ke≠âlik ◊a∂ret-i Süleymân ¡aleyhi’s-selâma Bel…îs’ın ihdâ eylediği
süyûf-ı seb¡adan birinin ismi Rüsûb idi onun için ki her nesneye ki ∂arb olunsa o
nesnenin ¡um…una vâ§ıl olup @âhirden πaybet eylediği için. Ve ¢âmûs’ta mu§arra√tır ki ُ [ َا ُّ ْ ـe&-&ufl] (bi’∂-∂ammi) ve ُ [ َا َّא ِ ـe&-&âfil]  َ ــא ا ْ ـ َ َ َ ْ ـ َ ا َّ ـ ِءİntehâ.
َّ
ْ
Tercümede ≠ikr olunduğu üzere rüsûbu ve &üflü mücerred mâiyyetten mütemeyyiz ma¡nâsında isti¡mâl edip e†ıbbânın †ufû™î ve rüsûbî olan fa∂layı &üfl ı†lâ…ları
mecrâ-yı müte¡âreften in√irâftır.

Tahbîzü’l-Mathûn

dahi müstedîr ola ve emles ve müstevî ve la†îf olup mâ-ı verdin rüsûbuna
müşâbih ola.
¡Allâme der ki rüsûb-ı †abî¡înin biraz ev§âfı dahi vardır ki onu ¢ânûn
§â√ibi ≠ikr eylemedi, o ev§âfın:
Evvelkisi rüsûb-ı şeffâf olur, ba§ar onu «ar… eyleye ya¡nî şu¡â-ı ba§ar o
rüsûbda nüfû≠ edip rüsûbun ta√tında olan nesneyi göre.
Ve ikincisi o rüsûb ba¡de en-lem yekün rü™yet oluna ya¡nî …ârûrenin
πayri bir ma√allde iken görünmeyip …ârûreye va∂¡ olundukta rü™yet oluna.
Ve üçüncüsü rüsûb ta√rîk olundukta o rüsûbun teşettüt ve teferru…u serî¡
ola ve sâkin oldukta rüsûb edip nüzûlü ba†î™ ola.
Dördüncüsü rüsûbun mi…dârı sinn ve mizâc ve se√ane ve tedbîr-i müte…addim ve √âl-i mara∂a münâsib mi…dâr ola ya¡nî o rüsûb §â√ibinin sinninde ve mizâcında ve tavlılığında ve tenâvül eylediği me™kûl mi&lli nesneyi
tenâvülde ve mara∂ında olanlarda ne mi…dâr rüsûb olagelmiş ise o rüsûb
§â√ibinde dahi o mi…dâr ola, ziyâde ve no…§ân olmaya.
Ve rüsûb-i †abî¡î-i ma√mûdun bedende olan mâddenin nu∂cuna delâletinin nisbeti bey∂â ve melsâ ve müteşâbihü’l-…ıvâm middenin mâdde-i
verem nu∂cuna delâleti nisbeti üzere olur lâkin midde ke&îfe olur ve eczâ-i
rüsûbiyye la†îfe olur. Bevlde rüsûb ve &üfl olduğu delîl-i ceyyid olur her ne
…adar rüsûbda §ıbπ ve istivâ olmaz ise dahi.
¡Allâme der ki rüsûb fa∂la-i ha∂m olur ise ve na∂îc olur ise o rüsûb-ı
†abî¡î-i ma√mûd olur; eger fa∂la-i ha∂m olup πayr-i na∂îc olur ise o rüsûb-ı
†abî¡î-i πayr-i ma√mûd olur; eger rüsûb fa∂la-i ha∂m olmayıp ba¡de‘n-nu∂c
mündefi¡a olan a«lâ†ın fa∂lası olur ise veyâ«ûd cevher-i a¡∂âdan münceride §afâyi√ ve nu«âle mi&lli nesne olur ise o rüsûb-i πayr-i †abî¡î olur. Pes
¢ânûn’un “Rüsûb ve &üfl delîl-i ceyyiddir, her ne …adar rüsûbda §ıbπ ve
istivâ olmaz ise” dediği rüsûb-ı †abî¡îde olur. Ammâ rüsûb-ı πayr-i †abî¡îde
her ne …adar §ıbπ ve istivâ olur ise dahi o rüsûb ba¡∂ı kerre me≠mûm olur,
nu«âle ve §afâyi√ gibi rüsûblar me≠mûm olur.
Mâddenin nu∂cuna rüsûbun istivâsının delâleti …udemâ katında rüsûbun levninin nu∂cuna delâletinden ziyâdedir onun için ki elvân-ı rüsûbdan
nu∂ca ziyâde delâlet eden levn bevlin levni gibi olan rüsûbların levnidir.
Pes o rüsûb ki müstevî olup a√mer ola ve beyâ∂-ı §âli√ olan levn o rüsûbda
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bulunmaya, o rüsûb levn-i ebya∂-ı «aşinden ya¡nî πayr-i müstevî olan
rüsûb-ı ebya∂dan ziyâde §âli√ olur. Ve bu √âl i…ti∂â eder ki istivânın nu∂ca
delâleti levnin nu∂cuna delâletinden …avî ola.
Câlînûs √ikâye eder ki biz biraz mer∂â gördük ki bevllerinde olan &üfl
ve rüsûb ebya∂-ı «aşin idi, bi’l-cümle o mer∂âlar helâk oldular ve biraz
mer∂âlar dahi gördük ki onların bevlinde olan &üfl ve rüsûb emles ve a√mer
idi, bi’l-cümle o mer∂âlara mara∂larından bür™-i tâmm ve §ı√√at-i kâmile
¡ârı∂a olup sağaldılar.
Ve rüsûbun ek&erinin levni bevlin levni gibi olup ebya∂-ı müşiff olur. Ve
bu ebya∂-ı müşiff olan levne levni mu«âlif olan rüsûbların ecvedi ve a§la√ı
ebya∂-ı √a…î…î ve ba¡dehu ecvedi rüsûb-ı a√mer olur ve ba¡dehu ecvedi
a§fer olur ve ba¡dehu ecvedi zernî«î levn olur ki o levn-i zernî«î §afrâ-i
mu√teri…adan √âdi& olur. Ve ¡adesî olan rüsûbdan ya¡nî mercimek levninde
olan rüsûbdan şerr ibtidâ eder, zîrâ levn-i ¡adesî üzere olan rüsûb sevdâ-i
mu√teri…adan √âdi& olup sevdâ-i mu√teri…anın ke&retine delâlet eder ve
mirre-i sevdânın ke&reti lâ-ma√âle şerrli olur. Ve bu ma…âmda ¢ânûn’un
nüs«aları mu«telifedir, biz mu«târ olan nüs«ayı tercüme eyledik.
Ve ma¡lûm buyurula ki elvân-ı rüsûbun ecvedi ve a§la√ ve ek&eri bevl
levni üzere olup ebya∂-ı müşiff olan idi lâkin o rüsûb levninde bevle bevle
muvâfı… olmakla ba§ar ile i√sâs olunmaz, zîrâ cevher-i bevl ile cevher-i
rüsûbun far…ı ve mâ-bihi’l-imtiyâzı bu §ûrette …ıvâm √asebiyle olur ya¡nî
cevher-i rüsûb cevher-i bevle …ıyâs ile ke&îf olur ve ke&âfet ise ba§ar ile
i√sâs olunmaz.
Ve e†ıbbâdan …udemâya mu√de& ve müte™a««ir olan †abîbler bu «u§û§ta
ya¡nî rüsûbun istivâsı levnden a§la√ ve evlâ olduğuna mu«âlefet edip ≠âhib
olurlar ki levn istivâdan §âli√ olup «ayra delâleti a…vâ ve ek&er olur. Ve
Mu√ammed bin Zekeriyyâ dahi mu√de&ûnun …avline tâbi¡ ve meslekine
sâlik olur.307 Ve §â√ib-i ¢ânûn mu√de&ûnu redd edip der ki:
307 Ve ¡ilm-i ilâhîde mes†ûrdur ki bi’l-cümle mub§ar olanlar levn ve ∂av™ ve e†râf
ya¡nî sa†√ ve «a†† ve no…†a ke≠âlik √acm ve bu¡d ve §un¡ ve şekl ve itti§âl ve infi§âl ve √areke ve sükûn ve ¡aded ve televvün ve melâset ve «uşûnet ve şefîf ve
ke&âfet ve @ıll ve @ulmet ve √üsn ve …ub√ ve teşâbüh ve i«tilâf olur, bâ…î mub§ar
olanlar bu me≠kûrların biri vâsı†ası ile olur. Ve ¡ilm-i a¡lâ ¡ulemâsı derler ki fi’l√a…î…a mer™î olan levn ve ∂av™a mün√a§ırdır, bâ…îleri levn ve ∂av™ vâsı†ası ile
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¢udemânın â«irlerinin levn istivâdan a§la√tır dedikleri ma…âline iltifât
olunmaz, zîrâ rüsûbda olan beyâ∂ nu∂cdan √âdi& olduğu gibi ba¡∂ı kerre
dahi rüsûba mu«âla†a-i şedîdesinden dahi √âdi& olur, ammâ istivâ her √âlde
nu∂cdan √âdi& olup istivânın nu∂ca delâleti …a†¡î olur ve levnin delâleti
i√timâl ile olur.
¡Allâme, Şey«‚in bu kelâmını teslîm eylemeyip «ulâ§a-i i¡tirâ∂ı bu
olur ki eger rüsûbdan murâd rüsûb-ı ma√mûd olur ise istivânın √udû&u
nu∂ca mün√a§ır olduğu gibi, ke≠âlik levn-i beyâ∂ın √udû&u dahi rüsûb-ı
ma√mûdda nu∂ca mün√a§ır olup ikisinin dahi nu∂ca delâleti …a†¡î olur.
Ve eger rüsûbdan murâd rüsûb-ı ma√mûd ve rüsûb-ı me≠mûma şâmil olan
rüsûb olur ise levn-i ebya∂ gâhîce nu∂cdan ve gâhîce rî√in mu«âla†asından
olduğu gibi istivâ dahi …a†¡an nu∂ca delâlet eylemez, zîrâ πayr-i ma√mûd
olan rüsûb dahi me≠mûm olur. Onun için §â√ib-i ¢ânûn der ki:
Ammâ rüsûb-ı redînin teşettütü o rüsûb-ı redî-i me≠mûmun istivâsından
«ayrlı olur, zîrâ rüsûb-ı me≠mûmda olan istivâ sebeb-i «âricînin …uvvet-i
te™&îrine delâlet eder ve sebeb-i «âricin te™&îri …uvveti √asebiyle redî olur.
Ve bizim beyânı §adedinde olduğumuz rüsûb-ı ceyyid ba¡∂ı kerre ra…î…
olan middeye ve ba¡∂ı kerre ra…î… olan «ıl†-ı «âma şebîh ve müşâkil olur
ya¡nî üçünün dahi levni beyâ∂ olur ve …ârûrenin üçü dahi …a¡rına rüsûb eder
lâkin midde rüsûb-ı ceyyide yedi vechten mu«âlif olur. [87b] O yedi vechin:
Evvelkisi middede netn olur.
İkincisi middenin …ıvâmı aπla@ olur.
Üçüncüsü middenin &üflü ziyâde olur.
Dördüncüsü middenin levninde zür…ata ednâ meyli olur ve ba¡∂ı kerre
middenin levninde kümûdet @âhir olur, ammâ rüsûbun beyâ∂ı sâ†ı¡ ve işfâfa
meyli olur.
Ve beşincisi bevl-i middîde √ur…at i√sâs olunur, bevl-i ceyyidü’r-rüsûbda
√ur…at olmaz.
Altıncısı middî olan bevle eczâ-i dem mu«âli† olur.
mer™î olurlar; mâ-na√nu fîhte ya¡nî melâset ve «uşûnette rü™yet ∂av™ vâsı†asıyla
olur, mülevvenâtta levn vâsı†ası ile olur. Bu iki vechle bevl ile rüsûb berâber
olmakla gerek bi’≠-≠ât ve gerek bi’l-¡ara∂ beynehümâ far… olunmaz, â«er vechle
far…a mu√tâc olur, me&elâ ta§fiye olmakla ve o mi&lli nesne ile far… olunur.
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Yedincisi middede ba¡∂ı kerre delâil-i verem bulunur, zîrâ midde ru†ûbeti †arî…-i bevle mun§abb ve münsekib olan a¡∂ânın vereminin …ay√ı olur
ve o veremin ba¡∂ı kerre ¡alâyimi «âricde @âhir olur. Ve rüsûb-ı ceyyidde
bu yedi a√vâlin birisi dahi olmaz. Ammâ «ıl†-ı «âm rüsûb-ı ceyyide beş
vechten mu«âlif olur, o beş vechin:
Evvelkisi «âmın eczâlarında indimâc ziyâde olur ya¡nî tekâ&üf «âmda
ziyâde olur, ammâ rüsûb-ı ceyyidde nu∂c √asebiyle tekâ&üf olmayıp eczâlar
müte«al«il olur.
İkincisi «âm rüsûb-ı ceyyidden aπla@ olur.
Üçüncüsü …ârûrenin ta√rî… ve «a∂«a∂asıyla «ıl†-ı «âmın eczâsı «uyû†-ı
müştebeke gibi olur ya¡nî biri birine karışmış iplik telleri gibi olur, ammâ
rüsûb-ı ceyyid o ta√rîk ile atılmış penbe gibi olur.
Dördüncüsü kaçan …ârûreyi ta√rîk terk olunsa «âmın esfele hübû†unun
sür¡ati rüsûb-ı ceyyidin esfele hübû†undan esra¡ ve a…dem olur, ke≠âlik
rüsûb-ı ceyyid dahi midde ve «âma mu«âlif olur «iffet ve le†âfette.
¡Allâme der ki bu ≠ikr olunan far…lar rüsûb ile midde ve «âmın furû…u
idi, ammâ «âm ile middenin far…ı üç vech üzere olur:
Evvelkisi middede netn ve râyi√a olur, «âmda o râyi√a olmaz lâkin ba¡∂ı
kerre «âma ¡ufûnet ¡ârı∂a olup müntine olur, o va…tte far…ı budur ki «âmın
¡ufûnet √asebiyle beyâ∂lığı zâil olup midde beyâ∂ olur.
İkincisi «âm …ârûrede ta√rîk olunsa eczâları itti§âl üzere olup biri
birinden ayrılmaz ve munfa§ıl olmazlar ve «âmda indimâc olmak √asebiyle
midde «âmın «ilâfı ve ¡aksi üzere olur.
Üçüncüsü …ârûre ta√rîk olundukta ba¡de‘s-sükûn «âmın …a¡ra nüzûlü
middenin nüzûlünden esra¡ olur. İntehâ kelâmu‘l-¡Allâme.
Ve bu ≠ikr olunan rüsûb ve delîl-i nu∂c ancak emrâ∂da ta√arrî ve †aleb
olunur ve √âl-i §ı√√atte rüsûb †aleb olunmaz onun için ki marî∂ olan kimsenin bedeninde ve ¡urû…unda mevâdd-ı rediyye mu√tebese olduğunda iştibâh olmaz ve o mevâddın na∂îce olmayanları rüsûb ile ta√arrî olunup mâddenin fesâdına πayr-i na∂îc mâdde ve rüsûb ile istidlâl olunur. Ammâ §a√î√
olan kimselerin rüsûbuyla nu∂ca ve ¡adem-i nu∂ca istidlâl olunmak olmaz,
zîrâ §a√î√in her va…tte nu∂cu no…§ân olan rüsûbu bulunmaz belki evlâ olan
§a√î√ olan kimselerin rüsûbuyla πıdânın ¡ademü’l-ha∂m olan fa∂lalarının
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vücûduna istidlâl olunmaktır. Ve o fa∂la gâhîce e§ı√√ânın ebdânında bulunur ve bevl ile mündefi¡a olur ve gâhîce mu√allil-i u«râ ile ta√allül etmekle
o fa∂la fesâda delâlet eylemez.
¡Allâme bu bâbda faf§îl edip der ki müstaπnin anhü olan mevâdda308
…uvve-i hâ∂ımenin fi¡line nu∂c ı†lâ… olunur ve müstaπnin anhâ olan
mevâd mevâdd-ı ∂ârre olur ve «astaların bedeninde bu mi&lli mevâdd
ke&îr olur. Ammâ ha∂m kelimesi a¡∂ânın taπaddî eylediği πıdâ-i nâfi¡de
…uvve-i muπayyirenin fi¡line ı†lâ… olunur ve bu mi&lli §âli√ mevâdd e§ı√√ânın bedeninde mevcûd olur ya¡nî o mevâdd §âli√a a¡∂âya tevzî¡ ve ta…sîm
olunduktan sonra …adr-i √âcetten ziyâde olanları bedende müdde√ir olup ve
birikip bu mi&lli mevâdd e§ı√√ânın ebdânında çok bulunur. Ve ba¡∂ı kerre
e§ı√√âda o fa∂la √areket ve riyâ∂et √asebiyle ta√allül edip mevcûd olmaz.
Ve e§ı√√ânın bevlinde rüsûb oldukta o rüsûb delâlet eder ki o kimsenin bedeninde fa∂la πıdâ var imiş ve o fa∂la …adr-i √âcetten ziyâde olmakla a¡∂âya
tevzî¡ olunmamış ve ha∂m-ı râbi¡ ile o fa∂la ha∂m olmamış. Pes bu ta…rîrden
@âhir olur ki ¢ânûn’un ha∂mdan murâdı ha∂m-ı râbi¡ olur. Bevlinde rüsûbu
olan e§ı√√ânın fa∂lası lâzım değildir ki ha∂m-ı râbi¡den mâ-¡adâ ha∂mlar
ile dahi ha∂m olunmamış ola. İntehâ.
Pes πıdâdan fa∂la olan ru†ûbet bevlde rüsûb eder, o rüsûbda gerek ise o
fa∂lada nu∂c olsun ve gerek ise nu∂c olmasın.
Bu kelâmda ¡Allâme’nin zübde-i beyânı ve tav∂î√i budur ki e§ı√√ânın
rüsûbu bevl levninde olup ebya∂ olur. Eger o rüsûb-ı ebya∂ ha∂m-ı evvelin
ve ha∂m-ı &âli&in fa∂laları olur ise o rüsûb-ı ebya∂ na∂îc olur, zîrâ o iki
ha∂m ile meh∂ûm olan πıdâ beyâ∂ olur. Ve eger o rüsûb-ı ebya∂ ha∂m-ı
&ânînin fa∂lası olup beyâ∂ olur ise o rüsûb πayr-i na∂îc olur, zîrâ ha∂m-ı
&ânînin fi¡li ile πıdâ keymûs-ı a√mer olur. Ve e§ı√√ânın rüsûbunda √umret
olmamakla nu∂c bulunmamış olur.
Ve …ı∂âf ve na√îf olanlardan e§ı√√ânın bevlinde &üfl-i râsib …alîl olur
«u§û§an na√îf olanların riyâ∂et erbâbında ve §ınâ¡at-i müt¡ibe a§√âbında
&üfl-i râsib ziyâde …alîl olur. Ve fa∂la-i ha∂m olan rüsûb semîn olup refâhet
308 “Müstaπniyyün ¡anhü olan mevâddan” murâd mevâdd-ı fâsidedir ki ondan ne πıdâiyyet ve ne rû√iyyet muta§avver olur, ammâ fa∂la-i πıdânın kimi πıdâiyyete ve
kimi rû√iyyete §âli√ olur lâkin …adr-i √âcetten ziyâde olmakla fa∂la πıdâ tesmiye
olunur.
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üzere olanların bevlinde ziyâde olur. Rüsûb √âl-i §ı√√atte na√îf olanlarda
e…all ve semîn olanlarda ek&er olduğu gibi √âl-i mara∂da dahi …a∂îf ve na√îf
olanların bevlinde olan rüsûb ∂a«m ve tavlı olan kimselerin rüsûbu gibi
rüsûb-ı ke&îr olmaz. Çok kerre vâ…i¡ olur ki …a∂îf ve na√îf olan kimsenin
mara∂ı mün…ali¡a olup müfâra…at eder ve o marî∂in bevlinde rüsûb olmaz
ve çok kerre dahi o na√îfte olan rüsûb teseffül eylemez belki o marî∂in
rüsûbu †âfî ve müte¡alli… olan rüsûblar gibi olur.
¡Allâme der ki ne√âfet iki vech ile olur:
Evvelkisi budur ki na√îf olan kimsenin √arâret-i kebidi √asebiyle demi
√adîd ve √arâretli olur ve √iddet √asebiyle a¡∂â o demden iπtidâ eylemeyip
beden na√îf olur. O mi&lli na√îf olan kimse onun için cimâ¡a la√îmden ve
tavlı olandan ziyâde a…der ve eşba… olur.
Ve ikincisi budur ki o na√îf olan kimsenin demi …alîl olmakla na√îf olur.
Ve @âhir-i √âle na@ar olunsa vech-i evvel üzere na√îf olanların rüsûbu ek&er
olmak vâcib olur lâkin ≠ikr olunduğu vech üzere na√îf olanların mizâcı
yâbis ve fa∂lasının nu∂cu ¡asîr olmakla rüsûbları πayr-i râsib olur, teseffül
eylemez ve rüsûbu her ne …adar ke&îr olur ise lâkin teseffül edip …ârûrenin
…a¡rına nüzûl eden rüsûb na√îfte mu†la…an e…all olur.
Ve her bevl tebevvül olunduğu gibi rüsûb etmez ve ke≠âlik cidden na∂îc
olan bevl dahi ¡ale’l-fevr rüsûb eylemez. Vâcib olur ki bevlden sonra bir
mi…dâr §abr olunup ba¡dehu rüsûb †aleb oluna.
Ve rüsûb-ı πayr-i †abî¡înin envâ¡ından olur o rüsûblar ki πıdâ ha∂m-ı &ânî
ile münha∂ım olup «ıl† olmazdan mu…addem henüz keylûs iken †arî…-i bevle
mâiyyet ile nüzûl eder, bu mi&lli …ı†¡a gibi rüsûb tüffâ√ ve sefercel tenâvülünde bevl rü™yet olunduğu ke&îr olur, ke≠âlik leben ve cübn tenâvülünde
dahi rü™yet olunur lâkin bu nev¡in va§fını ∂ab† ¡asîr olup bu nev¡ rüsûbu far…
edip anlamak ancak …ârûre fennine i¡timâd ve müdâvemet üzere intisâb ile
olmakla Şey«-i Re™îs terk edip ¡Allâme ≠ikr eyledi. ¢ânûn’un ≠ikr eylediği
rüsûb-i πayr-i †abî¡îlerden biri «urâ†î-i nu«âlîdir.
»urâ†î-i nu«âlî o rüsûbdur ki a¡∂â-i a§liyyeden ta…aşşür edip nu«âle gibi
müte…aşşire olan eczâlar bevle mündefi¡a olur.
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Ve πayr-i †abî¡î rüsûbun biri dahi «urâ†î-i kirsennîdir. »urâ†î-i kirsennî309
kebidden munfa§ıldır, a√merü’l-levn olur, burçak şekli üzere olur, √arâret-i
πarîbe istîlâsı ile kebidin cirmi te…a††u¡ edip burçak gibi cüz™ler bevl ile
mündefi¡a olur. Ve kirsennînin ru†ûbetten √âdi& olup «urâ†î olmayan …ısmı
[88a] dahi vardır, …arîben ≠ikr olunur.
Ve rüsûbun ba¡∂ısı dahi «urâ†î-i deşîşî olur. “Deşîş” şîn-i mu¡ceme ile
cülâl-i sevî…tir ya¡nî sevî…in irisidir. İbn Tilmî≠ der ki deşîş bu ma…âmda
“√aşîş”ten πala†tır. İbn Tilmî≠’in bu kelâmı …avl-i evvele …arîb olur, zîrâ
sevî…e √aşîş ı†lâ… olunur. Ba¡∂ılar derler ki sîn-i mühmele ile “desîsî”dir.
¡Allâme der ki mühmele ile olan “desîsî”nin ma¡nâsı bana @âhir olmadı.
Ve ba¡∂ı «urâ†î dahi zernî«-i a√mere müşâbih olur. Ve ba¡∂ı «urâ†înin
levni §ufret-i müşebba¡ ya¡nî koyu sarı olur.
Bi’l-cümle ≠ikr olunan beş …ısm, «urâ†î a…sâmından olup a¡∂â-i a§liyyenin eczâ-i müte«arri†aları olur.
Ve ba¡∂ı rüsûb olur ki la√mî olur ve ba¡∂ısı dahi desimî olur ve ba¡∂ı
rüsûb middî olur ve bir nev¡ rüsûb dahi mu«â†î olup nu…û¡ olunup su içinde
ıslatılan «amîr …ı†¡aları gibi olur ve bir nev¡ rüsûb a«lâ†ın ve ru†ûbet-i ûlânın eczâlarıdır ki ondan ism-i «ıl† zâil olmamıştır.
Ve ¡Allâme rüsûb-ı mu«â†î ile «amîrin nu…û¡u içinde olan …ı†¡alara
müşâbih olan rüsûbu far… edip iki …ısm eder, mu«â†î leyyin olur, nu…û¡u
«amîrde §alâbet ziyâde olur der.
Ve ba¡∂ı rüsûb rüsûb-ı demevîdir, ¡ala…î demekle ma¡rûftur. İşbu ¡ala…î
rüsûbdan ism-i «ıl† zâil olup lâkin mülâyemeti bâ…îdir.
Ve bir nev¡ rüsûb dahi şa¡rîdir. Bu nev¡ rüsûbun «ıl†iyyeti bâ…ıye değildir belki ru†ûbet-i &âniye merâtibinde ¡u∂viyyete in¡i…âd mertebesine …arîb
olmuştur ve §alâbetlidir.
Ve bir nev¡ rüsûb remlî-i √a§avî olur, §alâbette √acer gibi mu√kem olur.
Ve ba¡∂ı rüsûb dahi remâdî olur, o dahi remlî gibidir lâkin remlî-i
√a§avînin §alâbeti ziyâde olur, remâdîde §alâbet olmaz.
309 “Kirsenne” kâf-ı ¡Arabînin kesri ve rânın sükûnu ve sînin fet√i ve nûnun teşdîdi
ve ta«fîfi ile burçak ma¡nâsına diye ◊alîmî lüπatinde …ayd olunmuştur. ¡Allâme
der ki bu bir √abbdır ki mercimek ¡i@amında olur, müfer†a√ olmaz belki mu∂alla¡dır, istidâreye …arîbdir, levni πubret ile §ufret beyninde olur.
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Ammâ …uşûrî olan «urâ†î ki onda §afâyi√ gibi eczâ-i kibâr ola ve o
§afâyi√ ebya∂ veyâ«ûd a√mer ola, ek&er-i √âlde o rüsûb delâlet eder ki o
§afâyi√ âlât-ı bevlden ve mâiyyettin munfa§ıl olduğu ma√allerden ayrılmıştır. Lâkin ebya∂ olur ise o §afâyi√ «â§§aten me&âneden munfa§ıl olduğuna
delâlet eder ve o me&ânede …urû√ veyâ«ûd cereb veyâ«ûd te™ekkül olduğuna delâlet eder. Ve eger o §afâyi√ a√mer-i la√mî olur ise külyelerden
infi§âline delâlet eder. Ve §afâyi√ten ba¡∂ılar kemidü’l-levn ve edken olur
veyâ«ûd fülûs-i semeke ya¡nî balığın arkasında olan pula şebîh olur ve bu
rüsûb cidden redî olur ve bizim ≠ikr edeceğimiz rüsûbun cümlesinden erde™
ve şerre edell olur, zîrâ a¡∂â-i a§liyyenin incirâdına ve ta…aşşürüne delâlet
eder, ammâ evvelen ≠ikr olunan iki cins ya¡nî «urâ†î-i ebya∂ u a√mer çok
va…t olur ki onların ma∂arratları olmaz ve çok kerre o iki cinsler me&âneyi
ten…ıye ve ta†hîr ederler.
Ve ba¡∂ı e†ıbbâ √ikâye eyledi ki bir kimseye ≠erârî√310 içirildi ve o şürb
√asebiyle o kimse πır…î gibi …uşûr-ı bey∂â ya¡nî beyâ∂ kabuk gibi nesneler
bevl eyledi ki kaçan o …uşûr mâiyyete dâ«il olsa ma√lûle olup mâı a√mere
§âbiπ olurdu ve o bevl sebebiyle o kimse sağalıp §ı√√at buldu. “∏ır…î”
dedikleri yumurtanın …ışr-ı §ulb-ı evveli ta√tında olup …ay∂ tesmiye olunan …ışr-ı &ânînin ismidir. Ve ba¡∂ılar derler ki “πır…î” bir ince kabuktur
ki …a§abın ya¡nî kamışın dâ«ilinde ¡u…delerine …arîb ma√allde olur lâkin
ma¡nâ-yı evvel meşhûrdur √attâ bey∂e mu∂âf kılınıp πır…î-i bey∂ denir.
Ve «urâ†î rüsûblardan bir nev¡ «urâ†î vardır ki ≠ikr olunan §afâyi√i ve
πır…î-i a√mer ü ebya∂dan ¡ar∂an e…all lâkin πıla@ı ezyed ve ek&er olur ve
kalın olup &i«anı ziyâde olur. A√mer olanına kirsennî derler eger a√mer
olmaz ise ona nu«âlî tesmiye olunur.
Ve a√mer-i kirsennî kebidin eczâ-i mu√teri…asından olur ve ba¡∂ı
kerre dahi a√mer-i kirsennî dem-i mu√teri…ten √âdi& ve mün¡a…id olur
ve ba¡∂ı kerre külyeden olur lâkin külyeden √âdi& olan rüsûbun itti§âli
eşedd ve a…vâ olup la√mî olur. Ammâ kebidden munfa§ıl olan ve demden
310 “±erârî√” bir nev¡ böcektir ki §aπîri ≠übâbe gibi olur ve kebîri arı …adar olur ve
ba¡∂ısı †ayerân eder. Ve o †ayerân edenlerini sığır etinin mera…ına ve suyuna fa√v
edip ve kuduz dalayan kimse o sudan bulamaç edip ekl eylese kurt gibi nesneler
bevl edip «alâ§ olur. Ve bu böcek sümûmdandır, üç †assûc mi…dârı şürb edeni
…atl eder lâkin va…t-i isti¡mâlde ke&îrâ ile isti¡mâl olunsa ke&îrâ onu ı§lâ√ eder.
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mün¡a…id olan bu ikisinde o mi&lli itti§âl olmamakla la√mî olmayanlara
müşâbih olur ve teferru… ve teşettütü ziyâde …abûl eder. Ve külyeden olur
dediğimiz şedîdü’l-itti§âl olan rüsûbun levni §ufrete ziyâde mâil olur ise o
rüsûb külyeden olduğunda iştibâh kalmaz onun için ki kebidî olan rüsûb-ı
a√mer …utmete meyl üzere olur, §ufrete şiddet-i meyli olmaz. Ve ba¡∂ı kerre
külyeden √âdi& olan rüsûb …utmete mâil a√mer olup müteşâbih olurlar.
Ammâ rüsûb-ı nu«âlî ba¡∂ı kerre me&ânenin cerebinden √âdi& olur ve
ba¡∂ı kerre dahi a¡∂ânın ≠evebânından √âdi& olur. Ve beynehümâda far… bu
vech ile olur ki me&âne «urâ†ası olan rüsûbda …a∂îbin a§lında √ikke olur
ve rüsûbda netn olur «u§û§an ki o bevlden mu…addem olan bevl midde
ola. Ve nu∂c-ı mâddeye ¡alâmet-i u«râ delâlet eyleye, o zamânda rüsûb-ı
nu«âlî me&âne cerebinden müncerid ve munfa§ıl olduğu müte¡ayyin olur,
zîrâ nu∂c delâlet eder ki ¡urû…-ı ¡âliyede ya¡nî me&ânenin fev…inde olan
damarlarda ¡illet yoktur.311
Ammâ rüsûb-ı nu«âlî iltihâb ile olur ise, ke≠âlik …uvvet dahi ∂a¡îfe olup
a¡∂â-i bevlde selâset olur ise ve rüsûbun levni kümûdete mâil olur ise o
rüsûb-ı nu«âlî ≠evebândan olur ya¡nî a¡∂ânın ≠evebânından √âdi& olur.
Ve bu ma…âmda nüs«alar müte¡addide ve mu«telifedir, e§a√√ı tercümede ≠ikr olunandır ya¡nî §a√î√ olan nüsa«ta “«ıl†” laf@ı yoktur, ــ ــ
 ذو אنile iktifâ olunmuştur. Ve “≠evebân” “≠evebân-ı a¡∂â” ile müfesserdir.
Ammâ  ـ ـ ذو ــאن ـnüs«ası bâ†ıldır, zîrâ rüsûb-ı nu«âlî a«lâ†tan √âdi&
olmaz. ¡Allâme bu vech üzere nüs«aları ta§√î√ eder.
Ammâ rüsûb-ı sevî…î vü deşîşînin ek&er-i √udû&u demin √urâ…asındandır ve levninde √umrete meyl olur. Ve eger levni beyâ∂a mâil olur ise çok
kerre a¡∂ânın ≠evebânından ve incirâdından olur ve ba¡∂ı kerre dahi cerebi
olan me&âneden müncerid olur. Ve nu«âlî nev¡inin iki nev¡ini far… eden vech
sevî…înin iki nev¡ini dahi far… eder ya¡nî a§l-ı …a∂îbde √ikke olur. Eger rüsûb-ı
sevî…î vü deşîşî me&âneden müte…aşşir ve müncerid oldu ise ≠evebânîde bu
√âlet olmaz, ammâ deşîşî ve sevî…înin levni sevâda ∂arb ve meyl eder ise
311 ¢ânûn’un ¡ibâretinde ـ ــא
ـ ا ـ اج
 ا ـ وق ا א ـvâ…i¡ olmuştur. “¢alebet”
fet√ ile ¡illet ma¡nâsınadır. Ve Ferrâ der ki “…alebet” “…ulâb”dan me™«û≠dur ve
“…ulâb” bir mara∂dır ki deveyi a«≠ edip devenin …albi müştekî olur ve o gün
helâk olur. Ve â«erler mu†la… ¡illete ı†lâ… ederler, zîrâ ¡alîle §arf-ı ≠ihn olunup
emrinde te™emmül olunduğundan ¡illete …alebet ı†lâ… olundu.
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o rüsûblar demin i√tirâ…ından olur «u§û§an †ı√âlde olan i√tirâ…tan bu nev¡
rüsûb ziyâde olur. Me&âne ve külye ve sâir a¡∂â-i bevlde olan sebebden √âdi&
olmayan bi’l-cümle §afâyi√î rüsûblar emrâ∂-ı √âddede redî ve mühlik olur.
Ve bi’l-cümle ≠ikr olunan a√vâl-i rüsûbdan rüsûb-ı la√mînin a√vâli sana
ma¡lûm olur ki onun ek&eri külyeden olur ve külyeden olmadığı zamân
kebid deminin i√tirâ…ından olur, â«er demlerin i√tirâ…ından olmaz, zîrâ
sâir demin i√tirâ…ından olan rüsûb şedîdü’s-sevâd olmakla la√mî olmaz.
Ve la√mî rüsûb o zamân külyeden olur ki la√mın la√miyyeti §a√î√a olup
a¡∂âda ≠evebân olmaya.
Ve bevlin na∂îc olduğu evride olan damarların §ı√√atine delâlet eder,
zîrâ evride §a√î√ ve sâlim oldukta külyenin ¡illeti nu∂ca mâni¡ ve müzâ√im
olmaz, zîrâ nu∂c külyenin fev…inde √â§ıl olur, külâya vârid olan mâde-i
na∂îceyi külânın ¡illeti ifsâd eylemez.
¢ânûn’un bu kelâmından πara∂ı rüsûbun mâddesinden ¡ilel-i külâdan
√â§ıl olan ile a¡∂â-i sâireden tekevvün edip √â§ıl olanı far…tır. Eger bevl
na∂îc olur ise delâlet eder ki rüsûb a¡∂â-i sâireden olur, eger bevl πayr-i
na∂îc olur ise külâda ¡illet olduğuna delâlet eder, ke≠â fî-şer√i‘l-¡Allâme.
Ammâ desimî olan rüsûb şa√m ve semînin ve ke≠âlik la√mın ≠evebânlarına delâlet eder. ±evebâna delâlet eden rüsûbun ≠ikr olan delâlette ziyâde
eblaπı mâ-ı ≠ehebe şebîh olan rüsûbdur.
Bu ma√allde nüs«alar mu«telifedir, ba¡∂ılarında “mâ-ı ≠eheb” ve ba¡∂ılarında “mâ-ı dühn” vâ…i¡ olmuştur. Lâkin İbn Cümey¡ Ten…î√-i ¢ânûn’da
“mâ-ı ≠eheb” nüs«asını ta«†i™e edip “mâu’d-dühn” nüs«ası §avâb olduğuna ≠âhib olup ve dühnden murâd rüsûb-ı zeytî olur diye cezm ve √ükm
eyledi. Lâkin ¡Allâme “mâu’≠-≠eheb” [88b] nüs«ası dahi §a√î√tir deyip ve
iki nüs«anın dahi ma¡nâları vâ…ı¡a mu†âbı…tır diye bas†-ı edille ve îrâd-ı
burhân eyledi. İntehâ.
Ve rüsûbun mebde™ine rüsûbun …ıllet ve ke&retinden ke≠âlik rüsûbun
mâiyyete i«tilâ† ve ¡adem-i i«tilâ†ından istidlâl olunur:
Eger rüsûb ke&îr olup mütemeyyiz ve müfriz olur ise √ads ve teferrüs
olunur ki o rüsûb nâ√iye-i külâdan olup külânın şa√mı ≠evebân eylemiştir,
eger rüsûb …alîl olup ve mu«âla†a şedîde olur ise o rüsûbun mebde™i ba¡îd
olduğuna istidlâl olunur.
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Kaçan bevlde √abb-ı rummân hey™etinde …ı†¡a-i bey∂â rü™yet olsa ya¡nî
ru†ûbetten enâr dânesi gibi bir beyâ∂ ve ak parça rü™yet olunsa o …ı†¡a-i
bey∂â böbrek üzerinde olan şa√mdan olur.
Ammâ middî olan rüsûb …ur√a-i münfecireye delâlet eder «u§û§an
a¡∂â-i bevlde olduğuna delâleti ziyâde olur ve «u§û§an o bevlin &üflü &üfl-i
ma√mûd râsib ola.
Ve rüsûb-ı mu«â†î «ıl†-ı πalî@-i «âma delâlet eder: Ve o rüsûbun sebebi
≠ikr olunan «ıl†ın bedende ke&reti olmakla bevl ile mündefi¡a olup rüsûb-ı
mu«â†î √âdi& olur veyâ«ûd bedende o «ıl† ke&îr olmaz velâkin ma¡a-…ılletin
†abî¡at o «ıl†-ı «âm-ı balπamîyi bevl †arî…ine def ¡ edip rüsûb √âdi& olur
veyâ«ûd ¡ır…u‘n-nesâ ve veca¡-ı mefâ§ıl mara∂larında bu√rân √asebiyle olur
ve o vech ile rüsûbu olan bevlden sonra ¡alîle «iffet ¡ârı∂a olup bedeninden
&i…al zâil olur ise o rüsûbun bu√rânî olduğuna delâlet eder.
Ve πalî@-i «âm olan «ıl† ba¡∂ı kerre tera……u… ve tela††uf eder, binâen
¡aleyh o rüsûb rüsûb-ı ma√mûd @ann olunur, pes emrâ∂da rüsûba maπrûr
olmak câiz olmaz, o mara∂ın mâddesi üzerine nu∂c mümkin olacak mi…dârı
zamân mürûr edip nu∂ca delâlet eder delîl-i â«er olmadıkça mücerred rüsûb
rüsûb-ı ma√mûd hey™etinde olmakla mâddenin nu∂cuna √ükm olunmaz.
Ve rüsûb-ı mu«â†î ba¡∂ı kerre böbreklerin ve külyelerin şiddet-i berdine
delâlet eder.
Ve rüsûb-ı middî ile rüsûb-ı «âmın far…ı bu vechler ile olur: Middî olan
rüsûbda netn ve râyi√a-i müstekrehe olur ve o rüsûbdan mu…addem vereme
delâlet eder delîl bulunur ve o middî rüsûbun eczâsını cem¡ ve tefrî… sehl ve
âsân olur. Ve middîde ba¡∂ı cüz™ler mâiyyete ziyâde mu«âli† olur ve ba¡∂ı
cüz™ler ziyâde mütemeyyiz olur. Ammâ rüsûb-ı «âm küdûretli ve πıl@atli
olur, cem¡ ve tefrî…i sühûlet ile √â§ıl olmaz.
Ve rüsûb-ı mu«â†îsi ke&îr olan bevlin mi…dârı πazîr ve ke&îr olsa veyâ«ûd
o bevl ni…ris ve evcâ¡-ı mefâ§ıl mara∂larının â«irinde olsa «ayra ve §ı√√ate
delâlet eder.
Ammâ şa¡rî olan rüsûb ru†ûbet-i müsta†îleye √arâret-i fâ¡ilenin mü§âdefesinden √âdi& olur. Ve o rüsûb-ı şa¡rînin levni gâhîce ebya∂ ve gâhîce
a√mer olur ve tekevvün ve in¡i…âdı külyede olur. Ve ba¡∂ılar derler ki
rüsûb-ı şa¡rînin †ûlü ba¡∂ı kerre eşbâr olur ya¡nî lâ-e…all üç sere olur.
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Ammâ …ı†a¡-ı «amîr-i men…û¡ şekl ve hey™etinde olan rüsûb ki mu«â†îden
a§leb olur idi, mi¡denin ve bağarsıkların ∂a¡fına delâlet eder ve o ¡u∂vlarda
sû™-i ha∂m olduğuna delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre bu rüsûbun sebebi süt ve
peynir tenâvülü olur.
Ammâ rüsûb-ı remlî dâimâ delâlet eder ki ¡u∂vda in¡i…âdı kâmil ve
müsta√kem √a§ât vardır veyâ«ûd henüz in¡i…âda bed™ edip tamâm üzere
mün¡a…id olmamış mâdde vardır veyâ«ûd in√ilâle şürû¡ edip tamâmen √all
olmadık √a§ât vardır. Ve o rüsûb-ı remlînin levni a√mer olur ise o in¡i…âd
külyede olduğuna delâlet eder ve o rüsûbun levni ebya∂ olur ise me&ânede
olduğuna delâlet eder.
Ammâ rüsûb-ı remâdînin ek&er-i delâleti †ûl-i leb& √asebiyle levnine
taπayyür ve √acmine te…a††u¡ ¡ârı∂ olan balπama olur ve †ûl-i mek& √asebiyle o balπama i√tirâ… dahi √âdi& olup remlî rüsûb √âdi& olur.
Ammâ rüsûb-ı ¡ala…înin312 ya¡nî dem-i mün¡a…id gibi olan rüsûbun bevl
ile mümâzeceti şedîde olur ise o rüsûb kebidin ∂a¡fına delâlet eder. Ve şiddet-i mümâzecesi olmayan rüsûb-ı ¡ala…î mecârî-i bevlde «urâc olduğuna
veyâ«ûd mecârî-i me≠kûrede teferru…-ı itti§âl olduğuna delâlet eder. Ve o
rüsûb-ı ¡ala…î bevlden mütemeyyiz olur ise ek&er-i √âlde o rüsûb me&âneden ve …a∂îbden olur. Ve rüsûb-ı ¡ala…îyi biz emrâ∂-ı cüz™iyyeden bevl-i
dem bâbında isti…§â ederiz. Ve eger ma†√ûl olan kimsenin bevlinde ¡ala…
ya¡nî uyuşmuş kan gibi nesne bulunur ise dalağı büyük olmak mara∂ından
o kimse «alâ§ bulup †ı√âline ve dalağına hüzâl gelmeğe delâlet eder.
Ve ma¡lûm buyurula ki me&âne ¡illetlerinde dem-i ke&îr «urûc eylemez,
zîrâ me&ânenin damarları cirm-i me&ânede mestûre ve mündefi¡a olur ve
312 Rüsûb-ı ¡ala…î dem-i mün¡a…iddir. Ba¡∂ılar der ki o in¡i…âd berba«aynda olur
ve ba¡∂ılara göre √âlibeynde olur. Ve o in¡i…âd cümûd √asebiyle olur veyâ«ûd
dem dem-i sevdâvî olmak √asebiyle olur. Ve o rüsûbun infi§âli ek&er-i √âlde
a¡∂â-i bevlden olur ve ba¡∂ı kerre kebidden dahi olur. Ve bunlardan sonra olan
¡u∂vlardan infi§âli πâyet nâdir olur. Ve demin sebeb-i infi§âli ya far†-ı imtilâ
olur veyâ«ûd tervî√ için dâfi¡anın def¡i olur veyâ«ûd bir ¡u∂v-ı kebîri …a†¡ olur
veyâ«ûd dem πâyet ra…î…a olmakla bi-nefsihi seyelân eder veyâ«ûd …uvve-i
muπayyire ∂a¡îfe olmakla mâiyyeti demden kemâ-yenbaπî temyîz eylemekten
¡âciz olur veyâ«ûd âlât-ı bevlde olan damarın yarılmasından olur √attâ İbu…râ†
der ki sebeb-i müte…addim olmadan bir kimse dem bevl eylese o kimsenin böbreğinde olan damarın biri şa…… olduğuna delâlet eder, ke≠â fî-şer√i‘l-¡Allâme.
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tecvîfi ∂ayyi… ve ¡adedi …alîl olur ve o mi&lli ¡urû…tan dem-i ke&îr «urûc
eylemez.
Ammâ kemmiyyeti cihetinden rüsûbun delâleti budur ki eger rüsûb ke&îr
olur ise o ke&ret-i rüsûb o rüsûbu fâ¡il olan sebebin ke&retine delâlet eder ve
eger rüsûb …alîl olur ise o rüsûb fâ¡ilinin …ılletine delâlet eder.
Ammâ rüsûb √acminin §ıπar ve kiber cihetinden delâletinin ≠ikri rüsûb-ı
«urâ†îde beyân olundu.
Ammâ rüsûbun keyfiyyeti cihetinden delâleti birkaç vechle olur:
Evvelâ levn cihetinden delâlet eder. Mu†la…an levn-i esved ya¡nî a§nâf-ı
sevâdın hangi …ısmı olur ise olsun redî olur lâkin a§nâf-ı sevâd beyninden
eslemi rüsûb-ı esved olup mâiyyet-i esved olmayandır. Ve rüsûb-ı a√mer
demeviyyete ve to«meye delâlet eder. Ve rüsûb-ı a§fer şiddet-i √arârete ve
«ub&-i ¡illete delâlet eder. Ammâ rüsûb-ı ebya∂ın ba¡∂ısı rüsûb-ı ma√mûd
olur ve ba¡∂ı â«erleri rüsûb-ı me≠mûm olur. Rüsûb-ı ebya∂-ı me≠mûm
mu«â†î ve middî olur yâ«ûd o rüsûb rıπvî313 olur ki nu∂ca mü∂âdd ola.
Ve ba¡∂ı nüs«alarda “rıπvî” bedeline “πırevî” vâ…i¡ olmuştur, “πırevî”
nüs«ası e§a√√ olmak üzere ¡Allâme ≠ikr eder. Ammâ rüsûb-ı a«∂ar rüsûb-ı
sevâda †arî… olur.
¡Allâme bu ma…âli tefsîr edip der ki «u∂ret kürrâ&îye ve zencârîye, sevâd
i√tirâ…îye †arî… olur. Ve «u∂ret nîlencîye ve âsmâncûnîye, sevâd cümûdîye
†arî… olur. Ve §â√ib-i ¢ânûn bu ma√allde rüsûb-ı a«∂arın √ükmünü beyân
eylemeyip ancak a«∂ar esvede †arî… olur diye rüsûb-ı a«∂arı va§f eyledi. Ve
bu va§ftan fehm olunur ki a«∂ar delâlette esved gibi olup redî olur.
Ammâ rüsûbun min-ciheti’l-keyfiyyeti’r-râyi√a delâletinin ≠ikri ve
beyânı mürûr eyledi.
Ammâ rüsûbun va§fı cihetinden dahi delâleti olur. Va§f-ı melâset ü
teşettüt ya¡nî «uşûnet cihetinden olan delâleti budur ki rüsûb-ı ma√mûdda
melâset ve istivâ a√med ve ziyâde memdû√ olur ve rüsûb-ı me≠mûmda
melâset ve istivâ ziyâde redî olur. Ve teşettüt ya¡nî rüsûbun müstevî olmayıp «uşûnet üzere olması riyâ√a ve ∂a¡f-ı ha∂ma delâlet eder.
313 “Rıπvî” zebedî ma¡nâsınadır. Zebedînin ≠ikri te…addüm eyledi, her ne …adar rıπvî
laf@ası te…addüm eylemedi ise.
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Ammâ rüsûbun mekânı cihetinden delâletinin beyânı budur ki eger rüsûb
…ârûrenin fev…inde olup †âfî olur ise ona πamâm ve se√âb tesmiye olunur.
Ve fev…te ve ta√tta olmayıp vasa†ta ve ortada müte¡alli… ve vâ…ıf olur
ise o vasa†ta vâ…ıf ve müte¡alli… olan rüsûbun rüsûb-ı evvelden ya¡nî †âfî ve
πamâm tesmiye olunan rüsûbdan nu∂cu ziyâde olur.
Ve rüsûb-ı müte¡alli…in a§nâfı beyninden «ayrlısı ve ef∂ali «aml ve
hüdbesi ya¡nî saçak gibi olan zeπabları ve havları esfel cânibine mâil olan
rüsûb-ı müte¡alli… §ınfıdır.
Ve rüsûbun bir nev¡i dahi esfele râsib olan nev¡dir ve bu esfele râsib
olan rüsûbun nu∂cu cümle rüsûbdan a√sen ve ef∂aldir. Ve ≠ikr olunduğu vech üzere rüsûbun e&…ali en∂ac olup ve e«affı πayr-i na∂îc olduğu
rüsûb-ı ma√mûdda olur. Ammâ rüsûb-ı me≠mûmda ¡aks üzere olup rüsûb-ı
e«aff «iffeti √asebiyle a§la√ olur ya¡nî se√âb tesmiye olunup …ârûrenin
fev…inde ve üzerinde olan müte¡allikten «ayrlı olur. Müte¡alli… dahi …ârûrenin …a¡rında râsib olanlardan «ayrlı olur.
Ve rüsûb-ı me≠mûmdan †âfî ve se√âb olan rüsûb-ı a§la√ √ummayât-ı
√âddede olan rüsûb-ı esvedde olur, ke≠âlik «ıl†-ı balπamî ve «ıl†-ı sevdâvîde
olur. Ve bu rüsûblar rüsûb-ı me≠mûm olmakla se√âbî [89a] râsibden «ayrlı
olur, zîrâ se√âb «afîf olur ve «iffet mâddenin «afîf ve la†îf olduğuna delâlet
eder. Lâkin bu rüsûb-i me≠mûmda «iffete ve †ufüvve sebeb riyâ√-ı ke&îre
olur ise o zamân se√âbda §alâ√a delâlet olmaz. Kaçan rüsûbda cidden ke&îr
olan riyâ√ mevcûde olmaz ise o mi&lli rüsûb-ı πayr-i ma√mûdun [e]«affı ve
†âfîsi eslem olur sonra müte¡alli… olup vasa†ta olan eslem olur. Ve …ârûrenin
…a¡rında râsib olan rüsûb, πayr-i ma√mûdun cümlesinden şerrli olur.
Ve †ufüvve sebeb ya¡nî rüsûbun mâiyyetin üzerinde olup …ârûrenin
fev…inde olmasının sebebi rüsûba mü§âdif olup rüsûbu ta§¡îd ve terfî¡ eden
√arârettir veyâ«ûd riyâ√ın rüsûba mu«âla†asıdır. Ve mâiyyetten mütemeyyiz ve müfrez olan rüsûb bevl-i πalî@de †âfî olup fev…te olur «u§û§an o
rüsûb-ı mütemeyyiz «afîf olur ise †ufüvvü ziyâde olur.
Ve bevl-i ra…î…te rüsûb-ı mütemeyyiz …ârûre …a¡rına rüsûb eder «u§û§an
rüsûb-ı mütemeyyiz &a…îl olur ise râsib olması ziyâde olur.
Kaçan mara∂ın evvelinde rüsûb-ı müte¡alli… ve rüsûb-ı †âfî @uhûr eylese
ve ba¡de’@-@uhûr vâ…i¡ olan bevllerde dahi o rüsûb √âdi& olup bir müddet bu
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√âl marî∂de dâime olsa o dâim olan rüsûb-ı †âfî ve rüsûb-ı müte¡alli… delâlet
eder ki o marî∂in bu√rân-ı mara∂ı «urâc ile olur lâkin na√îf ve ka∂îf olan
kimselerde rüsûb-ı †âfî ve rüsûb-ı müte¡alli… bu√rân ma…âmına …âim olup
…a∂âfın fa∂lası …alîl olmakla o iki rüsûb-ı ma√mûdlar fa∂la-i mevcûdeyi
ta†hîr edip bu√râna mu√tâc olmaz ve …a∂âfta o rüsûblar «urâca delâlet eylemezler belki mara∂ları o rüsûb ile mün…a∂î olup §ı√√at √â§ıl olur ve bunu
mu…addemâ biz beyân eyledik.
¡Allâme der ki ≠ikri mürûr eden vech bu idi ki na√îf olanda πıdâ ve fa∂la
…alîl olmakla rüsûb ile «âric olan mâddeden mâ-¡adâ fa∂la kalmayıp bür™
√â§ıl olur velâkin bizim o ma√allde re™yimiz bu idi ki ba¡∂ı kerre ne√âfet
√iddet-i a«lâ† √asebiyle olur, o mi&lli na√îfte mevcûde olan mevâdd ¡able
ve semiz kimse mevâddından ziyâde olup ≠ikr olunan rüsûblar bu√rân
ma…âmına …âime olmazlar.
Ve †âfî ve müte¡alli… olan rüsûblarda düsûmet olup o rüsûb nesc-i ¡ankebût gibi müntesic olur ise veyâ«ûd zelâbînin terâkümü gibi o rüsûbda terâküm ve tecemmu¡ olur ise o rüsûb ¡alâmet-i rediyye olur.314
Câlînûs zelâbiyyeyi tefsîr edip der ki zelâbiyye o «ubzdur ki †aba… ya¡nî
kiremit üzerinde †ab« olunur, ke-enne o ma¡mûl «ubz-ı me&…ûb olur.315 Ve
zelâbî diyâr-ı Mı§riyye’de o «ubza derler ki o «ubz dühn ile …alâ olunup
kavrulup ve parmak ile &a…b olunup delinir. Ve ¡Irâ…ayn’de ve ek&er-i
bilâd-ı ¡Acem’de &ü…ûb-ı ke&îresi olan bir nev¡ √elvânın ismidir.316 Ve ba¡∂ı
nüs«alarda “zelâbî” bedeline lâm ile “zelâlî” vâ…i¡ olup ¢arşî “zelâlî”
“ziliyye”nin cem¡idir ve “ziliyye” bir nev¡ bisâ†ın ismidir ki onun havları
ve «amlları olur diye tefsîr eyledi. Mesî√î iki nüs«a dahi √a…… ve §avâb
olduğuna ≠âhib olur. ¡Allâme nüs«a-i &âniye πala† olduğuna ≠âhib olur ve
der ki bisâ† ma¡nâsına olan “ziliyye” nesc-i ¡ankebûta müşâbih olmaz, o
314 Vech-i na@ar budur ki ¢ânûn’un ¡ibâretinde “ev”-i fâ§ıla ile اذا כאن ــ א ــ
 ا כ ــ ت او اכ א ــvâ…i¡ olmuştur. “Ev”-i fâ§ıla iki vechin ictimâ¡ını i…ti∂â
eylemez. Ve ¡Allâme‘nin kelâmı o va…tte tâmm olur ki “ev” bedeline vâv vâ…i¡
ola idi.
315 Diyâr-ı Bekr’den çıkar bir taş vardır, onun üzerinde ¡acîni †ab« ederler ve ona taş
etmeği derler, Câlînûs’un va§f eylediği «ubza ziyâde mu†âbı…tır.
316 Zilbiye √elvâsı bu diyârda √elvâcılarda çok bulunur «u§û§an rama∂ân-ı şerîfte
ke&reti ziyâde olur.
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nesce müşâbih olmayan bu ma…âmda murâd olunmaz. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme ve fîhi mâ-fîh.
Ve çok kerre olur ki …ârûrede &üfl †âfî olup πayr-i ceyyid olur. O vech
ile @uhûr eden rüsûb-ı †âfîden «avf olunur redâ™et i√sâs olunmak √asebiyle.
Lâkin o mevâdd nu∂ca bed™ edip o rüsûb ibtidâ-i nu∂cda munfa§ıl olmakla
†âfî olmuş olursa ve sonra olan bevllerde nu∂c mütevassı† olmakla rüsûb
müte¡alli… olur ise ve ondan sonra olan bevllerin nu∂cu kâmil olmakla
rüsûblar râsib olur ise selâmete edell olur, onda redâ™et olmaz. Ammâ
rüsûb evvelen †âfî olup ve rüsûbât-ı rediyye dahi o rüsûbu ta¡…îb eder ise o
va…tte evvel rüsûbdan nâşî olan «avf bâ…î ve müstemirr olur, zîrâ o rüsûblar
bi‘l-cümle ¡adem-i nu∂ca delâlette biri birini te™yîd ve te™kîd ederler.
Ammâ rüsûbun zamânı cihetinden delâleti kaçan marî∂ bevl edip ¡ale’lfevr o bevlde olan rüsûb sür¡at ile @uhûr eylese rüsûbun sür¡at ile @uhûru
¡alâmet-i ceyyide olur ve nu∂ca delâlet eder. Eger rüsûbun @uhûru ba†î™
olsa veyâ«ûd …a†¡an rüsûb olmasa √âlince ¡adem-i nu∂ca delâlet eder ya¡nî
¡adem-i nu∂ca delâleti bu¡du ve bu†™u √asebiyle olur.
Ammâ rüsûbun hey™et-i mu«âla†ası ile delâleti bevl-i dem ve bevl-i
desimde biz beyân eyledik, o beyân bu idi ki eger dem ve düsûmet bevlden
mütemeyyiz olduğu √âlde «urûc eder ise o dem ve düsûmet külyeden munfa§ıl olduğuna delâlet eder ve eger πayr-i mütemeyyiz olduğu √âlde «urûc
ederse ¡u∂v-ı â«erden «urûca delâlet eder.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Delâili ¢ılleti’l-Bevli ve Ke&retihi
Mi…dârı …alîl olan bevl …uvvetin ∂a¡fına delâlet eder.
O bevl ki içilen sudan …alîl olur, o bevl üç emrin birine delâlet eder: O
kimsede yâ ta√allül ziyâde olup ta√allül ile mâ-ı meşrûb bedenden mündefi¡a olmakla bevl ile «urûc eden mâiyyet …alîl olur veyâ«ûd isti†lâ…-ı ba†nı317
olup mâiyyet berâz ile «urûc eder veyâ«ûd mâiyyet bedeninde müdde«ar ve
müctemi¡ olup istis…âya mü™eddî olur.
Ammâ mi…dâr ke&îr olup bevl ile «urûc eden su mâ-ı meşrûbdan ziyâde
olur ise o bevl-i ke&îr ba¡∂ı kerre a¡∂ânın ≠evebânına delâlet eder ve ba¡∂ı
317 [Yazmada “isti†lâ…-ı ba†î™” şeklindeydi, mana da göz önünde tutularak Ragıp Paşa’ya göre düzeltildi.]
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kerre dahi bedende cem¡ olan fu∂ûl-i ≠âibenin istifrâπına delâlet eder. Ve
iki vechin birinin vu…û¡una …uvvet veyâ«ûd ¡adem-i ∂a¡f ile istidlâl olunur.
Eger bevl ke&îr olup …uvvet ∂a¡îfe olur ise bevlin ke&reti ≠evebândan olduğuna delâlet eder ve eger bevl ke&îr olup …uvvet …aviyye olur ise bevlin
ke&reti istifrâπ √asebiyle olduğuna delâlet eder.
Ve bi-√asebi’l-levn redî olup şerre delâlet eden bevlde kaçan πazâret ve
ke&ret olsa o bevl-i ke&îr eslem olur. Ve kaçan o rediyyü’l-levn olup şerre
delâlet eden bevl mun…a†ı¡ olsa ya¡nî …alîlen …alîlen «urûc eylese o bevl-i
mun…a†ı¡ın şerre delâleti ziyâde olur. Bevl-i esvedin ve bevl-i πalî@in √âli
bu minvâl üzere olur ya¡nî ke&îr olur ise eslem olur, mun…a†ı¡ olur ise şerre
delâleti ziyâde olur.
Lâkin Mesî√î bevl-i esvedi i√tirâ…î ve cümûdî ile tefsîr eder ve bevl-i
πalî@i ≠evebânî ile tefsîr eder ve ikisinden dahi bu√rânî bevl murâd olunmaz diye ta§rî√ eder. ¡Allâme, Mesî√î‘yi redd edip bas†-ı …avâ¡id ile bevl-i
esved ve bevl-i πalî@ ile murâd bu√rânî olan esved ve πalî@ olur diye ≠âhib
olur.
Kaçan bevlin a√vâli …ıllet ve ke&ret ile mu«telife olup gâhîce bevl ke&îr
ve gâhîce …alîl ve gâhîce mun…a†ı¡ olsa bu i«tilâf delâlet eder ki bevli i«râc
için …uvvet cihâd murâd edip ve bi’l-cümle …uvvet eczâsını cem¡ edip bevl-i
πazîr ü ke&îri i«râc eder ve o fi¡lden √âdi& olan meşa……at ve ta¡ab √asebiyle
…uvvete ∂a¡f gelip ba¡dehu olan fi¡li kemâ-yenbaπî işlemekten ¡âciz olmakla
sonradan i«râc eylediği …alîl olur. Ve eger bevl-i πazîri i«râcdan √âdi&
olan ta¡abı şedîd olur ise fi¡lini terk edip …uvvet-i münhezimesi cem¡ olunca
…adar istirâ√at edip bevl mun…a†ı¡ olur, perîşân olan …uvveti cem¡ olup fi¡lini icrâ mümkin oldukta yine bevl-i ke&îri i«râc eder. Ve bu siyâ… üzere
deverân edip bevl gâhîce …alîl ve gâhîce ke&îr ve gâhîce mun…a†ı¡ olur ve
bevlin bu vech üzere i«tilâfı delîl-i redî olur.
Ve emrâ∂-ı √âddede @uhûr eden bevl-i ke&îri râ√at ta¡…îb eylemez ise o
bevl-i ke&îr dı……a veyâ«ûd iltihâbdan ve √arâret-i zâideden √âdi& olacak
teşennüce delâlet eder.
¡Ara…ın ya¡nî terin ke&reti dahi emrâ∂-ı √âddede ke&ret-i bevl gibidir.
Eger ¡ara…-ı ke&îr emrâ∂-ı √âddede râ√ata mü™eddî olmaz ise dı…… ve teşennüc-i me≠kûrelere delâlet eder.
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Emrâ∂-ı √âddede bevl te…â†ur eylese ya¡nî min-πayri irâdetin …a†reten
…a†reten bevl «urûc eylese o vech ile olan te…â†ur-ı bevl delâlet eder ki
dimâπda âfet vardır ve o âfet-i dimâπiyye ¡a§aba ve ¡a∂ale te™eddî edip
sirâyet eylemiştir.
Eger emrâ∂-ı √âddenin √ummâsı hâdiye ve sâkine olup o mara∂da delîl-i
selâmet var ise o mi&lli olan mara∂da √âdi& olan te…â†ur-ı bevl ru¡âfı in≠âr
eder. Eger selâmete delâlet eder delîl mevcûde [89b] değil ise i«tilâ†-ı ¡a…la
ve fesâda delâlet eder.
Ve §a√î√ olan kimsenin bevli …alîl olup ra…î… olsa ve o §a√î√in ri……at-i
bevli ve …ılleti müstemirr olsa ve …a†anında o §a√î√ &i…al ya¡nî ağırlık ve
veca¡ ya¡nî ağrı i√sâs eylese o bevl külye ve böbrek e†râfında verem-i §ulbe
delâlet eder.
Ve kaçan …ûlınc ¡illetinde bevl πazîr olup ke&ret üzere olsa ba¡∂ı kerre
i…bâl ve şifâ ile o bevl tebşîr eder «u§û§â ki bevlin levni ebya∂ ve «urûcu
sehl ola.
Mara∂-ı …ûlıncda πazâret-i bevl iki vech ile olur:
Vech-i evvel budur ki …ûlıncda veca¡-ı …avî olur ve veca¡ın √arâreti
bedenin ru†ûbetini i≠âbe edip ru†ûbet-i mü≠âbe bevle mu«âla†a etmekle
bevl ke&îr olur. Bu vechle olan ke&ret-i bevl mara∂ın …uvvetine delâlet eder,
o ke&rette beşâret olmaz.
Ve vech-i &ânî budur ki …uvvet …aviyye olmak √asebiyle …ûlınc mevâddını
bevl †arî…inden def ¡ eder ve bu vech ile olan ke&ret-i bevlde beşâret olur.
el-Fa§lu’&-¿âminü Min-Cümleti318 ¢avlün
Fi’l-Bevli’n319-Na∂îci’§-~ı√√ıyyi’l-Fâ∂ılı
Bevl-i §ı√√î na∂îc ve fâ∂ıl olduğunun delîli ve ¡alâmeti budur ki bevlin
…ıvâmı mu¡tedil olur ve §ıbπı la†îf ve levn-i ütrüccîye mâil olur ve rüsûbu
olur ise o rüsûb ma√mûd olur ya¡nî beyâ∂ ve «afîf olur, melâset ve istivâsı olur ve şekli müstedîr olur, râyi√ası mu¡tedile olur, müntinetü’r-râyi√a
ve «âmide olmaz ya¡nî râyi√ası eşedd-i kerâhet ile müstekrehe olmaz ve
râyi√asının «umûdu ve sönmesi olmaz, beynehümâda mu¡tedil olur. Ve bu
318 “Cümle” icmâl ma¡nâsınadır.
319 [Yazmada “¢avl”, Ragıp Paşa’ya göre düzeltildi.]
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mi&lli √iddeti ziyâde olan mara∂da def¡aten @uhûr edip rü™yet olunsa yevm-i
&ânîde √âdi& olacak ifrâ…a delâlet eder.
¡Allâme bu ma…âmda ifrâ…ı bür™ ve §ı√√at ile tefsîr eyledi320 ve yine ifâde
eyledi ki ziyâde √iddetli olan mara∂da bu mi&lli bevl yevm-i &ânîde bür™e
delâlet eyledikte √iddeti …alîle olan emrâ∂da bi-†arî…i’l-evlâ bür™e ve ifrâ…a
delâlet eder. Ve yine ifâde eyledi ki ¢ânûn’un “def ¡aten” dediğinden
murâdı müte¡âref üzere ola def ¡aten değildir belki murâd müddet-i †avîleden i√tirâzdır, müddet-i …a§îrede o mi&lli bevl rü™yet olunsa def ¡aten rü™yet
olunmuş olur ve ifrâ…a delâleti √âli üzere olur.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-Ebvâli’l-Etfâli
E†fâlin bevli lebeniyyete ve süte mâil olur o cihetten ki onların πıdâları
süt ile √â§ıl olur ve e†fâlin mizâcları dahi ra†b olur ve e†fâlin bevlinin levni
bu vechlerden beyâ∂a mâil olur.
Ammâ e†fâl bi-nefsihi nühû∂ ve …ıyâma …âdir olup ve a¡∂âlarına
isti√kâm ve §alâbet gelip onlara §ıbyân tesmiye olunmak §a√î√ olsa o
§ıbyânın bevlleri şübbândan ziyâde πalî@ ve &e«în olur ve te&evvürü dahi
ziyâde olur, riyâ√-ı ke&îreleri olmak √asebiyle tîz tîz tebevvül ederler. Bu
me≠kûrları bundan a…dem biz ≠ikr eyledik.
Ve şübbânın bevlleri nâriyyete mâil olur ve …ıvâmları i¡tidâle …arîb olur.
Ve kühûlün bevli beyâ∂ ve ri……ate mâil olur ve ba¡∂ı kerre πalî@ olur
onun için ki kühûlde fu∂ûl olup ek&erini …uvvet def¡ edip bevl ile istifrâπ
ziyâde olur.
Meşâyı«ın ve pîrlerin bevllerinin ri……at ve beyâ∂ı ziyâde olur ve kühûle
¡ârı∂ olduğu gibi meşâyı«a bevl-i πalî@ nâdiren vâ…i¡ olur. Ve meşâyı«ın
bevli şedîden πalî@ olsa o meşâyı«a √a§âtın √udû&u ¡ârı∂ olur.
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Ebvâli’r-Ricâli ve’n-Nisâi
Her √âl üzere nisânın bevli ziyâde πalî@ olur ve beyâ∂ı eşedd olur ve
ricâlin bevlinden revna…ı ve işfâfı e…all olur, zîrâ nisvânın fu∂ûlü ek&er olur
320 Ve mu…addemâ ≠ikr olunduğu üzere “ifrâ…” bu√rân ma¡nâsına idi lâkin bu√rândan ¡âmm olup bu√rân-ı küllî vü cüz™îye şümûlü olurdu, bu ma√allde ma…âm
…arînesiyle bür™ ve §ı√√at murâd olundu, zîrâ bu√rân ma√mûd bür™ü müstelzim
olur Allâhu a¡lem.
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ve ha∂mları ∂a¡îf olur ve mâiyyetin medfa¡ı ve mecrâsı olan menâfi≠lerinin
tecvîfi vüs¡atli olur ve er√âmlarından âlât-ı bevle †arî… ve sebîl olan menâfi≠leri dahi vüs¡atli olur.
Ve ricâlin bevli ta√rîk olundukta mükedder olup bulanır, zîrâ küdûreti
fev…e mâil olur. Ve ek&er-i √âlde ricâlin bevli bu minvâl üzere olup tekdîr
ve ta√rîk ile mükedder olur. Ve nisânın bevli tekdîr ve ta√rîk ile mükedder
olmaz onun için ki nisvânın bevlinde fu∂ûl mâiyyetten mütemeyyiz olmaz,
binâen ¡aleyh ta√rîk ile mükedder olmaz ve mükedder olmak temeyyüz
olmak ile olur.
Ve ek&er-i √âlde nisvânın bevli üzerinde şekl-i müstedîr zebed olur ya¡nî
nisvânın bevli üzerinde olan zebedlerin mecmû¡unun şekli istidâre üzere olur,
efrâd-ı zebedin her bir ferdi müstedîr olmak lâzım olmaz ve bevli tekdîr ile
mükedder olmaz, zîrâ beyân olunduğu üzere bevl-i nisâda temeyyüz yoktur.
Ve ba¡∂ı mütemeyyiz mevâd bulunur ise ta√rîk ve tekdîr ile o mevâdd esfele
râsib olur πıl@ati ve &i…ali √asebiyle, mâiyyette yine küdûret olmaz.
Ve ricâlin cimâ¡ ¡a…ibinde vâ…i¡ olan bevlinde biraz «uyû† gibi rüsûblar
olur ki o «uyû† müştebek ve müntesic olmuştur ya¡nî biri birine karışmış ve
mu«âli† olmuştur.
Ve √abâlânın ya¡nî gebe hatunların bevli §âf olur, onda küdûret olmaz
lâkin üzerinde ∂abâb olur ya¡nî …ârûrenin re™sinde duman mi&lli nesne olur.
Ve ba¡∂ı kerre gebe hatunların bevli mâ-ı √ımma§ ya¡nî no«ûd suyu levninde ve mâ-ı ekâri¡ ya¡nî paça suyu renginde olup zür…ate ya¡nî göklüğe
mâil a§fer olur ve …ârûrenin başında ≠ikr olunan duman ve ∂abâb olur ve
her √âlde vasa†-ı …ârûrede atılmış penbe gibi nesneler görülür. Ve çok kerre
vâ…i¡ olur ki …ârûre içinde √abbe gibi bir nesne aşağı inip ve yukarı çıkar,
bir ma√allde …arârı olmaz. Ve eger bevlde zür…at ziyâde @âhir olur ise delâlet eder ki o hatun henüz gebe olmuştur ve √amlin ibtidâsıdır. Ve o zür…at
tebeddül edip bevlde √umret ve kırmızılık @âhir olduysa zamân-ı √amlin
â«iri olduğuna delâlet eder ve «u§û§an ki o …ârûre ta√rîk olundukta mâiyyete tekeddür √âdi& olup bulana, o va…tte zamân-ı √amlin â«iri olduğuna
delâlet ziyâde olur.
Ve nüfesânın ya¡nî √amlini va∂¡ eden hatunların ek&er-i √âlde bevlleri
esved olur ve bevlde midâd ve sü«âm gibi nesneler olur ya¡nî mürekkeb
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ve tencere karası gibi nesneler olur ki o nesneler nifâsta √âdi& olan dem-i
câmiddir ki bevle mu«âli† olur Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Ebvâli’l-◊ayvânâti ve
Mu«âlefetihâ Li-Ebvâli’n-Nâsi
¡Allâme der ki ba¡∂ı kerre ebvâl beyninde müşâbehet olup insânın bevline
devâbb ve √ayvânât-ı sâirenin bevli müşâbih olur ve belki ba¡∂ı eşyâ-ı seyyâle-i maπşûşe dahi müşâbih olmakla süfehâ-i nâs e†ıbbâyı ¡ârlandırmak ve
ta¡yîb etmek …a§dı ile o müşâbihi ve seyyâl-i maπşûşu mer∂ânın bevli olmak
üzere ¡ar∂ etmekle ta«cîl ve ta¡yîr edip o §ınâ¡adan heveskâr olanları tenfîr
ederler, binâen ¡aleyh e†ıbbânın …udemâsı ve fenn-i †ıbbın be…âsını murâd
eden √u≠≠â… bevl-i insân ile bevl-i insânın müşâbihleri arasını far… ve temyîz
eden nesneleri ta√arrî ve †aleb edip bi-√asebi’l-isti…râ buldukları vech-i
fâri…i ta√rîr eylediler. Şekerullâhi sa¡ye men mâte ¡ale’l-İslâmi minhüm.
Pes §â√ib-i ¢ânûn ru†ûbet-i seyyâle-i maπşûşe ile bevl-i insân beyninde
olan vücûh-ı fâri…ayı fa§l-ı âtîde beyân edip ve bevl-i insânla devâbb-ı sâirenin bevlleri arasında olan vücûh-ı fâri…ayı işbu on birinci fa§lda beyâna
şürû¡ edip dedi:
‰abîb olan kimseler ba¡∂ı kerre ebvâl-i √ayvânâta vu…ûftan ve ı††ılâ¡dan intifâ¡ ederler, zîrâ onlar ba¡∂ı kerre bevl-i insâna müşâbih olan
bevl-i √ayvân ile tecribe olunur. Ve tecribe olunan †abîb i§âbet edip bevl-i
insân ile √ayvân-ı sâir bevlini far… eder ise √a≠â…ati &âbite olup √u≠≠â…-ı
e†ıbbânın meşveretine dâ«il olur ve süfehânın ¡amelleri ve istihzâları dahi
mu∂ma√ill ve bâ†ıl olur lâkin bevl-i insânla devâbb ve en¡âmın bevlleri
arasında müşâbehet …aviyye olmakla beynehümâyı far… eylemek πâyet
¡usretli olur.
Ve e†ıbbâ dediler ki …ârûre içinde √ımârın bevli semn-i ≠âib ya¡nî erimiş revπan-ı sâde gibi olur ve o bevlde küdûret ve πıla@ olup o küdûret ve
πıla@ «âricden @âhir olur. Ve √ımârdan mâ-¡adâ devâbbın bevlleri küdûret ve πıla@da √ımârın bevline müşâbih olur [90a] lâkin devâbb-ı sâirenin
bevlinde §afvet olur, te&evvür ve i«tilâf olmaz ve küdûreti §afvetine mâni¡
olmaz. ◊ımârdan mâ-¡adâ devâbbın bevline na@ar eden kimse @ann ve
ta«ayyül eder ki o bevlin nı§f-ı a¡lâsı §âf ve nı§f-ı esfeli kedir olur.
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Ve πanemin bevli §ufrette beyâ∂ olur ya¡nî bevl-i πanem sarı olup
beyâ∂a na@ar eder. Ve πanemin bevli insân bevline ziyâde müşâbih olup
ütrüccî levni üzere olur lâkin …ıvâmı olmaz ve &üflü dühn gibi veyâ«ûd
dühnün &üflü ve tortu gibi olur. Ve πanemin her ne …adar πıdâsı ecved olur
ise bevli dahi o mi…dâr §âf olur.
Ve @abyın321 bevli bevl-i πaneme ve bevl-i insâna müşâbih olur lâkin
…ıvâmı olmaz ve &üflü dahi olmaz. ∏anemin bevlinden @abyın bevli ziyâde
§âf olur.
Ve ibn ¡ursun ya¡nî gelincik dedikleri √ayvânın bevli dahi bevl-i insâna
…arîb olur.
Bu me≠kûrlar Şey«‘in bu ma…âmda ≠ikr eylediğidir, ammâ fu§ûlünde
ziyâde edip der ki:
Devenin bevli a§fer olur lâkin zür…atten o bevl-i a§ferde bir şey™ olur
ya¡nî a§fere zür…at-i …alîle mu«âli† olur ve o bevlin vasa†ında …u†n-ı menfûş
gibi bir nesne görülür.
Ve biπâlin bevli ≠ehebî olur ve esfelinde nûre322 suyuna şebîh nesne rü™yet olunur.
Ve «aylin bevli √ımârın bevlinden ziyâde §âf olur ve beyâ∂ı √ımâr bevlinin beyâ∂ından eşedd olur lâkin inâ™ içinde iki bölük olur, nı§f-ı a¡lâsı §âf
ve nı§f-ı esfeli kedir olur.
Ve ba…arın bevli ebya∂ olur, o bevlin ¡âlîsinde §ufret olur, &i«an ve πıla@ı
bevl-i πanemin &i«anından ziyâde olur.
Ve «ınzîrin bevli a√mer olup dem gibi olur, âteş gibi teva……ud eder,
a¡lâsı ve esfeli levn-i vâ√id üzere olur.
Vu√ûş ve sibâ¡ın küllîsinin bevli a§fer-i πalî@ olur lâkin arslanın bevli
a√mer olup a¡lâsından esfeline varınca …adar o bevlde √umret müsteviye
ve berâber olur.
Ve insân bevli ile behâyim bevli arasında iştibâh vâ…i¡ olsa şemm ile
far… olunur.
321 “ªaby” geyik ma¡nâsınadır.
322 “Nûre” kils ile tefsîr olunmuştur. “Kils” kireç ile ma¡mûl olan nesnedir ki
¢âmûs’ta §ârûc ile tefsîr olunmuştur. Fu…ahâ √ammâmlarda ¡ânesine tutulan kireç ile zernî«e ı†lâ… ederler.
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İbn Mu†rân Bostânu’l-E†ıbbâ adlı kitâbında der ki rî√-i sâmm i§âbet
edip meş¡ûr323 olan kimsenin bevli …ârûrede a«≠ olunsa o mâiyyette biraz
eczâ ve da…î… mevâdd @âhir olur, o mevâdd cerv-i kilâba müşâbih olur ya¡nî
πâyet §aπîr ve küçük köpek yavruları gibi görünür ki o «urde eczâlar köpek
yavrusudur diye na@ar eden kimseler √ükm eder, köpek yavrusu olduğunda
o nâ@ırın şübhesi ve şekki olmaz. Kaçan o bevl ta§fiye olunup bir sık bezden süzülse o cüz™lerden bir e&er mâiyyette ve mâiyyetin &üflünde rü™yet
olunmaz, kaçan ta§fiye olunan mâ ve su yine …ârûreye id«âl olunsa o mâiyyette cerv-i kilâb gibi olan cüz™ler yine rü™yet olunur. Bu bevl ¡acâyibâttan
olur ve bu vech ile olan bevl semûmun «a§âyi§indendir, edille-i ¡a…liyye ile
i&bâtı mümkin değildir.
Ve ma¡lûm ola her √ayvân ki onun yumurtası olur,324 o √ayvânın bevli
olmaz ve bevli olmaz ve bevli olmayan √ayvânın me&ânesi ve külyesi olmaz,
zîrâ onların mizâcları yâbis olmakla onlarda fa∂la-i ke&îre olmaz ve mevcûd olduğu mi…dâr fa∂la ecni√asına mun§arıf olur ve ecni√adan dahi fa∂la
bâ…iye kalır ise ke&ret-i riyâ∂et ile ya¡nî ke&ret-i †ayerân ile ta√allül eder ve
ta√allül eylemeyen fa∂laları zibli ile «urûc eder.
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Eşyâin Seyyâletin Yeşbehü’l-Ebvâle
ve’l-Far…u Beynehümâ
Sikencebîn ve bi’l-cümle mâ-ı ¡asel ve mâ-ı tibn325 ya¡nî saman suyu
gibi olan seyyâlât ve ke≠âlik mâ-ı za¡ferân gibi olan suları nâ@ır kendiye
ta…rîb edip yaklaştırsa §afâsı ziyâde olur, ammâ bevl bunun ¡aksi üzere olup
yakından na@ar olunsa mâiyyet küdûretli görünür.
323 “Meş¡ûr o kimsedir ki semûm onu ∂arb edip ura; yu…âlu: ــ ر اذا
ــ ا ــ ــ
ــ ا ــ م
Ke≠â fi’ş-şer√i. [Burada şîn ile değil sîn ile “mes¡ûr” olmalıydı!]
324 Sivasî Şer√-i Mülte…â’da İbn »allikân’a ¡azv edip der ki ¡Arab derler ki כ ــכאء
 وכ ــ אء ــ،  ــYa¡nî o √ayvân ki onun @âhirde kulağı olmaya, o √ayvân
yumurtlar ve o √ayvân ki kulağı @âhir ola, o √ayvânın yumurtası olmaz ve onun
tenâsülü doğurmak ile olur. Pes “sekkâ™” ü≠ünü olmayana derler ve “şerfâ™” ü≠ünü †avîl ya¡nî bâdî na@arda kulağı mer™î olana derler.
325 ‰ab¡ ile olan nüs«alarda incir ma¡nâsına iki no…†a ile “tîn” vâ…i¡ olmuştur ve ¡Allâme nüs«ası bî-nu…a†tır lâkin nüs«a-i sul†âniyyede no…†anın biri √akk olunup bir
no…†a ile ta§√î√ olmuştur, binâen ¡aleyh tercümede “tibn” nüs«ası i«tiyâr olundu.
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¡Allâme der ki mâ-ı ¡asel olan …ârûre ref ¡ olunup fev… cânibine kaldırılsa
ve esfelinden na@ar olunsa o mâdde-i ¡aselden la†«a mi&lli nesne rü™yet olunur ve vasa†-ı …ârûrede se√âbe gibi bir nesne rü™yet olunur ki o se√âbe mekânından √areket eylemez. Ve bevl-i insânda rü™yet olunan se√âbe √areket eder
ve bir ma√allden ma√all-i â«ere inti…âl eder. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve mâ-ı ¡aselin zebedi ve köpüğü sarı olur. Ve mâ-ı tibnin &üflü bir
†arafta rüsûb eder, vasa†ta rüsûb eylemez ve …ârûre münhedim olup sargılı olur ise yine rüsûb eylemez ve rüsûbunun √areketi olmaz. Ve a√vâl-i
bevli bu mi…dâr beyân kifâyet eder. Emrâ∂-ı cüz™iyye fu§ûlünde bevlin bu
ma…âmda ≠ikr olunmayan a√vâlini beyân eyleriz.
O a√vâlleri ¡Allâme bu ma√allde müctemi¡aten beyân etmekle ona
i…tidâen biz dahi fu§ûl-i ebvâlin «itâmına ≠eyl olmak üzere ≠ikr eyleriz:
Kaçan bevl a√mer-i §âfî olup sevâda nâ@ır olsa ve o bevlin e†râfında
deme benzer ru†ûbetler olsa o bevl yere…âna delâlet eder ve o bevl kebide
vâ§ıl olduğuna delâlet eder.
Eger bevl nârî olup onda πubret olur ise o kimsede işti¡âl şedîd olduğuna delâlet eder.
Eger o bevlin levni ütrüccî üzere olduğu görülür ise isti†lâ…-ı ba†na
delâlet eder.
Ve za¡ferân levni gibi olur ise mirre-i §afrâya delâlet eder.
Ve bevl a§fer ve πalî@ rü™yet olunur ise kebidde veca¡ olduğuna delâlet
eder.
Eger evveli süt gibi beyâ∂ olup bâ…îsi bulut ve πamâm gibi olursa delâlet eder ki onda bevâsîr vardır ve bevâsîre delâlet eden bevlin esfelinde
hinâ-i müte…a††ı¡ gibi ya¡nî ka†rân …ı†¡ası gibi nesneler rü™yet olunur.
Ve eger bevl ebya∂-ı πalî@ olur ise külyelerde veca¡ olduğuna delâlet eder.
Eger bevl mâ-ı kedir levni üzere olur ise veca¡-ı «â§ıreye ya¡nî böğür
ağrısına delâlet eder, veca¡-ı «â§ıreye delâlet eden bevlde bir mi…dâr
√umret olup esfeli vers326 gibi olur, ammâ mara∂ müştedd olup bevli §âf
olsa bedeninde √umret olduğuna delâlet eder.
326 “Vers” ~ı√â√’ta ≠ikr olunduğu üzere bir sarı nebâttır, Yemen’de olur, onunla
&iyâbı sarıya boyarlar. Lâkin İbn Kütbî der ki Yemen‘de bir şecerin mîvesidir,
sa√… olmuş za¡ferân gibi Yemen‘den getirtirler, altından a§fer olur. Vers mu†la…
≠ikr olunsa o meclûb murâd olunur.
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◊ummâ-ı yevmiyyesi olanın bevli a§fer-i ra…î… olur ve se√âbesi inâda
mu∂†arib olur.
Ve √ummâ-ı §afrâvîsi olanın bevli a§fer olup …ıvâmı vasa†ında olsa ve
&üflü inânın dibine mün√adir olsa o bevl delâlet eder ki o §afrâvî √ummâ
onu terk eder.
Ammâ √ummâ-ı §afrâviyye §â√ibinin πıla@-ı bevli olup §ufreti …alîl olur
ise ve …ıvâmı râsib olur ise o kimsenin √ummâsı †avîl olur.
◊ummâ-ı demeviyye §â√ibinin bevli a√mer-i πalî@-i kedir olur ise o
√ummâ o kimseyi …arîben terk eder. Eger o bevlin √umreti …alîl olup kedir
olur ise o √ummâ uzun ve †avîl olur.
◊ummâ-ı rib¡ §â√ibinin bevli ya¡nî sevdânın ta¡affününden √âdi& olan
√ummânın bevli eger zür…ata ve §afâya mâil ve nâ@ır olur ise o √ummânın
†avîl olmasına delâlet eder. Eger o bevlde √umret olur ise serî¡an √ummânın terkine delâlet eder. Eger o bevlde √umret …alîle olup küdûret olur ise
yine √ummânın †ûlüne ve uzun olmasına delâlet eder.
◊ummâ-ı balπamiyye bevli πalî@ ve kedir olsa o √ummâ uzun ve †avîl
olur. Eger o bevlde §ufret olsa serî¡an √ummâ müfâri… olup terk eder.
Ve yere…ânı olan kimsenin bevlinin √umret-i …alîlesi olur ve §âf olur ve
üzerinde düsûmete müşâbih nesne olur.
‰ı√âlinde veca¡ olan kimsenin bevli esved olur lâkin küdûret olmaz.
Su¡âl ve öksürüğü olan kimsenin bevli a§fer-i ra…î… ve §âf olur.
Veca¡-ı kebidi olan kimsenin bevli πalî@ ve kedir olur.
~udâ¡ı olan kimsenin bevli ebya∂ olup onda §ufretten bir nesne olur.
Veca¡-ı @ahrı olan kimsenin ve ke≠âlik veca¡-ı mefâ§ılı olan kimsenin
bevlleri ebya∂-ı πalî@ olur ve o bevlde atılmış penbe gibi nesne olur. Bu
me≠kûrlar Şey«‘in ≠ikr eylediğidir.
Ammâ İs√â… b. Süleymân el-İsrâilî kitâbında bâb-ı ¡âşirde ziyâde beyân
edip der ki:
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el-¡Alâmâtu’d-Dâlletü Mine’l-Bevli ¡Ale’§-~ı√√ati
ve’l-Mara∂ı Cemî¡an
[Fi’l-Bevli’l-A§feri:] Bevl-i a§fer-i ütrüccî-i ra…î… √ummayâtta olur ise
†ûl-i mara∂a delâlet eder.
Eger o bevl √ummayât-ı √âddede olur ise o marî∂in müntehâ-i mara∂a
¡adem-i vu§ûlünden emîn olunmaz belki …able’l-vu§ûl helâki «avf olunur.
Bevl-i a§fer-i ra…î… √ummâ-ı ta¡abiyyede vâ…i¡ olsa sû™a ve şerre delâlet
eder. Ve mara∂ın evvelinde o bevl @uhûr eder ise gelecekte küzâz mara∂ının ¡ârı∂ olmasına delâlet eder.
Ve bevl-i a§fer-i ra…î… √ummayât-ı [90b] √âdde ile olsa şerre ve sû™a
delîl olur.
Ve bevl-i a§fer-i ra…î… ile mu«telifü’l-…ıvâm &üfl ebya∂ olur ise veyâ«ûd
süfl nu«âlî olur ise onun delâleti «avf ve «a†ara olur.
Fi’l-Bevli’l-Mürriyyi: Bevl-i mürrî ya¡nî acı bâdâm çiçeği gibi olan bevlin ta¡abdan √âdi& olan √ummayâtta delâleti şerr ve sû™a olur «u§û§an o
bevl mara∂ın evvelinde olur ise küzâza delâlet eder.
Eger bevl-i mürrî meflûclarda @uhûr edip o meflûc bir nesne iştihâ eylemez ise ve ke≠âlik o meflûcda icâbet-i †ab¡ olmayıp …ab∂ üzere olur ise o
bevl ma√mûd olur.
Eger bevl-i mürrînin üzerinde zebed olup o bevlden evvel olan bevl
ebya∂ oldu ise o bevl-i mürrî √udû&undan sonra burun deliklerinden kan
gelip mer¡ûf olur ise o bevl şerre delâlet eder.
Bevl-i mürrî @uhûr edip yevm-i bu√rânda ve «u§û§an yevm-i râbi¡de
olan bevl-i mürrînin yüzünde ve üzerinde se√âbe-i √amrâ olur ise o bevl-i
mürrî delîl-i ma√mûd olur.
Ve √ummayât-ı √âddede vâ…i¡ olan bevl-i mürrînin &üfl-i ebya∂ı ve
nu«âlesi olur ise cidden redî olur, zîrâ fecâceti in≠âr eder.
Fi’l-Bevli’l-Ebya∂ı: Bevl-i ebya∂da mirre ¡alâmâtlarından bir nesne
olmayıp ve o kimsede √ummâ ve iltihâb ve §udâ¡ ve seher ve i«tilâ†-ı ¡a…l
olur ise o bevl mevt ve helâke …arîb bir şerre delâlet eder.
Ve bevl-i ebya∂-ı ra…î… a§√âb-ı yere…ânda şerre ve sû™a delâlet eder,
zîrâ cidden «abî& olan istis…âyı in≠âr eder.
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Bevl-i ebya∂-ı ra…î… √ummâ-ı √âddede delîl-i sû™ olur lâkin √ummâ-ı
√âddede o bevl-i ebya∂-ı ra…î…ten sonra olan bevlde §ıbπ olup ve â«er
¡alâmât-ı ma√mûde dahi olur ise †ûl-i müddetten sonra selâmetin √u§ûlüne
delâlet eder.
Veca¡-ı «â§ırede olan bevl-i ebya∂-ı ra…î… mecârî-i bevlde balπam-ı
πalî@den südde olduğuna delâlet ederi eder o veca¡da √ummâ dahi olur ise
südde §afrâdan olduğuna delâlet eder.
Ve √ummâ-ı dı……iyye-i lâzımede bevl-i ebya∂-ı ra…î… ≠übûl-i bedene
delâlet eder ve a¡∂ânın ≠übûlüne ve ≠evebânına dahi delâlet eder.
Bevl-i ebya∂-ı πalî@ yevm-i bu√rânda ve «u§û§an yevm-i râbi¡de @uhûr
eylese mefâ§ıl ağrılarından ve kulak dibinde olan evrâmdan «alâ§a ve
necâta delâlet eder. Ammâ o bevl-i ebya∂-ı πalî@ ba¡de’l-bu√rân @uhûr eder
ise mara∂ın mu¡âvedesine delâlet eder.
Ve bevl-i ebya∂-ı πalî@ √âli üzere bir zamân bâ…î olup müteπayyir
olmasa şerâsîfin mâ-dûnunda ve ta√tında verem √udû&una delâlet eder
lâkin o bevl ile ¡alâmet-i ma√mûde bulunur ise selâmete delâlet eder ve
¡alâmât-ı ma√mûde bulunmaz ise «avf ve «a†ara delâlet eder.
Bevli ebya∂-ı πalî@ √ummâ-ı √âddede ve veca¡ şerâsîfte √âdi& olur ise
«avfa delâlet [eder.]
Bevl-i ebya∂-ı πalî@ ile bedende √ikke ve …a†anın esfelinde &i…al ve ağırlık olur ise gelecek zamânda me&ânede reml ve kum √udû&una delâlet eder.
Zamân-ı †avîlde müteπayyir olmayan bevl-i ebya∂-ı πalî@ külâda √acer
√udû&una delâlet eder.
A§lâ &üflü olmayan bevl-i ebya∂-ı πalî@ me&ânede fu∂ûl-i πalî@a-i lezice
olduğuna delâlet eder.
Ve o bevl-i ebya∂-ı πalî@ ki onun &üfl-i müste…arrı ola, veca¡-ı şedîde ve
«avfa delâlet eder.
Bevl-i ebya∂-ı πalî@ kaçan mun…a†ı¡ olsa ve kesilse felc mara∂ına delâlet
eder.
Ve dühne müşâbih olan bevl-i ebya∂-ı πalî@ helâke delâlet eder.
Bevl-i ebya∂-ı πalî@ zebed gibi olur ise helâke delâlet eder.
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Bevl-i ebya∂-ı πalî@in se√âbesi olup üzerinde zebediyyet olsa cidden
redî olur, ek&er-i √âlde bu bevlin §â√ibine √ummâ ve sağ †arafında olan
şürsûfuna veca¡ ¡ârı∂ olur.
Ve bevl-i ebya∂ın üzerinde ¡ubub327 gibi se√âbesi olsa külâda veca¡a
delâlet eder ve mara∂ın †ûlünü in≠âr eder.
Ve müntin olan bevl-i ebya∂ ¡alâmât-ı rediyye-i sâire ile cem¡ olsa
fu∂ûl-i ¡afineye delâlet eder.
◊ummâ ile olan bevl-i ebya∂-ı müntin i«tilâ†-ı ¡a…la ve mevte delâlet
eder.
¢ay√a müşâbih olup √ummâ-ı lehebiyye ile olan bevl-i ebya∂ şerre
delâlet eder ve veca¡-ı külâsı olanlara bu bevl redî olur.
Fi’l-Bevli’l-Mâiyyi’r-Ra…î…: ◊âlet-i vâ√ide üzere dâim olan bevl-i mâî-i
ra…î… bedende ru†ûbet-i zâide olduğuna delâlet eder.
Eger o bevlin §â√ibinin √ummâ-ı leyyinesi olur ise delâlet eder ki o kimsenin emri mâ-ı a§ferin ictimâ¡ına mü™eddî olur.
Şerâsîfinde veca¡ı olan kimsede bevl-i mâî olsa ¡urû…ta ru†ûbetin ke&reti
olduğuna delâlet eder.
Ma√mûm olan kimseye bevl-i a√mer ¡ârı∂ olduğundan sonra ¡ârı∂ olan
bevl-i mâî √ummânın sükûnuna delâlet eder.
Ve yere…ânı olan kimsenin müddet-i †avîlede bevl-i mâîsi olsa
bi’∂-∂arûre o kimseye istis…â ¡ârı∂ olur, ta«allüf eylemez.
Dâim olan mâî bevl bedeninin ≠übûlüne delâlet eder «u§û§an ki o bevl
§â√ibi mehzûl ola veyâ«ûd §avma müdmin ve müdâvim ola.
Bevl-i mâî la†îf olup onda se√âbe ve §â√ibinde √ummâ-ı lehibe olsa
i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet eder lâkin ¡alâmet-i me≠mûme değildir. Kaçan o bevlde
&üfl-i ebya∂ @âhir olsa √ummânın in√ilâline ve marî∂in ¡a…lının rücû¡una
delâlet eder. Ve o bevlin ibtidâ-i vu…û¡unda se√âbe olmayıp yalnız la†îf olsa
ve o kimsede √ummâ olup mültehib olsa sû™-i redâ™ete delâlet eder.
◊ummâ-ı lehebiyyede bevl mâî olup o bevlde ¡ala…a ve kirsenneye
müşâbih nesneler olsa delîl-i sû™ olur.
Fi’l-Bevli’n-Niyyi: ◊ummânın ibtidâsında bevl niyy olup pişkin ve pu«te
olmasa ve bedende olan ¡alâmât-ı sâire §âli√a olsa ta¡aba delâlet eder.
327 “¡Ubub”un tefsîri mürûr eyledi ki zebed-i kebîr ma¡nâsına olur.
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Ve bevl-i niyy √ummayât ibtidâsında la†îf olsa mekrûh ve redî olmaz.
Ve bevl-i niyyin le†âfeti bu√râna …arîb zamânda olsa me≠mûm olur.
Bevl-i niyyin levni kemid ve re§â§î olup &üflü olmasa cidden redî olur.
Mültehibe olan √ummânın ibtidâsında bevl-i niyyin sevî…e şebîh &üflü
olsa delâlet eder ki zamân-ı âtîde marî∂in ¡a…lı mu«teli† olur ve o marî∂e
ra¡şe-i «abî&e ve bu√rân ¡ârı∂ olur.
Fi’l-Bevli’l-A√meri: İltihâbı olan √ummâda bevl-i a√mer «ayra delâlet
eder.
Bevl-i a√mer πazîr ve ke&îr olup &üflü dahi ebya∂ ve ke&îr olsa √ummânın in√ilâline ve √arrının sükûnuna delâlet eder. ±ikr olunan bevl inti…âl
edip …alîl ve la†îf olsa mücerred √ummânın zamân-ı âtîde iştidâdına delâlet
eder lâkin o √ummânın ¡â…ıbeti me≠mûm olduğuna o bevlde delâlet olmaz.
Eger o bevl-i …alîlde &üfl ke&îr olur ise √ummânın in√ilâline delâlet eder.
~ırf a√mer olan bevl la†îf olsa redî olur.
Bevl-i a√mer-i ra…î…-i la†îfte √ırrîf râyi√a ve &üfl esved-i kedir olsa ve
şa¡r ve mu«â† gibi rüsûb olsa «avfa delâlet edip cidden redî olur.
Bevl-i a√mer-i ra…î… ü la†îfin sülâbesi ya¡nî ya¡nî &üfl ve rüsûbu …alîl
olsa delâlet eder ki o kimseye veca¡-ı mefâ§ıl ve i«tilâ†-ı ¡a…l ¡ârı∂ olur.
Ve müşebba¡328 olan bevl-i a√mer îlâvus tesmiye olunan …ûlınc mara∂ında
√âdi& olur ise şerre delâlet eder.
Cidden a√mer olan bevlde &üfl olmaz ise delîl-i sû™ olup şerri mün≠ir
olur.
A√mer-i müşebba¡-ı πalî@ olan bevl mi¡de veca¡ı ile ve √ikke-i beden ile
olur ise mirrenin ke&retine ve yere…âna delâlet eder.
∏ayr-i §âf olan bevl-i a√mer-i πalî@ §â√ibinde §amem olup başında dahi
ağrı olur ise ve şerâsîfinde imtidâd ve gerginlik olur ise o bevl gelecek
zamânda yevm-i sâbi¡de yere…ân mara∂ının √udû&una delâlet eder lâkin
≠ikr olunan bevl √âlinden inti…âl edip ve ba¡dehu √âdi& olan bevl la†îf olup
ve …ârûrede kemidü’l-levn ta¡lî… olsa ve sâir ¡alâmetler müteşâbih olsa
nükse ve fesâd-ı ≠ihne delâlet eder «u§û§an †a¡âmı ik&âr eden kimsede o
delâlet ziyâde olur.

328 “A√mer-i müşebba¡” koyu kırmızı ma¡nâsınadır.
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Ve bevl-i a√mer-i πalî@ iltihâbî olan √ummâda veca¡-ı re™se ve veca¡-ı
şerâsîfe ve ¡unu…ta &i…al √udû&una delâlet eder ve ¡alâmât-ı rediyyeden
olur.
Ve bevl a√mer olup [91a] levni dem levnine veyâ«ûd şarâb levnine
müşâbih olsa ve bedende evcâ¡dan bir veca¡ olmasa o bevl ta¡aba delâlet
eder. Ve eger o √âl üzere bevl mütemâdî olur ise me&ânede √a§ât √udû&una
delâlet eder ve «avf ve «a†arı in≠âr eder.
Bevl-i a√merde kaçan ¡ala…a müşâbih dem-i mün¡a…id olup †ı√âl-i ¡a@îm
olur ise o bevl †ı√âlin ≠übûlüne delâlet eder.
Ve bevl kaçan levn-i dem üzere olup …alîl-i la†îf olsa şerre delâlet eder
«u§û§an ki o bevlin §â√ibinde ¡ır…u’n-nesâ mara∂ı ola.
Kaçan √ummayât-ı lehibede bevl levn-i dem üzere olsa baπteten helâke
delâlet eder.
Bevl-i a√merin &ülü&-i a¡lâsı ebya∂ olsa o bevl §udâ¡ ve he≠eyânın
√udû&una delâlet edip «avf ve «a†arı in≠âr eder.
Ve kaçan bevl dem levni üzere olup o bevlin §â√ibi zencâr mi&lli nesneler …ay™ eylese ve onun lisânında dahi «uşûnet olsa o bevl şerre ve va√yen
ya¡nî serî¡an mevte delâlet eder.
Dem levninde olan bevl √ummâ-ı dâimede ve «afa…ân ve sağ †arafında
olan şürsûfta veca¡ı olan kimsede vâ…i¡ olsa mevte delâlet eder.
Fec™eten dem-i ke&îr bevl eden kimsede ¡urû…-ı külâdan bir ¡ır… mun…a†ı¡
olduğuna o bevl delâlet eder.
Ve bevl-i dem üç sebebin biriyle √âdi& olur: kebidde olan ¡ır…ın in…ı†â¡ı
ile olur veyâ«ûd külâda olan ¡ır…ın in…ı†â¡ı ile olur veyâ«ûd dem-i †am&ın
me&âneye indifâ¡ı ile olur.
Fi’l-Bevli’l-Aş…arı ve Delâilihi: Bevl-i aş…ar §afrânın πalebesine delâlet
eder ve bedeni taπyîre delâlet eder.
◊ummâ-ı √âddede vâ…i¡ bevl-i aş…arda elbette &üfl olmasa yevm-i bevlin
πudvesinde ya¡nî ertesi gününde «a†ar √udû&una delâlet eder. Eger yevm-i
πadı tecâvüz edip yine o bevl †ûl-i müdet müstemirr olur ise ∂a¡fa ve su…û†-ı
…uvvete delâlet eder.
Kaçan yere…ân mara∂ında bevl-i aş…ar …alîlen @uhûr eylese o bevl ten…ıye-i beden edip yere…ânın in√ilâline delâlet eder.
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◊ummâ ve bersâm ile √âdi& olan bevl-i aş…ar cidden me≠mûm olur. O bevl
§â√ibinde √ummâ ve bersâm ile ma¡an baş ağrısı olur ise şerre delîl olur.
Bevl-i aş…arda şarâb zebedi gibi zebed olur ise i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet
eder.
Şu…reti şedîd olan bevlde &üfl-i esved olup o bevlin §â√ibi ma†√ûl olsa
şerre delâlet eder.
Fi’l-Bevli’l-A«∂arı: Yevm-i bu√rânda bevl-i a«∂ar @uhûr edip o bevlin
§â√ibinde baş ağrısı olsa mara∂ın in√ilâline delâlet eder.
Dâimü’l-«u∂ret olan bevl-i a«∂ar iltihâbî ve işti¡âlî √ummâda √âdi& olsa
i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet eder.
Ammâ bevl-i a«∂ar √ummâ-ı leyyinede olup o bevl mâ-ı meşrûbdan
ek&er olsa bedenin ≠evebânına delâlet eder.
Bevl-i a«∂ar-ı kibrîtî √ummâ-ı lehibe ile √âdi& olsa o bevlin §â√ibine
πaşy ¡ârı∂ olur.
Ve bedeninden ¡ulyâda olan a¡∂âları terleyip e†râfı bâride olsa mirâr-ı
πarîb √udû&una delâlet eder.
Bevl-i a«∂ar-ı zencârî teşennüce delâlet eder.
Fi’l-Bevli’l-Esvedi: Bevl-i esved ek&er-i √âlâtta cidden redî olur ve çok
kerre mevti in≠âr eder.
Bevl-i la†îf-i esved √ummâ-ı lehibede mevti in≠âr eder.
Bevl-i esvedin kaçan &üflü esved ve ¡avvâmî329 olup bir ma√allde müsta…ırr olmasa ve o bevlin §â√ibinde seher ve §amem olsa mara∂ın †ûlüne
delâlet eder ve dem münba¡i& olup o mara∂ın bu¡d-ı in√ilâline delâlet eder.
Ma¡a-&i…ali’r-re™s mültehibe olan √ummâda √âdi& olan bevl-i esved
va…t-i bu√rânda ı∂†ırâb ve i«tilâ†-ı ¡a…l √udû&una delâlet eder ve o kimseye
inficâr-ı dem √âdi& olur «u§û§an o bevlin §â√ibi nisvândan ola onlarda
inficâr-ı dem ziyâde olur, zîrâ hatunlarda demin «urûca i¡tiyâdı vardır.
◊ummâ-ı lehibe ile olan bevl-i esved küzâza delâlet eder. Eger o bevlin
§â√ibinde √ummâ-ı lehibe ile ma¡an ¡a…lın i«tilâ†ı ve şehvet-i †a¡âmın …ılleti
olur ise mevte delâlet eder.
Dem-i mu@lime müşâbih olan bevl-i esved ≠âtü’l-cenb mara∂ında √âdi&
olsa mevte delâlet eder.
329 “¿üfl-i ¡avvâm” dedikleri [o] &üfldür ki vasa†ta müte√arrik olur.
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◊ummâ-ı lehibede olan bevl-i esvedin mu«telifü’l-elvân &üflü olsa ya¡nî
bevlin sevâdı ¡alâ-√âlihi bâ…î olup bir def ¡ada bir levn üzere olup def ¡a-i
u«râda &üfl levn-i â«er üzere olsa bu minvâl üzere &üflün her bir def ¡ada
levni mu«telif olsa o bevl mevte delâlet eder.
Bevl-i esved √ummâ ve ∂î…-ı nefes ve ¡ulyâda olan a¡∂ânın ¡ara…ı ile olsa
helâke delâlet eder.
Me&ânede veca¡ yokken √âdi& olan bevl-i esved πalî@ ve müntin olsa
«avfa delâlet eder.
Fi’l-Bevli’z-Zeytî: Kaçan bevlin levni zeytî olup o bevlde &üfl müctemi¡
olsa ve o bevlin §â√ibinde …uşa¡rîret olsa «ayra delâlet eder.
Bevl-i zeytînin vechinde nesc-i ¡ankebût gibi se√âbe olsa şa√mın ≠evebânına delâlet eder. Ve o bevlde ≠ikr olunan se√âbe ile ma¡an zeyt lüzûceti
gibi lüzûcet olsa cemî¡an la√mın ve şa√mın ≠evebânına delâlet eder.
Fî Taπayyüri Elvâni’l-Bevli: Bevlin va…ten ba¡de va…tin levni müteπayyir olup ek&er-i defe¡âttan bir def ¡ada bir levn üzere, def ¡a-i u«râda levn-i
â«er üzere olup bevl mu«telifü’l-elvân olsa bedenin ≠evebânına ve …uvânın
in√ilâline delâlet eder.
Her günde ke&îren müteπayyir olan bevl cidden redî olur «u§û§an verâyis tesmiye olunan √icâbda verem olur ise o va…tte redâ™et ziyâde olur.
Ve kaçan bevl §adâ-i √adîde ya¡nî demirin pasına müşâbih olur ise ve
√ummâ-ı lehibesi olur ise gelecekte küzâz ¡ârı∂ olmasına delâlet eder.
Fî Kümûdeti Elvâni’l-Bevli: ◊ummâ-ı lehibe ile olan bevl kemid olur ise
bu√rân-ı redînin √u∂ûruna delâlet eder.
Bevl kemidü’l-levn olup √ummâ dahi olsa şerre delâlet eder.
Bevl §adâ-i √adîd levnine müşâbih olup √ummâ-ı leyyine dahi olsa ¡usr-i
bevle delâlet eder.
Fi’l-Bevli’§-~âfi’§-~a…îli: ◊ummâ-ı √âddede bevl-i §a…îl §udâ¡a delâlet
eder.
Eger o bevl-i §a…îlin levninde ∂a¡f-ı †ab« olur ise ¡a…lın i«tilâ†-ı şedîdine
delâlet eder.
Ve √ummayâtta olan bevl-i §a…îl ile sübât olup o sübât şedîd olur ise o
bevl gelecek zamânda he≠eyân ¡urû∂una delâlet eder.
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Bevl-i §a…îl-i berrâ…ın levni mün†abı« olup ve †ı√âlde ¡i@am olur ise o
bevl «ayra delâlet eder.
Ve bevl-i §a…îlde &üfl-i mu«â†î olsa yâ«ûd §afâyi√e şebîh &üfl olsa ve
o bevl §â√ibinin …a†anında veyâ«ûd ¡ânesinde ve ≠ekerinde veca¡ olsa
külyenin ≠übûlüne veyâ«ûd me&ânenin münceride olmasına delâlet eder.
Eger ≠ikr olunan bevlde veca¡-ı …a†an ve veca¡-ı me&âne vü ≠ekerden biri
bulunmaz ise o bevl a¡∂ânın in√ilâline ve bedenin ≠übûlüne delâlet eder.
Fi’l-Bevli’l-La†îfi: Bevl-i la†îf mirrî olur ise ya¡nî mirre-i §afrâya mu«âli†
olur ise bi’l-cümle a¡∂â-i bedende veca¡ √udû&una delâlet eder.
Ve bevl-i la†îf emles-i mâî olup «âric olan mâiyyet mâ-ı meşrûbdan
ziyâde olur ise o bevl ziyâde redî olur ve ≠evebân-ı bedene delâlet eder.
Bevl-i la†îf niyy ve çiğ olup va…t-i √âcetten mu…addem «urûc ederse
§udâ¡ ve ¡unu…ta ve iki menkiblerde ya¡nî omuz başlarında olacak veca¡a ve
¡usr-i nefese delâlet eder.
◊ummâ ve veca¡-ı re™s ve veca¡-ı ¡unu… ve veca¡-ı @ahr ile olan bevl-i la†îf
şerre delâlet eder.
◊ummayât-ı √âddede olan bevl-i la†îf için[de] &üfl olsa ¡aklın gelecekte
taπayyürüne delâlet eder.
İ«tilâ†-ı ¡a…la mu…ârin olan bevl-i la†îf şerre delâlet eder. O bevlde
i«tilâ†-ı ¡a…l ile &üfl-i πalî@ dahi bulunur ise «avf ve «a†ara delâlet eder.
Bevl-i la†îf-i ke&îr ≠âtü’l-cenb ve su¡âl-i yâbisi olan kimseye ¡ârı∂ olur
ise i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet eder. Ve o bevl §â√ibinde ru¡âf-ı ke&îr ve ¡ara…-ı
ke&îr olur ise mâddenin ta√allülüne ve marî∂in bür™ ve §ı√√atine delâlet
eder.
Bevl-i la†îf √umrete inti…âl edip o bevlde &üfl-i πalî@-i ebya∂ @uhûr eylese
bu√rânın …urbüne delâlet eder ve √ummânın ¡ara… ve ter ile in√ilâl ve in…ılâ¡ına dahi delâlet eder.
◊ummânın â«irinde @uhûr eden bevl-i la†îf kebidde verem √udû&una
delâlet eder.
Kaçan bevl-i [91b] la†îfin levni esvede müşâbih olup başta ağırlık ve
arkasında ağrı olup o bevl ke&îr olsa ru¡âfa ya¡nî burnu kanamağa delâlet
eder.
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◊ummâ-ı √âddede olan bevl-i la†îfin levni sevâda mâil olup o bevlin
…ârûrenin vasa†ında &üfl-i ¡avvâmî ya¡nî müte√arrik ve πayr-i müsta…ırr
&üflü olsa bedenin ı∂†ırâbına delâlet eder. Ve ek&er-i √âlde bu bevlin §â√ibine ru¡âf ¡ârı∂ olup ¡ara… ve ter ile bu√rân ¡ârı∂ olacağına delâlet eder.
Bevl-i la†îfin levni sevâda mâil olup ve ke≠âlik dem levnine mâil olsa ve
o bevlde râyi√a-i √âmi∂a-i le≠≠â¡a olsa ve şa¡ra ve «urâ†aya müşâbih &üfl
olsa o bevl «avfa delâlet eder.
İltihâbî olan √ummâda bevl-i la†îfin levni sevâda mâil olup sonra zeytî
levnine inti…âl eylese mevte delâlet eder «u§û§an o bevlden mu…addem o
ma√mûmun küzâzı ve i«tilâ†-ı ¡a…lı olsa o bevlin mevt ve helâke delâleti
ziyâde olur.
Bevl-i la†îfin düsûmetli &üflü olup √ummâ-ı lehibede vâ…i¡ olsa mevt ve
helâke delâlet eder. Ve eger o bevl §â√ibi meşâyı«tan ve pîr olur ise fâlic
mara∂ına delâlet eder.
Fi’l-Bevli’l-∏alî@i: ∏ıl@ati dâim olan bev §â√ibinin başında &i…al ve
ağırlık olur ise gelecekte √ummâ √udû&una delâlet eder.
İsti…rârı olmayan bevl-i πalî@-i kedirde levnin √üsnü ve nevmin cevdeti
ve √areketin sühûleti mi&lli ¡alâmet-i ma√mûde olsa o marî∂in ba¡demüddetin necâtına delâlet eder.
İsti…râr ve §afveti olmayan bevl-i πalî@ o rî√-i πalî@a-i nâfi«aya delâlet
eder ki o rî√e &üfl mu«âli† olup o rî√ &üflü i&âre etmekle &üflü rüsûbdan
men¡ edip re™se &üflü isâle eylemiştir, onun için o bevl §udâ¡-ı √â∂ıra ve
gelecekte ¡ârı∂ olacak §udâ¡a delâlet eder. Ve mi&lli olan rî√ e§ı√√ânın bevlinde √areket ve inti…âl olmakla &üflü rüsûbdan men¡ eder bevl va…tinde
bevlin √arâreti zâile olunca …adar. Kaçan bevlin √arâreti ve mâiyyetin
bürûdeti ¡avdet eylese o bevl müste…arr olur.
Bevl-i πalî@ πazîr ve ke&îr olup kebidde veca¡ olsa o bevl veca¡ın in√ilâline delâlet eder.
◊ummâda olan bevl-i πalî@-i kedirin &üflü olsa şerre delâlet eder.
Bevl-i πalî@in levni ficc olsa …ıllet-i †ab«a delâlet eder lâkin o bevl
√ummayât-ı √âddede olur ise şerre delâlet eder.
Bevl-i πalî@de &üfl-i nu«âlî olsa me&ânede …ur√a olduğuna delâlet eder.
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Bevl-i πalî@ √ummânın ibtidâsında lebene ve süte müşâbih olsa helâke
delâlet eder. Eger o bevl bu√rân va…tinde veyâ«ûd bu√rândan sonra olur
ise eshel ve âsân olur.
Bevl-i πalî@ lebene müşâbih olup o bevlin §â√ibine …ay™-ı zencârî ve
yübs-i lisân ¡ârı∂ olsa helâke delâlet eder.
Fî Lüzûceti’l-Bevli: Külyede veca¡ı olan kimseye bevl-i lezic ¡ârı∂ olsa o
bevl delîl-i me≠mûm olur.
Fî Ke&reti’l-Bevli ve ¢ılletihi: ◊ummayâtta olan bevl vech-i mu¡tâddan
ziyâde veyâ«ûd no…§ân olsa şerre delâlet eder.
Bevl mâ-ı meşrûbdan ziyâde olsa ≠übûl-i bedene delâlet eder.
Ve bevl vech-i mu¡tâddan ek&er olsa bedeni tan@îf edip fu∂ûlün istifrâπına
delâlet eder. Eger o bevlin §â√ibi ¡a†şân veyâ«ûd §âim olur ise bedende
mevcûd olan ru†ûbât-ı a§liyyenin istifrâπına delâlet eder ve bedenin nu√ûl
ve ne√âfetine delâlet eder.
Kaçan bevl ke&îr olup mütetâbi¡an «urûc eylese ve bedende dahi nu√ûl
ve ne√âfet olmasa bedende fu∂ûl olduğuna delâlet eder.
Bevl-i ke&îr §â√ibinin bedeninde &i…al ve ağırlık olup …ûlûn tesmiye
olunan bağarsığında veca¡ olsa lâkin o bevl levn ve …ıvâmda ceyyid olup
«urûcunda meşa……at olmayıp sühûlet ile bevl eylese veca¡ın in√ilâline ve
bür™üne delâlet eder «u§û§an o bevlde &üfl ebya∂ ve πalî@-i lezic veyâ«ûd
mu«â†î olur ise o delâlet ziyâde olur.
¢ûlınc ¡ileli a§√âbında bevl-i ke&îr-i πalî@ ma√mûd olur.
Mefâ§ılında ¡illet olanlarda bevl ke&îr ve πalî@ olup o bevlin lezic yâ«ûd
mu«â†î &üflü olsa o bevl ma√mûd olur.
Müste¡â≠un minhü olan …ûlınc a§√âbında √âdi& olan bevl-i ke&îr-i πalî@
ma√mûd olur «u§û§an ki o bevlde &üfl-i ebya∂ lezic-i mu«â†î ola.
Bevl-i ke&îr mütevâtir olup √umrete mâil mâî olsa ke&ret-i deme delâlet
eder.
Kaçan bevl-i ke&îr √ummânın …uvveti ve şiddeti va…tinde ¡ârı∂ olup &üflü
dahi olsa o bevl √iddet ve √arârete ve ∂a¡fa delâlet eder.
Bevl-i ke&îr zamân-ı †avîlde müstemirr olup ve &üflü olsa ve √ummâ-ı
müzminede olsa √ummânın in√ilâline delâlet eder.
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¢ay√a müşâbih olan bevl-i ebya∂-ı ke&îr müteveccih olan fâlici √udû&ten
men¡ eder.
Ve bevl-i ke&îr baπteten dem gibi «urûc eylese külyede in…ı†â¡-ı ¡ır…a
delâlet eder.
A§√âb-ı yere…ânda bevl ke&îr olup §ufrete mâil olsa o bevl a√med olur,
ammâ yere…ânda bevl e…all olup beyâ∂a mâil olur ise ziyâde şerrli olur,
zîrâ istis…ânın √udû&una delâlet eder. İstis…â √âdi& olur ise bevlin ke&reti
ziyâde memdû√ olur √attâ müstes…î olan kimsede vâcib olur ki idrâr-ı bevli
iltimâs edip †aleb eyleye.
Bevl bir kerre …alîl ve bir kerre ke&îr olup o bevl §â√ibinin √ummâsı
mültehibe olur ise «avfa delâlet eder. Ve eger √ummâsı leyyine olur ise o
bevl †ûl-i mara∂a delâlet eder.
Fî ¢ılleti’l-Bevli: Fi’l-cümle bevlin …ılleti cidden me≠mûm olur.
◊ummâsı olan kimsede bevl …alîl olup levnen ba¡de-levnin o bevlde
elvân-ı &üfl olur ise ba†nı dahi yâbis olur ya¡nî berâzında yübûset olur ise
veyâ«ûd berâz …alîlen «urûc eder ise o bevl «a†ara delîl olur «u§û§an o
bevlin §â√ibinde zükâm ola.
Bevlin mi…dârı …alîl olup o bevl-i …alîlin «urûcu dahi …a†reten …a†reten
olur ise o bevl redî olur. Ve ke≠âlik &üflü dahi …alîlen …alîlen «urûc eder ise
o dahi redî olur.
Bevl-i …alîlin &üflü a√mer olup √ummâ-ı lehibede olur ise «avfa delâlet
eder.
Bevl-i …alîl cidden a√mer olur ise †ûl-i mara∂a delâlet eder.
Bevl-i …alîl kaçan la†îf olup levni dem levni üzere olur ise şerre delâlet
eder.
Bevl-i …alîl πalî@ olup √ummâ-ı mültehibede olur ise redî olur «u§û§an
ba†nda isti†lâ… ola ya¡nî ishâli olan kimsede ziyâde redî olur.
Fî Râyi√ati’l-Bevli: Bevl-i müntin ¡ufûnete ve †abî¡atın mevtine ve sönmesine delâlet eder.
◊ırrîf olup le≠¡i olan bevl ¡ufûnete ve √arâretin πalebesine delâlet eder.
◊umû∂atı olan bevl ¡ufûnete ve bürûdetin πalebesine delâlet eder. Eger
bevl-i √âmi∂ √ummâ-ı √âddede @uhûr ederse şerre delâlet eder.
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Râyi√ası ≠eferî ve zühmî330 olan bevl bedenin ≠evebânına delâlet eder.
Fî İ√tibâsi’l-Bevli ve Sühûletihi: Başı ağrıyan kimsede bevl mu√tebes
olsa teşennüce delâlet eder.
Külâsı ve me&ânesi §a√î√a olan kimselerden min-πayri irâdetin bevl
«urûc eylese şerr-i …arîbe ve mevte delâlet eder.
Fî Rüsûbi’l-Bevli ve ¿üflihi: Sevî…-i şa¡îre şebîh olan &üfl √ummâ-ı
müzminede √âdi& olup sâir bedende olan ¡alâmetler bi‘l-cümle §âli√a ve
ma√mûde olsa delâlet eder ki onda olan √ummâ ba¡∂ı evrâm √udû&u ile
√all olur. O &üfl mütemâdî olup verem @uhûrundan sonra √âdi& olan bevlde
dahi sevî…-i şa¡îr gibi &üfl olsa delâlet eder ki o verem …âtildir «u§û§an ki
ona me≠mûm olan â«er ¡alâmetler dahi mun∂amm ola.
◊ummâ-ı dâimede &üfl ke&îr olup ve √ummâ ve &üfl √âlet-i vâ√ide üzere
müstemirrler olup birine taπayyür gelmese delâlet eder ki bedene ≠übûl
¡ârı∂ olur.
Kaçan &üfl dem levni üzere veyâ«ûd mirre levni üzere olsa †ûl-i mara∂a
delâlet eder.
Külâsı ve me&ânesi selîm olan kimsenin &üflü nu«âlî olup o &üflün levni
…ay√ın beyâ∂ı levninde olsa √ummâda ¡ârı∂ olacak berde delâlet eder.
Ke&îr ve a√mer olan &üfl √asen ve †abî¡î olduğu √âlde «urûc eylese
yedinci günden sonra √ummânın in√ilâline delâlet eder.
Fi’&-¿üfli’l-¡Avvâmi: ¿üfl ¡avvâm olup müte¡alli… olsa ve rüsûb edip
esfele nüzûl eylemese ve o rüsûb §â√ibinde ¡ara… ve şerâsîfinde irtifâ¡ ve
veca¡ olsa «avfa delâlet eder.
Fi’&-¿üfli’s-Se√âbe: Bu√rândan sonra bevlde se√âbe @uhûr [92a] eylese
mara∂ın nüksüne delâlet eder.
Aş…aru’l-levn olan se√âbe mara∂ın √iddetine delâlet eder.
Sevî…e müşâbi√ olan se√âbe †ûl-i mara∂a delâlet eder.
Se√âbe-i sevdâ ¡a…lın i«tilâ†ına delâlet eder.
Se√âbe-i sevdâ ile seher ke&îr olur ise ı∂†ırâba ve i«tilâ†-ı ¡a…la delâlet
eder.

330 “±efer” koltukta @uhûr eden kerîhe râyi√a ve “zühm” kokmuş et yağının râyi√a-i
kerîhesidir.
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Se√âbe-i sevdâ √ummâ-ı ≠âtü‘n-nevâibde olsa ya¡nî gâhîce a«≠ edip ve
gâhîce terk edip a«≠ının ve terkinin va…tleri ma¡lûm olan √ummâda olsa
delâlet eder ki √ummâ-ı nâibe rib¡e inti…âl eder.
Fî Rıπveti’l-Bevli ve Zebedihi: ◊ummâ-ı √âddede olan bevlin vechinde
zebed ve köpük olsa §udâ¡a delâlet eder.
Bevl-i zebedînin zebedi nüfâ«ât gibi olup â«er ¡alâmet-i rediyyesi
olmasa o bevlde §alâ√ olur.
Zebedî olan bevlin üzerinde ¡ubub gibi nesneler olsa külâda veca¡a delâlet eder.
Ve bevlin «urûcu üç vech üzere olur: vech-i evvel nâfi¡ ve vech-i &ânî
∂ârr ve vech-i &âli& ne ∂ârr ve ne nâfi¡ olur.
Bevlin «urûcu o zamân nâfi¡ olur ki bedende a«lâ†-ı ke&îre-i πarîbe
ola ve †abî¡at o a«lâ†ı ta√lîle …aviyye olup fa∂layı bevl ile i«râc ve istifrâπ
eyleye veyâ«ûd a«lâ† ¡afine ve fâside olup †abî¡at onu tel†îf ve ta√lîl edip ve
bevl ile i«râc etmekle bedeni ten…ıye eyleye. Ve bu iki vech arasında olan
far… @âhir olur, zîrâ ta…rîr-i me≠kûrdan @âhir olur ki vech-i evvelde istifrâπ
√asebiyle mâdde-i §âli√anın ke&reti mündefi¡a olur ve vech-i &ânîde keyfiyyeti fâside olan mevâdd-ı πayr-i §âli√a mündefi¡a olur.
Ve bevl-i ∂ârrın ma∂arratı dahi iki vech üzere olur, bir vechi bevlin
kemmiyyetinden ve vech-i &ânî bevlin keyfiyyetinden olur. Ma∂arratı kemmiyyetinden olan bevl iki ∂arb üzere olur:
∞arb-ı evvel budur ki bevlin «urûcu ¡usretli olmakla …alîlen «urûc eder
ve ek&er bevl me&ânede müctemi¡ olur ve me&âneyi doldurup îlâm eyler
ya¡nî &i…ali √asebiyle me&ânede ağrı ve veca¡ √âdi& olur.
Ve ∂arb-ı &ânî budur ki bevl mütevâtiren ve ke&îren «urûc edip cevheriyye olan ru†ûbet bedeni ifnâ eder ve a¡∂âyı ta√lîl eder ve …uvâlara vehn
verir.
Ve «urûc-ı bevlin keyfiyyet √asebiyle olan ma∂arratı üç vech üzere olur:
Vech-i evvel budur ki o bevlde √iddet ve √arâret olup ve fu∂ûl-i §afrâviyye me&ânede bevl ile mün√adir olup me&âneyi i√râ… eder.
Ve vech-i &ânî budur ki o bevlde √umû∂at olur ve delâlet eder ki √âmi∂-i
le≠≠â¡ olan balπam me&âneye bevl ile nüzûl edip me&âneyi le≠¡ eylemiştir.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ve vech-i &âli& budur ki o bevle balπam-ı mâli√ mu«âla†a edip memerrini ve memerrinde olan ru†ûbâtı ta…†î¡ eylemiştir.
Ammâ o bevl ki onun menfa¡ati ve ma∂arratı olmaz, o dahi iki vech
üzere olur:
Vech-i evvel budur ki bedende †abî¡atın istifrâπına mu√tâc olduğu a«lâ†
ke&îre olmaz, ke≠âlik ten…ıye ve tel†îf ve i«râc etmekle bedenin ta†hîrine
†abî¡atı mu√vic olan cürâde dahi bedende mevcûd olmaz, binâen ¡aleyh
bevlin «urûcunun nef ¡-i †abî¡îsinden ziyâde bir menfa¡ati olmaz.
Ve vech-i &ânî budur ki «âric olan bevl ke&îr ve mütevâtir olmamakla bedenin ru†ûbet-i cevheriyyesini ifnâ eylemez ve o bevl «urûcunda ¡usret üzere
olmamakla me&ânede mü&a……ıl ve mûlim mevâdd müctemi¡ olmaz. Pes bu
mi&lli bevlin «urûcunda [nef ¡-i] †abî¡îden ziyâde nef ¡ yâ«ûd ma∂arrat olmaz.
¡Allâme‘nin İs√â… b. Süleymân-ı İsrâilî‘den na…l eylediği kelâm bu ma…âmda nihâyet buldu. Pes berâz delâilini beyân için mec¡ûle olan fa§l-ı
&âli&e ¡aşer tercümesine şürû¡ eyleyelim inşâallâhu ta¡âlâ.
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-Delâili’l-Berâzi
Bedenden @uhûr edip «ârice «urûc eden mevâddın küllîsine berâz ı†lâ…
olunur lâkin ¡örf-i e†ıbbâda esfelden mi¡â ve bağarsık †arî…inden «urûc
eden &üfle ve ru†ûbet-i sâireye berâz «â§§ kılındı.
Berâzın kemmiyyet ve mi…dârı ile istidlâl olunur, zîrâ berâz tenâvül olunan mütenâvelden yâ ke&îr olur veyâ«ûd …alîl olur veyâ«ûd müsâvî olur.331
Ve e†ıbbâdan olan elibbâya ma¡lûmdur ki berâzın ziyâde olduğu a«lâ†ın
ke&retinden ve berâzın …ılleti a«lâ†ın …ılletinden olur, zîrâ a«lâ† ke&îre
oldukta kebid ve mi¡dede olan keylûsu332 ma§§ eylemez ve o keylûs o mütenâvelde olan &üfl ile berâz †arî…ine mun§abb olup o &üfl mi…dâr-ı †abî¡îden
331 Erbâb-ı dânişe @âhirdir ki ¢ânûn’un bu kelâm ile murâdı mütenâvel olan †a¡âmın
…adr-i †abî¡î &üflüne berâz ya müsâvî olur veyâ«ûd ek&er olur veyâ«ûd e…all olur
demektir. Bu kelâmı ¡Allâme @âhirine √aml edip ¢ânûn’a ≠ikri âtî i¡tirâ∂ı îrâd
eyledi.
332 ∏ıdâ mi¡dede †ab« oldukta keşk gibi suyu ve la†îfi üzerinde ve &üflü altında olur.
Üzerinde olana keylûs derler, 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.
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ziyâde olur. Ammâ a«lâ† …alîle olsa kebid keylûsu ma§§-ı şedîd ile mi¡deden
ve em¡âdan ma§§ edip &üfl ile «urûc edecek ba¡∂ı ru†ûbeti dahi ce≠b eder ve
o vech ile &üfl vech-i mu¡tâddan …alîl olur.
Şey«‚in bu kelâmına ¡Allâme †a¡n ve redd edip der ki a«lâ†ın …ılleti
berâzın …ılletini îcâb eylemez ve bu reddini mu…addemâ îrâd eylediği †avîlü’≠-≠eyl kelâmına binâ eder. Lâkin îrâd eylediğimiz vech ¢ânûn’un kelâmını ta§√î√te vech-i vecîh ve …adr-i kâfîdir.
Ve mütenâvelden &üfl-i «âricin …ılleti, &üflün ek&eri a¡ver ve …ûlûn ve
lefâyif tesmiye olunan em¡âda i√tibâsından dahi olur ve bu i√tibâs √asebiyle berâzın …ılleti …ûlınca mebde™ ve mu…addime olur ve …uvve-i dâfi¡anın
∂a¡fına delâlet eder.
Berâzın kemmiyyeti √asebiyle istidlâl olunduğu gibi ke≠âlik …ıvâmı
√asebiyle dahi istidlâl olunur: Ammâ ra†b olan berâz gâhîce süddeye delâlet
eder ve gâhîce sû™-i ha∂ma delâlet eder ve ba¡∂ı kerre dahi cedâvil tesmiye
olunan damarların ∂a¡fına delâlet eder, zîrâ o damarlarda ∂a¡f oldukta a«lâ†ı
evride damarlarından ma§§ eylemez ve evride dahi verîd-i mâsârî…âdan ve
mâsârî…â dahi mi¡deden ma§§ eylemeyip keylûs mi¡deden &üflü ile ma¡an
em¡â †arî…inden mündefi¡a olup berâz o vech ile ra†b olur.
Ve baştan nezelâtın nüzûlüyle dahi berâz ra†b olur. Ve ra†b olan mütenâveli tenâvül ile dahi berâz ra†b olur. Ammâ berâz ra†b olup lüzûcetli olsa
ba¡∂ı kerre ≠evebâna delâlet eder. ±evebânî olan berâz-ı ra†bda netn ve kerîh
râyi√a olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi lezic olan berâz ra†b olan a«lâ†-ı rediyye-i
lezicenin ke&retinden √âdi& olur ve bu sebeb ile ra†b-ı lezic olan berâzda
netn ve râyi√a-i müstekrihe olmaz. Ve ba¡∂ı kerre dahi ra†b olan berâz
lezic-i ra†b olan aπdiye-i leziceyi çok tenâvül eylemekten √âdi& olur ve bu
delâlet o va…tte olur ki aπdiyeyi tenâvül eden kimsenin mizâcının √arâreti
ziyâde …uvvetli olup defe¡ât-ı tenâvülü arasına ha∂m-ı ceyyid ta«allül ve
tedâ«ül eylemeye.
Ve berâzın zebedi, şiddet-i √arâret √asebiyle &üfl πaleyân edip o √arâret
ru†ûbet-i &üflü ta§¡îd eylediğine delâlet eder veyâ«ûd riyâ√ın mu«âla†asına
delâlet eder.
Ve berâzın yübsü ta¡ab √asebiyle ru†ûbetin ta√allülüne delâlet eder
veyâ«ûd idrârın ke&reti √asebiyle berâzın ru†ûbeti bevl ile istifrâπ olundu-
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ğuna delâlet eder veyâ«ûd o kimsede √arâret-i nâriyyeye ya¡nî √arâret-i
πarîbe-i πayr-i πarîziyye olup berâzın ru†ûbetini o √arâretin nâriyyete
ya¡nî o √arâret ifnâ ve i¡dâm eylediğine delâlet eder veyâ«ûd mütenâvel
olan aπdiye yâbis olduğuna delâlet eder veyâ«ûd aπdiyenin em¡âda ve
bağırsaklarda †ûl-i mek&i √asebiyle ru†ûbetin ta√allülüne delâlet eder. Ve
aπdiyenin †ûl-i mek& ile ru†ûbeti ma√v olduğunu bâbında biz beyân eyleriz.
Kaçan yâbis-i §ulb olan berâz ru†ûbete mu«âla†a eylese ya¡nî berâzın
ba¡∂ısı yâbis-i §ulb ve ba¡∂ı â«eri ra†b ve leyyin olsa o berâz delâlet eder ki
o berâzı «urûcdan men¡ edici ru†ûbet içinde †ûl-i müddet o berâz mek& eylemiştir ve em¡âda dahi berâzın «urûcunu ta¡cîl eden mirâr bulunmamıştır.
Ve ru†ûbet ile yübûsetin mu«âla†a eylediği berâzda †ûl-i i√tibâs olmasa
ve mu«âla†a eden ru†ûbet-i em¡ânın ru†ûbeti olmasa o berâz-ı mu«teli†in
sebebi budur ki kebidden kebide …arîb olan bağarsıklara le≠≠â¡ olan fa∂l
ve mevâdd-ı §adîdî mun§abb olup o ru†ûbet-i le≠≠â¡a le≠¡i √asebiyle bağarsıklarda mevcûd olan fa∂l-ı yâbisi «urûca ta¡cîl edip o ru†ûbet ile imtizâc
edecek …adar zamân mürûr eylemeden o ru†ûbet-i [92b] le≠≠â¡a &üfl-i yâbisi
ma¡iyyet ile i«râc eylemiştir.
Ve berâzın levninde dahi istidlâl olunur. Berâzın levn-i †abî¡îsi a§fer-i
nârî olur lâkin nârî levn berâz-ı †abî¡îde «afîf olur.
Eger berâzda levn-i nârî şedîd ve ziyâde olur ise mirârın ke&retine delâlet eder.
Ve eger berâzın §ufreti nâriyyetten e…all olur ise ¡adem-i nu∂ca ve nehveye delâlet eder.
Ve berâzın levni beyâ∂ olur ise ba¡∂ı kerre o beyâ∂ mirârın ve §afrânın mecrâsında südde olduğundan olur ve bu sebebden berâzda olan levn-i
beyâ∂ yere…ânın √udû&una delâlet eder. Eger berâzda olan beyâ∂ …ay√î
olup o berâzda midde râyi√ası olur ise bâ†ında dübeyle olup ve o dübeyle
münfecire olduğuna ve deşildiğine delâlet eder.
Ve çok kerre vâ…i¡ olur ki de¡a ve sükûn mu¡tâdı olmayan §a√î√ kimseler
riyâ∂eti ve √areketi terk eyledikte onların meclis-i berâzında §adîdî ve middî
berâz çıkar ve o berâz-ı «âric o kimseyi ten…ıye eder ve fâsid «ıl†ını istifrâπ
edip «ıl†ı ma√mûd olur. Ve terk-i riyâ∂et √asebiyle o §a√î√ kimseye ¡ârı∂ olan
terehhül ve istir«â bevl bâbında ≠ikr eylediğimiz üzere o berâz ile zâil olur.
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Ve ma¡lûm ola ki berâzda cidden müfri† olan levn-i nârî çok kerre
emrâ∂ın zamân-ı intihâsında √âdi& olup nu∂ca delâlet eder ve çok kerre
dahi redâ™et-i √âle delâlet eder.
Berâz-ı esvedin bevl-i esvedin delâleti gibi delâleti olur ya¡nî i√tirâ…-ı
şedîde berâz-ı esvedin delâleti olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi mara∂-ı sevdâvîde
olup mevâdd-ı sevdâviyyenin nu∂cuna delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi
berâzı §âbiπ olan mütenâveli tenâvüle delâlet eder, sevdâyı istifrâπ eden
şarâbı şürbe dahi ba¡∂ı kerre delâlet eder. Ve bu vücûhlardan redî olan
ancak vech-i evveldir ya¡nî i√tirâ…a delâlet eden vechtir.
Sevdâ-i §ırf olan berâza mücerred berâzın levni ile istidlâl olunmaz eger
berâzda levn-i sevâd ile √umû∂at ve ekşilik dahi olur ise ve ¡ufû§at olur
ise. Ve o berâz ar∂a vu…û¡unda ar∂a πaleyân ¡ârı∂ olur ise o zamân berâzın
sevdâ-i §ırf olup redî olduğuna istidlâl olunur. Ar∂ı kaynatan sevdâ berâzda
redî olduğu gibi …ay™da dahi redî olur ya¡nî …ay™ ar∂ üzere vu…û¡unda ar∂ı
kaynatır ise o …ay™ dahi redî olur. Ve sevdâ-i §ırf olan …ay™ ve berâzın
«avâ§§ındandır ki onda berî… ve leme¡ân olur. Ve’l-√â§ıl «ıl†-ı sevdâvî-i §ırf
ek&er-i √âlde …âtil olur ya¡nî §ırf sevdâvî olan «ıl†ın «urûcu mu†la…an helâke
delîl olur o «urûc gerek ise berâz †arî…inden olsun ve gerek …ay™ ile olsun
Ammâ keymûs-ı esvedin ya¡nî sevdâ-i §ırftan mâ-¡adâ «ıl†-ı esvedin
«urûcu çok kerre menfa¡atli olur. Ve sevdâ-yı §ırf olan berâz-ı esved berâz-ı
esved-i keymûsî «ilâfı üzere olur, zîrâ bedenin i√tirâ…ı ve ru†ûbâtının zevâli
πâyete ve nihâyete bâliπ olmadıkça sevdâ-i §ırf berâz ve …ay™ ile «âric olmamakla sevdâ-i §ırfın «urûcu i√tirâ…-ı küllîye delâlet edip ziyâde redî olur.
Ammâ berâz-ı a«∂ar √arâret-i πarîziyyenin in†ıfâsına delâlet eder.
Berâz-ı kemid dahi berâz-ı a«∂ar gibi √arâret-i πarîziyyenin in†ıfâsına ve
sönmesine delâlet eder.
Ve berâzın hey™eti ile dahi istidlâl olunur ya¡nî berâz ba¡∂ı kerre zibl-i
ba…ar gibi müntefi« olup kabarır ve müte«al«il olur ve o müntefi« olan
berâz bedende rî√ olduğuna delâlet eder. Ve ba¡∂ı berâzda o intifâ« olmayıp
kaba ve müte«al«il olmaz belki ∂âmir ve mükteniz olur ve o berâz ¡adem-i
rî√e delâlet eder.
Ve berâzın va…tinden dahi istidlâl olunur. Kaçan berâz sür¡at edip
zamân-ı mu¡tâddan mu…addem «âric olsa delîl-i redî olur, zîrâ sür¡at ile
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…able-evânihi «urûc eden berâz mirârın ke&retine ve …uvve-i mâsikenin
∂a¡fına delâlet eder. Ve eger &üfl bağarsıklarda va…t-i mu¡tâddan ziyâde
mek& edip o vech ile berâzın «urûcu ba†î™ olur ise …uvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fına
ve em¡ânın bürûdetine ve ru†ûbetin ke&retine delâlet eder.
Ve berâzın §avtı riyâ√-ı nâfi«aya delâlet eder. Ve berâzın elvân-ı münkeresi ve …abî√ olan bed renkleri ve ke≠âlik mu«telifü’l-elvân olduğu redî
olur. Cüz™î emrâ∂ı beyân eylediğimiz kitâbda o berâzların redâ™ete delâletini taf§îl üzere beyân eyleriz.
Ve berâzın ef∂ali eczâsı müctemi¡a ve müteşâbihe olup yübûset üzere
olan eczâları mâiyyete kemâl-i i«tilâ† edip imtizâc-ı …avî ile mümtezic olan
berâzdır ki o i«tilâ† √asebiyle berâz ¡aselin koyuluğu gibi koyu ve &e«in olur
ve «urûcu sehl olur ve ma«recini o berâz le≠¡ eylemez, levni §ufrete olur
ve râyi√ası mu¡tedile olup şedîdü’r-râyi√a veyâ«ûd ¡adîmü’r-râyi√a olmaz,
be…âbı… ve …arâ…ırı333 olmaz ya¡nî envâ¡-ı §avttan biri olmaz ve bilâ-zebed
dahi olmaz ve «urûcu va…t-i mu¡tâdda olur ve o berâzın kemmiyyeti me™kûl
olan πıdânın kemmiyyetine …arîb olur.
Ve ma¡lûm ola ki berâzda olan istivâ ve melâset her bâr ma√mûd
olmaz, zîrâ ba¡∂ı kerre melâset ve istivâ berâzın her cüz™lerinde müşâbih
nu∂c-ı bâliπ olduğundan √âdi& olur ve gâhca dahi berâzda melâset ve istivâ
bedende müteşâbih i√tirâ… ve ≠evebân olduğundan √âdi& olur ve bu ikinci
vech ile olan melâset ve istivâ ¡alâmâtın şerrlisi olur.
Ve ma¡lûm ola ki …ıvâmı mu¡tedil olup ri……ate meyli olan berâz o zamân
ma√mûd olur ki o berâzda …arâ…ır ve riyâ√ olmayıp o berâzın «urûcu mun…a†ı¡ olmaya ya¡nî …alîlen …alîlen «urûc eylemeye. Ve eger berâz mun…a†ı¡
olup …alîlen …alîlen «urûc eder ise i√timâli olur ki o berâza §adîd mu«âli†
olup iz¡âc eder, &üflün tecemmu¡ edip cümleten «urûcdan berâzı men¡ eder.
Pes ¡urû…ta o §adîdin vücûduna ve ¡adem-i vücûduna delâlet eder ¡alâmât-ı
u«râya mürâca¡at olunup o ¡alâmetler ile berâz-ı mun…a†ı¡ın redî ve πayr-i
redî olduğu fehm olunur ve o ¡alâmetlerde bizim kelâmımız cüz™î kelâmlarda olur ve berâz ve bevl emrlerine ve sâirlere müte¡alli… olan fa∂l-ı beyân
ke≠âlik kelâm-ı cüz™îde olur.
333 ا כ ز
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el-FENNÜ’¿-¿ÂLİ¿Ü MİNE’L-KİTÂBİ’L-EVVELİ
MİNE’L-¢ÂNÛNİ KELÂMUN Fİ’T-TERBİYETİ334
VE TEDBÎRİ’L-MEŞÂYI»I TEŞTEMİLÜ ¡ALÂ-FA~LIN
VE »AMSETE TE¡ÂLÎM
el-Fa§lu’l-Müfredü Fî-Sebebi’§-~ı√√ati ve’l-Mara∂ı ve
∞arûreti’l-Mevti
¢ısmet-i evveliyye ile †ıbb iki cüz™e mün…asım olur, bir cüz™ü na@arî olur
ve cüz™-i â«eri ¡amelî olur. Ve bu cüz™lerin ikisi dahi ¡ilm ve na@ar olur ve
cüz™-i ¡ilmîden ¡amel cüz™ olmaz. Bu iki …ısm ¡ilm ve na@ar olmakta berâber
olurlar.
Lâkin cüz™-i na@arî o cüz™ olur ki ona ¡ilm †abîbin √în-i ¡amelde ¡amelini ta…viye eylemez belki o cüz™ ile ¡amelin teva……uf-ı …arîb ile teva……uf
eylediği re™y ve na@ar √â§ıl olur; o cüz™ün fâidesi ancak re™y ve na@ar olur,
me&elâ emr-i mizâcı ve a«lâ† ve ervâ√ ve …uvâyı ve ke≠âlik a§nâf-ı emrâ∂
ve a¡râ∂ ve esbâb emrlerini bilmek ile †abîbin √în-i ¡amelde re™yi …uvvet
bulmaz belki onları bilmek ile ancak na@ar ve ¡ilm √â§ıl olur, onun için o
cüz™e na@arî tesmiye olunur.
Ammâ ¡amelî isminin ma«§û§ olduğu cüz™ ¡amel ve tedbîrin keyfiyyetine ¡ilmi müfîd olur, zîrâ o cüz™ √âlet-i fülâniyyede §ı√√at ne keyfiyyete
√ıf@ olunur ve fülân mara∂ı olan bedene ne keyfiyyette mu¡âlece olunur
bi’l-cümle bu «u§û§ları †abîbe bildirip ta¡lîm eder ve bu ta¡lîm ile †abîbin
√în-i ¡amelde re™yi …avî olur ve ona binâen o cüz™e ¡amelî tesmiye olunur.
Elbette sen @ann ve √isbân eyleme ki cüz™-i ¡amelî ¡amele mübâşeret ve
nefs-i ¡amel olur belki cüz™-i ¡amelî o cüz™dür ki o cüz™de mübâşeretin ve
¡amelin ¡ilmi ta¡allüm olunur. Zamân-ı sâlifte bu «u§û§u sana ta¡rîf edip bildirdik ve fenn-i evvel ü &ânîde †ıbbdan küllî olan cüz™-i na@arîyi bi-fürû¡ihâ
beyân eyledik. Bâ…î kalan cüz™-i ¡amelînin iki …ısmına ¡ale’l-vechi’l-küllî
el-ân biz vekd335 ve …a§dımızı §arf eyleriz.
‰ıbbın cüz™-i ¡ilmîsi iki …ısma [93a] mün…asım olur:

334 “Terbiye”den murâd mevlûd ve mevlûd mi&llilerin tesviye-i umûrlarıdır.
335 “Vekd” …a§d ma¡nâsınadır; yu…âlu: ه
א
 وכ א وכ هKe≠â fi’ş-şer√i.
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Evvelkisi ebdân-ı §a√î√anın tedbîri √a……ında olan ¡ilmdir ya¡nî o ¡ilmdir ki §ı√√atin √ıf@ı ne gûne sebeb ve tedbîr ile olur onu bildirir, bu …ısm-ı
evvele ¡ilm-i √ıf@-ı §ı√√at derler.
Ve …ısm-ı &ânîsi ebdân-ı marî∂anın tedbîri ¡ilmidir ya¡nî marî∂ √âl-i
§ı√√atte ne keyfiyyette redd ve i¡âde olacağını bildirir ve bu cüz™üne ¡ilm-i
¡ilâc tesmiye olunur.
Ve biz bed™ edip √ıf@-ı §ı√√ati kelâm-ı mûcez ile beyân edip ketb ve
ta√rîr eyleriz. Ve biz deriz ki bizim ebdânımızın tekevvününe mebde™ iki
şey™ olur:
Evvelkisi erlerin menîsi olur. Ve erlerin menîsinde a§a√√-ı a…vâl budur
ki o menî fâ¡il ma…âmına …âim olur ya¡nî o menîde …uvve-i ¡â…ıde olur, nitekim cübnü ¡a…d eden infe«a ya¡nî peynir mâyesi olduğu gibi.
Ve ebdânımızın mebde™-i tekevvününün ikincisi hatunların menîsi ve
dem-i †am&ları336 ya¡nî √ay∂ kanları olur. Ve o menîde e§a√√ olan …avl budur
ki o menî mâdde menzilesinde olur ya¡nî fâ¡il olmaz belki erkeğin menîsinin
fi¡lini ve ¡a…dini …abûl edip mün¡a…id olur, nitekim infe«a süte karıştırılsa
süt infe«anın ¡a…dini …abûl edip mün¡a…id olur ve peynirin mâyesi fâ¡il olup
ve süt mâdde-i münfa¡ilesi olduğu gibi ke≠âlik erkeğin menîsi fâ¡il ve dişinin
menîsi münfâ¡il ve mâdde olur. Ve o iki menîler cemî¡an bedenden cüz™ olur.
Ve bu iki cevherler ya¡nî erkeğin ve dişinin menîsi ra†b ve seyyâl olmakta
berâber olurlar ya¡nî erkeğin menîsi yaş ve akıcı olduğu gibi dişinin menîsi
dahi yaş ve akıcı olur. Lâkin bu iki menîden her biri ¡anâ§ır-ı erba¡adan
mürekkeb olup hatunların menîsine su ve toprak ziyâde olur ve havâ ile
âteş erkeğin menîsinde ziyâde olur. Pes bu me≠kûrlardan lâzım gelir ki
ebdânımızın evvel-i in¡i…âd u tekevvününde mâddenin ra†b olması sebebiyle ru†ûbet üzere mün¡a…id ola ve sonra ar∂iyyette ve toprakta §alâbet ve
peklik olup ve âteşte in∂âc ve pişirmek …avli olmakla o iki ¡un§ur biri birine
mu¡în ve mü@âhir olup ru†ûbet üzere mün¡a…id olan bedenimizi ta§lîb edip
336 Şey«’in dem-i †am&ı mebde™den cüz™ kıldığının Allâhu a¡lem vechi vudur ki
…able-nef«i’r-rû√ nu†feye nefes-i nebâtiyye ifâ∂a olunup nebât her ne …adar ≠îrû√ değilse ar∂dan istiπdâ edip nemâsı olur ise ke≠âlik nu†fe dahi dem-i †am& ile
…able-istifâ∂ati’r-rû√ nâmiye olduğundan sonra o ma∂πadan eczâ-i a§liyye terkîb
olunmakla dem-i †am& mebde™den olmuş olur. ¡Allâme bu da…î…aya ta¡arru∂ eylemedi, zîrâ meşhûr budur ki eczâ-i a§liyye ancak nu†feden olur.
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pekiştireler ve pişireler. Lâkin ebdânımızın §alâbeti ve pekliği √acer ve
zücâc mi&lli katı eşyânın pekliği mertebesine ulaşmaz, zîrâ taş mi&lli mu√kem ve katı olan nesneler ta√allül eylemez ve eczâları eriyip zâile olmaz,
onun için onlar bedel mâ-yete√allele mu√tâc olmaz ve ta√allül √asebiyle
¡ârı∂ olan âfâttan emîn olurlar. Ammâ bizim bedenimiz ta√allül eder ve erir
ve ta√allül eden cüz™ler me™kûl olan e†¡imeden √â§ıl olan πıdâ ile tekevvün
edip bedel mâ-yete√allel √âdi& olur ve eriyen eczâlar yerine gelir.
Ve bizim ebdânımızın a√vâli ancak bu minvâl üzere olmakla ebdânımıza
iki nev¡ âfet ¡ârı∂ olmaktan ebdânımız «âlî olmazlar. Ve bu iki türlü âfetin
her birinin ikişer sebebi olur, biri dâ«ilden ya¡nî bedenin içinden olur ve â«er
sebebi bedenin «âricinden olur. Ve o iki âfetin biri bizim «il…atimizin mâddesi olan ru†ûbetin ta√allül edip fenâ bulması olur ve bu âfet tedrîcle i§âbet
eder ve azar azar ¡ârı∂ olur, def¡aten olmaz. Ve ikinci âfet o ru†ûbetin ta¡affün ve fesâdı ve √ayâta meded olmağa §alâ√iyyetten o ru†ûbetin taπayyürü
olur. Ve bu vech-i &ânînin me™âli vech-i evvele ¡âid ve râci¡ olur, zîrâ ta¡affün
evvelâ ru†ûbeti ifsâd eder ve o fesâd ile √ayâta meded olmağa §alâ√iyyetten
o ru†ûbet çıkmaz ve â«irü’l-emr o ru†ûbet ¡ufûnetin √arâretiyle mu√teri… olup
yanar ve ta√allül eder ve remâdiyyet-i yâbisesi ya¡nî kuru külü bâ…î kalıp
vech-i &ânînin dahi me™âli vech-i evvel gibi ta√allül olur lâkin vech-i evvelde
ru†ûbet §alâ√ı va…tinde ta√allül edip vech-i &ânîde ru†ûbet fesâdı zamânında
ta√allül etmekle o iki âfet başka başka nev¡ sayılır.
Ve bu âfetleren mâ-¡adâ ebdâna â«er vechlerden dahi âfet lâ√ı… olur,
me&elâ berd-i mücemmid ya¡nî dondurucu sovuk ile semm ya¡nî ağı ve
mühlik olan teferru…-ı itti§âl ile ve sâir mara∂lar ile dahi âfet ulaşır lâkin bu
ma…âmda bizim ba√&imiz √ıf@-ı §ı√√at olmakla evlâ ve a√râ olan budur ki
evvelâ ≠ikr eylediğimiz iki nev¡ âfete bu ma√allde biz i¡tibâr edip meded-i
√ayât olan ru†ûbeti ta√allül-i †abî¡îden ziyâde olan ta√allülden ve ru†ûbet-i
me≠kûreyi ta¡affün ve fesâddan mâni¡ olan nesnelerden ba√& eyleyeyüz.
Ve ≠ikr olunan iki âfetten her birinin ikişer sebebi olur, biri dâ«ilden ve
biri «âricden olur:
»âricden olan sebebleri o havâdır ki o havâ bedenin ru†ûbetini ta√lîl
edip eczâlarını eritir ve ifnâ eder veyâ«ûd o havâ ru†ûbeti ta¡affün ve ifsâd
eder.
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Dâ«ilden olan sebebleri bizim bedenimizde olup bedenimizin ru†ûbetini
ta√lîl ve ifnâ eden √arâret-i πarîziyye ile bedenimize ¡ârı∂ olan √arâret-i
πarîbe olur, o √arâret-i πarîbe me™kûl olan e†¡imeden ve πayri sebeblerden
dâ«il-i bedende tekevvün ve tevellüd edip …adr-i †abî¡î ta√allülden ziyâde
ru†ûbetimizi ta√lîl ve ifnâ ve ta¡fîn ve ifsâd eder.
±ikr olunan sebeblerin küllîsi bizim ru†ûbetimizi tecfîf edip bedenimizi
kurutmada biri birine mu¡în ve @ahîr olurlar belki bize evvel-i bülûπ ve
ibtidâ-i kemâlimizde ve işlerimizi görmeğe i…tidârımız zamânında cefâf-ı
ke&îr ¡ârı∂ olup ve o cefâf nihâyete ve πâyete varınca …adar bizde o cefâf
müstemirr ve dâim olur. Ve bu vechle olan cefâf ve kuruluk bizde emr-i
∂arûrî olur ve o cefâf bizden müfâra…at edip ayrılmaz, zîrâ biz evvel-i
emrimizde ibtidâ-i neş™imizde πâyet ru†ûbet üzere oluruz.
Ve vâcib olur ki bizde olan √arâret o ru†ûbete istîlâ eyleyip πâlib ola ve
istîlâsı √asebiyle o ru†ûbeti tedrîcle ifnâ eyleye, zîrâ √arâret πâlibe olmayıp
belki ru†ûbet πâlibe olsa o √arâret-i maπlûbe ru†ûbet-i πâlibe ile boğulur
ve söner ve √ayât zâile olup helâk olur. Pes √arâret πâlibe olmakla o ru†ûbette √arâret te™&îr edip dâimâ ru†ûbeti tedrîcle ifnâ ve bedeni tecfîf edip
kuru eder. Ve bedenin evvel-i «il…atinde ru†ûbeti ifrâ† üzere olmakla √arâretin o ru†ûbeti ifnâsı ile ru†ûbet i¡tidâle …arîb olur. Ve beden ru†ûbet ve
yübûsette √add-i i¡tidâle vardıkta √arâret ke’l-evvel …aviyye ve πâlibe olup
ve ru†ûbete no…§ân gelmekle i¡tidâl üzere olan cefâf √âli üzere bâ…î olmaz
belki o ru†ûbet eksilip no…§ân üzere olur ve √arâret fâ¡ile √âli üzere kalır.
Ve fâ¡il-i …avî …alîl ve no…§ân olan mâddede ve münfa¡ilde te™&îri ve ru†ûbeti ifnâsı ziyâde olup ru†ûbetin ke&reti zamânında olan kuruluktan ziyâde
bedene kuruluk √âdi& olur ve tecfîfin ziyâde olduğundan lâ-ma√âle tecfîf
√add-i i¡tidâli tecâvüz eder. O cefâf ve kuruluk bi-√asebi’t-tedrîc artmadan
ve ziyâde olmadan zâil olmaz √attâ ru†ûbât-ı beden bi’l-cümle ta√allül edip
ma√v olur. Ve ru†ûbât √arâret-i πarîziyyenin merkebi ve mev∂û¡u olmakla
ru†ûbetin fenâsı ve ma√v olması ile √arâret-i πarîziyye dahi ma√v olur ve
√arâret-i πarîziyye bi’l-¡ara∂ kendi nefsini ma√v etmiş olur, zîrâ √arâretin
işti¡âli mâdde-i √arâreti ya¡nî ru†ûbeti ifnâ eder ve mâddenin fenâsı ile √arâret dahi fenâ bulur.
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Bunun na@îri sirâc ve mi§bâ√ olur. Sirâc zeytin be…âsı ile bâ…î olur, kaçan
sirâcın işti¡âli ve teva……udu ile zeyte no…§ân ¡ârı∂ olup ve o no…§ân πâyete
bâliπ olup zeyt fenâ bulsa mâdde-i teva……ud fenâ bulmakla lâ-ma√âle sirâc
dahi fenâ bulur.
Ve cefâf her ne …adar bedende ziyâde olsa √arârete o ziyâde √asebiyle
no…§ân gelir ve √arârete fi¡lini icrâdan ¡acz √â§ıl olur √attâ ¡acz …alîlen
…alîlen ziyâde olarak πâyete erişir, zîrâ o tecfîf ru†ûbet i¡tidâli tecâvüz eyledikten sonra iki vech ile √âdi& olur:
Vech-i evvel budur ki √arâretin no…§ânı ile πıdâ no…§ân olup a¡∂ânın
πıdâdan sehmi …alîl olur.
Ve vech-i &ânî budur ki √arâretin ta√lîli ve ifnâsı √asebiyle [93b] ru†ûbet-i πarîziyye no…§ân üzere olup ru†ûbet-i πarîbe ziyâde olur, zîrâ ru†ûbet-i
πarîziyyenin azalmasından √arâret-i πarîziyye dahi azalır. Ve √arâret-i
πarîziyyenin azalmasından ru†ûbet-i πarîbe ziyâde olur, nitekim sirâcda iki
ru†ûbet olur, biri dühn ve bir â«eri su olur. Kaçan sirâc dühnü ifnâ eylese
dühnün no…§ânı mi…dâr sunun istîlâsı ziyâde olur ve sirâca o mi…dâr ∂a¡f
gelir, kaçan sirâc dühnü külliyyen ifnâ eylese su sirâca külliyyen istîlâ edip
sirâcı söndürür.
Ke≠âlik bedende dahi iki ru†ûbet olur: Biri ru†ûbet-i πarîziyye olur ki o
ru†ûbet-i πarîziyye sirâcın dühnü menzilinde olur. İkinci ru†ûbet-i πarîbe
olur, o ru†ûbet-i πarîbe dühn-i sirâcın ta√tında olan su menzilinde olur.
Kaçan √arâret-i πarîziyye …aviyye olsa ru†ûbet-i πarîbe bedeni ter†îb-i πarîb
ile ter†îb edip bedenin …ıvâmını izâle ve √arâret-i πarîziyyenin no…§ânını
îcâb eylemez ve √arâret-i πarîziyye …uvveti √asebiyle ru†ûbet-i πarîbenin
ma∂arratını def¡ eder. Ve √arârete ru†ûbet-i πarîziyyenin no…§ânı √asebiyle
∂a¡f geldikte o ∂a¡f mi…dârı ru†ûbet-i πarîbe istîlâ edip o istîlâ √asebiyle dahi
√arârete ∂a¡f gelir √attâ ru†ûbet-i πarîziyyeyi √arâret-i πarîziyye bi’l-cümle
ifnâ ve i¡dâm eyledikte ru†ûbet-i πarîbenin istîlâsı kemâle ulaşıp √arâret-i
πarîziyyeyi külliyyeten ma√v ve ifnâ eder.
Pes √arâret-i πarîziyyenin fenâsı ve no…§ânı iki vech ile olduğu @âhir olur:
Biri πıdânın bedene lu√û…unun …ılleti ve ¡ademi ile olur ve â«eri ru†ûbet-i
πarîbiyyenin istîlâsı ile olur. Ve ru†ûbet-i πarîziyye bi’l-cümle fenâ bulmakla
√arâret-i πarîziyye dahi cemî¡an fenâ bulup mevt-i †abî¡î √âdi& olur.
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Ve bu ta…rîrden @âhir olur ki ru†ûbet-i πarîziyye bâ…ıye oldukça
√ayât dahi bâ…ıye olup bi-†ab¡ihi mün√alle olmaz. Ve ru†ûbet-i πarîziyyenin fenâsı ile √ayât dahi fenâ bulur, onun için ru†ûbet-i πarîziyye
fenâsıyla √arâret ≠ikri sâbı… olan iki vechten fenâ bulur. Ve √arâretin
fenâsı √asebiyle bedel mâ-yete√allel √â§ıl olmayıp beden mün√all olup
√ayât fenâya erişir.
Ve ≠ihne lâyi√ olur ki ru†ûbet-i πarîziyyenin be…âsı ile √ayât bâ…ıye
olduğunun vechi budur ki bedende birkaç türlü √arâret-i πarîbe vü ¡ârı∂a
vardır: Birisi o √arârettir ki onun ¡âleme şümûlü vardır, şemsin ve havânın
√arâreti gibi. Ve ikincisi «il…at-i a§liyyesinde olan √arâretidir ya¡nî beden-i
insân dört cüz™den mürekkebdir ki ona ¡anâ§ır-ı erba¡a derler. O dört cüz™en
biri nârdır ve bedende olan cüz™-i nârînin √arâretidir ki ona √arâret-i us†u…
ussiyye derler, o √arâret √arâret-i πarîziyyenin πayridir lâkin «al…î ve cibillî
olmakla bu ma…âmda ondan πarîziyye ile ta¡bîr olundu, e§a√√-ı a…vâlde
πarîziyye başka √arârettir.337 Üçüncüsü bedenin √arekâtından √âdi& olan
√arârettir. Pes bu √arâretler bedeni ta√lîl eder. Ve ru†ûbet-i πarîziyye o
√arâretlerin ta√lîline mu…âvemet eder o vech ile ki o √arâretler ile πıdâ
münha∂ım olup bedel mâ-yete√allel √âdi& olmağa ru†ûbet-i πarîziyye sebeb
olur. Ve kaçan o √arâretler ru†ûbet-i πarîziyyeyi ifnâ eylese ve ru†ûbet-i
πarîziyye bi-külliyyetihâ fâniye olsa √ayât dahi fenâ bulur. Ve bu veche
na@ar ile ru†ûbet-i πarîziyyenin be…âsı ile √ayâtın be…âsı ve ru†ûbet-i
πarîziyyenin fenâsı ile √ayâtın fenâsı o √arâretler ile olur. Ve bu vech-i
§â√ib-i ¢ânûn redd edip der ki:
Ru†ûbet-i πarîziyyenin be…âsı müddetinde √ayâtın be…âsına sebeb ≠ikr
olunan √arâretler değildir, zîrâ o √arâretler ∂a¡îf olur ve dâimî olmazlar,
zîrâ şems ve havâ ve √areketin √arâretleri dâime olmazlar ve bedel mâ-yete√allel onlardan √âdi& ve √â§ıl olsa bedelin √u§ûlü ve √udû&u dâim olmaz
ve √ayât dahi bâ…ıye olmaz. Ve √arâret-i us†u…ussiyyenin …uvveti eczâ-i
bârideler ile münkesire olmakla o √arâret-i us†u…ussiyyenin dahi …ıvâmı
∂a¡îf olur ve onunla bedel mâ-yete√allel √âdi& olmaz.

337 Us†u…ussiyye ve πarîziyye Bu…râ† me≠hebi üzere başka başka √arâretlerdir,
Câlînûs katında ikisi bir √arârettir.
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Ve mu…addemâ biz beyân eyledik ki …uvve-i πâ≠iyenin πıdâda ta§arrufu
bir √add-i mu¡ayyene varınca …adar olur, o √adde vardıkta …uvvete ¡acz
√âdi& olup taπdiye-i beden eylemeğe …udreti olmaz.338
Ve †ıbbın iki §ınâ¡asından biri √ıf@-ı §ı√√at §ınâ¡asıdır lâkin o §ınâ¡at
mevtten emânı ve âfât-ı «âriciyyeden bedeni ta«lî§i muta∂ammın olmaz
ve bu §ınâ¡at ile her bedeni yüz yirmi yaşına ulaştırmak mümkin olmaz.
Ve beyne’n-nâs meşhûr olup mu†la…an ecel-i †abî¡î yüz yirmi senedir diye
şüyû¡ bulan kelâm ¡ale’l-ı†lâ…a §a√î√ olmaz, zîrâ e†ıbbâ …avli üzere ecel-i
†abî¡î mizâca göre olur, ba¡∂ı mizâcın ecel-i †abî¡îsi yüz yirmi sene olur
ve ba¡∂ı â«erlerin ziyâde olur veyâ«ûd no…§ân olur, her şa«§ kendi ecel-i
†abî¡îsini tecâvüz eylemek mümkin olmaz. Mu…te∂â-yı mizâcı √asebiyle
ecel-i †abî¡îsi yüz sene olan kimse √ıf@-ı §ı√√at §ınâ¡asına mürâ¡ât ile yüz
yirmi seneye bâliπ olmak mümkin olmaz belki bu √ıf@-ı §ı√√at §ınâ¡asında
münderic olan iki emrdir: Biri bedenden bi-külliyyetihâ ¡ufûneti def¡ ve
men¡dir. İkincisi nefs-i ru†ûbeti sür¡at-i ta√allülden √ıf@ ve √imâye edip
bedenin müddet-i †abî¡îsine bedeni î§âl eden …uvveti √ıf@ ve √imâyedir.
Pes bu iki emrin √u§ûlü §avâb ve doğru olan tedbîr ile olur, √asbe’l-imkân
bedel mâ-yete√alleli istibdâl için olan tedbîr ve ke≠âlik tecfîf-i †abî¡îden
ziyâde mûcib-i cefâf olan esbâb-ı mu¡accelenin istîlâsını men¡ ve def¡ için
olan tedbîr-i §avâb oldukta o emrler √â§ıl olur ve bedeni dâ«ilen ve «âricen
√arâret-i πarîbe istîlâsından √ıf@ ve √irâset etmekle ¡ufûnetten mu√arrez kılmakla dahi √â§ıl olur.
Ve bi’l-cümle ebdân ru†ûbet-i a§liyye ve √arâret-i a§liyyede mütesâvî
değillerdir belki ebdân ru†ûbet ü √arâret-i a§liyyelerde mu«telif olurlar,
ta√allül-i †abî¡î ile lâzım ve vâcib olan cefâfa mu…âvemette her bir bedenin
ru†ûbet-i a§liyye ve √arâret-i a§liyyelerinin bir √addi ve bir nihâyeti vardır
ki o √addi mizâcı i…ti∂â eder ve √arâret ü ru†ûbet-i πarîziyyeleri i…ti∂â eder
ve o √addi onlar tecâvüz eylemezler lâkin o √arâret ve ru†ûbet πâyetine
bülûπdan evvel o √arâret ve ru†ûbeti ta√lîl edip bedeni tecfîf eder ve esbâb-ı
mu¡ayyene √asebiyle ve â«er mühlik olan sebebler ile o √arâret ve ru†ûbet
zâil olup helâke mü™eddî olurlar.
338 ¢uvve-i πâ≠iyenin nihâyet-i ta§arrufu ecel-i †abî¡înin nihâyet-i va…tidir ki bilâd-ı
ma¡mûrede yüz yirmi sene olur.
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Ve nâstan çok kimse ≠âhib olurlar ki ru†ûbeti mu†la…an ta√lîl ve ifnâ ile
√âdi& olup √ulûl eden ecel ecel-i †abî¡î olur o ru†ûbeti ifnâ eden gerek √arâret-i πarîziyye olsun ve gerek ise sebeb-i â«er olsun.
Ve âcâl-i ¡ara∂iyye vü πayr-i †abî¡iyye ru†ûbet-i a§liyye zâil olmaksız
√âdi& olan helâktir. Pes ma…tûl olan kimsenin eceli iki …avle …ıyâsla ecel-i
¡ara∂î olur. Dı…… mara∂ı i§âbet edip ru†ûbeti zâil olmakla helâk olan şâbbın eceli …avl-i evvele na@ar ile ecel-i ¡ara∂î olur ve …avl-i &âniye na@ar ile
ecel-i †abî¡î olur.
Pes √ıf@-ı §ı√√at §ınâ¡ası beden-i insânı sinn-i †abî¡îye î§âl edip ulaştırır,
o §ınâ¡ate mürâ¡at edip ≠ikri sâbı… olan sitte-i ∂arûriyyeye ve mülâyimât-ı
†abî¡iyyeye mürâ¡ât √asebiyle. Ve bu vech ile olan √ıf@-ı §ı√√ate iki …uvvet
mü™ekkele olurlar ve e†ıbbâ o iki …uvvete √idmet ederler. O iki …uvvetin
birisi …uvvet-i †abî¡iyye ve birisi …uvvet-i √ayvâniyyedir. ¢uvvet-i †abî¡iyyeden murâd …uvvet-i πâ≠iyedir ki o …uvvet ile bedenden ta√allül edip zâil
olan cüz™lerin bedeli tekevvün eder, zîrâ bedenin cevheri mâiyyet ve ar∂iyyete mâil olur ve lâ-ma√âle bu cüz™ler ta√allülden «âlî olmazlar. Ve …uvve-i
√ayvâniyyeden murâd …uvve-i nâbı∂a olur ve bu nab∂ ile ervâ√a ervâ√ın
ta√allülü mi…dârı bedel √âdi& olur,339 zîrâ ervâ√ın cevheri havâî ve nârî
olur ve bu iki …uvvetten …uvve-i nâbı∂anın §ı√√ate mü™ekkel olduğunun
vechi @âhir olur.340 Ammâ …uvve-i muπayyirenin ya¡nî …uvve-i πâ≠iyenin
√ıf@-ı §ı√√ate mü™ekkel olduğunun vechi budur ki πıdâ ya¡nî a«lâ† muπtedîye ve a¡∂âya bi’l-fi¡l müşâbih değildir ve bi’l-fi¡l a¡∂âya müşâbih olmayan
nesne a¡∂âdan cüz™ olup mâ-yete√allele bedel olmak mümkin değildir, pes
…uvve-i muπayyire vü πâ≠iye πıdâyı taπyîr ve §ûret-i ru†ûbeti §ûret-i ¡u∂viyyete [94a] isti√âle eylemek için «al… olunup √ıf@-ı §ı√√atin medârı olan
bedel mâ-yete√alleli ta√§îl …uvve-i muπayyire-i πâ≠iyeye tefvî∂ olundu. Ve
…uvve-i muπayyire-i πâ≠iye için biraz âlât ve mecârî «al… olundu ki fi’l√a…î…a o âlât πâ≠iyeye «idmet eden …uvve-i câ≠ibe ve …uvve-i dâfi¡a ve
339 Ervâ√tan ta√allül eden eczâya havânın bedel olması Câlînûs me≠hebidir. Ve
e§a√√-ı a…vâlde ervâ√ le†âfet-i i«tilâ†tan tekevvün eder ve havâ ancak …albi tervî√
eder ve bu me≠heb-i …avîye na@ar ile ¢ânûn’un kelâmı müsâma√aya mebnî olur.
340 Vech-i @âhir budur ki rû√-ı şer¡î ile rû√-ı †ıbbî arasında mülâzeme vardır ve rû√-ı
†ıbbdan ta√allül eden eczâ için bedel olmasa serî¡an rû√ fenâ bulup beden «arâb
olur.
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…uvve-i mâsike ve …uvve-i hâ∂ımenin mev∂û¡u olur. Ve âlâttan murâd lîf-i
†avîl ve lîf-i ¡arî∂ ve lîf-i müverreb olur.
Ve biz deriz ki §ı√√atte milâk-i emr ya¡nî √ıf@-ı §ı√√atte lâzım olan
nesneleri bi’l-cümle câmi¡ olan eşyâ nev¡-i beşerin ¡ale’l-¡umûm √ayâtına
medâr olan sebebleri ta¡dîl edip ifrâ† ve tefrî†ten mâni¡ olan nesnelerdir. Ve
ta¡dîli lâzım olan nesneler ≠ikri mürûr eylediği üzere her ne …adar ke&îr ise
lâkin içlerinden bu yedi emrlerin ta¡dîline §arf-ı ¡inâyet ve be≠l-i himmet
ziyâde olur, o yedi nesne mizâcı ta¡dîl ve fu∂ûlü ten…ıye ve bedenin terkîbini √ıf@ ve istinşâ… olunan havâyı ı§lâ√ ve giydiği &iyâbı ı§lâ√ ve bedeniyye
ve nefsâniyye olan √arekâtı ta¡dîl olur. Ve nevm ve ya…a@a √arekâtta dâ«ildir, ≠ikri sitte-i ∂arûriyyede beyân olunduğu üzere nevm sükûna ve ya…a@a
√arekâta müşâbih olmak √asebiyle. Ve ta¡dîl-i √arekete sükûn lâzım gelmekle mu§arra√an sükûn ≠ikr olunmadı. Evâil-i kitâbda ≠ikr ve beyân eylediklerimizden sana ma¡lûm olur ki i¡tidâl ve §ı√√atin √add-i vâ√idi olmaz ve
va…t-i vâ√idde her bir mizâc mu¡tedil ve §a√î√ olmaz belki o va…t-i vâ√idde
gâhca §a√î√-i mu¡tedil gâhca πayr-i §a√î√ ve πayr-i mu¡tedil olur.
Pes bize lâzım olur ki §ı√√at ve i¡tidâlin zevâli ma@ınne olan va…tlerde
√ıf@-ı §ı√√at ve i¡tidâl tedbîrlerini ta¡lîm ve beyân eyleyevüz ve biz o tedbîrlerden mizâcı πâyet-i i¡tidâl ile mu¡tedil olan mevlûdun tedbîrini ta¡lîme
bed™ eyleriz.

et-Talîmü’l-Evvelü Mine’t-Terbiyeti Teştemilü
¡Alâ-Erba¡ati Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Tedbîri’l-Mevlûdi Kemâ Yûledü
İlâ En Yenhe∂a341
Gebe hatunların tedbîrini ve √amli ve doğmağa …arîb olan gebelerin tedbîrini biz e…âvîl-i cüz™iyyelerde beyân eyleriz.
Ammâ mizâcı mu¡tedil olup henüz doğan mevlûdun tedbîri budur:
Fu∂alâdan bir cemâ¡at derler ki vâcib olan budur ki bed™ olunup henüz
doğan mevlûdun evvelâ göbeği dört parmak mi…dârı yukarıdan …a†¡ olunup
341 Ya¡nî fa§l-ı evvel henüz doğan mevlûdun kendi kendiye …ıyâma …udreti olunca
…adar müddette olan tedbîrini beyânda olur.
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kesile ve pâk †âhir yünden bir fetîl-i la†îf itti«â≠ olunup o mevlûdun göbeği
bağlana ya¡nî mevlûda elem vermeyecek …adar o yünden bükülen fetîl la†îf
ve yumuşak olup fetîl ile mevlûdun göbeği bağlana ve onun üzerine dühn-i
zeyt ile ıslatılmış bir «ır…a konula. Ve …a†¡-ı sürre edenlere ya¡nî mevlûdun
göbeğin kesen …âbileye ya¡nî ebeye emr olunur ki ¡urû…-ı §ufr342 ve dem-i
a«aveyn ya¡nî iki kardaş kanı ve anzerût ve kemmûn ve üşne ya¡nî mîşe
yosunu ve mürr-i §âfî işbu altı nev¡ edviyeyi alıp cümlesini bir veznde ve
berâber kıldıktan sonra o edviyeyi sa√… edip döğe ve mevlûdun kesilmiş
göbeği üzerine ≠err edip saça. Ve mevlûdun göbeğin kesen …âbileye yine
vâcib olur ki ¡acele ve sür¡at edip o mevlûdu temlî√ edip bedenini tuzlu su
ile tuzlaya velâkin o suyun tuzu …alîl ola.
Ve ba¡∂ı nüsa«-ı ¢ânûn’da “mil√-i …alîl” bedeline “mil√-i ra…î…” vâ…i¡
olmuştur. ¡Allâme der ki iki nüs«anın dahi vech-i §a√î√i vardır. Ve tuzlu su
ile o mevlûdu tuzlamağın fâidesi budur ki o vech ile tuzlanmakla mevlûdun
beşeresi ve @âhir-i bedeni ta§allüb edip pekişir ve cildesi ya¡nî derisi …avî
olur. ¡Allâme der ki eger mevlûd erkek olur ise ≠ikr olunan su ile ziyâde tuzlanır, zîrâ erin beşeresi …avî olmak lâzımdır, ammâ mevlûd dişi olur ise o
su ile tuzlamak erkekten …alîl olur, zîrâ dişilerden yumuşak olmak ma†lûbdur, onlara §alâbetin lüzûmu olmaz. Ve mevlûdu bu vech üzere tuzladıktan
sonra kundağa bağlamak gerektir tâ ki o tuz te™&îr edip πara∂ √â§ıl ola ve
o tuz içinde müddet-i mek&i bir gün ve bir gece olmak ta…dîr olundu. İntehâ
kelâmu’l-¡Allâme.
Ve tuzların ziyâde a§la√ ve evlâsı o tuzdur ki o tuza şâdenec ve …us† ve
summâ… ve √ulbe ve sa¡ter işbu beş nev¡ devâ karışa. Ve o mevlûdun ağzı
ve burnu tuzlanmaz, o tuzlu su ağzına ve burnuna id«âl olunmaz.
Ve mevlûdun bedenini tuzlu su ile ta§lîb edip pekiştirmeği i«tiyâr eylediğimiz onun içindir ki mevlûd evvel-i vilâdetinde ve henüz doğduğunda
bedenine mülâ…î olup değen her nesneden elem çeker ve müte™e≠≠î olur ve
mevlûdun beşeresine ulaşan her şey™ mevlûda «uşûnetli ve bürûdetli olur
342 “¡Urû…-ı §ufr” kürküm dedikleri devâdır ki ~în ve Hind ve ◊abeşe bilâdlarından
gelir, mizâcı &âniyede √ârr-ı yâbistir, «â§§ıyeti …alb ve mi¡de ve kebidi ta…viye
eder ve süddelerini teftî√ eder eklen ve şürben; πayri menfa¡ati dahi ¡Allâme‘nin
şer√inde me≠kûrdur.

Tahbîzü’l-Mathûn

ya¡nî katı ve sovuk dokunur, zîrâ o mevlûdun beşeresi πâyet ra…î… ve ince
ve yumuşak olur ve √arâreti dahi keskin ve ziyâde olur, binâen ¡aleyh o
mevlûda değen ve ulaşan her nesne o mevlûda sovuk ve katı ve «uşûnetli
olur. Ammâ o mevlûdun bedeninde ve beşeresinde vesa« ve kîr ve ru†ûbet
ve yaşlık ziyâde olup tekrâren ≠ikr olunan tuzlu su ile mevlûdu tuzlamağa
mu√tâc olur isek tekrâren yine tuzlarız.
Ve mevlûd tuzlanıp bir mi…dâr müddet mürûrundan sonra mâ-ı fâtir ve
ılıcak su ile o mevlûdu πasl edip yıkarız ve mevlûdun burun deliklerini
tırnakları kesilmiş parmaklar ile ten…ıye edip vesa«ını pâklarız ve gözlerine
dühn-i zeytten bir şey™ damlatırız ve dübürüne kiçi parmak ile daπdaπa edip
dürteriz dübürü münfeti« olup açılsın için. Ve o mevlûda berd i§âbetinden
o mevlûd ziyâde mu√âfa@a olunur.
O mevlûd doğduğu günden üç gün mürûr edip ve ba¡∂ı nüs«aya göre
dört gün mürûr edip mevlûdun göbeği düştükte §avâb olan ya¡nî lâyı… ve
vâcib olan budur ki göbeğin üzerine remâd-ı §adef ile veyâ«ûd ¡ur…ûb-ı343
¡iclin remâdı ve külü veyâ«ûd re§â§-ı mu√ra… ile bu üç remâdın biri tamâmen sa√… olunduktan sonra şarâb ile «al† olu[nup mevlûdun] göbeğine
≠erûr kılına. “¡Ur…ûb-ı ¡icl dâbbenin kıç ayağında olan rükbe ve diz menzilinde olan kemiktir.
Kaçan mevlûdu kundağa koyup bağlamak murâd olunsa vâcib olur ki o
mevlûdun ebesi evvelâ ve ibtidâen rıf… ike mevlûdun a¡∂âsını mes√ eyleye
ve parmaklarının e†râfı ile lu†f ile πamz ve mes√ eyleyip mevlûdun ¡arî∂ ve
enli olacak a¡∂âsını enli ve ¡arî∂ eyleye ve ince olacak ¡u∂vu ince eyleye
ve mevlûdun a¡∂âsını cemî¡an eşkâlinin a√sen şekli üzere kıla ve üzerine
olup bu vech ile mevlûdu mes√e ve eşkâlinden şekl-i √asen üzere kılmağa
tevellî edip tekrâr-be-tekrâr ve defe¡ât-ı ke&îre ile mevlûdu mes√ eyleye. Ve
√arîr gibi yumuşak bir nesne ile mevlûdun gözlerine mes√ etmeğe müdâvemet eyleye. Ve me&ânesine πamz eyle[ye], bevlin me&âneden infi§âl ve
müfâra…atı sehl olsun için.
Ve bunlardan sonra mevlûdun iki ellerini ferş edip aça ve kollarını dizleri üzere il§â… edip ulaştıra ve başına ¡imâme ve destâr sara veyâ«ûd sargılı
343 Ve insânda olan ¡ur…ûb insânın ¡a…ibi ve tabanı üzerinde bir πalî@ sinirdir. ¢âle
fi’l-¢âmûs: ــא
ـ ا כـ ـ
ـ ـ ق ـ ا ــאن و ـ ا ا ـ ـ ر ــא
ا ـ ب ـ
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ve mühendem …alansuve gibi ta…yeyi başına giydire, bârid olmayıp mu¡tedilü’l-havâ olan bir beytte ve odada tenvîm edip uyuta. Ve vâcib olur ki o
mevlûdun odasında …avî şu¡â¡-ı şems olmayıp bulunduğu mi…dâr mevlûdun
odası @ılla ve @ulmete ya¡nî karanlığa mâil ola.
Ve o mevlûdun uyuduğu beşikte başı †arafı sâir cesedinin ma√allinden
¡âlî ola. Ve beşiğinde mevlûdun ¡unu…unun ve eli ve ayağı gibi †araflarının ve bel kemiklerinin ve bi’l-cümle a¡∂âlarından bir ¡u∂vun mültevî olup
bükülmesinden i√tirâz eyleyeler.
Ve vâcib olur ki o mevlûdu πasl eyyâm-ı §ayfta √arâret ve bürûdette
mu¡tedil olan ılıcak su ile ola. Ve kış günlerinde mevlûdu le≠¡ ve i√râ…
eylemeyecek mi…dârı √arârete mâil su ile πasl olunur. Ve mevlûdu πasle
ziyâde §âli√ olan va…t mevlûd nevm-i †avîlden ve uzun uykudan uyandıktan sonra olan va…ttir. Ve mevlûdu günde bir kerre [94b] veyâ«ûd iki kerre
πasl eylemek câiz olur. Ve vâcib olur ki eyyâm-ı §ayfta mevlûda ta¡ahhüd
eden …âbile hatunlar mâ-ı mu¡tedil ile mevlûdu πasl eyledikten sonra fütûra
mâil ya¡nî mâ-ı evvelden √arâreti e…all su ile πasl eyleye lâkin iki su arasında √arâretin tefâvütü …alîl olup √arârette mu¡tedil olan sudan mevlûdu
mâ-ı fâtire na…l tedrîc √asebiyle ola. Ammâ va…t-i şitâda mâ-ı mu¡tedilden
ayrılmazlar belki meclûdu tes«în edip ısıtacak …adar suyu ıssı edip o su ile
πasl ederler, mâ-ı fâtire na…l eylemezler ve mu¡tedil sudan ayrılmazlar.
Ve mevlûdun §ımâ«ı √în-i πaslde §avn ve √imâye olunur ya¡nî kulak
deliğine su girmekten √a≠er olunur. Ve mevlûdu πasl eden …âbileler mevlûdu yıkadıklarında bu vech ile a«≠ edip dutarlar ya¡nî o …âbile sağ eliyle
mevlûdu a«≠ edip sol kolu üzerine kılar ve i¡timâdı mevlûdun §adrına olur
ya¡nî mevlûdun göğsünü …âbile sol kolu üzere kılar ve mevlûdun karnına
ve arkasına i¡timâddan ve dayanmaktan i√tirâz eder. Ve πasli zamânında
…âbile sa¡y ve ictihâd edip çalışa ki √attâ …âbilenin iki elinin râ√aları ve elinin içleri mevlûdun arkasına gelip mevlûdun başı …âbilenin ayağı üzere ola
ve bu vech üzere mevlûdu …âbilenin kılması lu†f ile ve rıf… ile ola.
¡Allâme der ki mevlûdu bu vech ile a«≠ etmekle √în-i πaslde kulağına su
girmekten mevlûd emîn ola.
Ve bu vech üzere mevlûdu yıkayıp πasl eyledikten sonra bir «ır…a-i
nâ¡ime ile ya¡nî yumuşak bir &evb ile o mevlûdun suyu a«≠ olunur ve rıf… ile
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mes√ olunup silinir. Ve evvelen karnı üzere ı∂câ¡ olunup yatırılır ve sonra
arkası üzerine yatırılır. Ve bu ı∂câ¡larda rıf… ile mevlûdu mes√ ve πamz
edip şekli üzere kılmaktan zâile olmazlar. Sonra o mevlûd bir sargı içinde
mevlûdun her ¡u∂vu ma√alline redd olunup bağlanır ve mevlûdun burnuna
¡a≠b ve tatlı dühn-i zeyt ta…†îr olunur ve damlatılır, zîrâ burnuna damlatılan
zeyt mevlûdun †aba…ât-ı ¡aynını πasl eder ve kîrlerini giderip ta†hîr eder.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Tedbîri’r-Re∂â¡ı ve’n-Na…li
Bu fa§l-ı &ânî mevlûdu emzirmek ve sütten kesmek beyânında olur.
Ammâ mevlûdu emzirip ve süt ile πıdâlandırmağın keyfiyyetinin beyânı
budur ki vâcib olur ki mümkin oldukça mevlûdu anası sütü ile ir∂â¡ eyleyeler, zîrâ o mevlûdun ana ra√iminde iken πıdâsı anasının †am&ı ve √ay∂
kanı idi ve anasının sütü dem-i †am&tan isti√âle etmekle anasının sütü ana
ra√iminde olan πıdâsına ziyâde müşâbih olur ve mevlûd me™lûf olduğu
πıdâyı ziyâde …abûl edip intifâ¡ı ziyâde olur √attâ mücerrebe-i §a√î√a ile
mücerrebdir ki mevlûdun anası memesinde olan √alemeyi mevlûd ilti…âm
edip ağzına almak ile mevlûda î≠â eden nesnelerin î≠âsı cidden def¡ olur ve
nef¡i ¡a@îm olur.
Ve vâcib olur ki günde iki def¡a veyâ«ûd üç def¡a mevlûdu emzirmek
ile iktifâ oluna. Ve vâcib olur ki mevlûdun evâil-i ir∂â¡ı ke&îr olmaya ya¡nî
mevlûd süte me™lûf olunca …adar azar azar ir∂â¡ oluna, zîrâ me™lûf olmadan
çok emzirilse leben-i ke&îr mevlûdun mi¡desine &a…îl gelip sû™-i ha∂m ve
sû™-i istimrâya mü™eddî olur.
Ve müste√abb olur ki evvel-i emrde ya¡nî mevlûdun anası nifâstan kurtulup mizâcı müsta…îm ve §a√î√ olunca …adar o mevlûdu anasının πayrisi
ve dâyesi ir∂â¡ eyleye.
Ve ecved ve evlâ olur ki emzirmeğe bed™ olunup başlanmazdan evvel
mevlûda bal yalatıp ba¡dehu emzireler. Ve vâcib olur ki her §abâ√ mevlûdu
emziren mür∂i¡anın sütü iki kerre veyâ«ûd üç kerre sağılıp ba¡dehu mevlûdun ağzına verile «u§û§an mür∂i¡anın sütü redî olup ma¡yûb ola, o süt vech-i
meşrû√ üzere √alb olunmak ziyâde lâzım olur. Ve mür∂i¡anın sütü redî ve
√arâfetli olur ise o mür∂i¡aya lâyı… olan budur ki mevlûdu ¡ale’r-rî… emzirmeye ya¡nî o mür∂i¡a bir πıdâ ile taπaddî eylemeden aç karnına emzirmeye.
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Ve bu ≠ikr eylediğimiz nesnelere mürâ¡ât ile ma¡an iki nesneye dahi
mürâ¡ât eylemek vâcib olur: O iki nesnenin biri mevlûdu lu†f ile ve rıf… ile
ta√rîk olur, beşiğini ve salıncağını ta√rîk etmekledir. Ve ikincisi mûsi…î
ve el√ân-ı √asene olur, nitekim §ıbyânı uyutmak için ¡âdet bunun üzerine
cârîdir, §avt-ı √asen ile ve naπamât ile terennüm ederek §ıbyânı tenvîm edip
uyuturlar. Ve bu ta√rîk ve terennüm ile mevlûdun mizâcı …avî olur ve e≠âsı
def¡olur.344
Ve mevlûdun ta√rîki …abûl edip râ√at eylemesi ve uyuması mi…dârı ile
o mevlûdun bedeninin riyâ∂eti …abûle teheyyü™ ve isti¡dâdının mi…dârına
istidlâl olunur. Eger mevlûd mi…dâr-ı …alîl ta√rîk ile e≠âsı mündefi¡ olup
râ√at eder ise o mevlûdun bedeni riyâ∂eti ve √areketi …abûle ziyâde ve
müteheyyi™ olur. Ve ke≠âlik mûsî…î ve naπme ve el√ânı …abûl ile mevlûdun
nefsinin riyâ∂eti …abûle olan isti¡dâdının mi…dârına istidlâl olunur. Eger
mevlûd mi…dâr-ı …alîl mûsi…î ile râ√at edip o mevlûdu î≠â eden keyfiyyât-ı
nefsâniyye gidip ve zâil olur ise o mevlûdun mûsi…îyi …abûle teheyyü™ ve
isti¡dâdı ziyâde olduğuna istidlâl olunur.
Eger mevlûdun anası ∂a¡îfe olup veyâ«ûd anasının sütü fâsid olup
veyâ«ûd anası tereffüh §â√ibesi olmakla meşa……at-i ir∂â¡ı irtikâb eylemez
ise bu mâni¡ler √asebiyle o mevlûda bir mür∂i¡a ve mevlûdu emzirmeğe
dâye itti«â≠ olunur o şurû† üzere ki gelecek zamânda biz va§f edeceğimiz
ev§âf ile o dâye mutta§ıf ola. Ve bizim va§f edeceğimiz ev§âfın ba¡∂ısı
mür∂i¡anın ve dâyenin sinnine ve müddet-i ¡ömrüne müte¡alli… olur ve ba¡∂ı
ev§âfı dahi dâyenin se√anesine, arık ve semiz olmasına müte¡alli… olur ve
ba¡∂ısı dahi a«lâ…ına ve ba¡∂ısı memesinin hey™etine ve şekline ve ba¡∂ısı o
dâyenin sütü keyfiyyetine ve ba¡∂ısı o dâyenin dâyesi olduğu mevlûdu ir∂â¡ı
zamânıyla o süte sebeb olan √amli dâyenin va∂¡ eylediği zamânın arasında
olan zamân-ı mütevassı†a müte¡alli… olur ve ke≠âlik o dâyenin doğurduğu
mevlûdun cinsine ya¡nî erkekliğine ve dişiliğine müte¡alli… ev§âf olur.
Ve bu ≠ikr edeceğimiz ev§âf ile mev§ûfe olan dâyeye i§âbet olunup
o dâye mevlûdu ir∂â¡a ve emzirmeğe ta¡yîn olunur ise o dâyenin πıdâsı
ceyyid ve lâyı…ı üzere ya¡nî o dâye ≠ikri âtî πıdâlar ile taπdiye olunur, o
344 Bu ta…rîrden @âhir olur ki ta√rîk †ıflın bedeninin e≠âsını def¡ eder ve mûsi…î ile
keyfiyyât-ı nefsâniyye √asebiyle olan e≠âsı mündefi¡a olur.
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πıdâlar bunlardır: √ın†a ve «anderûs ya¡nî bir nev¡ buğday ki arpa ile √ın†a
beyninde mütevassı† olur ve arpa gibi kabuğu olmaz ve etmeği buğdaydan
beyâ∂ olur, İfrenc ve Rûm diyârlarında çok bulunur ve kuzu ve oğlak etleri
ve ¡ufûnetli ve §alâbetli olmayan balık etleri ve marul ve bundu… ve bâdâm
dahi dâyeye muvâfı… πıdâ olur. Dâyeye …ıyâsla bu…ûl ve sebzenin şerrlisi
su teresi ve «ardal ve bâdrûc olur, zîrâ bu me≠kûrlar lebeni ve sütü ifsâd
ederler ve lebeni ifsâdda na¡nâ¡ın …uvveti ziyâde olur.
¡Allâme ziyâde beyân edip der ki lebene mu∂ırr bu…ûlden olur hilyevn ve
ma…denûs ki ona fu†râsâliyûn dahi derler ve dahi süte nâfi¡ olur. Semek-i
ra∂râ∂î ya¡nî kaya balığı ve &eniyy ve √avlî olan ya¡nî bir senelik olan
koyun ve keçi etleri ve semiz tavuk ve bıldırcın ve piliç ki §ay√aya başlamış
ola. Ve bu lu√ûmun emrâ…ı ve çorbası mu†abba«ından ve kebâbından enfa¡
olur. Ve nîm-birişt yumurtanın sarısı ve mu««u el†af-ı aπdiyeden olur ve
dâyelere ziyâde nâfi¡ olur. Ve lift ya¡nî şalπam dahi πıdâ-i ma√mûd olur.
Ve fevâkihten nâfi¡ olan tuffâ√-ı Fet√î345 ve sefercel ya¡nî ayva ve tatlı enâr
ve üzüm ve incir ve pişkin mevz ve fustu… olur. Ve o dâyeye her §abâ√ …albi
ta…viye ve tefrî√ eden şarâb-ı √ummâ∂ ve şarâb-ı nîlûfer ve meybih-i sâ≠eci
ya¡nî yalnız ayvadan itti«â≠ olunan şerbeti, lisân-ı &evr [95a] suyu ve mâ-ı
«ilâf346 mi&lli müferri√ sular ile sa…y edeler ve suvaralar veyâ«ûd §abâ√la
≠ikr olunan sular ile sükker-i ebya∂ sa…y edeler. Ve o dâyenin uykusu ve
yediği †a¡âm mi¡denin ağzından mi¡deye vu§ûl ve in√idârından sonra ola.
Ve o dâye evvelâ sağ cânibine yata ve sonra soluna yatıp ba¡dehu yine
sağ cânibine yata. Ve döşeğinin melmesi nâ¡im ve yumuşak ola. Ve o dâyenin giydiği &iyâb eyyâm-ı §ayfta ince ve §a…îl ya¡nî parlak ve düz ve perdâ«lı
ola yâ kettân veyâ«ûd ibrîsem ola. Ve kış eyyâmında dâyenin &iyâbı penbeden mütte«a≠ ve veberden mütte«a≠ ya¡nî tiftik yünden ma§nû¡ &iyâb ve semmûr mi&lli ferveler ve kürkler ola. Ve o dâyenin mizâcına muvâfı… meskende
o dâye iskân oluna. Mesâkinin a§la√ının ≠ikri mürûr edip taf§îl olundu.
Ammâ dâyenin uykusunun ve uyanık olmasının zamânı beyânı budur
ki dâye gecenin evvelinde ve gecenin â«irinde uyanık olmak lâzım olur.
345 Fet√üddîn nâmında bir melik o nev¡ tuffâ√ın aşını ◊aleb’e na…l edip ◊aleb’de
çoğalmakla onun ismine nisbet ile tuffâ√-ı Fet√î diye meşhûr oldu.
346 “Mâ-ı «ilâf” söğüt ağacı çiçeğinden itti«â≠ olunan sudur.
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Evvel-i leylde uyanık olmasıyla akşam yediği †a¡âm mi¡de ağzından mi¡de
dibine nüzûl eder ve mün√adir olur ve gecenin â«irinde uyanık olmasıyla
uykuda cem¡ olup biriken fa∂lalar …a∂â-i √âcet mi&lli nesneler ile def ¡ olur.
Ve gecenin evâsı†ında ve ortasında uyur ve o uyku ile ha∂m-ı †a¡âm ve
istimrâ √â§ıl olur.
Ve o dâye riyâ∂et edip √areket etmekle emr olunur, gündüzün evvelinde
ve â«irinde √areket eder ve o √areket ile bedeninde cem¡ olan fa∂la def ¡
olup ta√allül eder. Ve o riyâ∂etten sonra isti√mâm eder. Ve gündüzün ortalarında sâkine olur, riyâ∂et için √areket eylemez.
Ve bu me≠kûrların cümlesine ri¡âyet eyledikten sonra vâcib olur ki dâye
to«meden ve imtilâdan ve bir def ¡a me™kûlü olan †a¡âm ha∂m olmazdan
mu…addem †a¡âm yeyip id«âlü’†-†a¡âm ¡ale’†-†a¡âmdan ictinâb eyleye. Ve
πa∂ab ve hemm ve feza¡dan ve √ay∂ı idrâr eder nesnelerden ve ekşi ve tuzlu
ve √arâfetli nesneler yemekten ictinâb eyleye. Bu ma…âma gelince cümlesi
¡Allâme’nin ziyâdâtıdır.
Ve biz mür∂i¡anın şar∂ını ve ir∂â¡a muvâfı… olan ev§âfını ≠ikr edip
evvelâ sinni ve ¡ömrü cihetinden va§flarını dahi beyân eyleriz ve biz deriz
ki a√sen ve lâyı… olan budur ki dâye itti«â≠ olunan hatun yirmi yaş ile otuz
yaş arasında ola, zîrâ dâyenin bu sinni sinn-i şebâb ve tâzeliği sinni olup
ziyâde …uvveti zamânı olur.
Ammâ dâyenin se√anesi ve terkîbinin şar†ı budur ki dâyenin levni gökçek ve güzel ola ve boynu …avî ola ve §adrı ya¡nî göğsü geniş ola, ¡a∂alâtı
büyük ve la√mı …avî ve mu√kem ola, gevşek ve sa«îf olmaya. Simende ve
hüzâlde ya¡nî semizlikte ve arıklıkta mütevassı†a ola, ne pek semiz ve ne
pek arık ola ve la√mı şa√mına πâlib ola.
Ammâ dâyenin «ul…u ve «ûyu cihetinden şar†ı budur ki o dâye √asenü’l-a«lâ… ve ma√mûdu’l-«ı§âl ola, rediyye olan infi¡âlât-ı nefsâniyyesi
ba†î™ ola, πa∂ab ve πamm ve cübn gibi keyfiyyât-ı nefsâniyyeler kendisini
geç a«≠ eyleye, daralmaya ve korkmaya ve geçmişe te™essüf ve gelecek
nesneler için tefekkür eylemeye ve tasalanmaya, zîrâ bu me≠kûrların küllîsi
dâyenin mizâcını ifsâd eder ve dâyenin fesâd-ı mizâcı mevlûda sirâyet edip
mevlûdun mizâcı dahi fâsid olur. ~â√ib-i ¢ânûn ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi
der ki bu sebebden Resûl §allallâhu ¡aleyhi ve sellem mecnûneyi @ı¡r ve
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dâye itti«â≠ından nehy eyledi. Ve sû™-ı mizâcı olan dâyenin ma∂arrat-ı
sâbı…asından mâ-¡adâ bir πayr ma∂arratı dahi budur ki o seyyi™u’l-«ul… olan
dâyenin mevlûdun umûrunu tesviyeye ¡inâyeti …alîl olur ve müdârât eylemez, o cihetten mevlûdu terbiyesi mu«telle ve müşevveşe olur.
Ammâ dâyenin memesi hey™etinin beyânı budur ki dâyenin memeleri
büyük ve mükteniz ya¡nî sıkı olmak gerektir ve büyüklüğü ile müster«î
olmayıp …ıvâmı …avî olmak lâzımdır lâkin ziyâde büyük olmak vâcib ve
lâyı… değildir. Ve vâcibdir ki memeleri lîn ve §alâbette ya¡nî katılıkta ve
yumuşaklıkta mu¡tedil ola, ziyâde katı ve ziyâde yumuşak olmaya.
Ammâ dâyenin sütünün keyfiyyeti o sütün …ıvâmı mu¡tedil ola ya¡nî
ziyâde ra…î… veyâ«ûd ziyâde πalî@ olmayıp πıl@at ve ri……atte mu¡tedil ola.
Ve sütün mi…dârı dahi mu¡tedil ola, …ıllet ve ke&rette mütevassı† olmak
√asebiyle. Ve sütün levni beyâ∂a mâil ola, kümûdeti olmaya ve yeşile ve
sarıya ve kırmızıya meyli olmaya. Ve hoş kokusu ola, √umû∂atı ve ¡ufû§atı
olmaya; †a¡mı √alâvete mâil ola, †a¡mında dahi melâ√at ve merâret ve
√umû∂at olmaya ve olduğu mi…dâr o sütte ke&ret ola. Ve o sütün eczâsı
müteşâbih ola ya¡nî o sütün cemî¡an eczâsı bu ev§âf ile mev§ûf ola, eczâlarda i«tilâf olmaya. Ve bu ev§âf ile mev§ûfe olan süt lâ-ma√âle ra…î… ve
seyyâl olmaz ya¡nî ince ve akıcı olmaz ve o sütte cübniyyet olup ya¡nî o süt
peynir gibi olup cidden πalî@ olmaz ve eczâlarında dahi i«tilâf olmaz ve
rıπvesi dahi ke&îr olmaz ya¡nî köpüğü ziyâde olmaz. Ve sütün …ıvâmı bu
vech ile tecribe olunup bilinir ki o süt tırnak üzere ta…†îr olunur, eger …a†re
tırnak üzere seyelân edip akarsa o sütün …ıvâmı ra…î…tir; eger tırnak üzere
inci dânesi gibi bir †arafa meyl edip tırnak üzere mek& ederse ve münbası†
olup «ârice akmaz ise sütün …ıvâmı πalî@ ve katı olur. ~â√ib-i ¢ânûn bu
ma√allde icmâl eyledi.
¡Allâme o icmâli taf§îl edip der ki tırnak üzere inci dânesi gibi vu…ûf ve
mek& eden sütün vu…ûfu şedîd ve meyli …avî olmayıp o sütte lüzûcet dahi
olmaz ise o sütün …ıvâmı ri……at ve πıl@atte mu¡tedil olur; eger o sütün vu…ûfu
…avî olup ve lüzûceti dahi olur ise o sütün …ıvâmının πıl@ati πâlib olur.
Ve sütün ri……at ve πıl@ati ve i¡tidâli vech-i &ânî ile dahi bilinir, o vech-i
&ânî budur ki o süt bir şîşe içine konulup ve içine bir mi…dâr mürr-i §âfî
katılıp parmak ile o süt karıştırılır ve bu ¡amel ile sütte olan cübniyyet
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mâiyyetten müfârı… olup ayrılır. Eger cübniyyeti ve peynirliği olan eczâ
eczâ-i mâiyyetten ziyâde olur ise o süt πalî@ olur, eger mâiyyeti ziyâde olur
ise o sütün …ıvâmı ra…î… olur, eger iki cüz™ berâber olur ise o süt mu¡tedilü’l-…ıvâm olur. Ma√mûd olan süt cübniyyeti mâiyyete berâber olup …ıvâmı
mu¡tedil olan süt olur.
¡Allâme sütün …ıvâmını imti√ânda üçüncü bir †arî… ≠ikr edip der ki
imti√ânı murâd olunan süt bir şîşe içine ta…†îr olunup bir gün ve bir gece
o süt şîşe içinde terk olunur ve o terk ile o sütün cübniyyeti mâiyyetten
müfâri… olup ayrılır ve eger cübniyyeti olan eczâ mâiyyeti olan eczâdan
ek&er olur ise o sütün …ıvâmı πalî@ ve &e«in olur ve eger e…all olup mâiyyet
ek&er olur ise o sütün …ıvâmı ra…î… olur ve eger o iki cüz™ler berâber olurlar
ise o sütün …ıvâmı mu¡tedil ve ma√mûd olur.
Ve yine ¡Allâme der ki §â√ib-i ¢ânûn mu…addemâ ta¡dâd edip ve icmâlen ir∂â¡ın şurû†u cihâtından ¡add edip saydığı nesnelerin üç ¡adedini terk
edip bu ma…âmda taf§îlinde beyân eylemedi ve bize vâcib oldu ki o cihetlerden olan şar†ları dahi ≠ikr edip beyân eyleyeyüz:
O cihetlerin evvelkisi mür∂i¡anın √amlinin müddetidir. Vâcib olur ki
mür∂i¡anın ve dâyenin sütüne sebeb olan √amlin müddeti müddet-i †abî¡î
ola ve mür∂i¡a o √amli müddet-i †abî¡îsi olan dokuz aya bülûπunda va∂¡
etmiş [95b] [ola. Dokuz aydan e…allde veyâ«ûd ek&erde √amlini va∂¡ etmiş]
olsa o va∂¡ sütün fesâdına delâlet eder. Ke≠âlik √amlin va∂¡ is…â†-ı cenîn
†arî…i ile olmaya ve o mür∂i¡anın is…â†-ı cenîn eylemek mu¡tâdı dahi olmaya.
Cenîni düşürmek mu¡tâdı olan hatun ittifâ… √asebiyle bir kerre cenînini
düşürmese ve müddet-i †abî¡î olan dokuz ayda √amlini va∂¡ eylese o hatunu
cenînini düşürmediği def ¡ada dâye itti«â≠ etmek lâyı… olmaz, zîrâ is…ât-ı
cenîn mu¡tâdı olduğu sütünün fesâdına delâlet eder, o def ¡a-i vâ√idede
müddet-i †abî¡îde cenîni va∂ eylediği ile sütün §alâ√a isti√âlesine istidlâl
olunmaz.
Ve terk olunan şurû†-ı cihâtın ikincisi o dâyenin va∂¡-ı √amli zamânı ile
dâyesi olduğu mevlûdu emzirdiği zamânın arasında olan müddettir. O müddet bir buçuk ay veyâ«ûd iki ay olmak lâyı… olur ya¡nî o hatun dâye itti«â≠
olunur ki o hatunun sütüne sebeb olan √amlini va∂¡ eyleyeli bir buçuk ay
veyâ«ûd iki ay mürûr eylemiş ola; √amlini henüz va∂¡ eyleyip ≠ikr olunan
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müddet mürûr eylemeyen veyâ«ûd ≠ikr olunan müddetten ziyâde va…t mürûr
eden hatun dâye itti«â≠ olunmaz sütünde «alel olduğu √asebiyle.
Şurû†-ı me≠kûrenin cihât-ı metrûkesinin üçüncüsü dâyenin mevlûdunun
cinsi olur. Lâyı… olur ki o dâyenin sütüne sebeb olan veled erkek ola veyâ«ûd
o dâyenin erkek doğurmak mu¡tâdı ola. O süte sebeb olan veledi dişi olsa
lâkin mu…addemâ doğurdukları erkek olup erkek doğurmak mu¡tâdı olsa o
dâyenin dişi doğurduğu veled √asebiyle olan sütünde fesâd olmaz. İntehâ
kelâmu’l-¡Allâme.
Ve şurû†-ı me≠kûreyi câmi¡a olmayan süt ile mevlûdu emzirmeğe √âcet
mess eylese ve o süt ile mevlûdu taπdiyeye mu∂†arr kalınsa o sütü mevlûdu
emzirmekten iki vech ile tedbîr olunur, o iki tedbîrin birisi sa…yda tedbîr
olur, ikinci tedbîr mür∂i¡aya ve dâyeye tedbîr olur.
Ammâ sa…yda olan tedbîr budur ki o dâyenin sütü πalî@ olup ve sütün
râyi√ası dahi kerîhe olur ise o süt √alb olunur ve bir kâse içine sağılır. O
kâse havâdâr bir ma√alle va∂¡ olunur râyi√a-i kerîhe zâile olsun [için] ba¡dehu sa…y olunur.
¡Allâme der ki sa…yda bu mi…dâr tedbîr ile iktifâ olunmaz belki lâyı… olur
ki o dâyenin lebenini ta†yîb edici πıdâ ile o dâye taπdiye olunur ve onun
πıdâsına dâr-ı §înî ve ma§†akî katılır.
Yine ¡Allâme der ki o dâyeye lisân-ı &evr suyu ve nîlûfer suyu ve gül suyu
ve «ilâf suyu mi&lli miyâ√-ı müferri√a ile ma«lû† ve memzûc şarâb-ı rey√ânî
ba¡∂ı ev…âtta sa…y olunur ve onun mi…dârına ve mezcine ve va…t-i isti¡mâline mürâ¡ât olunur. Ve ba¡∂ı va…tte o suya …alîlen za¡ferân dahi katılır ise
sütü tan@îf edip tefrî√te ziyâde eblaπ ve ecved olur. Ve o dâye râyi√a-i kerîhesi olan soğan ve sarımsak ve turp gibi πıdâlar yemekten men¡ olunur. Ve
bu tedbîrleri ile o sütün râyi√ası zâile olmaz ise o dâyenin πıdâsı bu vech
ile ı§lâ√ olunup o dâyeye bedeninde olan ¡ufûnetli mâddeleri istifrâπ eder
devâlar verilir ve o devâlar verildiği günde o mevlûdu emzirmekten dâye
men¡ olunur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve eger dâyenin sütünde √arâret ziyâde olur ise o süt mevlûda
¡ale’r-rî… sa…y olunmamak vâcib olur.
Ve ¢ânûn’da ≠ikri sâbık olan iki teddbîrin ikincisi mür∂i¡aya olan mu¡âlece olur. Eger mür∂i¡anın ve dâyenin sütü πalî@ olursa müla††ıfât ile ma†bû«
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olan sikencebîn-i büzûrî sa…y olunur. O müla††ıfât bunlardır: fûtenec, zûfâ,
sa¡ter-i cebelî, √âşâ ve bu mi&llilerdir ve o dâye †ırrî« mi&lli πıdâlar ile taπdiye olunur. “‰ırrî«“ bir nev¡ balıktır ki §aπîr ve …a§îr olur ve bir sere †ûlü
olur, Ercis …urbünde bu√ayre-i A«lâ†’tan §ayd olunup tuzlanır ve kurutulur
ve e†râf-ı bilâda na…l olunur ve ¡atî…i ecved olur. Ve o dâyenin πıdâsında
…alîlen turp dahi kılınır. Ve o dâyeye emr olunur ki mâ-ı √ârr ile ma«lû†
sikencebîn içip …ay™ ve istifrâπ eyleye. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “sikencebîn-i
√ârr” vâ…i¡ olmuştur. Ve o …ay™ ve istifrâπ √ammâmda olmak evlâdır. Ve o
dâye riyâ∂et-i mu¡tedileyi te¡â†î edip işleye ya¡nî gâh bîgâh √areket-i mu¡tedile mi&lli ile riyâ∂et ede.
Eger o dâyenin mizâcı √ârr olur ise o dâyeye sikencebîn ile şarâb-ı ra…î…
sa…y oluna gerek biri birine «al† olunup sa…y olunsun ve gerek ise başka
başka sa…y olunsun. Eger o dâyenin lebeni ri……ate mâile ise o dâye terfîh
olunup riyâ∂etten men¡ olunur ve dem-i πalî@ tevlîd eden πıdâlar ile taπdiye
olunur. Ve eger o dâye √ummâ gibi ve südde «avf olunması gibi mâni¡
olmaz ise ona şarâb-ı √ulv ve ¡a§îr-i ¡ineb sa…y olunur ve ziyâde uyku ile o
dâyeye emr olunur.
Ve eger dâyenin sütü …alîl ise o …ıllet-i lebenin sebebinde te™emmül ve
tefekkür olunur, o …ıllete sebeb olan sû™-i mizâc-ı √ârr mıdır yâ«ûd bârid
midir bilinir. Ve √ârr ise o sû™-i mizâc-ı √ârr dâyenin cemî¡-i bedeninde
mi olur veyâ«ûd o sû™-i mizâc-ı √ârr yalnız memede mi olur sû™-i mizâc
ba√&inde ≠ikr olunan ¡alâmetler ile ve memelerin melmesi √asebiyle bilinir. Eger delîl delâlet edip o dâyede sû™-i mizâc-ı √ârr olduğu ma¡lûm olur
ise keşk-i şa¡îr ve ısfanâ« mi&lli πıdâlar ile o dâye taπdiye olunur. Eger
o dâyede berd-i mizâc veyâ«ûd südde veyâ«ûd …uvve-i câ≠ibenin ∂a¡fına
delâlet eder delîl mevcûd ise onun πıdâsında √arârete mâil ve la†îf olan
nesne ziyâde kılınır ve o dâyenin memeleri altına me√âcim konulur, ammâ
o me√âcimi va∂¡da ¡unf olmamak lâzımdır belki rıf… ile va∂¡ olunur. Ve
bezr-i cizr ya¡nî havuç to«umu ve havucun kendi dahi menfa¡at-i şedîde ile
…ıllet-i lebende menfa¡ati olup sütü çoğaltır.
Ve eger sütün …ılletine sebeb o dâyenin πıdâsı …alîl olduğu √asebiyle
olur ise o dâye şa¡îr ve nu«âle ve √ubûbdan itti«â≠ olunan √asv ve bulamaç

Tahbîzü’l-Mathûn

ile taπdiye olunur. Ve sütü …alîl olan o dâyeye semn-i ba…ar ile şarâb-ı §ırf347
nâfi¡ olur. Ve vâcib olur ki o dâyenin √asvına ve πıdâ-i sâiresine râziyâne
kökü ve râziyâne to«umu ve durak otu ve şûnîz ya¡nî çörek otu «al† olunup
katıla.
Ve e†ıbbâ dediler ki √ayvânın memelerini içine mevcûd olan süt ile
ma¡an yemek bu bâbda ya¡nî sütü ziyâde kılmakta ziyâde menfa¡ati olur
ve şânı ¡a@îmdir ve bi’l-müşâkele veyâ«ûd bi’l-«â§ıyye te™&îri ziyâde olur
«u§û§an ki koyun ve keçi memesi ola. Ve memeyi a«≠ın †arî…i budur ki o
memeler sütüyle ma¡an √ayvândan a«≠ olunur ve cildesi soyulur ve sütü
çıkıp dağılmasın için memenin †arafı bağlanır ve …ıdra ya¡nî tencereye
konulur gerek yalnuz ve gerek ≠ikr olunan nesneler ile veyâ«ûd πayri ile
†ab« olunur, ke≠â fî-şer√i‘l-¡Allâme.
Ve yine tek&îr-i lebende mücerrebdir ki ara∂a dedikleri böcekten veyâ«ûd
kurutulmuş soğulcan böceğinden bir dirhem a«≠ olunur ve mâ-ı şa¡îr ile
birkaç gün mütevâlîyeten isti¡mâl olunur ve bunun πâyet nef¡i ziyâde olur.
“Soğulcan” dedikleri böcek cümlenin ma¡lûmudur, Arabca ona “«arâ†în”
derler, ammâ “ara∂a” rânın fet√i ile bir nev¡ §aπîr böcektir ki kendi ebya∂
ve başı a§fer olur, ağaçları ekl eder. Na@m-ı celîlde “Felemmâ …a∂aynâ
¡aleyhi’l-mevte mâ dellehüm ¡alâ-mevtihi illâ dâbbetü’l-ar∂ı te™külü minse™etehu”348 âyet-i kerîmesinde me≠kûre olan dâbbetü’l-ar∂dan murâd bu
böcektir demişlerdir. Ve rânın fet√i ile “dâbbetü’l-ara∂a” dahi …ırâ™et
olunmuştur. Ve ke≠âlik semek-i mâli√in ru™ûsu ve başı durak otu suyunda
†ab« olunup selâ…asını isti¡mâl πâyet nâfi¡ olur.
347 İslâm’dan olan e†ıbbâ “Filân mara∂ın mu¡âlecesinde filân şarâb tenâvül olunur”
dedikleri lâ-ma√âle te™vîle mu√tâcdır «u§û§an ki “∂arûret-i √ıf@-ı §ı√√at için isti¡mâl eylesin” diye emr etmek ziyâde te™vîle mu√tâcdır. Te™vîli budur ki †abâyi¡-i eşyâ ve müfredât ve mürekkebâtı isti«râc eden e†ıbbânın zamânları ta√rîm-i
«amrdan mu…addem olup her nev¡ mizâcda mevcûd ve müşterek olan eşribede
«amrın a§nâfından hangi §ınf mevcûd ise o §ınf o mizâca ¡alem gibi olup “mara∂-ı filânîde şarab-ı filânî isti¡mâl olunur” dediklerinden murâdları o şarâbın
mizâcında olanlar isti¡mâl olunur demek olur. Ve e†ıbbânın müte™a««irleri o
mizâc-ı ma«§û§ları ta¡yîne ve va§fa …âdir olmamakla o mizâcı a§nâf-ı şarâbdan
birer §ınf ile ≠ikr ederler ve murâdları şarâbın nefsi değildir belki o mizâcda olan
tenâvülü meşrû¡ eşribelerdir.
348 Sebe™, 34/14.
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Bu devâ dahi tek&îr-i leben eden devâlardan olur: Bir vu…ıyye ya¡nî on
dirhem sığır yağı a«≠ olunur, üzerine şarâb-ı §ırf §abb olunup sa…y olunur
veyâ«ûd susam [96a] †a√n olunup ve öğütülüp şarâbla «al† olunur sonra
ta§fiye olunup sa…y olunur. Ve dühn-i nârdînin dibine çöken ve rüsûb eden
&üflü ve tortu zeyt ve leben-i etân ya¡nî eşek sütüyle iki memelerine ∂ımâd
olunur.
¡Allâme, İbn Bay†âr‘a ¡azv edip der ki “nârdîn” laf@-ı Yûnânî‘dir ve
“nârdîn” mu†la…an ≠ikr olunsa ancak murâd sünbül-i Hindî olur, ammâ
mu…ayyeden “nârdîn-i …alî†î” diye ≠ikr olunsa sünbül-i A…lî†î ya¡nî sünbül-i Rûmî murâd olunur. Ve nârdîn mu…ayyeden â«er devâlara dahi ı†lâ…
olunur lâkin bu ma…âmda mu†la…an ≠ikr olunmakla murâd sünbül-i Hindî
olur. İntehâ.
Veyâ«ûd bir vu…ıyye bâdincânın içi ve vasa†ı a«≠ olunup su içinde
†ab« olup meslû… olduktan sonra o meslû… şarâb ile «al† olunup ve el [ile]
karıştırılıp mers olunduktan sonra o memrûs sa…y olunur veyâ«ûd nu«âle ve
turp şarâbda kaynatılıp sa…y olunur veyâ«ûd üç vu…ıyye durak otu to«umu
ve √ande…û…â to«umu ve kürrâ& to«umu her birinden birer dirhem, ra†be ve
√ulbe to«umlarının her birinden ikişer vu…ıyye ya¡nî yirmişer dirhem a«≠
olunup râziyâne ¡u§âresi ve ¡asel ve semn ile «al† olunduktan sonra içirilir.
Mesî√î der ki bu terkîbleri Şey«-i Re™îs bi’l-«â§§a sütü ziyâde eylemek
üzere ≠ikr eyledi lâkin bunlardan biri beni i¡câb eylemez ya¡nî katımda
birisi dahi ma…bûl ve müsellem değildir. İntehâ.
Ve kaçan süt ke&îr olup ke&reti √asebiyle o mür∂i¡ayı müte™e≠≠iye eylese
ve süt dahi ke&reti √asebiyle mu√te…an ve mu√tebes olup mütekâ&if olmakla
fâsid olsa o süt ta…lîl-i πıdâ ya¡nî az †a¡âm yemek ve †a¡âmdan πıdâiyyeti az
olan nesneleri yemek ile ten…î§ olunup azaltılır.
Ve sütü çok olan dâyenin göğsüne kemmûn ve sirke ile ∂ımâd olunur
veyâ«ûd †în-i √urr349 ve sirke ile §adrına ∂ımâd olunur veyâ«ûd sirke ile
kaynatılmış mercimek ile §adrı ∂ımâd olunur. Ve ta…lîl-i leben için tenâvül
349 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 …aymûliyâya †în-i √urr ı†lâ… ederler ve
bu ı†lâ… ı§†ılâ√-ı ∂a¡îftir. Ve ba¡∂ı kerre dahi zencâr gibi bir †în Seyyirân ar∂ından
gelir, o gelen †îne dahi ı†lâ… ederler. İntehâ. Bu ma…âmda eşher-i ma¡ânî olan
ma¡nâ-yı evvel murâd olunur ve “√urr” √ânın ∂ammı iledir.
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olunan edviyenin üzerine tuzlu su içirilir. Ke≠âlik na¡nâyı çok isti¡mâl eylemek sütü azaltır lâkin memelerini çok delk edip ovmak sütü ziyâde eder.
Ve râyi√a-i kerîhesi ve kötü kokusu olan süt mu¡âlece olunup o süt
§â√ibesine şarâb-ı rey√ânî sa…y olunur ve râyi√a-i †ayyibesi olan aπdiye ve
e†¡ime i†¡âm olunur.
Ve ir∂â¡ ile dâyenin √amlini va∂¡ın müddetleri arasında olan müddetten
me™«û≠ olan tedbîr budur ki o müddet-i me≠kûre bir buçuk şehr veyâ«ûd iki
şehr ola, o süt vilâdete …arîb veyâ«ûd ziyâde ba¡îd olmaya ve dâyenin kendi
veledi erkek ola ve dâye o mevlûdunu müddet-i tabî¡îde ya¡nî dokuzuncu
ayda doğurmuş ola ve o mevlûdun «urûcu is…â† †arî…i ile olmaya ve o dâyenin is…â†-ı cenîn eylemek mu¡tâdı olmaya.
Ve vâcib olur ki o dâyeye riyâ∂et-i mu¡tedile ve √areket ile emr oluna
ve keymûsu √asen olan πıdâlar ile o dâye taπdiye oluna ve o dâyeye cimâ¡
olunmaya, zîrâ cimâ¡ dem-i †am&ı ta√rîk edip sütün râyi√asını taπyîr eder ve
sütün mi…dârını az eder. Ve ba¡∂ı kerre olur ki cimâ¡dan gebe kalıp gebeliği
emzirdiği mevlûda ve kendi √amline ikisine ma¡an mu∂ırr olur. Ammâ mürte∂i¡ ya¡nî süt emen mevlûdun ∂ararı o vechle olur ki demin la†îfi cenîne ve
√amle πıdâ olur ve πalî@i süte isti√âle edip sütün …ıvâmı πalî@ olur. Ammâ
cenînin ve √amlin ta∂arruru ra∂î¡ mevlûd memeleri ma§§ edip sordukça bir
mi…dâr demin la†îfi süte isti√âle eyler ve cenînin πıdâsı …alîl olur.
Ve vâcib olur ki mevlûdu her def¡a emzirdikçe evvelâ sütten bir mi…dâr
sağılıp isâle oluna ve akıtıla ba¡dehu emzirile «u§û§an her gün evvel emzirişte ≠ikr olunan √alb ve isâleye ziyâde ri¡âyet oluna. Ve memeleri πamz
edip ovmak ile mevlûda i¡ânet oluna, zîrâ o πamz ile süt dürûra ve seyelâna
müsta¡idd olup mevlûdun ednâ ma§§ı ve sorması ile süt akıp cereyân eder,
ammâ πamz olunmasa ziyâde ma§§a mu√tâc olup mevlûdun √al…ı ve boğazı
âlâtını ve †a¡âm ve şarâbı mecrâsı olan merîsini îlâm eder ve şiddet-i ma§§
merîyi ve âlâtı tecfîf edip kurutur. Ve …able’l-ir∂â¡ o mevlûda bir mi…dâr ¡asel il¡â… olunup yalatılsa menfa¡ati olur. Eger o yalatılan ¡asele bir
mi…dâr şarâb mezc olunsa ¢ânûn §â√ibinin re™yi üzere §avâb olur. Ve lâyık
değildir ki def¡aten mevlûda leben-i ke&îr emzirile belki §avâb olan defe¡ât-ı
mütevâliye ile …alîlen …alîlen emzirilir, zîrâ bir def¡ada mevlûdu doyuracak
mi…dâr sütü ir∂â¡ eylemek ba¡∂ı kerre temeddüdü îcâb eder, mi¡desi gerilir
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veyâ«ûd nef«a îcâb eder ve riyâ√ının ke&retini ve bevlinin beyâ∂ olmasını
îcâb eder.
Ve eger mevlûdda bu mi&lli ¡ârı∂a olur ise vâcib olur ki o mevlûd emzirilmeyip ziyâde aç kılına, mu…addemâ emdiği leben-i ke&îr ha∂m olunca
…adar o mevlûdu uyutmağa iştiπâl ve sa¡y oluna. Ve o mevlûd evâil-i ir∂â¡da
günde üç def¡a emzirile. Ve evvel günde mevlûdun anasının πayri emzirir
ise ≠ikri seb…at eylediği üzere emr-i §avâb olur.
Ke≠âlik §avâb budur ki mevlûdun dâyesine ve mür∂i¡asına mizâc-ı
redî veyâ«ûd dâyeye elem verici ¡illet veyâ«ûd ishâl-i ke&îr veyâ«ûd mû≠î
olan i√tibâs ¡ârı∂a olur ise o ma¡lûle olan mür∂i¡a terk olunup â«er dâyeye
emzirtile. Ke≠âlik mevlûdu ir∂â¡ edip dâye …uvveti ve keyfiyyet-i πâlibesi
olan devâ sa…y olunmağa mu√tâc olsa yine o mevlûd â«er dâyeye ir∂â¡
olunur. Kaçan mevlûd süt emdikten sonra uyusa o mevlûdun beşiği rıf… ile
ta√rîk olunur, ¡unf ile ve şiddet ile ta√rîk olunmak lâyı… olmaz, zîrâ şiddet-i
√areket √asebiyle leben mi¡dede tecebbün edip ı∂râr eder. ¢alîlen bükâ
edip ağladıktan sonra ir∂â¡ edip emzirmek mevlûda nâfi¡ olur. Ve ir∂â¡ın
müddet-i †abî¡îsi iki senedir.350 Ve mevlûd sütten mâ-¡adâ nesne iştihâ eder
ise tedrîcle o iştihâ eylediği πıdâ verilir. Ve mevlûda mûcib-i şiddet ve
¡u∂vuna elem ve ha∂mında ¡usret olacak …adar def¡aten müştehâ-i sâiresi
verilmez.
Kaçan mevlûdun &enâyâsı ve ön dişleri bitip @âhir oldukta sütten …avî
olan πıdâ ile mevlûd na…l olunur lâkin o na…l olunan πıdâ ma∂πı ve çiynemesi ¡usretli olmamak şar†ı ile evvelâ sütten …alîlen §ulb olan πıdâya
na…l olunur ve ona me™lûf olduktan sonra o πıdâdan dahi §ulbe na…l olunup
na…l-i …avîden a…vâya tedrîcle olur. Ve evvel-i emrde sütten na…lde olan
na…l bu vech ile olur ki mür∂i¡a «ubzu çiyneyip √all eyledikten sonra o
çiynediği «ubzu su ile ve ¡asel ile «al† edip karıştırır veyâ«ûd o «ubz-i
350 Ve ir∂â¡ın müddet-i şer¡îsi Ebû Yûsuf ve Mu√ammed ve Şâfi¡î ve A√med ibn
◊anbel katında iki sene olur ve Ebû ◊anîfe katında iki buçuk sene olur ve Züfer
katında üç seneye bâliπ olur. Bu me≠âhibin edillesi Hidâye’de me≠kûrdur. Ve
ba¡∂ı ◊anâbile kitâblarında me≠kûrdur ki ◊a∂ret-i ¡Âyişe’nin rivâyet eylediği
ba¡∂ı e√âdî&in mu…te∂âsı budur ki Ebû ◊u≠eyfe’nin hatununa ve zevcesine recülü ir∂â¡ etmeğe müsâ¡ade olunmamıştır lâkin o müsâ¡ade o hatunun «avâ§§ından
olur, â«ere şümûlü olmaz ve o √ükm ≠ikr olunan §a√âbiyeye ma«§û§ olur.
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mem∂ûπu şarâb-ı memzûcla «al† eder veyâ«ûd süt ile «al† edip o ma«lû†u
yedirir. Ve bu vech ile mevlûd πıdâya na…l olunduktan sonra va…t va…t
mâ-ı …alîl verilir ve o mâ-ı …alîle şarâb-ı yesîr ya¡nî …alîl şarâb mezc olunur.
Ve mevlûd imtilâ olacak …adar taπaddîden men¡ olunur. Ve eger mevlûda
imtilâ √asebiyle ki@@a351 tesmiye olunan √âlet ve bı†nete intifâ« ¡ârı∂ olup
ve bevli dahi ebya∂ olur ise o mevlûd her πıdâdan men¡ olunur o imtilâ def¡
olunca …adar.
Ve o mevlûdu taπdiyede ecved ve ziyâde lâyı… olan budur ki πıdâ verildikten sonra o mevlûdu πasl edip ve bedenini yıkayınca ve a¡∂âsını delk ve
mer« edince …adar o πıdâ o πıdâ-i evvel ile iktifâ oluna. Kaçan o mevlûd
yıkanıp ve a¡∂â-i bedeni ovulup πıdâ-i evvel ha∂m olduktan sonra &âniyen
bir def¡a dahi taπdiye oluna. Ve kaçan re∂â¡ın müddet-i †abî¡îsi √ulûl edip
mevlûdu sütten kesmek …a§d olunsa sütten evvelâ a√sâ ve bulamaç cinsinden ha∂mı sühûletli nesnelere ve «afîf la√mlara na…l olunur.
Ve vâcib olur ki sütten kesmek tedrîcle ola, def¡aten kesmeyeler. Ve
«ubz ile sükkerden bellû† ve çam kozası hey™etinde meme gibi nesneler ile
o mevlûd işπâl oluna. Eger mevlûd il√â√ [96b] edip ağlayıp meme ister ise
mürr-i §âfîden bir dirhem ve ¡arfec352 bir dirhem a«≠ olunup tamâmen sa√…
olunduktan sonra o nesneler ile memeler †ılâ olunur.
Ve biz deriz ki bi’l-cümle †ıflın tedbîri ter†îbe müe™ddî olan nesnelerdir, zîrâ mura††ıbât †ıflın mizâcına müşâkil ve muvâfı… olduğundan mâ-¡adâ
nümüvvünde ve taπdiyesinde †ıfl o ter†îbe mu√tâc olur. Ve †ıflın tedbîri
ter†îbe râci¡ olduğu gibi ke≠âlik onun tedbîri riyâ∂ete dahi râci¡ olur lâkin o
riyâ∂et riyâ∂et-i ke&îre vü ¡anîfe olmamak şar†ı ile. Ve riyâ∂et-i mu¡tedile
e†fâlin umûr-ı †abî¡iyyesi gibidir ve e†fâlin †ıbâ¡ı riyâ∂ete ve √arekete mâildir ve †ıbâ¡ı dâimâ √arekete te…â∂â eder «u§û§an sinn-i †ufûliyyeti tecâvüz
edip sinn-i §ıbâya …udûm edenlerin √areketi te…â∂îsı †ıfldan ziyâde olur. Ve
351 “Ki@@a” kâfın kesir 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§arra√tır. Ve o √âletten
murâd to«me ve imtilâ √asebiyle kerb ve meşa……attır, zîrâ yine ¢âmûs’ta der ki
وכ َـ ُ و َ َ ـ َ ُه
ـ
وכ א ـ
َ  َכ َّـ ُ ا ْ ـ ُ َכ א ـ ًאİntehâ.
ََ ُ َ ََ ً
352 “¡Arfec” yetû¡ât-ı ¡aşerenin biridir. Yetû¡ o nebâta derler ki onun √iddetli lebeni
ola. Yetû¡ât-ı ¡aşere bunlardır: lâπıye, şübrüm, ¡ar†anî&â, mâzeryûn, mâhû-dâne,
mâhî-zehre, fen†âfilûn, ¡uşer, sa…mûnyâ, ¡arfec.
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kaçan mevlûd nühû∂u a«≠ edip ya¡nî bi-nefsihi oturup ve kalkmağa …âdir
olsa √areket-i ¡anîfeden men¡ olunur ve o †ıfl √areket-i ¡anîfeye müsâ¡ade ve
temkîn olunmaz ve o mevlûd bi-†ab¡ihi …ıyâm ve …u¡ûda münba¡i& olmazdan mu…addem …ıyâma ve …u¡ûda ve meşy etmeğe √aml olunmaz ya¡nî o
vech ile √areket o mevlûda ta¡lîm olunmaz, zîrâ ta¡lîm ile …able-evânihi
olan meşy √asebiyle †ıflın sâ…ına ve inciğine ve §ulbüne âfet erişir.
Ve o †ıfl oturup ve yerde recfe353 edip sürünmeğe başladıkta vâcib olur
ki o †ıflın ma…¡adında bir na†¡-ı emles kılına ya¡nî ma…¡adına deriden minder
gibi bir nesne il§â… oluna tâ ki ar∂ın §alâbeti mevlûdun henüz pekişmemiş ma…¡adını ta«dîş eylemeye. Ve o mevlûdun yüzü teva……î olunup √areket eylediği ma√allerde ağaca ve ensere ve sâir bu mi&lli nesnelere i§âbet
§adedinde olur ise ten√ıye olunup i§âbetten men¡ olunur ve mekân-ı ¡âlîden
tezellu… ve su…û†tan dahi √imâye olunur.
Ve nâb dişleri bitip @uhûr etmeğe başlasa çiynemesi ve ma∂πı katı olan
nesneleri ma∂πdan ve çiynemeden men¡ olunur, zîrâ ma∂πı §ulb olan nesne
ma∂π ile o dişlerin mâdde-i tekevvünü ta√allül edip ∂a¡îf olur. Ve o dişler
bitmeğe ve @uhûr etmeğe başladıkta ¡umûru ya¡nî o dişlerin menbiti olan
ma√alleri tavşan dimâπı ve beynisi ile ve tavuk yağı ile ovulur ve temrî«
olunur, zîrâ bu vech ile temrî«ten dişlerin nebâtı ve bitmesi âsân olur. Ve
¡umûru şa…… olup dişlerin †arafı @uhûr eylese o †ıflın başı ve boynu ıssı su
ile ∂arb olunur, πasl olunmuş dühn-i zeyt ile ovulur ve o †ıflın kulaklarına
o zeyt-i maπsûlden ta…†îr olunur. Kaçan o dişler bir mi…dâr pekişip o dişler
ile ¡a∂∂ edip bir nesneyi ısırmağa …udret gelse o †ıflın mürebbîsi parmağını
†ıflın ağzına id«âl edip ısırtmak ile ta¡lîm edip †ıflı ¡a∂∂a ve ısırmağa iπrâ
eder ve kındırır ve o va…tte ziyâde kurumamış bir …ı†¡a meyan kökü verilir,
zîrâ onun ¡a∂∂ı ve ma§§ı o va…tte li&âtına ya¡nî diş etlerine nâfi¡ olur ve diş
etlerinde √âdi& olan …ur√aya ve ağrılara dahi menfa¡ati olur. Ve yine vâcib
olur ki onun ağzı tuz ile ve bal ile ovula ve delk oluna, zîrâ bu nesneler ile
ağzını delk ve ovmak ≠ikr olunan evcâ¡ı ve ağrıları √udû&ten men¡ eder.
Kaçan †ıflın dişleri müsta√kem olup pekişse yine o †ıfla rubb-ı sûs ya¡nî
meyan kökünün ¡u§âresi yâ«ûd ziyâde kurumamış meyan kökünün kendisi
353 [Her hâlde kelime çocuk emekleyip yürümek anlamında olan “za√fe” olmalıydı!]
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verilir ve o e†fâl onları ağzında imsâk edip tutar. Ve enyâb ve esnânı bittiği
va…tte e†fâlin a¡nâ…ı ve boyunları zeyt-i ¡a≠b ile veyâ«ûd sâir ¡a≠b olan dühn
ile temrî« olunur. Zeyt-i ¡a≠b idrâk edip erişmiş zeytûndan i«râc olunan
dühne derler. Ve idrâk etmeyip «âm zeytûndan i«râc olunan dühne zeyt-i
ünfâ… derler. Ve kaçan †ıfl söylemeğe başlasa lisânının a§lını o zeyt-i ¡a≠b
ile temrî«e ta¡a……ud ve müdâvemet olunur.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fi’l-Emrâ∂ı’lletî Ta¡ri∂u li’§-~ıbyâni
~ıbyânın mu¡âlecâtında πara∂ o mür∂i¡a ve dâyenin tedbîri ve mu¡âlecesi
olur. Kaçan dâyede ve mür∂i¡ada imtilâ-i dem olduğu √ads olunsa mür∂i¡a
fa§d olunur veyâ«ûd √acâmet olunur. Eger mür∂i¡ada sâir «ıl†tan imtilâ √ads
olunsa o «ıl† istifrâπ olunur. Ve o dâyenin ishâli olup √abs-i †abî¡ata i√tiyâc
olunsa yâ«ûd …ab∂ı olup ı†lâ…-ı †abî¡ata i√tiyâc olunsa yâ«ûd başına bu«âr
[etmekle bu«âr] §u¡ûddan men¡e i√tiyâc olsa yâ«ûd dâyenin nefesi âletleri
ı§lâ√a mu√tâc olsa veyâ«ûd dâyenin sû™-i mizâcı olup ta¡dîl-i mizâca i√tiyâc
olsa o âfetleri def¡de menfa¡ati olan mütenâvelât ile ve muvâfı… aπdiye ile
mu¡âlece olunur. Ve eger müshilât sa…y olunur ise veyâ«ûd müshil sa…y
olunmadan ifrâ† üzere def¡-i †abî¡î vâ…i¡ olur ise veyâ«ûd mu…ayyi™ devâ sa…y
olunur ise veyâ«ûd mu…ayyi™ devâ sa…y olunmadan ifrâ† üzere …aviyyen
…ay™ ile def¡-i †abî¡î olur ise evlâ olan mevlûdu o gün â«er dâye emzire.
Biz bu mev∂i¡de §ıbyâna ¡ârı∂ olan emrâ∂-ı cüz™iyyeleri beyân eyleyelim:
Ve §ıbyâna ¡ârı∂ olan emrâ∂ın evvelkisi o veremlerdir ki dişler bittiği
e&nâda li&elerinde ya¡nî diş etlerinde √âdi& olur ve çene kemikleri nâ√iyelerinde olan veterlerin veremi ve teşennücü olur. Kaçan mevlûda bu veremler √âdi& olsa vâcib olur ki o verem parmak ile ve rıf… ile πamz ve delk
olunup inbât-ı sinn ba√&inde ≠ikr olunan dühniyyât ile ya¡nî şa√m-ı decâc
ve dimâπ-ı erneb ve zeyt ile mer« olunup ovula ve bal oğul otu yağıyla
∂arb olunup ve çalınıp veyâ«ûd bal ¡ilk-i bu†m354 ile ∂arb olunup onunla o
veremler delk oluna. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “ma∂ma∂a olunur” diye vâ…i¡
olmuştur. Ve o †ıflın başına o su ile ne†ûl olunup yıkanır ki o suda babadya
ve durak otu †ab« olmuş ola.
354 “Bu†m” sakız ağacı ve “¡ilk-i bu†m” ve “§amπ-ı bu†m” ve “¡ilk-i enbâ†” termentîn
olmak üzere ma¡rûftur.
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Ve emrâ∂-ı §ıbyânın ikincisi isti†lâ…-ı ba†ndır ya¡nî yüreği sürmek ve
ishâli olmaktır. Bu mara∂ e†fâle ¡ârı∂ olagelmiştir «u§û§an dişi bittikte
ke&îren ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ zu¡m eder ki e†fâlin ishâlinin dişi nâbit
oldukta ke&retine sebeb budur ki lâ-ma√âle dişler biter iken li&âtın ve diş
etlerinin yarılması √asebiyle li&âtta …ay√î ve mâli√ fa∂lalar ve mevâddlar
bulunur, lâ-ma√âle sütü ma§§ e&nâsında o †ıfl …ay√î ve mâli√ fa∂layı ve
mevâddı süt ile ma¡an imti§â§ edip sormakla o fa∂la-i rediyye ≠ikr olunan
ishâli îcâb eder. Ve câiz olur ki nebât-ı sinn zamânında olan ba†nın isti†lâ…ı
ve ishâli â«er vech ile ola, zîrâ dişlerin nebâtında ve bittiğinde †abî¡at o dişlerin inbâtı tedbîrine meşπûl olup ve cevdet-i ha∂mdan ≠ühûl ve πaflet edip
isti†lâ… √âdi& olur veyâ«ûd diş etleri yarılması ile √âdi& olan veca¡ ve ağrı
†abî¡atı i∂¡âf eylediğinden ebdân-ı ∂a¡îfede ha∂mı †abî¡at icâde edemeyip
isti†lâ… √âdi& olur.
Ve isti†lâ… †ıflda …alîl olur ise lâyı… ve vâcib olur ki onun mu¡âlecesine ve tedbîrine mübâşeret ve iştiπâl olunmaya. Eger o isti†lâ…ın ve ishâlin
ifrâ†ı üzere olup «avf olunur ise o †ıflın ba†nına tekmîd olunmakla tedârük
olunur. Kimâd olunacak nesneler bunlardır: zirr-i verd ya¡nî gül tomurcuğu, kemmûn, enîsûn, kerefs to«umu yâ«ûd o †ıflın ba†nı sirke ile meblûl
olan ve ıslanan kemmûn ve verd ile ∂ımâd olunur veyâ«ûd …alîl «all ile
†ab« olunan câvers ile ba†nı †ılâ olunur. Ve bunlar nef¡ vermez ise bir dânı…
veyâ«ûd dânı…tan ziyâde oğlak infe«ası ve mâ-ı bârid ile sa…y olunur ve
bu infe«a sa…y olunduğu gün o ra∂î¡a süt verilmez, zîrâ emdiği süt infe«a
√asebiyle ya¡nî mu…addemâ sa…y olunan ma¡zî peynir mâyesiyle isti√âle
edip tecebbün eder ve peynir olur, pes o günde o †ıfl süt yerine yumurta
sarısının nîm-birişti ile ve suda kaynatılmış etmek içi ile veyâ«ûd suda †ab«
olunmuş sevî… [97a] ile taπdiye olunur.
E†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın üçüncüsü i¡ti…âl-i †abî¡attır ya¡nî e†fâle …ab∂
¡ârı∂ olup √âcetini …a∂â eylemez. Bu mara∂ ¡ârı∂ oldukta fârın zibli ile şiyâf
olunur ya¡nî fârın zibli şîrûπan mi&lli dühn ile karıştırılıp ondan √amûle
itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd yalnız ¡a…d olmuş bal ile şiyâf olunur
veyâ«ûd bal fû≠enec ile ma¡an şiyâf olunur veyâ«ûd âsmâncûnî olan sûsen
köküyle min-πayri i√râ…ın veyâ«ûd i√râ… olunduktan sonra şiyâf olunur
veyâ«ûd …ab∂ı olan †ıfla mi…dâr-ı …alîl bal i†¡âm olunur veyâ«ûd no«ûd
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mi…dâr ¡ilk-i bu†m i†¡âm olunur ve rıf… ve mülâyemet ile o †ıflın ba†nı
zeyt ile temrî« olunur veyâ«ûd merâre-i ba…ar ya¡nî sığırın ödü ve bu«ûr-ı
meryem ile o †ıflın göbeği tel†î« olunur.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın dördüncüsü e†fâlin li&âtına ve diş etlerine
¡ârı∂ olan le≠¡dir. O le≠¡ dühn ve şem¡ ile mu¡âlece olunur. Ve tuzlı ve ¡ufûnetli la√mın li&âtın le≠¡ini izâlede menfa¡ati olur. Ve şâri√ler bi’l-cümle
ittifâ… ederler ki bu la√mdan murâd tuzlu balık olur. Ve †arî…-i isti¡mâli
budur ki o tuz ve müte¡affin balık suda meslû… oldukta o su ile bir …ı†¡a
penbe ıslatılıp li&âtına ve diş etlerine mes√ olunur ve ovulur ve bu la√m
…ab∂a dahi ziyâde nâfi¡ olur ya¡nî …ab∂ı söker.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın beşincisi a¡§âbının teşennücü olur. Ve dişler
biter iken bu teşennüc e†fâle ziyâde ¡ârı∂ olur. Ve o teşennüc ek&er-i √âlde
fesâd-ı ha∂m √asebiyle ve e†fâlin a¡§âbları ve sinirleri ziyâde ∂a¡îf olmak
√asebiyle olur. Ve sinirlerin ∂a¡fı ¡able ya¡nî semiz ve ziyâde ru†ûbetli olan
†ıflda ziyâde olur. Ve bu mara∂ı olan †ıfl dühn-i îresâ ve dühn-i sûsen ve
dühn-i √ınnâ ve dühn-i «îrî ile mu¡âlece olunur. ¡Allâme der ki “îresâ”
âsmâncûnî sûsenin köküdür, o kökten mütte«a≠ olan dühn ile teşennücü
olan †ıflın bedeni temrî« olunur.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın altıncısı küzâz olur. Küzâz bedende olan
¡a∂allerin imtidâdı olur, o imtidâd ¡u∂vu √areketten men¡ eder, o küzâzı
olan ¡u∂v mecrâ-yı †abî¡î üzere √arekete …âdir olmaz ve küzâzda teşennüc
mu∂â¡af ve iki kat olur. Ve …ı&&â-i √ımâr √all olunca …adar kaynatılan su
ile küzâz mu¡âlece olunur veyâ«ûd …ı&&â-i √ımâr dühnü ile dühn-i benefşec «al† olunup isti¡mâl olunur. Eger o teşennüc √ummayât-ı mu√allile
veyâ«ûd ishâl-i ¡anîf ¡a…ibinde olduğundan veyâ«ûd teşennüc def¡aten
@uhûr etmeyip tedrîcle ve …alîlen …alîlen √âdi& olduğundan teşennücün
yübsünden ve kuruluktan ¡ârı∂ olduğu √ads ve teferrüs olunur ise o zamân
onun mefâ§ılına dühn-i benefşec ¡aza… ve lü§û… kılınır ya¡nî mefâ§ılına
yalnız dühn-i benefşec va∂¡ olunur veyâ«ûd dühn-i benefşec şem¡-i
mu§affâ ile ∂arb olunup mefâ§ılına il§â… olunur ve dimâπı üzere zeyt ve
dühn-i benefşec mi&lli edhân-ı mura††ıbe ke&îren §abb olunur. Ve ke≠âlik
küzâz-ı yâbis ¡ârı∂ oldukta teşennüc-i yâbiste ≠ikr olunan mu¡âlece ile
¡ilâc olunur.
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Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yedincisi zükâm ve nezle ve su¡âl ya¡nî
öksürük olur. E†fâle bu mara∂lar ¡ârı∂ oldukta †ıflın mürebbîsine emr olunur
ki o mürebbî √ârr olan mâ-ı ke&îri o zükâmı ve öksürüğü olan †ıflın başına
§abb eyleyip döke. Ve a§l-ı lisânı ¡asel-i ke&îr ile tel†î« olunur, zîrâ ¡asel-i
ke&îr parmak ile o †ıflın lisânının köküne ve dibine la†«a olunup sürülse ve
parmak ile πamz olunsa o †ıfl balπam-ı ke&îr …ay™ edip ¡âfiyete mü™eddî olur
veyâ«ûd §amπ-ı ¡Arabî ve ke&îrâ ve √abb-ı sefercel ya¡nî ayva çekirdeği ve
rubb-ı sûs ve fânî≠ a«≠ olunup her gün bir mi…dârı leben-i √alîb ile ya¡nî
tâze sağılmış süt ile sa…y olunur ve evlâ olan o leben-i √alîb mür∂i¡anın
lebeni olmaktır.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan mara∂ların sekizincisi sû™-i teneffüs olur ya¡nî teneffüsü πayr-i †abî¡î olur. Bu mara∂ ¡ârı∂ olan †ıflın kulağı dibi ve lisânının
a§lı ve kökü zeyt ile tedhîn olunur ve …arîben ≠ikr olunduğu vech üzere
kusturulur ve a§l-ı lisânı kebs olunup basılır ve zeyt ile πamz olunur ve
sû™-i teneffüse bu tedbîrin ziyâde menfa¡ati vardır. Ve ağzına su damlatılır
ve kettân to«umu bal ile yalatılır.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan mara∂ların dokuzuncusu …ulâ¡dır. ¢ulâ¡ o küçük
…ur√alardır ki ağzın ve lisânın πışâlarına ¡ârı∂ olur ve o …ur√aların ¡ufûneti
olmaz. Eger o …ulâ¡da ¡ufûnet olur ise o mara∂a âkile tesmiye olunur, …ulâ¡
ı†lâ… olunmaz. Ne¡û≠u billâhi ta¡âlâ mine‘l-edvâi‘l-mu¡∂ıleti.
Ve …ulâ¡ın e†fâle ¡urû∂u ke&îr olur onun için ki e†fâlin ağzının ve lisânının πışâları cidden leyyin ve ziyâde yumuşak olmakla her nesnenin messi
ile o πışâlar müte™ellim olur her ne …adar mülâyim nesne ile mess ve mes√
olunur ise dahi. Pes o ra∂i¡in emdiği sütün cüz™-i mâiyyetinde355 cilâ olmakla
o süt lâ-ma√âle o πışâları le≠¡ ve î≠â edip …ulâ¡ i√dâ& eder.
Ve envâ¡-ı …ulâ¡ın ziyâde redîsi fa√mî ve esved olan …ulâ¡dır. Ve …ulâ¡-ı
fa√mî …âtildir ve selâmetli olan …ulâ¡ ebya∂ ve a√mer olan …ulâ¡dır. Emrâ∂-ı
cüz™iyyeyi beyân eylediğimiz kitâbda …ulâ¡ın mu¡âlecâtı me≠kûr olmakla o
ma√allde olan …ulâ¡ edviyelerinin e«affı i«tiyâr olunup onunla …ulâ¡ı olan
e†fâle tedbîr oluna. Ve ba¡∂an olur ki …ulâ¡ı olan †ıfla yalnız benefşec-i
355 Mu√ammed-i ¢azvînî der ki leben üç cüz™den mürekkeb olur: mâiyyet ve cübniyyet ve semniyyet işbu üç nev¡ eczâ lebende mevcûd olur. Ve le≠¡den murâd
√arârettir, zîrâ Mûcez’de ــ ع ــא
ــא
ــ
 و אئ ــ ا ــ ــאرةdiye vâ…i¡ olmuştur.
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mes√û… veyâ«ûd gül ve …alîl za¡ferân ile ma«lû† benefşec-i mes√û… kifâyet
eder ve yalnız «arnûb dahi kifâyet eder. Ba¡∂ı kerre marul ve kaya koruğu
ve ferfa« ¡u§âresi ile ma∂ma∂a eylemek dahi kifâyet eder.
Ammâ …ulâ¡ mebâdîsi zamânını tecâvüz edip isti√kâm bulup …avî olur
ise meyan kökü √akk ve sa√… olunup onunla mu¡âlece olunur.
Ve †ıflın diş etlerinde √âdi& olan bü&ûra ve ağzına ¡ârı∂ olan …ulâ¡a bu
devâ nâfi¡ olur: mürr-i §âfî ve mazu ve …uşûr-ı kündür cidden sa√… olunup ¡asel ile «al† olunup isti¡mâl olunur Ve ba¡∂ı kerre dahi yalnız ekşi tût
rubbuyla veyâ«ûd koruk rubbuyla ma∂ma∂a olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi
şarâb-ı ¡asel ve mâ-ı ¡asel ile ağzını πasl edip sonra ardınca ≠ikr olunan
müceffifâtı dahi isti¡mâl eylemek nef¡ verir.
Eger …ulâ¡ …uvvet bulup ziyâde müsta√kem olur ise o zamân ¡urû… ve enâr
kabuğu ve cüllenâr ve summâ…tan işbu dört ¡aded edviyenin her birinden
altışar dirhem ve mazu dört dirhem ve şebb-i Yemânî iki dirhem a«≠ olunup
bi’l-cümle bu eczâlar da…… ve sa√… olunur ve elenip …ırbâlden geçirdikten
sonra ≠erûr kılınır. Ve bu terkîbde mes†ûr olan “¡urû…” ¢ânûn’un bi’l-cümle
nüs«alarında ne gûne ¡urû… olduğu beyân olunmamıştır, ¡Allâme dahi beyân
eylememiştir lâkin bu terkîb bi-¡aynihi metn-i Îlâ…î’de me≠kûrdur. ¡urû…-ı
§abbâπîn ile ¡urû… mu…ayyeddir ve ¡urû…-ı §abbâπîn ¡urû…-ı §ufrdur.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın onuncusu e†fâlin kulaklarında ru†ûbetin seyelânıdır, zîrâ e†fâlin ebdânı ve «u§û§an dimâπları ziyâde ru†ûbetli
olur ve menâfi≠-i ü≠üne nüfû≠ edip seyelân eder. Ve bu âfetin √udû&unda
vâcib olur ki bir parça §ûf mi…dâr-ı …alîl şebb veyâ«ûd za¡ferân veyâ«ûd
bir şemme na†rûn ile ma«lû† olan ¡asel ve «amra πams olunup bulaştırılıp
o e†fâlin kulakları deliğine id«âl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan §ûfu
yalnız şarâb-ı ¡afı§a veyâ«ûd mi…dâr-ı …alîl za¡ferân ile ma«lû† olan şarâb-ı
¡afı§a πams edip bulaştırıp isti¡mâl eylemek kifâyet eder.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on birincisi rî√ ve ru†ûbetten √âdi& olan
kulak ağrısıdır. O ¡illetin mu¡âlecesi budur ki √u∂a∂ ya¡nî √avlân-ı Hindî ve
sa¡ter ve mil√-i †aberzed ya¡nî enderânî356 [97b] tesmiye olunan tuz ve acı
356 Mil√-i enderânî beyâ∂ ve heşş olur ya¡nî el ile sıkılsa dağılır ve na…î olur ve …ı†¡aları büyük olur. Ve ba¡∂ılar ma¡denî olan mil√e enderânî ı†lâ… ederler. E†ıbbânın
enderânîden murâdları mâî olup ≠ikr olan ev§âf üzere olandır.
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mercimek357 ve √abb-ı √an@al ve übhül358 işbu ≠ikr olunan eczâların biri a«≠
olunup √iddeti zâil olunca …adar dühn içinde kaynatılıp kulağına damlatılır.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on 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 …adar ziyâde su
içerse ¡a†aşı def¡ olmaz ve ribâ†âtı dâ«ile münce≠ibe olmakla yâfû«u dahi
mün«afi∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre o mara∂ın veca¡ı gözüne ve boğazına ulaşır ve yüzü sararır ve o mara∂ın @uhûrundan evvel başında be&reler √âdi&
olur. Ve bunun mu¡âlecesi budur ki o vech ile dimâπı me™ûf olan §abînin
dimâπı tebrîd ve ter†îb olunur, …uşûr-ı …ar¡ u «ıyâr ile ya¡nî kabak ve «ıyâr
kabukları ile ve kaya koruğu suyu ile ve yalnız semiz otu suyuyla ve mi…dâr-ı …alîl sirkeye «al† olunan gül yağıyla ve yumurta sarısı gül yağıyla ve
bu me≠kûrların hangisi isti¡mâl olunur ise o devâlardan mütte«a≠ olunan
yakı tîz tîz tebdîl olunur, ziyâde mek& ettrilmez, zîrâ ziyâde mek& ile o devâ
tesa««un edip sü«ûnet-i ¡ârı∂a ile dimâπı tes«în edip mara∂ı ziyâde eder.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on üçüncüsü §ıbyânın başına ¡ârı∂ olan su
ve mâiyyettir. Onun ¡ilâcını emrâ∂-ı re™ste biz ≠ikr eyledik.
¡Allâme der ki o mara∂-ı mâî bir veremdir ki ba¡∂ı kerre …ı√fın dâ«ilinde
πışâ-i §ulb ile …ı√fın ya¡nî kelle kemiğinin mâ-beyninde olur veyâ«ûd …ı√f ile
πışâ-i ra…î…in arasında olur ve ba¡∂ı kerre dahi …ı√fın «âricinde …ı√f ile deri
arasında olur.359 Bu veremin §ıbyânda vu…û¡u çok olur ve ba¡∂ı kerre kibârda
dahi olur. Ve §ıbyânda olan …âbile …u§ûrundan ve ziyâde πamzından ve sa…†a
ve ∂arbeden olur ve a«lâ† √asebiyle dahi olur. Ve «âric-i …ı√fta olan cildin
357 “¡Ades-i mürr” sûsen-i berrînin to«umuna ve bezrine ı†lâ… ederler. Ve ba¡∂ılar
¡ades-i mürr ¡al…am dedikleri devâdır derler. ¡Ades-i mürr bulunmadığı ma√allde
¡ades-i †ayyibden ¡ades-i mürrün iki katı ve mu…aşşer √abb-ı √an@alin nı§f vezni
¡ades-i mürr ma…âmına …âim olur. Ve ma¡âcînde isti¡mâl olunsa ¡ades-i mürr
vezni …adar §abır-ı İs…û†arî ve √ummâ-ı ¡afinede isti¡mâl olunsa yine o veznde
efsentîn ¡ades-i mürr ma…âmına …âim olur.
358 Ve “übhül” ardıç yemişidir.
359 Mu««-ı dimâπın üzerinde ve mu««u mu√î† bir πışâ-i ra…î… vardır ve o πışâ-i ra…î…i
mu√î† bir πışâ-i ra…î…-i â«er dahi vardır; o πışâlardan her birine ümmü’d-dimâπ
tesmiye olunur. Ve bu iki πışâ üzerinde …ı√f ya¡nî baş üzerinde kâse gibi olan
kemik vardır.
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levni ile ve πamz ile ma¡lûm olur. Ve dâ«il-i …ı√fta olan verem-i mâîde dâ«il-i
…ı√fta &i…al i√sâs olunur ve gözü πam∂ edip yummak ¡usretli olur ve gözünden
yaş ziyâde seyelân eder «u§û§an ki gözün √areketi va…tinde seyelân-ı dümû¡
ziyâde olur. Ve bu ¡illetin iki nev¡inde dahi başta &i…al-i şedîd i√sâs olunur ve
seher-i †avîl ¡ârı∂ olur ve başa πamz olundukta elem-i şedîdi olur.
Ve bu mara∂ın mu¡âlecesi o marî∂in başı tırâş olunur ve bu ne†ûl ile
başı πasl olunur, o ne†ûl budur: bâbûnec, iklîl-i melik, şebb, nu«âle su ile
†ab« olunup suyuyla ten†îl olunur sonra ≠ikri âtî edviye sa√… olunup ve bir
mi…dâr za¡ferân ve bûra… «al† olunduktan sonra dimâπ üzere va∂¡ olunur.
Ve eger bu mu¡âlece ile def ¡ olmaz ise cilde-i re™s şa……-ı ¡arî∂ ile şa……
olunur ve mâın küllîsi i«râc olunur lâkin def ¡aten mâın küllîsi i«râc
olunmaz belki azar azar i«râc olunarak defe¡ât-ı müte¡addidede tekmîl
olunur. Ve ba¡∂ılar derler ki o cildenin şa……ı te…â†u¡-ı §alîbî üzere ve
mâiyyet bi-kemâlihâ çıktıktan sonra o şa……ın üzerine mül√im olan merhem
konulur. Eger o mâiyyet başta olan ¡urû…un ve damarların «âricinde olmayıp damarların içinde olur ise o şa……ın menfa¡ati olmaz belki mu√allil olan
ne†ûlâta mülâzemet edip tekrâr-be-tekrâr isti¡mâl olunur ve √ammâma ve
ı§lâ√-ı πıdâya müdâvemet olunur. İntehâ kelâmu‘l-¡Allâme.
Ve bu vech ile …ı√fında mâî verem olanların ba¡∂ı kerre gözleri müntefi«
olup şişer ve o intifâ«-ı ¡ayn verdînec tesmiye olunur. Ve o ¡aynun üzerine
√u∂a∂ ya¡nî √avlân-ı Hindî leben ile karıştırılıp †ılâ olunur. ¡Allâme der ki
bu †ılâdan ziyâde nâfi¡ olur yumurta sarısı ile gül yağı «al† olunup †ılâ
olunmak. Ve babadya suyu ve ma†bû«u ve bâdrûc suyu ile sonra o ¡ayn πasl
olunur. Ve ba¡∂ı kerre ke&ret-i bükâ ve çok ağlamak ile onların gözünde
beyâ∂ √âdi& olur ve ¡ineb-i &a¡leb ¡u§âresiyle mu¡âlece olurlar.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on dördüncüsü bükâ √asebiyle cefnlerine
¡ârı∂ olan sülâ…tır. Göz kapaklarına ke&ret-i bükâdan πıl@at ¡ârı∂a olur ve
kızarır ve ba¡∂ı kerre kirpikleri dökülür ve tenâ&ür eder. Bunun dahi ¡ilâcı
¡ineb-i &a¡leb ¡u§âresi olur.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on beşincisi §ıbyâna ¡ârı∂ olan √ummayât
olur. Ve lâyı… olan budur ki √ummayâtta mür∂i¡aya tedbîr oluna ve sikencebîn ve ¡asel ile mâ-ı rummân sa…y oluna ve …alîl kâfûr ve sükker ile «ıyâr
¡u§âresi sa…y oluna.
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¢ânûn’un @âhir-i ¡ibâreti bu nesneler †ıfla sa…y olunmak i…ti∂â eder √attâ
Îlâ…î kelâmı @âhirine √aml edip §abî sa…y olunur diye metninde ta§rî√ eder.
Lâkin ¡Allâme †ıfla bu devâları sa…yda iki vechle †ıbben fesâd vardır diye ¡ibâreti @âhirinden §arf edip bu devâlar mür∂i¡aya sa…y olunur diye √ükm eder. O
iki vechin evvelkisi süt emen ra∂î¡a √avâmı∂ yedirmek mu∂ırrdır, zîrâ √âmi∂
ra∂î¡in mi¡desinde olan lebenin cübniyyetini i@hâr eder ve semmiyyete isti√âle
eder. Ve ikinci vech kâfûrun keyfiyyet-i πâlibesi ra∂î¡i ı∂râr eder, †abî¡at ∂a¡îfe
olup keyfiyyet-i πâlibesi olan nesnelerde ta§arruftan ¡âciz olmak √asebiyle.
Ve bundan sonra o ma√mûm olan †ıfl bu mu¡arrı… olan devâ ile terletilir,
o mu¡arrı… budur: …a§ab-ı ra†bın ¡u§âresi a«≠ olunup o ¡u§âre †ıfl-ı ma√mûmun hâmesine ve başının vasa†ına ve ayaklarına konulur ve bir di&âr ile
ya¡nî bir örtüyle o mevlûd örtülür, bi-i≠nillâhi ta¡âlâ bu devâ terletir. Ve
ba¡∂ı kerre o e†fâle maπ§ ¡ârı∂ olup sancılanır ve iltivâ edip şiddet-i veca¡dan bükülür ve ağlar. O zamân vâcib olur ki o †ıflın ba†nı mâ-ı √ârre, dühn-i
√ârrdan mi…dâr-ı ke&îr ve şem¡den mi…dâr-ı yesîr «al† olunup kimâd olunur.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂dan on altıncı mara∂ ¡u†âs-ı mütevâtir olur,
mütevâliyeten biri biri ardınca çok aksırır. Ve mütevâliyeten ke&ret-i ¡u†âs
ba¡∂ı kerre dimâπın nâ√iyelerinde ve e†râfında verem olduğundan √âdi&
olur ve ba¡∂ı kerre dahi lâ an-verem olur. Eger verem √asebiyle √âdi& olur
ise verem müberrid †ılâ ile hindebâ ve küzbere-i √a∂râ ve √ayy-ı ¡âlem
mi&llinin ¡u§ârâtıyla †ılâ olunup ve edhân-ı bârideler ile temrî« olunmakla
tebrîd olunur.360 Eger ke&ret-i ¡u†âs-ı mütevâliyenin sebebi verem olmaz ise
vâcib olur ki o §ıbyânın menâ«irine ve burnu deliklerine sa√… olunmuş bâdrûc nef« oluna.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on yedincisi e†fâlin ebdânına ¡ârı∂ olan bü&ûr
olur. O bü&ûr ba¡∂ı kerre siyâh …ur√a mi&âlinde olur, ona …ur√î-i esved derler, o mi&lli olan bü&ûr …attâl olur. ±ikri seb…at eylediği üzere mücerred
ağızda √âdi& olan …ulâ¡-ı esved olunca …attâl olunca bi’l-cümle bedende
√âdi& olan bü&ûr-ı esved-ı …ur√iyye bi-†arî…i’l-evlâ …attâl olur. Ve ba¡∂ı kerre
dahi e†fâle ebdânında √âdi& olan be&relerin menâfi¡-i ke&îresi olur.
360 ¡U†âs veremden √âdi& olur ise evvelâ o †ıflın sâ…ları √acâmet olunur ve ibtidâ-i
veca¡da dimâπına ≠ikr olunan miyâh va∂¡ olunur; tezeyyüde bed™ eyledikte mür«î
olan râdi¡ ∂amm olunur. ¢arşî veremden ¡u†âs √udû&unu istib¡âd eder. ¡Allâme
redd edip «â§§aten §ıbyânda ¡urû∂unu Bu…râ†’dan na…l eder.
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O be&relerin iki nev¡inin her hangisi olur ise onun mu¡âlecesi müceffifât-ı la†îfe ile olur. Ve müceffifât-ı la†îfeyi isti¡mâl bu vech ile olur: gül
ve âs ve ma§†akî ağacının yaprağı ve †arfânın yaprağı su ile †ab« olunup o
ma†bû«la o †ıfl πasl olunur ve ≠ikr olunan devâların dühnleri ile dahi ¡ilâc
olunur.
Ve eger bü&ûr ebya∂ ve a√mer olup o bü&ûr selîme olur ise o be&reler
terk olunur, nu∂c olunca …adar o be&reler tedbîr olunmaz ve ba¡de’n-nu∂c
¡ilâca ta§addî olunur. Eger o be&reler te…arru√ eder ise isfîdâc merhemi
isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre o te…arru√ eden bü&ûr mi…dâr-ı …alîl na†rûn
ile ma«lû† bal suyuyla πasle [98a] mu√tâc olur. Ağızda √âdi& olan …ulâ¡
dahi bedende olan be&reler gibi o πasle mu√tâc olur.
Ve ebdânda olan bü&ûr sıklaşıp biri biri üzerinde olup tekâ&üf eder ise ve
≠ikr olunan edviyeden …avî devâya mu√tâc olur ise nefs-i bûra…ın suyu ile
o †ıfl πasl olunur lâkin bûra…ta ziyâde √iddet olup †ıfl o √iddete ta√ammül
etmemekle bir mi…dâr leben o bûra…a karıştırılıp «al† olunmakla bûra…ın
√iddeti teskîn olunur.
Ve eger o be&reler teneffu† edip onlardan nüfâ†ât ve kabarcıklar √âdi&
olur ise âs ve verd ve i≠«ir ve şecere-i ma§†akînin vara…ı bi’l-cümle bu
devâlar suda †ab« olunup o su ile o †ıfl i√mâm ve πasl olunur. Bunların
cümlesinden evlâ ve enfa¡ olan o †ıflı emziren dâyenin πıdâsını ve e†¡ime ve
eşribesini ı§lâ√ eylemek olur.
Ve e†fâlin ke&ret-i bükâsı ba¡∂ı kerre sürreleri ve göbeklerinin nütû™una
ve irtifâ¡ına sebeb olur ve göbekleri yukarı kalkar veyâ«ûd o ke&ret-i bükâ
esbâb-ı fet…ten bir sebebin √udû&una bâ¡i& olur ki o sebeb ile †ıflın kasığı
yarılır, o zamân emr olunur ki nân«âh sa√… oluna ve beyâ∂-ı bey∂ ile o
nân«âh-ı mes√û… yoğurulup nütû™ eden sürrenin ve ma√all-i fet…in üzerine
konula ve ince kettân bezi o devânın üzerine dağılmasın için konula veyâ«ûd
türmüs- mürr ya¡nî acı ba…lanın √urâ…ası nebî≠ ile ıslatılıp ma√all-i nütû™a
ve ma√all-i fet…e va∂¡ oluna. Ve bunlardan dahi …avî olur …avâbı∂-ı √ârre
mürr gibi ve servin …uşûru ve kabuğu gibi ve servin cevzesi gibi ve a…â…ıyâ
gibi ve fet… bâbında ≠ikr eylediğimiz sâir …avâbı∂ gibi.
¡Allâme, Mesî√î‘ye ¡azv edip bi‘l-cümle …avâbı∂ na…l ve ta¡dâd eder
ve her birinin mâhiyyetini ve a…sâmını ve keyfiyyâtını ve ef ¡âlini taf§îl ve
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beyân eder, biz esâmîlerini ≠ikr ile iktifâ edelim. O edviyeler bunlardır:
¡asel, √umer, şebb, za¡ferân, na†rûn, √u∂a∂, sa¡ter, mil√, ¡ades-i mürr,
√abb-ı √an@al, übhül, …ar¡, «ıyâr, ¡inebü’&-&a¡leb, ba…latu’l-√am…â, dühn-i
verd, «all-i «amr, §ufretü‘l-bey∂, babadya, bâdrûc, rummân-ı √âmi∂, kâfûr,
şem¡, verd-i âs, şecere-i ma§†akî, şecere-i †arfâ, isfîdâc, i≠«ir, türmüs,
…uşûr-ı serv, cevz-i serv, §abır, a…â…ıyâdır. İntehâ.
Ve ba¡∂ı kerre †ıflın sürresine verem √âdi& olup göbeği şişer «u§û§an
ki göbeği kesildikte o şiş çok vâ…i¡ olur. O şiş √âdi& oldukta vâcib olur ki
şinkâl361 ya¡nî fenceyûş362 ve ¡ilk-i bu†m a«≠ olunup şîrûπan dühnünde i≠âbe
oluna ve eritile ve ondan sürresinde verem olan §abîye içirile ve göbeğinin
veremine †ılâ oluna.
~ıbyâna ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on sekizincisi e†fâle ¡ârı∂ olan seherdir. Uyumaz, çok ağlar, tedemdüm edip mu∂†arib olur ve ı∂†ırârı için o †ıflı uyutmağa √âcet mess eder. »aş«âş kabuğu ve bezri ve marul yağı ve «aş«âş
yağı ve dühnü §udπa ve hâmesine †ılâ olunmakla uyutulur.363
Eger bu devâlar ile uyumaz ise ve bunlardan a…vâ devâya mu√tâc
olursa √abbu’s-sümne364 ve cûr-ı cendüm365 ve «aş«âş-ı a§fer366 ve «aş«âş-ı
ebya∂ ve bezr-i kettân ve √abb-ı √ûzî367 ve bezr-i ferfa« ve bezr-i lisân-ı
√amel ve bezr-i «ass ve bezr-i râziyânec ve enîsûn ve kemmûn a«≠ olunup
azar azar kavrulup ve da…… olunup o edviye içine bir cüz™ kavrulmuş velâkin da…… olunmamış karnıyarık karıştırılıp ve bi’l-cümle bu eczâlar vez361 “Şinkâk-şinkâl” lâm ile ve kâf ile nüs«adır, «ass-ı √ımâr ma¡nâsına ya¡nî eşek
marulu demektir.
362 “Fencûş” o şarâbdır ki üzüm suyu edviye-i …âbı∂a ile †ab« olunur ve πaleyânı
müte¡addid olur. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “hetf-cûş” vâ…¡ olmuştur ya¡nî o ¡a§îr yedi
kerre πaleyân ettirilir demek ma¡nâsına olur, zîrâ “heft” Fârsîde yedi demektir,
“cûş” πaleyân demektir.
363 »aş«âş kabuğu ve «aş«âş bezri nâ¡imen sa√… olunup ≠ikr olunan edhân «al† olunup §udπlarına ve hâmesine †ılâ olunur.
364
ا
و אل
365 Bi-∂ammi’l-cîmi’l-ûlâ ve’r-râi’mühmele ba¡de’-vâv.
366 Cemî¡an nüs«alar a§ferdir, esved değildir lâkin «aş«âş-ı a§fer ma¡rûf olmamakla
πaynla “a§πar” olmak i√timâl-i πâlibdir.
367 “◊ûz” √â-i mühmele ve râ men…û†a ve πayr-i men…û†a olmak câizdir, bir şecer-i
kebîrin ismidir, bilâd-ı Me&lûce’de olur, onun &emeri bezridir, §anevber √abbı
gibi olur lâkin §aπîrdir, ancak buğday dânesi …adar olur.

Tahbîzü’l-Mathûn

ninde olan sükker ile o eczâlar karıştırılır ve iki dirhem mi…dârı o §abîye
sa…y olunur. Ve bundan dahi a…vâ olmak murâd olunur ise o terkîbden
bir cüz™ün üç bölükte bir bölüğü …adar yâ«ûd e…all afyûn o terkîbe id«âl
olunur.
Ve ba¡∂ı kerre §abîye füvâ… ve ınçkırık dahi ¡ârı∂ olur, o va…tte vâcib
olur ki ona şeker ile cevz-i Hindî sa…y oluna.
E†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın on dokuzuncusu †ıfla ¡ârı∂ olan …ay™-ı müberri√tir ya¡nî †ıflın şiddet ve meşa……at ile kusmasıdır. Ve ba¡∂ı kerre o …ay™a
…aranfülden nı§f dânı… sa…y olunmak nef¡ verir. Ve ba¡∂ı kerre …ay™-ı ∂a¡îfi
√abs edici edviyenin mi¡deye ∂ımâd olunması ile dahi def¡ olur, o √âbis-i
…ay™ budur: Sevî… gül suyuyla ıslatılır ve mâ-ı âs ve mâ-ı √ı§rım ile dahi
ıslatılıp mi¡deye ∂ımâd olunur.
¡Allâme der ki muna¡na¡ rummân şerbeti ve muna¡na¡ √ı§rım şerbeti ve
temr-i Hindî işbu şerbetler ile mür∂i¡a ve dâye sa…y olunur eger †ıflın †abî¡atı
müteva……ıfe olup mücîbe değil ise ve illâ temr-i Hindî sa…y olunmaz. Ve bu
eşribeler †ıflın anası sütü ile «al† olunup †ıfla yalatılır ve il¡â… olunur. Ve
bâ…î devâlar dahi şer√-i ¡Allâme‘de me≠kûrdur.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmincisi e†fâlin mi¡delerinin ∂a¡fıdır. Bu
mara∂ ¡ârı∂ oldukta vâcib olur ki o †ıflın mi¡desine meysevsen ve mâ-ı verd
ve mâ-ı âs ile †ılâ oluna.
“Meysevsen” lüπat-i Fârsîde şarâb-ı sûsen demektir. O şarâbın §an¡atı
budur ki sûsen-i âsmâncûnîden dört zehre a«≠ olunup a…mâ¡ı nez¡ olunur
ve o sûsende olan §ufretten zehreler ta†hîr olunur ve o zehrenin yaprakları
bir &evb üzere bas† olunup serilir ve …us† ve …aranfül ve …a§ab-ı ≠erîrenin her birinden ikişer vu…ıyye ve mil√-i enderânî ve selî«anın her birinden üç vu…ıyye, √amâmâ, sünbül-i †ayyib, ma§†akînin her birinden birer
vu…ıyye, ¡îdânu’l-belesân dört vu…ıyye. İşbu eczâlar a«≠ olunup cerîşen sa√…
olunur ve zücâcdan bir vi¡â içine va∂¡ olunur o vech ile ki ibtidâ o sûsen
yaprağı döşenir ve üzerine edviyeler saçılır ve döşenir ba¡dehu yine yaprak döşenir ba¡dehu yine o edviyeler bas† olunur. Ve bu tertîb üzere şîşeye
va∂¡ olunduktan sonra o devâlar bir gün ve bir gece √âli üzere terk olunur
ba¡dehu üzerine on altı rı†l mü&elle& §abb olunur ve yarım vu…ıyye ya¡nî
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beş dirhem za¡ferân ve iki mi&…âl sükk368 a«≠ olunup bir mi…dâr mü&elle&
ile √all olunup edviyenin üzerine bu ma√lûl ve dört vu…ıyye mey¡a-i sâile ve
bir vu…ıyye dühn-i belesân il…â olunur ve o vi¡ânın ağzı açık kılınır, bir mi…dâr zamân mürûrundan sonra o vi¡ânın ağzına bir na…î ve †âhir kâπad va∂¡
olunup ve kâπadın üzerine «ır…a-i kettân konulur ve †în-i √urr nu«âle-i şa¡îr
ile ma¡cûn olunup o ma¡cûn ile o vi¡â ta†yîn olunur ve sıvanır ve mev∂i¡-i
şimâlîde şu¡â¡-ı şems olmayan gölgeli bir ma√alle va∂¡ olunup altı ay terk
olunur, altı ay mürûrundan sonra isti¡mâl olunur. O vech ile gül suyuyla ve
mâ-ı âs ile o şarâb √all olunur ve †ıflın mi¡desine †ılâ olunur ve nı§f dirhem
mi…dârı dahi †ıfla il¡â… olunur. Bâ…î taf§îl ¡Allâme’de me≠kûrdur. İntehâ.
Ve ∂a¡f-ı mi¡de için †ıfla mâ-ı sefercele …aranfülden ve sükkten birer
şey™-i …alîl «al† olunup sa…y olunur ve mi…dâr-ı …alîl meybihe ya¡nî ayva
şarâbına bir …îrâ† misk «al† olunup sa…y olunur.
E†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmi birincisi uykuda §ıbyânın belinleyip
feza¡ ile uyanmasıdır. Ve ek&eriyyâ bu feza¡ın sebebi şiddet-i nehmeden
ya¡nî πıdâya ve lebene şiddet-i √ır§ından ¡ârı∂ olan imtilâ olur onun için
ki kaçan mi¡dede †a¡âm fâsid olsa ve mi¡de †a¡âmın fesâdını i√sâs eylese
o e≠â mi¡deden …uvve-i muta§avvire vü müte«ayyileye te™eddî edip vâ§ıl
olmakla o …uvve-i muta§avvire korkunç ve hâile a√lâm ve düşler ta§vîr edip
feza¡ i√dâ& eder. Pes vâcib olur ki §ıbyânda ki@@a ya¡nî imtilâdan √âdi& olan
meşa……atli √âlet var iken §ıbyân tenvîm olunmaya ve o †ıfla bir mi…dâr ¡asel
verile ve yedirile, zîrâ [98b] ¡asel mi¡desinde olan †a¡âmı ha∂ma mu¡în olur
ve mi¡denin feminde olan †a¡âmı dahi i√dâr edip mi¡denin dibine indirir.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmi ikincisi e†fâlin √al…ına ve boğazına
¡ârı∂ olan veremdir. O verem †ıflın ağzı ile merîsi ya¡nî †a¡âm ve şarâbın
mecrâsı beyninde ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre mümtedd olup o verem fı…arâtın
368 Fi’l-a§l sükk emlec-i §înî ¡u§âresine derler ve bu ma¡nâca sükk nâdir olmakla
bela√ ¡u§âresi ile ¡af§tan râmik dedikleri devâ terkîb olunup ona dahi sükk ı†lâ…
ederler. Ve ba¡∂ı kerre ona …alîl misk «al† olunup ona sükk-i mümessek derler.
Ve ba¡∂ı kerre dahi misk «al† olunmayıp lâkin râmiki miskin cildesine va∂¡ ederler, ona sükkü’l-cülûd derler ve bu nev¡ a∂¡af olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o cilde-i
misk suda na…¡ olunup râmik o su ile yoğurulur, ona sükk-i mâ derler. Ve ba¡∂ı
kerre dahi o cilde …a§§ olunur ya¡nî kırkılır ve kırıntısı râmike «al† olunur, ona
sükkü’l-ekrâş derler, bu iki a«îr redî olur.
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¡a∂aline bâliπ olur ve …afânın «arezesine369 bâliπ olur. Ve bu veremin
¡urû∂unda vâcib olur ki şiyâf ile o †ıflın †abî¡atı telyîn oluna ve ba¡dehû tût
rubbu mi&lli ile mu¡âlece olunur.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmi üçüncüsü uykuda §ıbyâna ¡ârı∂ «ar«ara-i ¡a@îme olur, uykusunda ziyâde horlar. Vâcib olur ki o †ıfla döğülmüş
kettân to«umu ile ¡asel le¡û… olunup verile veyâ«ûd döğülmüş kemmûn bal
ile ma¡cûn olunup yedirile.
E†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmi dördüncüsü o mara∂dır ki ona rî√ü’§§ıbyân tesmiye olunur.
E†ıbbâ bunun tefsîrinde i«tilâf eylediler. Ba¡∂ılar derler ki rî√ü’§§ıbyân bir rî√-i πalî@adır 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
…abâilin enlerini açar. Ve Ten…î√-i ¢ânûn’da İbn Cümey¡ rî√ü‘§-§ıbyânı
tefsîr edip der ki rî√ü‘§-§ıbyân †ıflın başının büyük olmasıdır o vech ile
ki şü™ûn keşf olup açılır ve başta rî√ ve ru†ûbât müctemi¡a olup baş büyük
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 …ız√u’§-§ıbyân370 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 …a§r edip ondan ayırmaz.
Şey«-i Re™îs der ki:
Bu mara∂ın ¡ilâcını emrâ∂-ı re™ste beyân eyledik,371 lâkin bu ma…âmda
dahi ziyâde menfa¡atli bir şey™ ≠ikr eyleriz ve o mu¡âlece budur: sa¡ter,
cünd-i bî-dester, kemmûn. Bi’l-cümle bu eczâlar müstevî ve bir veznde
a«≠ olunup berâber sa√… olunur ve sa…y olunur ve bir şerbeti üç √abbe olur.
E†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmi beşincisi «urûc-ı ma…¡adedir. Ve bu
mara∂ın §ıbyâna ¡urû∂unda …uşûr-ı rummân ve âs-ı ra†b ve cüft-i bellû† ve
kuru gül ve geyik boynuzu ve şebb-i Yemânî ve keçinin tırnağı ve cüllenâr
ve mazu bu eczâlardan ¡ale’s-seviyye birer dirhem a«≠ olunup suda †ab«-ı
369 “¢afânın «arezesi” ¡unu…ta olan «arezât-ı seb¡anın «areze-i evveli olur.
370
رأس
 وا¢âmûs.
371 Ba¡∂ı şürrâ√ der ki ¢ânûn √âlen mevcûd olan tertîb üzere te™lîf olunmayıp bâbları
sonradan tertîb olduğuna delâlet eder mâ∂î §îπası ile “emrâ∂-ı re™ste beyân
eyledik” dediği …avli, zîrâ emrâ∂-ı re™s henüz ≠ikr olunmadı.
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şedîd ile †ab« olunur. Tamâmen suya o edviyenin …uvveti çıktıktan sonra o
su teftîr olunup fâtiren o su içine ma…¡adı «urûc eden †ıfl oturtulur.
Ve ba¡∂ı kerre berd √asebiyle §ıbyâna za√îr dahi ¡ârı∂ olur. O zamân
üç dirhem √urf372 ve üç dirhem kemmûn a«≠ olunup döğülür ve πırbâlden
geçirilir ve ¡atî… sığır yağıyla ma¡cûn olunup mâ-ı bârid ile içirilir.
Ve e†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmi altıncısı §ıbyânın ba†nında tekevvün
edip √âdi& olan dûd-ı §ıπârdır, §ıbyâna o dûd e≠â eder ve ek&eriyyâ o dûd-ı
§ıπâr ma…¡adenin e†râfında olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi §ıbyânda dûd-ı †ıvâl
ya¡nî soğulcan dedikleri kurt √âdi& olur. Ammâ √abbu’l-…ar¡ tesmiye olunan dûd-ı ¡irâ∂ §ıbyânda …alîl olur.
Ammâ †ıvâl olan kurt ¡ârı∂ oldukta o §abîye mâ-ı şî√ten ya¡nî sarı yavşan373 suyundan374 mi…dâr-ı …alîl süt ile sa…y olunur. Ve o suyun mi…dâr[ı]
§abînin …uvvetinin ve ∂a¡fının mi…dârı √asebiyle ziyâde ve no…§ân kılınır.
Ve ba¡∂ı kerre olur ki dûd-ı †ıvâli olan §abînin ba†nına pelin ve birinc-i
Kâbülî ve sığır ödü ve ebû cehl karpuzu şa√mı ile ∂ımâd olunur.
Ammâ ma…¡adede olan küçük ve §aπîr kurtlar için vâcib olur ki râsen ve
¡urû…-ı §ufr her birinden birer cüz™ a«≠ olunup ve mecmû¡un mi&li şekere
«al† olunup mâ-ı bârid içinde sa…y olunur.
E†fâle ¡ârı∂ olan emrâ∂ın yirmi yedincisi §ıbyâna ¡ârı∂ olan sa√c olur
ya¡nî uyluklarında şi…â… ve yarıklar √âdi& olur. O va…tte vâcib olur ki âs
sa√… olunup yarıkların üzerine ekile ve ≠erûr kılına veyâ«ûd döğülmüş
meyan kökü veyâ«ûd verd-i mes√û… veyâ«ûd su¡d ya¡nî topalak dedikleri
nesne veyâ«ûd arpa unu ve bu mi&lli nesneler ekilip ≠erûr kılına.

372 “◊urf” √abbu’r-reşâda derler lâkin reşâdın mâhiyyetinde i«tilâf olmakla ¡Alâî
ta√arrî ve kemâl-i tafa√√u§tan sonra o bâbda emr-i §avâb ne idiğini beyân edip
Kâmil-i ¡Alâî adlı kitâbında der ki ـ ـ ان ا ــאد ـ و ـ ا ــאد ـ ا ـ ف و ـ ـ
ـ و ـ ا ـ و ـج
ـ ة وا כ ـ و ـ ا ـ ط ا
ـ ردي
ا ـ ب وا ـ ور ــאر א ـ
ا ـ ود
373 “Dirmene” yavşan ki †abîbler katında şî√ demekle ma¡rûftur, mîmin sükûnu câiz
ve fet√ası câiz. ◊alîmî.
374 [Yazmada “sarı yosun” şeklinde görülüyor, ancak Arapçası “şî√” göz önünde
tutularak “sarı yavşan” şeklinde düzeltildi.]
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el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Tedbîri’l-E†fâli İ≠â İnte…alû İlâ Sinni’§-~abiyyi
Kaçan †ıfl sinn-i §ıbâya dâ«il olsa vâcib olur ki §abînin a«lâ…ı cânibine
…a§d ve ¡inâyet §arf olunup a«lâ…ı ta¡dîl oluna ve o §abî πa∂ab-ı şedîd ve
«avf-ı şedîd ve πamm ve seheri mûcib nesnelerden mu√âfa@a oluna o vech
ile ki her va…tte te™emmül ve tefekkür oluna ki o §abî ne gûne nesneye meyl
eder ve ne a§l nesne iştihâ eder ta√arrî olunup o meyl eylediği nesne §abîye
verile ve ta…rîb olunup önüne getirile ve müstekrehi ve istemediği nesneler
dahi ta√arrî olunup o nesne §abînin müvâcehesinden izâle oluna. Ve §abîye
bu vech ile mu¡âmele iki cihetten menfa¡ati olur:
Menfa¡at-i ûlâ budur ki o §abî zamân-ı †ufûliyyetten √asenü’l-a√lâ…
olmağa başlar ve a√lâ…-ı √asenesi o §abîye meleke ve †abî¡at olur ve nefsinde keyfiyyât-ı nefsâniyyenin rezâili √âdi& olmaz. Ve bu vech ile olan
menfa¡at §abînin nefsinde olur.
Ve menfa¡at-i &âniye §abînin bedenine müte¡alli…a olur. O menfa¡at-i
&âniye budur ki §abînin müştehâsı verilmeyip ve müstekrehâtı ve istemediği nesneler §abîden teb¡îd olunmasa lâ-ma√âle o §abîye πa∂ab mi&lli
a«lâ…-ı seyyi™e √âdi& olur ve ≠emîme olan a«lâ…a sû™-i mizâc tâbi¡ olup
emrâ∂a mü™eddî olur, zîrâ ek&eriyyâ a«lâ… her ne …adar mizâca tâbi¡ olup
emrâ∂a mü™eddî olur ise ba¡∂ı kerre dahi mizâc a«lâ…a tâbi¡ olup a«lâ…ın
redâ™etinden mizâc dahi redî olur onun için ki πa∂ab cidden bedeni tes«în
eder ve πamm cidden ru†ûbeti izâle edip bedeni kurutur ve tecfîf eder ve
tebellüd ya¡nî nefsânî olan sükûn …uvâ-i nefsâniyyeyi ir«â edip mizâcı
balπamiyyeye imâle eder. Binâen ¡alâ-külli mâ-≠ükire §abînin a«lâ…ını
ta¡dîl ile bedeninin ve nefsinin §ı√√atleri ve nefsinin §ı√√atleri mu√âfa@a
olunur.
Ve §abî uykudan uyandıkta a√râ ve elya… olur ki evvelâ o §abî isti√mâm
ettirilip sonra la¡ib ile §abînin mâ-beyni ta«liye oluna. Ve bir sâ¡at mi…dârı
oynadıktan sonra …alîlü’l-mi…dâr πıdâsı i†¡âm oluna ve i†¡âm-ı yesîr ü …alîlden sonra koyuverilip uzun ve †avîl la¡ibine ve oynamasına müsâ¡ade oluna
ve sonra yine isti√mâm ettirilip ba¡dehu yine i†¡âm oluna. Ve √asbe-mâ
emken †a¡âm üzerine su içmekten o §abî men¡ oluna, zîrâ †a¡âm üzerine içilen su †a¡âmı ifsâd eder ve o su mi¡dede ha∂m olmazdan evvel †a¡âmı niyyen
tenfî≠ edip fesâd-ı ¡a@îme mü™eddî olur.
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Kaçan o †ıflın üzerine altı √avl √avelân eylese ya¡nî altı yaşına dâ«il olsa
vâcib olur ki o §abî mü™eddibe ta…dîm oluna ya¡nî o §abîye edeb öğretip ve
ta¡lîm-i ¡ilm eder «âceye verilir velâkin ta¡lîm ve te™dîbi dahi tedrîcle olur,
küttâba ve mu¡allime o √âlinde mülâzemet ettirilmez, mu¡allime gâhîce
gidip ta¡allüm eder ve gâhîce terk-i ta¡allüme müsâ¡ade olunur.
Ve ≠ikr olunan sinne ya¡nî altı yaşına girdikte o sinne girmezden evvel
olan isti√mâmı ta…lîl olunup √ammâma az konur. Lâkin †a¡âm vermezden
mu…addem o §abîye ta¡ab ve meşa……at verecek nesneler ziyâde olunur ve
nebî≠ içmekten men¡ olunur «u§û§an mizâcı ra†b olan §abîden nebî≠ ziyâde
men¡ ve teb¡îd olunur, zîrâ nebî≠ şâribinde mirâr tevlîd eder ve nebî≠in
mirâr tevlîdi §ıbyânda sâirlerden sür¡atli olur. Ve bâliπ olan şübbânda nebî≠
mirârı idrâr eder [99a] veyâ«ûd mefâ§ıllarını ter†îb eder, o vech ile şübbânda şürb-i nebî≠in fâidesi olur lâkin bu fâideler §ıbyânda ma†lûb olmaz
ve §ıbyâna …ıyâs ile nebî≠in bu fi¡li menfa¡at olmaz. Ve §ıbyâna nebî≠ sa…y
olmaktan menfa¡at-i ma†lûbe yok iken ma∂arratını irtikâb ve ilzâm eylemek
lâyı… olmaz. Ve bu menfa¡atler §ıbyânda ma†lûb olmadığının vechi budur
ki §ıbyânda mirâr …alîl olmakla mirârı idrâra i√tiyâc olmaz ve §ıbyânın
mefâ§ılları mer†ûbe olmakla ke≠âlik mura††ıbât isti¡mâline mu√tâc olmazlar. Ve ¡a≠b ve na…î olan mâ-ı bâridi iştihâ eder ise §ıbyân içmekten men¡
olunmazlar.
Ve §ıbyânın tedbîrleri bi’l-cümle ≠ikri âtî nehc üzere olur on dört yaşına
girince …adar ve bu nehce mürâ¡ât ile ma¡an o müddette §abî her gün murâ…
abe olunup o §abîye «âricden i§âbet eden ma∂arratlı nesneleri ve dâfi¡ olan
gözeticiler ve murâ…ıblar ile o §abî i√â†a olunur. Ve mürâ¡âtı lâzım olan
nehc ve †arî…at budur: Sinn-i §ıbâ πâyeti ve nihâyeti ile sinn-i tera¡ru¡375 arasında ¡unf ve şiddet ile √areketten ve riyâ∂et-i ¡anîfeden o †ıfl men¡ olunup
tedrîcle riyâ∂eti ve √areketi ta¡dîl olunur, zîrâ riyâ∂et-i mu¡tedile ve √areket-i tedrîcî ile ru†ûbetin no…§ânı ve cefâf ve §alâbetin √udû&u i¡tidâl üzere
olur. Ve riyâ∂et-i ¡anîfe ru†ûbetin ziyâde no…§ânına ve cefâf §alâbetin def¡aten ke&retine mü™eddî olup mu∂ırr olur. Ve kaçan on dört yaşına ulaştıkta
375 Mevlûda evvel-i vilâdetinde †ıfl derler; yürümeğe bed™ edip gâh düşüp gâh kalmak ile √areket eylediği sinne sinn-i tera¡ru¡ derler ve bilâ-su…û† yürüdüğü sinne
on dört yaşına girince …adar sinn-i §ıbâ derler.
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o sinnin tedbîri inmâ edici ve büyütücü ve √ıf@-ı §ı√√at edici tedbîrler olur.
Pes biz münmî olan ve √ıf@-ı §ı√√at eden tedbîrlere na…l-i kelâm eyleyelim
ve onların içinde bâliπ ve kâmil olup e§ı√√âdan olanların §ı√√atini √ıf@a
mü™eddî olan tedbîre müte¡alli… …avli ta…dîm eyleyelim ve onların içinden
dahi riyâ∂et ile ibtidâ eyleyelim:

et-Talîmü’&-¿ânî Fi’t-Tedbîri’l-Müştereki Li’l-Bâliπîne ve
Hüve Seb¡atü ¡Aşere Fa§len
el-Fa§lu’l-Evvelü Cümletü’l-¢avli Fi’r-Riyâ∂eti
◊ıf@-ı §ı√√at tedbîrlerinin mu¡@amı evvelâ riyâ∂et ve sonra tedbîr-i πıdâ
ve sonra nevmin tedbîri olmakla vâcib olur ki riyâ∂ete müte¡alli… olan
…avl ta…dîm oluna. Ve biz riyâ∂eti ta¡rîf ve ta√dîd edip deriz ki riyâ∂et bir
√areket-i irâdiyyedir ki o √areket ile müte√arrik olan kimse nefes-i ¡a@îm ü
mütevâtir ile teneffüse mu∂†arr olur. Ve bu riyâ∂ete muvaffa… olan kimse
ya¡nî va…t-i √âcette i¡tidâl üzere bu √areketi eden emrâ∂-ı mâddiyyenin
mu…te∂î olduğu mu¡âleceden ve ke≠âlik emrâ∂-ı mâddiyyeye tâbi¡a olan
emrâ∂-ı mizâciyyenin mu…te∂î olduğu mu¡âleceden müstaπnî olur, eger
sâir tedbîrleri tedbîr-i muvâfı… ve tedbîr-i §avâb olur ise.
Ve bu mu¡tedile olan riyâ∂etin beyânı budur ki sen bilirsin ki biz πıdâya
mu∂†arrız ve bizim √ıf@-ı §ı√√atimiz keyfiyyet ve kemmiyyetinde bize
mülâyim ve muvâfı… olan πıdâ sebebiyle olur ve kebidde √âdi& olan πıdâ
yâ bi’l-…uvve ya¡nî a«lâ†-ı erba¡a bi-külliyyetihâ bi’l-fi¡l πıdâ olmaz ya¡nî
a«lâ†ın küllîsi a¡∂âya müşâbih olup bedende cüz™ olmaz belki tenâvül olunan †a¡âm üzerine cereyân eden hu∂ûm-ı erba¡adan her bir ha∂mlarda fa∂la
bâ…î kalır ve †abî¡at o fa∂laları def¡de ve istifrâπda ictihâd eder lâkin mücerred †abî¡atın istifrâπı ile o fa∂lalar tamâmen ve müstevfâî istifrâπ olunmaz
belki †abî¡at √asebiyle √â§ıl olan istifrâπdan sonra her bir ha∂mın fa∂lından birer mi…dâr fa∂l bâ…î kalır ve †a¡âm ekli defe¡âtından her bir def¡ada
biri biri ardınca mütevâtiren her ha∂mda fa∂ladan bir şey™ bâ…î kalarak ve
tekerrür ederek bedende mi…dâr-ı mu¡teberi olan fa∂lalar müctemi¡a olur.
Fa∂la-i müctemi¡a bedene ma∂arratı olan mevâdd-ı fa∂liyyeye isti√âle edip
vücûhla bedeni ı∂râr eder:
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O vechlerin evvelkisi budur ki o mevâdd-ı fa∂liyye gâhîce ta¡affün edip
emrâ∂-ı ¡ufûniyyeyi i√dâ& eder ve gâhîce min-πayri ta¡affün o mevâdd müştedde olur, sû™-i mizâc i√dâ& eder ve gâhîce dahi ziyâde olup ke&reti √asebiyle ≠ikri mürûr eden imtilâ a¡râ∂ını i√dâ& eder ve gâhîce dahi o mevâdd
a¡∂âya mun§abbe olup dökülür ve mun§abbe olup döküldüğü ¡u∂vda evrâm
ve şişler i√dâ& eder ve gâhîce dahi o mevâddın bu«ârları cevher-i rû√un
mizâcını ifsâd eder ve mu∂†arr kalınıp †abî¡atın istifrâπından mâ-¡adâ o bâ…î
kalan mevâddı istifrâπa √âcet ziyâde olur, o mevâdd-ı bâ…ıyenin ek&er-i
istifrâπı edviye-i semmiyye ile tamâm ve ceyyid olur.
Ve iştibâh yoktur ki kimyevî edviyeler πarîziyyeyi nehk eder ve bedene
î§âl-i ma∂arratta mübâlaπa eder. Ve semmiyyeti olmayan edviye ile istifrâπ
dahi †abî¡ata &a…îl ve ağır yük olur, nitekim İbu…râ† der ki mu√a……a…tır ki
devâ bedeni ten…ıye eder velâkin bedeni iblâ eder ve çürütür.
Edviye ile istifrâπın ≠ikr olunan ma∂arratlarından mâ-¡adâ ma∂arrat-ı
u«râsı budur ki o edviye mevâdd-ı rediyye ile ma¡an mevâdd-ı §âli√ayı ve
«ıl†-ı fâ∂ıl ve ru†ûbât-ı πarîziyyeyi ve cevher-i √ayât olan rû√u istifrâπ eylemeğe mü™eddî ve bâ¡i& olur ve bu istifrâπlar a¡∂â-i re™îsenin ve a¡∂â-i re™îsenin «âdimlerinin vehn ve ∂a¡fını îcâb eder.
Ve evvel fa§ldan beri ≠ikr olunan ma∂arratlar imtilânın ma∂arratları
olur ki o ma∂arratların ba¡∂ısı imtilâ ¡alâ-√âlihi terk olunduğundan √âdi&
olur ve ba¡∂ısı mevâdd-ı imtilâ edviye ile istifrâπ olunduğundan √âdi& olur,
pes riyâ∂et sâir tedbîrlere dahi i§âbet olunduğu va…tte imtilânın mebâdîsi
olan hü∂ûm-ı erba¡anın fa∂la-i yesîrelerini ictimâ¡dan ve imtilâya mü™eddî
olmaktan mâni¡ olan bi’l-cümle sebeblerden bilâ-ı∂râr ziyâde emna¡ ve edfa¡
olur ve emna¡iyyetinden mâ¡adâ riyâ∂et √arâreti πarîziyyeyi in¡âş ve i&âre
eder ve onda √âdi& olan &i…ali ve ağırlığı giderip ke’l-evvel «iffete i¡âde
eder onun için ki riyâ∂et √arâret-i la†îfeyi ta√rîk ve i&âre eder ve bedende
bulunan fa∂layı o √arâret her gün ta√lîl eder. Ve √areket dahi √arâretin
ta√lîline mu¡îne olup o fa∂la-i mevcûdeyi izlâ… ederler ve menâfise tevcîh
edip «âric-i bedene i«râc ederler ve mürûr-ı eyyâm ile o fa∂la cem¡ olmaz
ve imtilâya mü™eddî dahi olmaz.
±ikri mürûr eylediği üzere riyâ∂etin bu menfa¡atinden mâ-¡adâ menfa¡at-i
â«eri olur, zîrâ riyâ∂et √arâret-i πarîziyyeyi inmâ edip çoğaltır ve mefâ§ılı
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ve evtârı §alâbetli eder, pekiştirir ve mefâ§ıl ve evtârı ef¡âlini işlemekte ta…viye eder ve infi¡âllerinden emîn eder ve πıdâyı …abûle a¡∂âyı √â∂ırlar ve
müsta¡idd eder o vechle ki riyâ∂et bedenden fa∂layı ta…lîl edip azaltır ve
fa∂lın …ılleti ile a¡∂ânın πıdâya raπbeti ziyâde olup …uvve-i câ≠ibe √areket
eder, o vechle a¡∂ânın πıdâyı …abûlü ek&er olmuş olur. Ve a¡∂ânın ¡u…delerini
riyâ∂et √all edip çözer ve a¡∂âyı telyîn edip yumuşak eder ve ru†ûbât-ı πalî@
ayı ter…î… edip inceltir ve mesâmmâtı geniştirir. Ve çok kerre olur ki terk-i
riyâ∂et dı…… mara∂ına mü™eddî olur, zîrâ riyâ∂eti terk √asebiyle a¡∂ânın
…uvâları ∂a¡îfe olur, zîrâ √areket her ¡u∂vun ¡πarîzi olan rû√unu o ¡u∂va
celb ve ce≠b eder. Ve her ¡u∂vun rû√u √ayâtına âlet olmakla o riyâ∂eti terk
√ayâtı terk gibi olup o a¡∂â πâyet ∂a¡îfe olmakla √arâret-i πarîbe sühûlet ile
a¡∂âya teşebbü& edip dı…… mara∂ı √âdi& olur, el-¡iyâ≠u billâhi.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Envâ¡ı’r-Riyâ∂eti
Riyâ∂et iki …ısm olur, biri …a§dî ve â«eri πayr-i …a§dî olur. ∏ayr-i
…a§dî olan riyâ∂et o kimsenin riyâ∂etidir ki onun a¡mâl-i insâniyyeden bir
¡ameli olup o ¡ameli işler ve onunla riyâ∂et …a§d eylemez lâkin o ¡ameli
işlemek ile min-πayri …a§din riyâ∂et √â§ıl olur, erbâb-ı √iref ü §anâyi¡de
olduğu gibi. Ve riyâ∂et-i …a§dî ya¡nî riyâ∂et-i «âli§a o kimsenin riyâ∂etidir
ki onun işlediği ¡amel √irfeti ve §an¡atı olmaz ve o ¡ameli işlemekten πara∂ı
ancak ta√§îl-i riyâ∂et olur, nefs-i ¡amel ma†lûbu olmaz, ma†lûbu menâfi¡-i
[99b] riyâ∂eti ta√arrî olur.
Ve bu …ısm-ı &ânînin fu§ûlü ve envâ¡ı vardır, zîrâ o riyâ∂etin kimisi
…alîl olur ve kimisi dahi ke&îr olur ve ba¡∂ı riyâ∂et …avî ve şedîd olur ve
ba¡∂ısı ∂a¡îf olur ve ba¡∂ısı serî¡a ve ba¡∂ısı ba†î™e olur ve ba¡∂ısı dahi şiddet
ve sür¡atten mürekkeb olup √a&î& olur ya¡nî hem şedîd ve hem serî¡ olur
ve ba¡∂ısı müterâ«î olur ya¡nî hem ∂a¡îf ve hem ba†î™ olur. Ve bu ezvâc-ı
erba¡adan her zevcin ≠ikr olunan iki †arafları arasında mu¡tedil riyâ∂et dahi
olur. Bi’l-cümle bu ta…sîmden √â§ıl olan a…sâm on iki …ısma bâliπ olur. Ve
ammâ riyâ∂etin envâ¡ı bu me≠kûrlardır:
Evvelkisi mü§âra¡a ya¡nî güreş etmek. Mü§âra¡a riyâ∂et-i …aviyyeden olur.
İkincisi mübâ†aşe. Bu nev¡ …avî ve serî¡ riyâ∂ettir; ma¡nâsı iki kişi birbirini ¡unf ile mu™â«a≠e etmektir.
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Üçüncüsü mülâkeze ya¡nî iki kişi birbirini yumruk ile §adrına vurmaktır;
bu nev¡ dahi …avî ve serî¡dir.
Dördüncüsü i√∂âr376 ya¡nî at yürütmek ve adımlatmaktır. Bu nev¡ riyâ∂et
yalnız serî¡ olur.
Beşincisi sür¡at-i meşy. Bu nev¡ riyâ∂et yalnız serî¡ olur.
Altıncısı remy ¡ani’l-…avs, ok atmak. Bu nev¡ riyâ∂etin …avî, şedîd nev¡idir.
Yedincisi remy-i zu™bîn ya¡nî mızrak atmak. Bu dahi …avî-i şedîddir.
Sekizincisi el-…afz ilâ şey™in li-yete¡alla…a bihi ya¡nî bir şey™in ardınca
o şey™e ta¡allu… etmek için ve&be edip sıçramaktır. Bu nev¡ mürekkeb ve
şedîd-i serî¡dir.
Dokuzuncusu √acl ya¡nî bir ayağı ile sekip ve&be etmektir. Bu nev¡
şedîd-i …avîdir.
Onuncusu münâ…afe bi’s-seyf ve’r-rum√ ya¡nî kılıç ve rum√ ile oynamak ve mülâ¡abe etmektir. Bu nev¡ serî¡dir.
On birincisi rükûb-ı «ayl ya¡nî ata binmek. Bu nev¡ dahi serî¡dir.
On ikincisi «af… bi-yedeyn ya¡nî bir ayak üzere durup iki ellerini ön
†arafa ve art †arafa ta√rîk edip salmaktır.377 Bu riyâ∂et riyâ∂et-i şerîfe[dir.]
¡Allâme vech-i şerâfeti beyân edip der ki zîrâ bu riyâ∂ette bi’l-cümle
beden √areket edip bedeni bi’l-cümle riyâ∂et istî¡âb eder ve bu riyâ∂et
…avî, serî¡ olur.
Ve biraz riyâ∂etler dahi vardır ki o riyâ∂etler riyâ∂et-i la†îfe vü leyyine
a§nâfından olurlar, o a§nâf bunlardır:
On üçüncüsü tereccu√ bi’l-erâcî√ ve’l-mühûd ya¡nî salıncakta ve beşikte
…âimen ve …â¡iden ve mu∂†acı¡an salınmak olur. Bunlar riyâ∂et-i ∂a¡îfe olur.
On dördüncüsü rükûbu’z-zevârî… ve’s-semâriyât. Bunlar küçük sefînelerin birer nev¡idir, onlara rükûb edip binmek riyâ∂et olur ve …uvveti salıncakta ve mehdde salınmaktan ziyâde olur.
On beşincisi rükûbu’l-«ayl ve’l-cimâl ve’l-¡amâriyât ya¡nî ata ve erkek
deveye ve deveye yüklettikleri hevdec tesmiye olunan mi√affeye binmek376 אر ا אرس
وا س א
ا س ا אرا وا اد
ا و אل ا
א
¡ اAllâme.
377 Ba¡∂ı nüsa«-ı ¢ânûn’da “«af… bi-yedeyn” iki ayakları uçlarına basıp ta…dîm ve
te™«îr edip iki ellerini ziyâde …uddâma ve «alfe ta√rîk etmekle tefsîr olunmuştur.
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tir. Bunlardan √â§ıl olan riyâ∂et zevra… ve semârî tesmiye olunan sefîne-i
§aπîreye binmekten √â§ıl olan riyâ∂etten a…vâ olur.
On altıncısı rükûbu’l-¡acel ya¡nî öküz ¡arabasına binmektir. Bundan
√â§ıl olan riyâ∂et …avî, serî¡dir.
On yedincisi el-meydâniyye. Bu riyâ∂et-i meydâniyye riyâ∂et-i …aviyyeden olur. “Meydâniyye”nin ma¡nâsı budur ki bir meydânda insân ¡advini
şedd edip nihâyete ve meydânın â«er †arafına erişir ve o †araftan …ah…arî
ric¡at ve √areket edip √arekete bed™ eylediği †arafa vâ§ıl olur ve bu minvâl
üzere &âniyen dahi √areket eder lâkin evvelâ vardığı πâyete o mi&lli ¡adv ile
&âniyen varmaz, bir mi…dâr …a†¡ eylediği mesâfe no…§ân üzere olur, bu minvâl üzere her def¡ada mesâfe no…§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 mi…dâr mesâfe dahi
bâ…ıye iken yüz «u†ve tamâm olur ve def ¡a-i &âli&ede no…§ân olan mesâfe
dahi ek&er olur, o «u†uvâtın mi…dârı te…â§ur ederek o kimse son def ¡ada
yüz «u†vede ancak meydânın vasa†ında kalır.
On sekizincisi mücâhedetü’@-@ıll olur. Bu nev¡ dahi riyâ∂et-i …aviyyeden
olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “mücâhedetü’†-†abl” vâ…i¡ olmuştur. ¡Allâme der ki
§avâb olan evvelki nüs«adır, zîrâ bu nev¡i tefsîr edip Câlînûs der ki insân
kılıcı veyâ«ûd rum√unu a«≠ edip oynar ve kendi @ıllını ve gölgesini düşman
ma…âmına ve ¡adüvv menzilesine tenzîl eyleyip @ıllı ile mu√ârebe eder.
On dokuzuncusu et-ta§fî… bi’l-yedeyn ya¡nî sağ elinin @ahrını sol elinin
ba†nına ∂arb eylemek olur.
Yirminci e†-†afr ya¡nî †afre edip sıçramak.
Yirmi birinci ez-zecc bi’r-rum√ ya¡nî sinânını ve rum√unu a«≠ edip
ucunda olan yalman ta¡bîr olunan √adîdi ile hedeflere †a¡n etmek. “Zicec”
¡ineb vezninde rum√un †arafında olan √adîde derler. Ve bu nev¡ riyâ∂et
…aviyyeden olur.
Yirmi ikincisi el-la¡ib bi’§-§avlecânı bi’l-küreti’l-kebîreti ya¡nî bir büyük
küreyi ve topu çevgân ile oynatmaktır. Ve bu nev¡ riyâ∂et …avî ve serî¡dir.
Yirmi üçüncüsü el-la¡ib bi’§-§avlecânı bi’l-küreti’§-§aπîreti ya¡nî çevgân
ile küçük topu oynatmaktır. Ve bu nev¡ riyâ∂et riyâ∂et-i serî¡adır.
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Yirmi dördüncüsü el-la¡ib bi’†-†ab†âb. ¢arşî der ki “†ab†âb” bir âlettir
ki onun ile Ekrâdın fârisleri ve atlıları oynarlar. Ve İbn Cümey¡ der ki
“†ab†âb” bir âlettir ki ağaçtan yapılır, çevgândan başkadır, onun mi…ba∂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. Bu la¡ib dahi riyâ∂et-i serî¡adandır.
Yirmi beşincisi işâletü‘l-√acer ya¡nî taşı izâle ve mev…i¡inden kaldırmaktır. Ve bu riyâ∂et-i …aviyyedendir.
Yirmi altıncısı rek∂u’l-«ayl ve isti…†âfuhâ ya¡nî ayağı ile ve üzengi ile
feresin karnına yürüsün için ∂arb etmektir. Ve “isti…†âf” feresin licâmını
ve gemini ce≠b edip dursun için çekmektir ve işti…â…ı “…u†ûf”tandır, bu†™-ı
meşy ma¡nâsınadır. Ve bu nev¡ riyâ∂et riyâ∂et-i ba†î™e olur.
Ve ≠ikri mürûr eden mübâ†aşenin envâ¡ı vardır. Ba¡∂ı nüs«ada “mü§âra¡anın envâ¡ı vardır” vâ…i¡ olmuştur, ikisi dahi §a√î√ nüs«alardır, o envâ¡
bunlardır:
Yirmi yedincisi iki kişi biri birini belinden a«≠ ederler o vech ile ki her
biri iki kolları ile â«eri belinden kucaklar ve ellerini ve parmaklarını şebeke
gibi biri birine id«âl edip her biri §â√ibini kendiye il§â… ve ilzâm eder ve
â«eri tekellüf ve sa¡y edip «alâ§ olmak murâd eder ve ilzâm eden §â√ibi onu
imsâk edip ta«allu§a komaz. Ve bu nev¡ mübâ†aşe serî¡a ve …aviyye riyâ∂et
olur. Ve bu mübâ†aşeye …arîb olur o mübâ†aşe ki o iki kişiler kollarını biri
birine sararlar, e√adühümâ sağ kolunu â«erin sağ koluna id«âl eder ve sol
kolunu â«erin sol koluna id«âl eder ve e√adühümânın yüzü â«erin yüzüne
müvâcih ve mu…âbil olur ve böyle mu™â«a≠e ile e√adühümâ â«eri yerinden
işâle ve izâle eder ve sonra …alb edip †araf-ı â«eri üzere döndürür «u§û§an
bu …albi ziyâde eder o va…tte ki her biri â«ere @afer bulmak için gâhîce
mün√anî olup eğilir ve gâhîce münbası† olup doğrulur. Bu nev¡ riyâ∂et
…avî, şedîd olur.
Yirmi sekizincisi el-müdâfa¡a bi’§-§adreyn ya¡nî iki kişi biri birinden
uzaklaşıp sonra her biri â«erin cihetine ¡unf ile √areket edip mesâfe vasa†ında
e√adühümâ §adrı ile â«erin §adrına mü§âdeme ve mu∂ârebe etmektir. Ve bu
nev¡ şedîd ve …avî bir riyâ∂ettir.
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Yirmi dokuzuncusu mülâzemet bi’l-¡unu… ya¡nî o iki insândan her biri
[100a] â«erin boynunu a«≠ edip esfele ve aşağı †arafa ce≠b etmektir. Bu
riyâ∂et-i …aviyye nev¡inden olur.
Otuzuncusu mülâvâtü’r-ricleyn ve’ş-şaπzebiyyetü ya¡nî güreş eden
iki kişiden her biri ayaklarını â«erin ayağına sarmak ve mülâvî etmektir. “Şaπzebiyye” dahi o [nev¡] mü§âra¡anın ismidir, ~ı√â√-ı Cevherî’de
mu§arra√tır.
Otuz birincisi fe√acu378 ricley §â√ibihi bi-ricleyhi ya¡nî o iki kişiden her
biri ayaklarını açarlar ve ayağının her birini â«er ayağından uzak ederler
ve iki ellerini kendi dizleri üzere kılarlar ve vu…ûf edip dururlar o hey™et
üzere ki her birinin re™si â«erin vasa†ı arasına olur379 ve bu va…feden sonra
her biri sağ elini sağ dizinden kaldırır ve o kaldırdığı sağ eli ile §â√ibinin ve yoldaşının sol uyluğuna ∂arb edip vurur, ke≠âlik e√adühümâ sol
elini dahi kendi sol dizinden kaldırıp o kaldırdığı sol eliyle yoldaşının
@ahrına ve arkasına ∂arb eder ve sonra çekilip mekânlarını tebdîl edip va§f
olunduğu üzere yine evvelâ işlediği fi¡lleri işler ve bu minvâl üzere biri
birinden müfâra…at edince …adar deverân eder. Ve bunlara benzer müşâbih
mu§âri¡ayn ve mübâ†ışeynin oyunları ve mülâ¡abeleri her ne …adar var ise
cümlesi riyâ∂et olur.
Ve biraz √arekât dahi vardır ki onlar riyâ∂et-i şerîfeden olur, o riyâ∂etler
bunlardır:
Otuz ikincisi iki refî… mekânlarını sür¡at ile istibdâl edip e√adühümâ â«erin mekânına ve â«er e√adühümânın mekânına varırlar ve her biri «alfine ve
ardına √areket-i müte¡addide vü ke&îre ile √areket eder ki «alfe olan √areket
arasında …uddâma dahi √areket-i mütevassı†a olur ya¡nî evvelâ «alfine √areket eder ba¡dehu önüne √areket eder ve ba¡dehu yine «alfine √areket eder
ve cümlesi mütevâtir ve †afre ile olup bu √âlet üzere o müte√arrik deverân
eder. Ve bu √arekâtın kimisi ni@âm üzere olur ve kiminde ni@âm olmaz ve
ek&eriyyâ bu √âlet semâ¡da ra…§ edenler √âli olur.
378 “Fe√ac” fâ’dan sonra √â-i mühmele 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.
379 Ya¡nî â«er …âim ve müstevî olsa o mün√anî olanın vasa†ına mü§âdif mu√â≠î
olurdu.
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Ve otuz üçüncüsü riyâ∂etü’l-miselleteyn ya¡nî iki çuvaldız oyunu ile √â§ıl
olan riyâ∂ettir, o la¡ib budur: Bir insân bir mev…ıfta va…fe edip eğlenir ve sağ
cânibine bir miselle πarz eder ve dîger ve sol cânibine dahi bir çuvaldız πarz
eder ve iki çuvaldızın biri birinden bu¡du ve uzaklığı bir bâ¡ ya¡nî bir kulaç olur.
Ve o çuvaldızlara o kimse teveccüh ve i…bâl edip sağ †arafta dikilen çuvaldızı
sol †arafta maπrûz ve dikili miselle mekânına na…l eder ve sol †arafta olan
çuvaldızı sağ †arafta dikili çuvaldız mekânına na…l eder ve ta√arrî edip sa¡y
eder ki o na…llerin sür¡ati o na…llerde mümkin olan sür¡at ve ¡acelenin πâyet-i
…u§vâsı ve müntehâsı ola tâ ki riyâ∂et-i me≠kûre riyâ∂et-i serî¡adan olur.
Bu ma…âmda İbn Cümey¡ ba√& edip der ki Şey«‚in bu kelâmı ya¡nî
riyâ∂et-i miselleteyn dediği a§lı üzere değildir belki nâsi«leri taπyîr eylemiştir. A§l-ı ¡ibâret “müşeyyeleyn” olmak üzeredir ya¡nî iki taşı vech-i
mu√arrer üzere na…l ve teşyîl380 eylemektir. Ve bu ba√&in taf§îli şer√-i ¡Allâme’de me≠kûrdur.
Ve ≠ikr olunan riyâ∂ât-ı şedîdeler ve riyâ∂ât-ı serî¡alar kirâren ve mirâren işlenmek murâd olundukta lâyı… budur ki mütetâbi¡aten biri biri ardınca
işlenmeye ve o fi¡âlde tevâtür ve te¡â…ub olmaya. Ve te¡â…ub ve tevâtürün
terki iki vech ile olur:
Vech-i evvel budur ki riyâ∂et-i şedîde veyâ«ûd riyâ∂et-i serî¡ayı bir
def ¡a işledikten sonra teva……uf edip sâkin olur, bir mi…dâr istirâ√at eyledikten sonra yine serî¡ veyâ«ûd şedîd olan riyâ∂eti işler.
Ve vech-i &ânî budur ki riyâ∂et-i şedîde veyâ«ûd riyâ∂et-i serî¡ayı bir
def ¡a işler ve ¡a…ibinde şedîd ve serî¡ olmayan riyâ∂et-i fâtire ya¡nî riyâ∂et-i
∂a¡îfe veyâ«ûd riyâ∂et-i ba†î™eyi işler ve ¡a…ibinde yine riyâ∂et-i şedîdeyi
veyâ«ûd riyâ∂et-i serî¡ayı işler. İki şedîd veyâ«ûd iki serî¡ riyâ∂etler arasında riyâ∂et-i fâtire ya¡nî ∂a¡îfe ve ba†î™e tavassu† etmekle istirâ√at √â§ıla
olur. Ve bu minvâl üzere istirâ√at eylemeden riyâ∂et-i şedîde vü serî¡anın
tevâtürü gibi o riyâ∂et †abî¡ata &a…îl ve ağır olmaz.
Ve vâcib olur ki riyâ∂et eden kimse bir nev¡ riyâ∂ete müdâvemet eylemeye belki tefennün edip gâhîce bir türlü ve gâhîce â«er türlü riyâ∂et
eyleye, zîrâ riyâ∂ete müdâvemet olunsa menfa¡ati …alîle olur i¡tiyâd √asebiyle ve bu riyâ∂etlerin menfa¡ati bi’l-cümle bedene ¡âmme ve şâmile olur.
380 “Teşyîl-i √acer” taşı kaldırmak ve yerinden izâle etmektir.
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Her bir ¡u∂vun «â§§aten ve başka başka dahi riyâ∂etleri olur ki o riyâ∂etlerin menfa¡ati ¡u∂v-ı vâ√ide ma«§û§ olur. Ammâ iki ellerin ve iki ayakların riyâ∂etlerinde «afâ yoktur, cümleye ma¡lûmdur ki onların riyâ∂etleri
mütefennin ve türlü türlü a¡mâl işleyip o ¡amellerde ellerini ve ayaklarını
isti¡mâl ve ta√rîk etmekle olur. Ve ma¡lûm olmak gerektir ki beden †a¡âmla
mümtelî iken riyâ∂et-i ¡âmme ve riyâ∂et-i «â§§a bi’l-cümle riyâ∂etlere
mübâşeret olunmaya.
Ve ammâ §adrın ve a¡∂â-i teneffüsün riyâ∂eti gâhîce ¡a@îm ve &a…îl §avt
ile ve gâhîce ke&îrü’l-mi…dâr §avt ile ve gâhîce √iddetli §avt ile ta§avvut
etmekle olur lâkin dâimâ §avt-ı &a…îl ile veyâ«ûd §avt-ı √âdd ile ta§avvut
olunmaz belki ma«lû† olup §avt gâhîce √âdd ve gâhîce &a…îl olmak gerektir
tâ ki i¡tiyâd ile menfa¡at-i riyâ∂et …alîle olmaya. Ve bu mi&lli §avt ile olan
riyâ∂et §adra ve sâir a¡∂â-i teneffüse riyâ∂et olduğu gibi ke≠âlik ağıza ve
lehâta ya¡nî küçük dil dedikleri ¡u∂va ve lisâna dahi riyâ∂et olur. Ke≠âlik
¡ayna ve ba¡∂ı nüs«aya göre ¡unu…a ya¡nî boyuna dahi riyâ∂et olur. Ve §avt
ile olan riyâ∂et levni dahi ta√sîn edip güzellendirir ve göğüsü dahi ten…ıye
edip ru†ûbât-ı fâsidesini çıkarır ve ta†hîr eder.
Ve §adrın ikinci riyâ∂eti budur ki bir mi…dâr nefes √abs olunup ba¡dehu
nef« olunur ve def¡aten √abs olunan nefes i«râc olunur. Ve bu riyâ∂et §adra
olduğu gibi bi’l-cümle bedene dahi riyâ∂et olur ve bedende olan mecrâları
dahi tevsî¡ edip genşitir.
Ve §avtı ¡a@îm olup zamân-ı †avîlde o §avt-ı ¡a@îmi i«râc eylemekte
ziyâde «a†ar olur, zîrâ o vechle ta§avvut √asebiyle havâ-i ke&îr …albe münce≠ib olup √arâret-i πarîziyyeyi söndürür. Ve §avtı ta†vîl eylemekte havâ-i
ke&îre dahi i«râc olunup havâ-i ke&îrenin «urûcunda ervâ√ dahi tâbi¡ olup
ma¡an «urûc eylediğine binâen «a†ar-ı ¡a@îm olur.
Ve …ırâ™et eden kimselere vâcib olur ki …ırâ™et-i leyyine ile bed™ edip
okumağa nermden başlaya ve tedrîcle sonra §avtını terfî¡ edip yücelte ve
¡âlî eyleye. Ve kaçan §avtı şedîd ve ¡a@îm ve †avîl oldukta o §avtın zamânını
mu¡tedil eyleye ya¡nî o vech ile olan §avtın zamânını uzun eylemeyip †ûl ve
…ı§arda i¡tidâl üzere eyleye. Ve zamânı mu¡tedil olan §avt-ı şedîd ¡a@îm ve
†avîlden nef¡ beyyin ü ¡a@îm olur. Ve ≠ikr olunan §avtın zamânı dahi †avîl
olsa mizâcı mu¡tedil ve bedeni §a√î√ olanlara o §avt «a†arlı olur.
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Ve nev¡-i insânın efrâdları ve eş«â§ları sinnlerinde ve mizâclarında ve
se√anelerinde ve tedbîrlerinde ve §ın¡atinde sâkin oldukları beldelerin havâlarında ve sâir mi&lli umûrlarda biri birlerine mu«âlif olmakları ile her bir
şa«§ın bir nev¡ riyâ∂eti olur ve birinin riyâ∂eti â«ere riyâ∂et olmaz. Me&elâ
√abs-i nefes mizâcı bârid olanlara ve ke≠âlik §ınâ¡at-i bâride a§√âbına nâfi¡
olur, ammâ mizâcı √ârr veyâ«ûd §ınâ¡at-i √ârre a§√âbına nefesini √abs ve
√a§r mu∂ırr olur. İmdi riyâ∂et edenlere vâcib olur ki a√vâlinde ve emrinde
tefa√√u§ edip √âline muvâfı… riyâ∂et eyleye:
Ve henüz √ummâsı zâile olup veyâ«ûd nâ…ıh olmakla √areketten ve
…ıyâm ve …u¡ûddan ¡âciz olanlara ve «arba… mi&lli edviye-i …aviyye tenâvül
[100b] edenlere ve √icâbında mara∂ olanlara riyâ∂ât-ı leyyine-i381 ¡ara∂iyye
muvâfı… olur, zîrâ ≠ikr olunan kimselerin …uvâsı ∂a¡îfe olur ve riyâ∂et-i
…aviyye-i ≠âtiyye …uvâyı ve a¡∂âyı isti¡mâl ile √â§ıl olmakla riyâ∂et-i
…aviyye onlar için §a¡b ve ¡usretli olur ve riyâ∂et-i ¡ara∂iyye vü leyyinede
kendi …uvâsını isti¡mâle √âcet olmaz belki ürcû√anın ve salıncağın √areketiyle müte√arrik olup bi’l-¡ara∂ riyâ∂et √â§ıl olur ve o riyâ∂et …uvâ ve
bedene ta¡ab vermez. Ve kaçan riyâ∂et-i leyyine √asebiyle nâ…ıha «iffet
gelse ve √icâbında mara∂ı olanların dahi mara∂ına «iffet gelse o zamân o
kimseler tenvîm olunur ve bu vech ile olan riyâ∂et ve tenvîm bedeninde olan
riyâ√ı ta√lîl eder. Ve πaflet ve nisyân mi&lli re™ste bâ…î kalan emrâ∂a dahi
nâfi¡ olur ve şehveti dahi ta√rîk eder ve πarîziyyeyi dahi in¡âş ve tenbîh eder.
Ve √ummâsı şa†ru’l-πıbb olanlara veyâ«ûd √ummâsı mürekkebe olanlara evfa… ve ef∂al olan budur ki onları serîr üzere oturtup tercî√ eyleyeler
ve sallayalar, √ablden itti«â≠ olunan ürcû√a ile tereccu√ onlara muvâfı…
olmaz. Ve ke≠âlik √ummâsı balπamî olanlara ve cebân ya¡nî korkak olanlara
ve ba¡∂ı nüs«aya göre √aben382 ya¡nî istis…âsı olanlara ve veca¡-ı ni…rîsi ve
veca¡-ı külâsı olanlara dahi serîr ile tereccu√ evlâ olur ve bu tercî√ mevâddı
in…ılâ¡a ve zevâle müsta¡idd ve müteheyyi™ eder.

381 “Riyâ∂et-i leyyine”den murâd o riyâ∂ettir ki onda murtâ∂ olan kimsenin bi’≠≠ât √areketi olmaz ve …uvâsını o riyâ∂ette isti¡mâl eylemez belki onun √areketi
bi’l-¡ara∂ olur, ürcû√a mi&lli ile olan riyâ∂et gibi.
382 و م
כ داء ا
 ا¢âmûs.
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Ve riyâ∂etin iki …ısmından riyâ∂et-i leyyine-i ¡ara∂iyye a¡∂âsı ve …uvâsı
∂a¡îfe ve leyyine olanlara muvâfı… olur ve riyâ∂et-i …aviyye §a√î√ ve …avî
olanlara muvâfı… ve münâsib olur.
Ammâ ¡aceleye ya¡nî ¡arabaya rükûb edip binmek dahi serîrden itti«â≠
olunan ürcû√aya rükûbun ¡ameli gibi ¡amel eder lâkin ¡arabanın mevâddı
i&âresi ve ta√rîki ziyâde olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡arabaya rükûb eden kimse
vechini ¡arabanın «alfine kılar ya¡nî kıça oturup yüzünü ¡arabayı √âmil olan
dâbbenin arkasına kılar, bu vech ile ¡arabaya rükûb eylemek ba§arın ∂a¡fına
ve @ulmetine nef¡-i şedîdi olur.
Ammâ kayığa ve gemiye rükûb eylemek cü≠âm ve istis…â ve sekte
ve bürûdet-i mi¡de ve nef«-i mi¡de mara∂larına nâfi¡ olur. Ve zevra…
ve sefîneye rükûb ≠ikr olunan mara∂lara nâfi¡ olduğu o rükûb sâ√il-i
ba√re …arîb olur ise nâfi¡ olur. Ve eger kenâra …arîb olan ma√allerde
sefîneye rükûbdan πa&eyân √âdi& olup sonra o πa&eyân teskîn olur ise
o rükûb mi¡deye ziyâde nâfi¡ olur. Ammâ lücce-i ba√rde ya¡nî engin
ta¡bîr olunan deryânın vasa†ında sefîneye rükûb ≠ikr olunan mara∂ları
…al¡ ve izâlede ziyâde …avî olur, zîrâ deryâ vasa†ında sefînede olanlara
«avf ve √üzn ve fera√ ve sürûr ¡ârı∂ olup o sebebden ervâ√ın dâ«ile ve
«ârice tereddüdü ziyâde olmakla mevâdd ta√allül ve indifâ¡a müsta¡idd
ve müteheyyi™ olur.
Ve πıdâ ¡u∂vları ya¡nî kebid ve mi¡de ve sâir πıdâya müte¡alli… ¡u∂vlar
a¡∂âya tâbi¡lerdir, a¡∂ânın riyâ∂eti ile onlarda dahi riyâ∂et √âdi& olur.
¡Allâme der ki ke≠âlik âlât-ı teneffüsün riyâ∂eti §adrın riyâ∂etine ve
ellerin ve omuzların ve bi’l-cümle bedenin riyâ∂etine tâbi¡ olur.
Ammâ ba§arın riyâ∂eti eşyâ-ı da…î…ayı te™emmül ile olur ya¡nî mub§arâttan olup göz ile görülen da…î… ve ince nesnelerde mevcûd olan §anâyi¡-i
¡acîbeye na@ar ve te™emmül ile olur. Ve işrâ… ve leme¡ânı olan nesnelerde
tedrîc ve rıf… ile na@ar dahi ba§ara riyâ∂et olur.
Ve kulağın riyâ∂eti dahi «afî olan a§vâtı tesemmu¡ etmekle olur ya¡nî
gizli âvâzeleri tekellüf edip istimâ¡ etmekle olur ve nâdiren sem¡in riyâ∂eti
a§vât-ı ¡a@îmeyi istimâ¡la olur. Ve her ¡u∂vun birer ma«§û§ riyâ∂eti vardır
ve biz kitâb-ı cüz™iyyeye meşπûl olup li-külli ¡u∂vın ¡u∂vın √ıf@-ı §ı√√ati
beyân eylediğimize her ¡u∂vun riyâ∂et-i ma«§û§alarını beyân eyleriz.
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Ve riyâ∂et eden kimseye vâcib olur ki riyâ∂etin sü«ûneti bedeninde olan
∂a¡îf ¡u∂va vâ§ıl olmaktan √a≠er eyleye ve bu √a≠er o vech ile olur ki bir ¡u∂v
me™ûf ve ∂a¡îfe olsa riyâ∂et için o ¡u∂vu a§âleten isti¡mâl eylemez belki …avî
olan a¡∂â ile riyâ∂et edip onlarda √â§ıl olan riyâ∂et ¡u∂v-ı me™ûfa dahi sirâyet
eder, o ¡u∂v-ı ∂a¡îfte bi’l-¡ara∂ riyâ∂et-i leyyine √â§ıl olur. Me&elâ devâlîsi olan
kimseye riyâ∂et eyledikte vâcib olur ki ke&îren ayaklarını ta√rîk eylemeye, zîrâ
devâlî dedikleri mara∂ ayaklarda ma«§û§ bir nev¡ mara∂dır, ayakları ke&îren
ta√rîk ile riyâ∂etin sü«ûneti o mara∂ın tezâyüdüne bâ¡i& olup mu∂ırr olur
belki o kimse riyâ∂eti bedenin e¡âlîsini ve ketifini ve re™sini ve ayaklarından
mâ-adâ a¡∂â-i sâiresini ta√rîk ile riyâ∂et edip o a¡∂âların riyâ∂etinden ∂a¡îf
olan ayaklarda dahi bi’l-¡ara∂ riyâ∂et √â§ıl olur. Ve ebdân-ı ∂a¡îfede riyâ∂et-i
∂a¡îfe ve ebdân-ı …aviyyede riyâ∂et-i …aviyye isti¡mâl olunur.
Ve ma¡lûm buyurula ki her bir ¡u∂vun kendi nefsinde birer riyâ∂et vardır ve o riyâ∂et o ¡u∂va ma«§û§ olur, me&elâ tekellüf edip πâyet «urde
nesneleri görmek gözün riyâ∂eti olur ve bu riyâ∂et göze ma«§û§ olur ve
√al…ın riyâ∂et-i ma«§û§ası ichâr-ı §avt ile §avtı ¡âlî edip seslenmek ile olur
eger bu me≠kûrlar tedrîcle olur ise. Ve dişler ve kulaklar için ve sâir ¡u∂vlar
için bâblarında me≠kûr riyâ∂et-i ma«§û§alar vardır.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Va…ti İbtidâi’r-Riyâ∂eti ve ¢a†¡ıhâ
Riyâ∂ete şürû¡un zamânı o zamândır ki o zamânda beden na…î ve ¡ârî
olup a√şânın ve ¡urû…un nevâ√îsinde «âm ve redî olan keymûs ve a«lâ†
olmaya, zîrâ a√şâda ya¡nî πıdâya ma«§û§ âletlerde ve damarlarda mevâdd-ı
rediyye bulunsa o mevâddı riyâ∂et neşr edip dağıtır ve o mevâdd-ı münteşire bedeni ifsâd eder. Ve riyâ∂ete o va…tte şürû¡ olunur ki †a¡âm-ı emsî
ya¡nî dünkü gün yediği †a¡âm mi¡dede ve kebidde ve damarlarda ha∂m
olmuş olup ve †a¡âm-ı â«er tenâvülünün va…ti ve zamânı gelmiş ola.
Ve †a¡âmın inhi∂âmının ¡alâmeti budur ki †a¡âm ha∂m olmağa başladıkta
bevlde nu∂c olup …ıvâmı ri……at ile πıl@at arasında mu¡tedil olur, ke≠âlik
levni dahi a§fer-i ütrüccî olur.
Kaçan va…t-i inhi∂âm mürûr edip †a¡âmı tenâvül zamânı ile zamân-ı
riyâ∂etin arası uzasa ve mi¡de ve kebid ve ¡urû… «âlî iken riyâ∂et olunsa o
riyâ∂etin ma∂arratı olur …uvveti nehk ve i∂¡âf eylediği √asebiyle.
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Ve †a¡âmın zamân-ı inhi∂âmı mürûr edip mi¡de ve kebid ve ¡urû…un
«âlî olduğunun ¡alâmeti budur ki bevl §ufret-i †abî¡îsini tecâvüz edip bevlin
§ufreti nârî olur, zîrâ ≠ikr olunan a¡∂âlar πıdâdan «âlî oldukta †abî¡at mâiyyette ta§arruf edip §ufretini nârî eder.
Ve riyâ∂etin zamânı va…t-i inhi∂âm olduğundan için e†ıbbâ dediler ki bir
kimsede fa∂llar müctemi¡a ve ke&îre olup o kimsenin √âli riyâ∂et-i şedîdeyi
îcâb eylese lâyı… olur ki va…t-i riyâ∂ette o kimsenin mi¡desi cidden «âliye
ve boş olmaya belki mi¡desinde πıdâ-i …alîl mevcûd ola ve o mevcûd olan
πıdâ fa§l-ı şitâda πıdâ-i πalî@ ola ve fa§l-ı §ayfta πıdâ-i la†îf ola.
Ve imtilâ üzere ve «avâ üzere olan riyâ∂etten her birisi her ne …adar
[ma¡an] mu∂ırrlar ise lâkin birbirine …ıyâs ile imtilâ üzere olan riyâ∂et «avâ
üzere ya¡nî mi¡de boş ve †a¡âmdan «âlî iken olan riyâ∂etten ef∂al ve «ayrlı
olur. Ve ke≠âlik bedeni √ârr veyâ«ûd ra†b iken olan riyâ∂etler bedeni ve
mizâcı bârid veyâ«ûd câff ve yâbis iken olan riyâ∂etten «ayrlı olur.
Ve riyâ∂et ev…âtının ziyâde [101a] §avâb ve e§a√√ olan va…ti ≠ikr olunan
keyfiyyetlerde bedenin i¡tidâli zamânı olur, zîrâ mu¡tedil olmayıp mizâcı
√ârr ve yâbis olan kimsenin riyâ∂eti emrâ∂ i√dâ& eder ve o kimse riyâ∂eti
terk eylese onda o mara∂lar √âdi& olmaz belki §ı√√at bulur.
Ve riyâ∂ete şürû¡ eden kimseye vâcib olur ki evvelâ em¡âdan ve me&âneden berâz ve bevlini i«râc eyleye ba¡dehu riyâ∂ete şürû¡ eyleye ve şürû¡u
delk ile ola ya¡nî a¡∂â riyâ∂ete müsta¡idd olsun için πarîziyyeyi in¡âş ve
i&âreye ve mesâmmâtı tevsî¡e mü™eddî olan delk-i a¡∂â ile şürû¡ oluna.
Ve a¡∂âyı delk ve ovmak «uşûnetli bir nesne ile ola. Ve a¡∂âyı delk eyledikten sonra dühn-i ¡a≠b ile a¡∂âyı temrî« edip erişmiş zeytûndan √â§ıl olan
dühn-i zeyti a¡∂âya süre ve a¡∂âya teşerrüb ettire ve içire lâkin o temrî«
nermden bed™ olunup tedrîcle temrî«i ta…viye ederek ¡u∂vu i¡tidâl üzere
∂aπ† eylemek mertebesine vâ§ıl ola ve ∂aπ† ∂aπ†-ı şedîdü’l-vuπûl mertebesine varmaya ya¡nî dellâkın yedleri şiddet-i πamzdan nâşî o kimsenin la√mına ziyâde du«ûl edip gömülmeye. Ve ba¡∂ı kerre o delk ve temrî« birkaç
kimseler elleri ile olur ve ba¡∂ı kerre dellâk bir kimse olup lâkin o dellâkın
√âl-i temrî« ü delkte o kimsenin a¡∂âsını a«≠ ve ba†şı mu«telif olur, bir
kerre a«≠ı mülâyim olur, bir kerre …avî olur ve’l-√â§ıl delk-i mütefennin ile
delk eder. Ve bu vech ile olan temrî«ten bedende olan ¡a∂allerin şe@âyâsına
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ve parçalarına dühn-i ¡a≠bın ve delkin menfa¡ati vâ§ıl olur. Ve delkin emri
tamâm olduktan sonra o kimse bir mi…dâr terk olunup istirâ√at eder. Ve
istirâ√atten sonra o kimse riyâ∂ete meşπûl olur.
Ve fa§l-ı rebî¡de o kimseye evfa… ve elya… olan budur ki bir beyt-i mu¡tedilde gündüz şems inti§âfa ve istivâya …arîb iken riyâ∂et eyleye. Ve fa§l-ı
§ayfta olan riyâ∂etin va…ti rebî¡de olan riyâ∂etin va…tinden mu…addem
ola. Ammâ şitâda …ıyâsa ve delîle na@ar ile riyâ∂etin va…t-i lâyı…ı akşam
ve mesâ va…ti olup evâil-i leyle te™«îr olunmak olur lâkin riyâ∂eti o va…te
te™«îrden mevâni¡-i â«eri men¡ eder, pes şitâda vâcib olur ki evvelâ √arr ve
berdde mev∂i¡-i riyâ∂et ta¡dîl oluna.
Ve riyâ∂et mu…addemâ ≠ikr olunduğu üzere ziyâde a§veb olan va…tte
ola ya¡nî o kimsede imtilâ veyâ«ûd cû¡ ve «avâ olmadığı va…tte ola ve mi¡de
ve me&âneden bevl, berâzı i«râcdan sonra ola.
Ammâ riyâ∂etin mi…dâr ve imtidâdında üç nesneye ri¡âyet etmek vâcib
olur:
Evvelkisi beşeresinin levnidir. O riyâ∂et √asebiyle levn güzellenmeye
başlasa ânen-fe-ânen √umret-i beşere ziyâde olup lâkin levnin cevdeti ve
√üsnü πâyete erişmese o kimse riyâ∂eti …a†¡ eylemez belki riyâ∂eti üzere
mütemâdî olur, ba¡de-va…tin beşeresinin behceti tamâm oldukta …a†¡ eder
ve riyâ∂etten o zamân fâriπ olur.
Ve ri¡âyeti vâcib olan eşyânın ikincisi √areket olur. Ve riyâ∂et √asebiyle √areket o kimseye «afîfe olup &ı…leti azalmaya başlasa tamâmen def¡
olunca …adar riyâ∂eti ta†vîl eder ve ba¡de-va…tin ya¡nî «iffet-i tâmme ve
&i…al mündefi¡a olduktan sonra riyâ∂eti kesip …a†¡ eder.
Ve üçüncüsü a¡∂ânın intifâ«ı ve kabarması demin ve ervâ√ın «ârice
teveccühü ile olur ve o vech ile olan intifâ« riyâ∂et ile ziyâde oldukça
riyâ∂eti …a†¡ eylemez belki ba¡de-va…tin …a†¡ eder ya¡nî intifâ« tamâm olup
bedenin †arâveti ve dem ve ervâ√ın vech-i lâyı… üzere @âhir-i bedene «urûcu
tekmîl olduktan sonra riyâ∂eti …a†¡ eder.
Ammâ bu ≠ikr olunan eşyâ tekmîl olup ve riyâ∂et …a†¡ olunmamakla
tenâ…u§a başlasa ve kemâli zevâle bed™ eylese o va…tte riyâ∂eti …a†¡ vâcib
olur. Ve tenâ…u§un ¡alâmeti budur ki o riyâ∂et eden kimsede biriken ve
müctemi¡a olan mevâdd riyâ∂eti √asebiyle bu«âr olup mesâmmâttan ta√al-
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lül-i «afî ile ta√allül ederken o mevâdd ¡ara…a ve tere isti√âle edip mesâmmâttan tereşşu√ edip terler ve ¡ara…ın seyelânı olur. Kaçan riyâ∂et …a†¡
olunsa o kimseye i…bâl olunup mu¡arrı… ve terletici dühn ile tedhîn olunur
«u§û§an ki o kimse nefsini √a§r eyleye ya¡nî bir ¡amele meşπûl olmayıp
istirâ√at eyleye, o kimse tedhîn olunmak ziyâde lâzım olur.
Ve riyâ∂et eylediği günlerden ve eyyâmdan evvel günde ne mi…dâr
riyâ∂et eyledi ise yevm-i &ânîde dahi o mi…dâr riyâ∂et olunur. Ve yevm-i
evvelde o riyâ∂et eden kimse ta√ammülü olduğu mi…dâr taπaddî eyledi ise
yevm-i &ânîde yine o mi…dâr πıdâ ile taπaddî eder.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fi’d-Delki
Bir kerre delk üç …ısma ta…sîm olunup o …ısmette §alâbet ve lîn i¡tibâr olunur ya¡nî delk §ulb ve katı olur veyâ«ûd yumuşak ve leyyin olur
veyâ«ûd mu¡tedil olur.
Ke≠âlik riyâ∂etin ¡adedi i¡tibâr olunup ta…sîm-i â«er ile üç …ısma
ta…sîm olunur, zîrâ riyâ∂ât-ı mütevâliyenin ¡adedi yâ ke&îr olur veyâ«ûd
…alîl olur veyâ«ûd …ıllet ve ke&rette mu¡tedil olur, terkîb-i &ünâî ile terkîb
olunsa vu…û¡u mümkin olan müzâvecât ve a…sâm dokuza bâliπ olur, o
mürekkebler bunlardır: evvelkisi §ulb-ı ke&îr, ikincisi §ulb-ı mu¡tedil, üçüncüsü §ulb-ı …alîl, dördüncüsü mu¡tedil-i ke&îr, beşincisi mu¡tedil-i mu¡tedil,
altıncısı mu¡tedil-i …alîl, yedincisi leyyin-i ke&îr, sekizincisi leyyin-i mu¡tedil, dokuzuncusu leyyin-i …alîl.
Ve delkin âleti i¡tibâr olunup ta…sîm-i &âli& ile dahi ta…sîm olunur, o
ta…sîm budur: Delk yâ «uşûnetli «ır…a ile olur, bu §ûrette dem serî¡an
@âhire münce≠ib olur veyâ«ûd delk melâsetli «ır…a ile veyâ«ûd yumuşak el
ile olur, bu §ûrette dem ¡u∂vdda müctemi¡ ve mu√tebes olur. Ve âlet-i delk
beynehümâda mütevassı† olur ise e&erleri dahi mütevassı† olur.
Ve delkten πara∂ ve ma†lûb olan menfa¡at budur ki eger a¡∂â müte«al«ile
ve gevşek olur ise delk √asebiyle tekâ&üf eder ve eger a¡∂â ke&îfe ise delk
√asebiyle ta«al«ul eder, ke≠âlik §ulbü leyyin ve leyyini §ulb eder.
Ve delkin bir nev¡i dahi vardır ki ona delk-i isti¡dâd derler. O delk-i isti¡dâd riyâ∂ete şürû¡ olunmazdan mu…addem olan delke derler ve o delke mülâyemet ve lînet üzere başlanır ve riyâ∂ete şürû¡u …arîb oldukta teşdîd olunur.
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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. Bu delk-i istirdâddan πara∂ budur ki riyâ∂et ile ta√allül
etmeyip ve istifrâπ olunmayıp ¡u∂vlarda ve ¡a∂allerde bâ…ıye olan mevâddı
ba¡de’r-riyâ∂et o delk ta√lîl edip i«râc eder, zîrâ o delk ile mevâdd-ı bâ…ıye müntefişe olup teferru… eder, mevâdd ta√allüle ziyâde müsta¡idde olup
†abî¡ata ta√lîli âsân olur ve ta√allül ile mevâddın ictimâ¡ından √âdi& olan
i¡yâ mündefi¡ olur.
¡Allâme der ki ¢ânûn’da ≠ikr olunan menfa¡atten mâ-¡adâ ba¡de’r-riyâ∂et
olan delkin bir πayri menfa¡ati dahi vardır, o menfa¡at budur ki riyâ∂et √asebiyle mevâdd-ı §âli√anın ta√allülü «avf olunur, o mevâdd-ı §âli√a ta√allül
eylemesin için mevâddı √âbis olan delk ile ba¡de’r-riyâ∂et delk olunur ve
bu πara∂ için olan delkte edhine-i mura††ıbe dahi isti¡mâl olunur. Ve fi’l√a…î…a ¢ânûn’da ≠ikr olunan πara∂a binâen ba¡de’r-riyâ∂et isti¡mâl olunan
delke delk-i istirdâd ismi ma«§û§ olur ve √abs-i mevâdd için ba¡de’r-riyâ∂et
isti¡mâl olunan delke delk-i müsekkin ismi ma«§û§ olur. İntehâ.
Ve bu ba¡de’r-riyâ∂et olan delkte vâcib olur ki rıf… ve mülâyemet ile
[101b] ola. Ve bu delkin a√seni dühn ile olan delk olur. Ve bu delkte vâcib
değildir ki cüs™et ya¡nî §alâbet üzere ve «uşûnet üzere «atm oluna, zîrâ bu
ba¡de’r-riyâ∂et olan delk isti¡dâd gibi §alâbet, «uşûnet üzere «atm olsa o
delk a¡∂âyı §alâbetli eder ve §ıbyânı neşvden ve büyümekten men¡ eder. Bu
delk-i «aşinin ∂ararı bâliπ olanlarda §ıbyânda olanın ∂ararından e…all ve az
olur.
Ve her ne …adar delkin menfa¡atlisi beyne’l-lîn ve’§-§alâbet mu¡tedil
olan ise lâkin «a†â olunup §alâbete veyâ«ûd mülâyemete mâil delk ile delk
olunsa §alâbete mâil olan delk mülâyemete mâil delkten eslem olur ve ∂ararı
az olur, zîrâ §alâbetli olan delkin ma∂arratı mevâdd-ı ke&îreyi ta√lîl olur ve
delk-i leyyinin ma∂arratı o delk-i leyyin ile a¡∂âya in§ıbâb eden mevâddı
…abûle a¡∂â müsta¡idd olup ve …uvve-i dâfi¡anın ∂a¡fı olur, lâ-ma√âle ta√lîlin
ma∂arratı mevâdd-ı fâsideyi …abûlün ma∂arratından e…all olur ve ∂ararı
e…all olan ∂ararı ek&er olandan sühûletli olur lâkin §ıbyânda «uşûnetli ve
§alâbetli olan delkin «uşûneti şedîde ve …aviyye olsa §ıbyânı büyümekten
ve nemâdan men¡ eder.
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Ve bundan sonra gelecek zamânda inşâallâhu ta¡âlâ delkin va…t ve
zamânını ta√dîd eyleriz ve şerâyı†ını dahi tebyîn ve taf§îl eyleriz lâkin bu
zamânda delk-i istirdâdın beyânında ziyâde edip biz deriz ki fi’l-√a…î…a bu
delk-i istirdâd ya¡nî riyâ∂etin tamâmından sonra olan delk riyâ∂etin cüz™-i
a«îri gibi olur. Ve vâcib olur ki o delk-i istirdâda evvelâ dühn ile başlana
ve …uvvet ile bed™ oluna ve tedrîcle i¡tidâle meyl oluna ve delkin in…ı†â¡ı
¡unf üzere olmaya. Ve a√sen olan budur ki delk-i istirdâd eyâdî-i ke&îre ile
ola ya¡nî müte¡addid dellâklar elleri ile delk oluna. Ve o delk olunan kimseye vâcib olur ki o kimse delk olunduktan sonra bi’l-cümle a¡∂âsını tevtîr
eyleye ya¡nî …avsta olan kiriş gerginliği gibi a¡∂âsını temdîd edip gere, zîrâ
tevtîr ile bâ…î kalan fa∂lalar a¡∂âdan müntefi∂ olup silkilir ve mündefi¡ olur.
Ve tevtîr-i a¡∂ânın §ûreti budur: ¢ımâ† ya¡nî kundak mi&lli bir nesneyi
bi’l-cümle a¡∂âsına imrâr edip …uvvet ile sürer o vech ile ki a¡∂âya uğrayıp
tecâvüz eylediği ma√aller temeddüd edip gerilir ve bunun ile a¡∂â-i @âhirenin tevettürü √â§ıl olur. Ve o tevettüre o medlûk olan kimse nefesini √abs
ile √asbe mâ-emken i¡ânet eder «u§û§an o √abs-i nefes sühûlet ile ¡a∂al-i
§adrı temdîd edip ve ba†nın ¡a∂alini evvel-i emrde ir«â etmekle ola. Ve bu
vech ile olan tevtîrde menfa¡at ve intifâ∂ ziyâde olur lâkin â«ir-i emrde
¡a∂al-i ba†nı yesîren ve …alîlen tevtîr eder, zîrâ ¡a∂alde â«ir-i emrde …alîlen olan tevtîr ile a√şâya dahi istirdâd vâ§ıl olup i§âbet eder. Ve bu delk-i
istirdâd e&nâsında gâhîce temeşşî edip yürür ve gâhîce …afâsı üzere yatıp
ayaklarını yoldaşının ayağı ile teşbîk edip dolaştırır.
Ve ehl-i riyâ∂etten müberriz ve √â≠ı… olanlar √a§r-ı nefesi riyâ∂etleri
aralıklarında isti¡mâl ederler ve ba¡∂ı kerre bu ≠ikr olunan delk-i istirdâdı
riyâ∂et arasına id«âl ederler o va…tte ki onlar riyâ∂eti ta†vîl edip uzatmak
…a§d ederler ve bir mi…dâr riyâ∂et eyledikten sonra riyâ∂etlerini …a†¡ edip
delk-i istirdâdı isti¡mâl ederler sonra yine riyâ∂ete ¡avdet edip evvelen başladıkları riyâ∂eti tekmîl ederler.
Ve hey™et-i fâ∂ılası olup ebdânında mu«âlif †ab¡ ve münker √âlet olmayan kimseler def¡-i i¡yâ için delk-i istirdâdı isti¡mâl eylese o kimseler delk-i
ke&îre ve mu¡âvedeye mu√tâc olmazlar belki kemmiyyette ve keyfiyyette
mu¡tedil olan delk ile delk olunurlar ve bizim va§f eylediğimiz gibi mülâyemet üzere dühn ile temrî« olunurlar. Ve eger bedenlerinde yübs i√sâs
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olunur ise o zamânda delki i¡tidâle müvâfî ve vâ§ıl olunca …adar keyfen ve
kemmen ziyâde ederler. Ve ba¡∂ı kerre nevm va…tinde delk olunup πamz-ı
şedîd ile πamz olunmakla intifâ¡ olunur, zîrâ o va…tte olan delk ve πamz-ı
şedîd bedeni tecfîf edip kurutur ve «iffete mü™eddî olur ve ru†ûbeti mefâ§ıla
seyelândan men¡ eder.
Bu ma√allde ¡Allâme, Ebü’l-Ferec ¡Abdullâh b. ‰ayyib’in Nüketü
¿imâri Mesâili’†-‰ıbbiyye ve’l-Felsefiyye adlı kitâbında nikâtıyla beş ¡aded
mesâil-i nefîse na…l eder, o mesâil bunlardır:
Evvelkisi esfel-i …ademeyni delk eylemek nevmi i√dâ& eder.
İkincisi bir odaya âteş evvelâ id«âl olunup ba¡dehu o odada bir kimse
delk olunsa o delk olunan kimse terlemez veyâ«ûd …alîlen terler, ammâ
bir odada âteş yok iken delke mübâşeret olunup bir mi…dâr delk mütemâdî
olduktan sonra o odaya âteş konulup delk tekmîl olunsa o kimse ziyâde
terler.
Üçüncüsü eyyâm-ı §ayfta gölgeli ma√allde bir kimse delk olunsa delk
√asebiyle o kimse ziyâde terler, ammâ güneşte ve şu¡â¡-ı şems olduğu
ma√allde bir kimse delk olunsa o kimsenin teri …alîl olur.
Dördüncüsü bir kimse delk olundukta delke evvelâ mülâyemet ile başlanıp tedrîcle delk ta§lîb olunsa ter ziyâde olur, evvelâ §alâbetli bed™ olunan
delkte ¡ara… ziyâde olmaz.
Beşincisi bir kimse dühn ile delk olunup o delk ba†î™ olsa o delk o kimseyi
ter†îb eder ve eger serî¡ olur ise dühn ile olan delk-i serî¡ medlûku tecfîf
eder. İntehâ.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fi’l-İsti√mâmâtı ve ±ikri’l-◊ammâmâtı
Hey™et-i fâ∂ılası olup bi’l-cümle a√vâli muvâfı…-ı †abî¡at olan insân
ke≠âlik riyâ∂et ile ta√lîl-i mevâdd murâd eden insân ki bizim kelâmımız
onların tedbîri ve √ıf@-ı §ı√√atleri √a……ında olur, pes o kimse için ta√lîl-i
mevâdd edecek mi…dârı isti√mâma √âcet yoktur, zîrâ o mi&lli kimselerin
bedeni na…î ve mevâdd-ı rediyyeden ¡ârî ve †âhir olur ve onların isti√mâmı
ancak i√tiyâcları √ammâmdan √arâret-i la†îfe ve ru†ûbet-i mu¡tedile istifâde
eylemek için olur. Binâen ¡aleyh o mi&lli hey™et-i fâ∂ılası olan kimselere
vâcib olur ki √ammâmda leb& ve mek&lerini i†âle etmeyeler. Eger âb-zen
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isti¡mâl ederler ise ya¡nî √âlâ beyne’n-nâs …ulleteyn demekle ma¡rûf √av∂-ı
√ammâma girerler ise o √av∂da mek&leri beşereleri kızarıp ve bedenleri
kabarıp müntefi« olunca …adar ola ve kaçan bedel ta√allül eylemeğe bed™
edip bedene hüzâl ¡ârı∂ olmağa başlasa o va…tte «urûc edip âb-zenden çıka.
Ve vâcib olur ki o kimseler √ammâma du«ûlünde √ammâmın havâsını
ter†îb ve nedâvetli eyleyeler beyt-i √ammâmın e†râfına mâ-ı ¡a≠bı saçmak
ve neşr etmek ile. Ve √ammâmda çok eğlenmeyip πusl eyleyip çıkalar.
Ve riyâ∂et eden kimselere dahi vâcib olur ki riyâ∂etin ¡a…ibinde
√ammâma girmekte ¡acele eylemeye belki riyâ∂et tamâm olduktan sonra
teva……uf edip tamâm istirâ√at eyledikten sonra √ammâma dâ«il ola.
Ammâ √ammâmların kendi a√vâlleri ve şar†larını bu mev∂i¡in πayri
mev∂i¡lerde biz şer√ ve beyân eyledik ve bu mev∂i¡de bize vâcib olan
…avl budur ki bi’l-cümle isti√mâm eden kimselere vâcib olur ki o kimseler
√ammâmın büyûtuna du«ûlde tederrüc edip def¡aten beyt-i √ârra girmeye
ve beyt-i √ârra girdikte kerb ve ı∂†ırâb vermeyip belki fu∂ûlü ta√lîl edip
ve bedeni πıdâya müsta¡idd edecek mi…dâr mek& eyleye ve bu mek&te dahi
∂a¡ftan ve ¡ufûnetli √ummânın esbâbının √udû&undan i√tirâz üzere ola.
Ve √ammâma simen ve semrimek için giren kimseler eger mecârîlerinde südde √âdi& olmaktan «avf eylemez ise o mi&lli kimseler √ammâma
ba¡de’†-†a¡âm girsinler ve tok karnına √ammâma girip süded √udû&una
mâni¡ olur.
¢uvvet-i dâfi¡asına i¡timâd eden kimseler …uvvet-i dâfi¡asını ziyâde ta…
viye murâd edip [102a] ve mizâcları dahi √arâret üzere olur ise o kimseler
sikencebîn isti¡mâl eylesinler, zîrâ sikencebîn ta…†î¡i √asebiyle südde
√udû&una mâni¡ olur ve eger mizâcları bârid olur ise o kimseler ma¡cûn-ı
fû≠encî ve ma¡cûn-ı felâfilî isti¡mâl ederler.
Ve √ammâma du«ûl ta√lîl ve tehzîl için olur ise o kimselere vâcib olur
ki onların √ammâma du«ûlleri cû¡ üzere ola ve aç karnına girip √ammâmda
…u¡ûdları ek&er ola.
Ammâ √ammâma du«ûl eden kimselerin πara∂ı simen veyâ«ûd hüzâl
istifâdesi olmayıp √ıf@-ı §ı√√at için olur ise onlara vâcib olur ki tenâvül
eyledikleri †a¡âm mi¡de ve kebidde ha∂m olduktan sonra √ammâma du«ûl
eyleyeler. Ve ≠ikr olunan iki ha∂mdan sonra √ammâma du«ûl eden kimseler
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veyâ«ûd ¡ale’r-rî… bir nesne tenâvül eylemeden √ammâma giren kimse mirârın ve §afrânın &everânından ve √areket ve intişârından «avf ederler ise o mi&lli
kimseler bir şey™-i la†îf a«≠ eylesin ya¡nî ha∂mî serî¡ ve mi…dârı …alîl olup
mirârı def¡ eder ve südde i√dâsından «avf olunmaz πıdâyı tenâvül eylesin.
Ve mizâcı √ârr olup mirârı çok olan kimselere …able’l-isti√mâm ≠ikr
olunan πıdâ-i la†îfi tenâvül lâzım olur, o tenâvülden münfekk olmak câiz
olmaz. Ve o mi&lli kimselere ya¡nî mizâcı √ârr olup mirârı ve §afrâsı ke&îr
olan kimselere √ammâmın beyt-i √ârrına ve ıssı «alvetine dâ«il olmak
√arâm olur ve o mi&lli kimselerin …able-du«ûli’l-√ammâm telehhün383 eyledikleri πıdâ-i la†îfin ef∂al ve enfa¡ı mâ-ı fâkihede veyâ«ûd mâ-ı verdde
nu…û¡ olunmuş ve ıslanmış «ubz olur.
Ve isti√mâm eden kimse √ammâmdan ba¡de’l-«urûc bi’l-fi¡l bârid
olan şey™i içmekten √a≠er eylesin, ke≠âlik √ammâmda iken dahi bi‘l-fi¡l
bârid olan eşribeden teva……î ve mücânebet olunsun onun için ki √ammâm
√asebiyle dâ«ilen ve «âricen bedende olan mesâmmât açılır ve bi‘l-fi¡l
bârid olan eşribenin bürûdeti a¡∂â-i re™îseye vâ§ıl olup …uvâlarını ifsâd eder.
Ke≠âlik isti√mâm eden kimse şedîdü‘l-√arâret olan nesneleri tenâvülden
dahi √a≠er eylesin ve «u§û§an √arâretli olan suyu tenâvülden ve içmekten
ziyâde ictinâb eylesin, zîrâ o zamânda şürb olunan mâ-ı √ârrdan «avf olunur
ki √arâreti bâ…ıye iken sür¡at üzere a¡∂â-i re™îseye nüfû≠ edip sill yâ«ûd dı……
mara∂ını i√dâ& eyleye.
Ve isti√mâm eden kimse mu¡âfa§aten384 √ammâmdan «urûc etmekten
ya¡nî kendiyi berdden setr etmeyip müfâce™eten ve bilâ-ictinâb maπrûr olarak bulunduğu √âlde çıkmaktan ve çıktıktan sonra başını açmaktan ve sâir
bedenini berde ve sovuğa ¡ar∂ etmekten √a≠er üzere olsun belki √ammâmdan «urûc eden kimseye vâcib olur ki eger va…t va…t-i şitâ olur ise kendi
&iyâbına dolanıp tedeffü™ ve tesa««un eyleye.
Ve √ummâsı olanlara vâcib olur ki √ummâsı a«≠ eylediği va…tte
√ammâma girmeye, ke≠âlik teferru…-ı itti§âli veyâ«ûd veremi olanlara dahi
√ammâma girmemek vâcib olur.
383 “Lühne” †a¡âm va…ti gelmezden mu…addem §afrâ bastırmak için mu§anna¡ ma∂π
olunan lo…maya derler ve nâs beyninde …ahve altı demekle ma¡rûftur.
384 [Tercüme nüshalarda “muπâfa§aten”]
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Ve bundan a…dem sana ma¡lûm oldu ki √ammâm müsa««in ve müberrid ve müyebbis ve nâfi¡ ve ∂ârrdır. Ve √ammâmın menâfi¡i tenvîm olur
ya¡nî uyutur ve teftî√ eder ya¡nî süddesi olan mecârînin süddelerini açar
ve mesâmmâtı dahi keşf eder ve cilâ menfa¡ati dahi vardır, a¡∂âya yapışık
olan «ıl†ı izâle eder ve mevâddı ta√lîl eder ya¡nî tencîz edip mesâmmâttan
i«râc eder veyâ«ûd ta¡rî… edip ¡ara… ile o mevâddı i«râc eder ve «âm olan
mevâddı in∂âc edip ta√allüle müsta¡idd kılar ve πıdâyı ya¡nî a«lâ†ı @âhir-i
bedene ce≠b edip beşere güzellenir.
Ammâ √ammâmın me¡ûneti ta√lîli murâd olan mevâddı ta√lîlde ve nef∂i
murâd olan fa∂laları nef∂de olup †abî¡atın ta√lîl ve nef∂ fi¡llerine √ammâm
meded ve me¡ûnet olur ve o cihetten √ammâm †abî¡atı ta…viye eder. Ve
ishâli √abs ve i¡yâyı izâlede dahi √ammâm me¡ûnet olur.
Ammâ √ammâmın ma∂arratları isti√mâmda ifrâ† üzere olur ise o ifrâ†
üzere olan isti√mâm …albi ziyâde ∂a¡îf eder ve πaşy ve πa&eyân îrâ& eder
ya¡nî bayıltır ve gönül döndürür ve sâkin olan mâddeleri ta√rîk eder ve
mevâddı ¡ufûnete müsta¡idd eder ve mevâddı ef∂ıyeye ya¡nî boş olan fe∂âlara ve ma√allere ve a¡∂â-i ∂a¡îfelere meyllendirir ve mun§abb olduğu
ma√allerde o mevâdd @âhirde ve bâ†ında veremler ve şişler i√dâ& eder.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fi’l-İπtisâli Bi’l-Mâi’l-Bâridi
Sovuk su ile yıkanmak ve iπtisâl eylemek o kimseye §âli√ ve muvâfı…
olur ki her vech ile o kimsenin tedbîri müsta…§î ve tamâm olmakla bedeninde fa∂la ve mâdde-i fâside bulunmaya ve sinni ve …uvveti ve se√anesi
ve fa§lı dahi muvâfı… ola ve to«mesi ve …ay™ ve ishâli ve seheri ve nevâzili
olmaya ve §abî veyâ«ûd şey« ve pîr olmaya. Ve mâ-ı bârid ile yıkanmak
o zamânda ola ki o zamânda o kimsenin bedeni neşî† ve √arekâtı müvânât
üzere ola ya¡nî ta¡absız √areket ede.
Ve ba¡∂ı kerre mâ-ı √ârrı isti¡mâl eyledikten sonra mâ-ı bârid isti¡mâl
olunur ve bu vech ile mâ-ı √ârrdan sonra isti¡mâl olunan mâ-ı bârid beşereyi
ta…viye eder ve mesâmmâtı dahi sedd etmekle mâ-ı √ârrdan dâ«il-i bedene
nüfû≠ eden √arâreti √a§r ve √abs eder. Ve mâ-ı √ârrı isti¡mâlden sonra ≠ikr
olunan menfa¡at için mâ-ı bâridi isti¡mâl edenlere vâcib olur ki o isti¡mâl
eylediği mâ-ı bâridin bürûdeti şedîde olmaya belki bârid mu¡tedil ola.
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Ve ba¡∂ı kerre riyâ∂etten sonra dahi mâ-ı bârid ile iπtisâl olunur, bu
§ûrette vâcib olur ki o riyâ∂etten mu…addem olan delk-i mücerred vech-i
mu¡tâddan ek&er olup a¡∂âyı dühn ile temrî« vech-i mu¡tâd üzere ola. Ve
riyâ∂etten sonra olan delk istirdâd ve dühn ile temrî« mu¡tedile ola ve
…alîlen vech-i mu¡tâddan sür¡atli ola ve sonra mâ-ı bâride def¡aten du«ûl
eyleye ya¡nî mâ-ı bârid ile dolu ve mümtelî olan √av∂a def¡aten kendiyi
il…â eyle[ye] o vech ile ki mâ-ı bârid bi‘l-cümle a¡∂âsını bir ânda ma¡iyyet
ile mess eyleye, tedrîcle girip mâ-ı bârid a¡∂âsının ba¡∂ısını mu…ddem
mess edip ve ba¡∂ı â«erini mu™a««er mess eylemeye. Ve bu vech ile du«ûl
eyledikten sonra mâ-ı bâridin içinde neşâ†ı ve ta√ammülü mi…dârı mek&
eyleye ve …uşa¡rîret ¡ârı∂ olmadan mu…addem «urûc eyleye. Kaçan «urûc
edip sovuk su içinden çıksa bundan a…dem ≠ikr olunduğu üzere yine delk
oluna ve πıdâsı ziyâde olunup şarâbı no…§ân kılına.
Ve mâ-ı bârid içinde mek&i i¡tidâl üzere olduğunun ¡alâmeti budur ki
sudan «urûcundan sonra beşeresinin levnine ve √arâretine na@ar olunur,
eger levn ve √arâret √âlet-i ûlâsına sür¡at üzere ¡avdet eder ise delâlet eder
ki mâ-ı bârid içinde o kimsenin mek&i i¡tidâl üzere olmuştur ve eger ba†î™en
¡avdet eder ise delâlet eder ki o kimsenin mek&i i¡tidâlden ziyâde olmuştur
ve …adr-i vâcibi tecâvüz eylemiştir. Ve ≠ikr olunan ¡alâmetler ile o mek&
i¡tidâl üzere olduğu @âhir olsa yevm-i &ânîde mâ-ı bâride delk-i istirdâddan
sonra girdikte yine mek&i yevm-i evvelde olan mek&i mi…dârı olur ve eger
¡alâmet-i me≠kûre ile yevm-i evvelde mek&i i¡tidâli tecâvüz eylediği @âhir
olsa yevm-i &ânîde mek&ini yevm-i evvelde olan mek&ten no…§ân eder.
Ve ba¡∂ı kerre olur ki mâ-ı bâridden «urûc edip beşeresinin levni ve
√arâreti ¡avdet eyledikten sonra &âniyen mâ-ı bâride yine girilir. Ve bu vech
üzere mâ-ı bâride iki kerre du«ûl murâd eden kimse o du«ûlde tederrüc
eylesin, evvel-i emrde o kimse mâ-ı bâride du«ûlünü ziyâde ıssı günde
ve va…t-i hâcirede ya¡nî nı§f-ı nehârda √arrın iştidâdı va…tinde eylesin ve
ta√arrî ve †aleb eylesin ki mâ-ı bâride du«ûlü va…tinde rî√ olmaya ve cimâ¡
eyledikten sonra ve ekl eylediği †a¡âmı ha∂m eylemezden evvel olmaya. Ve
ke≠âlik mâ-ı bâride du«ûlü …ay™ ve istifrâπ ve hey∂a ve seher ¡ârı∂ olduktan
sonra olmaya ve bedeni veyâ«ûd mi¡desinin ∂a¡fı va…tinde ve riyâ∂et
¡a…ibinde olmaya.
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Ve cidden …avî olan kimsenin mâ-ı bâride du«ûlü şerâyi†-i me≠kûreye [102b] ri¡âyetten sonra olmak vâcib olur ya¡nî o kimse evvelâ delk-i
isti¡dâdını vech-i mu¡tâddan ziyâde eder ve dühn ile mu¡tâd üzere temrî«
olunur ve ba¡dehu kemmen mu¡tedile ve keyfen serî¡a olan riyâ∂et ile
teravvu∂ eder ve sonra mâ-ı bâride def¡aten πav§ edip dalar ve mâ-ı bâridde
ta√ammülü mi…dârı eğlenir ve «urûcundan sonra delk olunur, πıdâsında
ziyâde ve şarâbında no…§ân kılınır. Ve‘l-√â§ıl ∂a¡îfü‘l-ebdân olanlara mâ-ı
bâridi mu†la…an isti¡mâl câiz olmaz şurû†-ı me≠kûreye gerekse ri¡âyet eylesin
ve gerek ise ri¡âyet eylemesin. Ve cidden …avî olanlara mâ-ı bâridi isti¡mâl
şurû†-ı me≠kûreye ri¡âyet katında câiz olur ve şurû†a ri¡âyet olunmaksız mâ-ı
bâridi isti¡mâl câiz olmaz, zîrâ cidden …avî olanların …uvveti mâ-ı bâride
mu…âvim olup mâ-ı bâridden şurû†-ı me≠kûre bulundukta müte™e&&ir olmaz.
¡Allâme‘nin nüs«asında vâ…ı¡a olan ¡ibâret budur: ــ ا א ــ و
و
ـ ا ـ ا ـ ي ــאه
 ـ ـ ـ ي ـ ا ـİntehâ. Ve bizim tercümemiz ¡Allâme’nin nüs«asına göre ve ¡Allâme’nin şer√ ve beyân eylediği üzeredir. Ve
ek&er-i nüs«ada ـ ـ ـ ي ـ ا
 اvâ…i¡ olmuştur. ¡Allâme o nüs«aları ≠ikr
etmemekle biz dahi o nüs«aya göre tercüme etmeğe ta§addî eylemedik, zîrâ
nüs«alar mu¡temed olduğu ma¡lûmumuz değildir.
İn√â-i me≠kûre ve vech-i mu√arrer üzere mâ-ı bâridi isti¡mâl √arâret-i
πarîziyyeyi @âhirden hezm edip dağıtır ve def¡aten bâ†ında cem¡ eder
ba¡dehu o √arâreti bürûz ve @uhûrda ta…viye edip o √arâretin …uvveti
…uvvet-i ûlâsının üzerine birkaç kat ziyâde ve mu∂â¡af olduğu √âlde @âhire
çıkar.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Tedbîri’l-Me™kûli
◊ıf@-ı §ı√√at murâd eden kimselere vâcib olur ki emr-i πıdâda ihtimâm
edip bu fa§lda ≠ikr olunan şurû†-ı πıdâya mürâ¡ât eyleye ve o şurû†un cihâtı
yirmi üçtür:
Evvelkisi πıdânın devâiyyet keyfiyyeti olmamaktır.
İkincisi taπaddî şehvet-i §âdı…a üzere olmaktır.
Üçüncüsü πıdâyı a«≠ va…tinde olan keyfiyyete i¡tibârdır.
Dördüncüsü tertîb-i aπdiyedir.
Beşincisi πıdânın mi…dârına i¡tibârdır.
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Altıncısı πıdâyı a«≠ edenin mi¡desinin mizâcıdır.
Yedincisi meskene i¡tibârdır.
Sekizincisi se√aneye i¡tibârdır.
Dokuzuncusu mizâca i¡tibârdır.
Onuncusu ¡âdete i¡tibârdır.
On birincisi a«i≠-i πıdânın mizâcı a«lâ†ına i¡tibârdır.
On ikincisi πıdâ-i müte…addimin √âline i¡tibârdır.
On üçüncüsü πıdâları cem¡ ve ifrâddır.
On dördüncüsü müddet-i ekldir.
On beşincisi o πıdâya şehvet ve nefretin mebde™idir.
On altıncısı a¡∂ânın cinsi i¡tibârıdır.
On yedincisi taπaddînin merrâtı ve defe¡âtıdır.
On sekizincisi πıdâ ile ma¡an şarâbı ve mâı isti¡mâldir.
On dokuzuncusu aπdiye-i √ulveyi tenâvüldür.
Yirmincisi yaşlar ve sinnler i¡tibârıdır.
Yirmi birincisi emr-i √arekettir.
Yirmi ikincisi aπdiye ile fevâkih isti¡mâlidir.
Yirmi üçüncüsü aπdiye-i rediyyedir.
İşbu yirmi üç cihette olan şurû†-ı πıdâyı beyâna şürû¡ edip §â√ib-i ¢ânûn
der ki:
~ı√√ati √âfı@ olan kimseye vâcib olur ki o kimsenin cevher-i πıdâsı
bu…ûl ve fevâkih ve sâir bunlar mi&lli aπdiye-i devâiyyeden olmaya, zîrâ
tenâvül olunan aπdiye-i devâiyye olup müla††ıf olur ise demi i√râ… eder
ve eger o aπdiye-i devâiyye πalî@a olur ise balπam i√dâ& edip bedeni ağırlaştırır ve mü&a……ıl olur belki vâcib olur ki √ıf@-ı §ı√√at murâd edenlerin
πıdâsı la√m mi&lli ve «u§û§an la√m-ı cedy ya¡nî oğlak eti ve ¡acâcîl-i §ıπâr
ya¡nî küçük dana eti ve √umlân ya¡nî kuzu eti ola ve âfet erişmeyip §a√î√
olan ekinden a«≠ olunan na…î ve «âli§ buğdaydan itti«â≠ olunan «ubz ola
ve mizâca mülâyim √ulviyyât ola ve şarâbı şarab-ı †ayyib-i rey√ânî ola.
Ve bu me≠kûrlardan mâ-¡adâya √ıf@-ı §ı√√at murâd eden kimseler iltifât
eylemeyeler. Lâkin marî∂ olanlar mu¡âlece …a§dı ile aπdiye-i devâiyyeyi
isti¡mâl eylemek câiz olur, ke≠âlik mizâcı √arâret ve bürûdette i¡tidâli
…alîlen tecâvüz edip mara∂ın √addinde ve ta¡rîfinde dâ√il olmasa ya¡nî o
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mi…dâr mizâcın i¡tidâlden «urûcu ile ef¡âl-i †abî¡iyyeye «alel gelmese o
kimse dahi ta¡dîl-i mizâc için aπdiye-i devâiyyeyi isti¡mâl eder.
Ve ¢ânûn’un
ا א وا م א
 اdediğinden murâd ≠ikr eylediğimiz iki vech olur, ke≠â fî-şer√i‘l-¡Allâme.
Ve fevâkihten πıdâya ziyâde müşâbih olan fâkihe bunlardır: incîr ve tatlı
ve pişkin olan üzüm ve ekli mu¡tâd olunan yerlerde ve beldelerde temr ya¡nî
«urmâ. Ve bu fevâkihi tenâvül ve ekl eden kimselerde fa∂l √âdi& olur ise o
kimseler istifrâπa mübâderet eylesinler.
Ve vâcib olur ki πıdâyı tenâvül ve ekl şehvet-i §âdı…a heyecânından sonra
ola, iştihâdan mu…addem ekl olunmaya. Ve şehvet-i §âdı…a hâyice olduktan
sonra müdâfa¡a olunup taπaddî te™«îr dahi olunmaya ve taπaddîyi te…â∂â eden
sükârâ ve to«me a§√âbının şehvetleri gibi kâ≠ibe olmaya. Ve şehvet-i §âdı…a
hâyice iken te™«îri πıdâ edip açlığa §abr eylemeğin ma∂arratı budur ki cû¡
√asebiyle mi¡de a«lâ†-ı §adîdiyye ile mümteli™e olup «a†arı çok olur.
¡Allâme der ki şehvet-i §âdı…a ve şehvet-i kâ≠ibe araları beş vech ile far…
olunur:
Evvelkisi şehvet-i kâ≠ibede nef« ve …arâ…ır olur ve şehvet-i §âdı…ada
mi¡de münfeti«a olmaz ve …arâ…ır dahi bulunmaz.
İkincisi şehvet-i kâ≠ibeden †a¡âm mi¡dede fesâda isti√âle edip o fâsid
†a¡âmın †a¡mı ile √âdi& olan cüşâ mütekeyyif olur ve †a¡âmın ba¡∂ısı dahi
cüşâ ile «urûc eder ve şehvet-i kâ≠ibede bu √âlet mevcûd olmaz.
Üçüncüsü şehvet-i kâ≠ibede mi¡dede &i…al olur ve şehvet-i §âdı…ada
mi¡de «afîfe olur.
Dördüncüsü şehvet-i kâ≠ibenin zamânı ekl-i müte…addimin zamânına
…arîb olur, şehvet-i §âdı…ada ba¡îd olur.
Beşincisi müsta¡mel olan †a¡âmın mi…dârı ile far… olunur. Eger o aπdiyenin mi…dârı şehvet-i √â∂ıradan ziyâde olup o mi…dâr …uvvetinin ta√ammülünden ek&er olur ise πâlib-i √âlde o şehvet-i kâ≠ibe olur ve şehvet-i √â∂ıra
mi…dârı olup …uvvetine muvâfı… olur ise o şehvet-i §âdı…a olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve vâcib olur ki şitâda me™kûl olan πıdâ bi’l-fi¡l √ârr ola ve §ayfta bârid
veyâ«ûd sü«ûnet-i …alîlesi ola lâkin ≠ikr olunan √arâret ve bürûdet …uvvetin
müte√ammil olmayacağı …adara bâliπa olmaya.
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Ve ma¡lûm ola ki her kimse ki «ı§b ve re«âda mevcûd olan aπdiyesini
bi’l-cümle ekl edip zamân-ı …a√†ı mülâ√a@a etmemekle her ne mi…dâr
aπdiyeye mâlik ise ¡alâ-vechi’l-isrâf tenâvül eylediğinden sonra cedb ü
…a√† geldikte cû¡ üzere kala, o kimsenin √âli ziyâde redî olur. Ve ke≠âlik
zamân-ı …a√†ta aç kalıp zamân-ı «ı§b u re«âya ya¡nî ucuzluğa yetiştikte
mi¡desini aπdiye-i ke&îre ve fev…a’t-ta√ammül tenâvül-i e†¡ime √asebiyle
mümteli™e eylemek dahi ziyâde redâ™etli ve ma∂arratlı olur. Lâkin vech-i
&ânî ya¡nî evvelâ cû¡ üzere olup ba¡dehu mi¡desini mümtelî™ edip doldurmak
vech-i evvelden ziyâde redâ™etli olur.
Ve biz bir †âife gördük ve müşâhede eyledik ki onlara …a√† i§âbet edip
†a¡âmları ∂ayyi… olmakla aç kaldıklarından sonra «ı§ba erişip e†¡imeleri
tevessu¡ etmekle mi¡delerini †a¡âmdan mümteli™e eyledikleri √asebiyle helâk
oldular. Ve her √âlde gerek e†¡ime ve gerek eşribe ile mi¡deyi doldurmak
…attâl olur. Çok kimseler vardır ki ifrâ† üzere imtilâ √asebiyle mu«tenı…
olup boğuldular ve helâk oldular.
Ve kaçan taπaddî eden kimse «a†â edip aπdiye-i devâiyyeyi ekl eylese
onun ha∂mında ve nu∂cunda tedbîr eylemek ona vâcib olur ve o devâî
aπdiyenin sû™-i mizâca mü™eddî olmasından i√tirâz olunur o πıdâî devâ
ha∂m olmazdan mu…addem onun keyfiyyetine ∂ıdd ve mu«âlif olan nesne
[103a] tenâvül etmekle. Eger tenâvül eylediği devâî πıdâ …ı&&â ve …ar¡ gibi
bârid olur ise üzerine sarımsak ve pırasa ekl olunur ve eger tenâvül eylediği devâî πıdâ √ârr olur ise üzerine …ı&&â ve semiz ot mi&lli bârid nesneler tenâvül olunur ve eger o devâî πıdâ müseddid ise üzerine müfetti√
nesne isti¡mâl olunur ve sonra o kimseler cû¡-ı §âli√ ile aç konulur; ke≠âlik
onlardan mâ-¡adâ bi‘l-cümle §ı√√ati †âlib olanlar dahi cû¡-ı §âli√ ile elbette
aç konulur, şehvet-i §âdı…a heyecân edince …adar †a¡âm tenâvül eylemezler,
kaçan şehvet-i §âdı…a hâyice olup mi¡de ve ¡ulyâda olan i&nâ aşer ve §âim
ve di…â… tesmiye olunan üç ¡aded bağarsıklar πıdâdan «âlî olduklarında o
zamân i†¡âm olunur.
Ve bedene ziyâde ∂ararı olan nesne, ha∂m olmadık πıdâ üzere πıdâ-i
â«eri id«âl olmakla √â§ıl olur ve to«meden şerrli nesne olmaz «u§û§an
aπdiye-i rediyyeden √âdi& olan to«me ziyâde şerrli ve ma∂arratlı olur, zîrâ
to«me aπdiye-i πalî@adan √âdi& olsa veca¡-ı mefâ§ıl ve ni…rîsi ve veca¡-ı
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külâyı ve ∂î…-ı nefesi ve rebvi ve †ı√âlin cüs™et ve §alâbetini ve cüs™et-i
kebidi ve emrâ∂-ı balπamiyyeyi ve emrâ∂-ı sevdâviyyeyi îrâ& eder. Ammâ
to«me aπdiye-i la†îfeden √âdi& olsa o to«meden √umayât-ı √âdde-i «abî&e
ve evrâm-ı √âdde-i rediyye √âdi& olur. Ve bu mi&lli to«mesi olan kimse
mâdde-i to«me olan †a¡âm üzerine mi…dâr-ı …alîl †a¡âm id«âline veyâ«ûd
†a¡âma benzer ve müşâbih olur edviye-i πıdâiyyeden şey™-i …alîl id«âline mu√tâc olur, ke-enne o id«âl eylediği nesneler o to«meye devâ olur.
Me&elâ o kimse ki aπdiye-i √ırrîfe vü mâli√a tenâvül edip o mi&lli √ırrîf
ve mâli√ †a¡âmı eklden bir zamân sonra ve o †a¡âm ha∂mdan evvel üzerine
mura††ıb olan tefih ya¡nî tatsız πıdâ tenâvül eder, o tefih ve mura††ıb πıdâ ile
mu…addemâ ekl eylediği √ırrîf ve mâli√ olan πıdânın keymûsu ve a«lâ†ı
§âli√ olup bu tedbîr ile â«er tedbîrden müstaπnî olur ve o kimseler riyâ∂ete
mu√tâc olmazlar. Ve bunun ∂ıddı üzerine evvelâ aπdiye-i πalî@a tenâvül
edip bir mi…dâr va…t mürûr eyleyip lâkin o aπdiye-i πalî@a ha∂m olmazdan
mu…addem üzerine serî¡ü‘l-ha∂m √arâfetli πıdâ id«âl eylese o dahi tedbîr-i
§âli√ olup aπdiye-i πalî@anın keymûsunu ve a«lâ†ını ı§lâ√ eder ve bu tedbîr
ile o kimse riyâ∂et eylemekten müstaπnî olur.
Ve †a¡âm tenâvül eden kimse †a¡âm üzerine √areket-i «afîfe ile √areket
eylese o √areket mi¡dede †a¡âmı …arârlaştırır ve o vech ile √areket-i «afîfe
aπdiye ve e†¡ime tenâvül eden kimseye nâfi¡a olur «u§û§an ki o taπaddî
eyleyen kimse uyumak murâd eyleye, o kimseye †a¡âm yedikten sonra √areket-i √afîfe ziyâde nâfi¡ olur. Ve ebdâna †a¡n ve …ad√ eden √arekât-ı nefsâniyye ve √arekât-ı bedeniyye ha∂ma mâni¡ olurlar.
Ve vâcib olur ki va…t-i şitâda πıdâiyyeti …alîl olan e†¡ime ekl olunmaya,
bu…ûl gibi ya¡nî sebze gibi a«lâ†-ı …alîle tevlîd eden nesneler ekl olunmaya
belki πıdâiyyeti ve iktinâzı √ubûbdan dahi ziyâde olan e†¡ime ile taπaddî
oluna. Va…t-i §ayfta ∂ıdd üzere ola ya¡nî πıdâiyyeti ve iktinâzı ya¡nî sıkılığı
…alîle olan e†¡ime tenâvül oluna.
Ve bundan sonra vâcib olur ki tenâvül eylediği e†¡ime ile mi¡desini
mümteli™e edip doldurmaya ve o mütenâvelden √âdi& olan fa∂laya vüs¡at
verecek …adar mi¡dede mekân ve boş ma√all alıkoya.
Ve †a¡âm tenâvül eden kimseye vâcib olur ki †a¡âma iştihâsı bâ…ıye iken
†a¡âm tenâvülünden keff-i yed edip fâriπ ola, zîrâ †a¡âmı te…â∂â eden şeh-
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vet-i bâ…ıye ba¡de-sâ¡atin bâ†ıle ve mu∂ma√ille olur. Ve şehvet-i bâ…ıyenin
mi…dârında mecrâ-yı ¡âdete mürâ¡ât eyleye ya¡nî mu…addemâ yediği e†¡imelerde ne mi…dâr şehvet bâ…ıye iken imsâk edegeldi ise onu düstûru’l-¡amel
edip her tenâvülde o mi…dâr şehvet bâ…ıye iken imsâk eyleye, zîrâ vech-i
mu¡tâdı tecâvüz eylese ba¡de-sâ¡atin fa∂la √âdi& olup mi¡deye o tenâvül
eylediği πıdâ &a…îl olur.
Ve mi¡deye &ı…let veren πıdâ, aπdiye beyninden ziyâde şerrli πıdâ olur.
Ve şarâbın ziyâde şerrlisi i¡tidâli tecâvüz edip mi¡dede †âfî olan ve fem-i
mi¡deye §u¡ûd ve «urûc eden şarâb olur. Eger bir gün tenâvül-i aπdiyede
ifrâ† edip mu¡tâddan ziyâde taπaddî eylese o kimse yevm-i &ânîde ya¡nî
ertesi gün πıdâ tenâvül eylemeyip cû¡ üzere mek& eder ve √arr ve berd
i§âbet eylemeyip mu¡tedilü’l-havâ bir mekânda o kimse ziyâde uyuyup
nâim olur. Ve eger o kimseye nevm müsâ¡ade eylemeyip uyumak mümkin
olmaz ise leyyin ve mutta§ıl olan meşy-i ke&îr ile aralıklarında istirâ√at ve
fetret olmaksız meşy eder ve …alîlen o kimse §ırf ve §âf olan şarâb içer.
Rûfus √akîm der ki ≠ikr olunan her meşye ben &enâ ederim «u§û§an ki o
meşy ba¡de’†-†a¡âm ola, o va…tte olan meşy-i me≠kûra ziyâde &enâ ederim
onun için ki o meşy ile akşam †a¡âmının mi¡dede mev…i¡i müttesi¡ ve geniş
olmağa müteheyyi™ olup ceyyid ve a√sen olur.
Ve vâcib olur ki †a¡âm yedikten sonra uyuyan kimsenin nevmi evvelâ
sağ †arafına ola lâkin uyumak için sağ †arafına ı∂†ıcâ¡ın zamânı …alîl ola
ba¡dehu ta√avvül edip sol †arafına döne ve yine ta√avvül edip sağ †arafına
dönüp onda …arâr eyleye.
Ve ma¡lûm ola ki di&ârın ya¡nî üzerine örttüğü yorganın ve ref¡-i visâdenin ya¡nî başı altında olan yastığın yüksek olmasının ha∂ma i¡âneti olur. Ve
lâyı… olur ki cümle a¡∂ânın meyli ta√ta ve esfele olup a¡∂ânın meyli a¡lâya
ve fev…e olmaya. Bu meyller ise baş †arafı yüksek olup ayak †arafı alçak
olmakla olur. Eger ¡aks üzere olup ayak †arafı yüksek ve baş †arafı alçak
olsa a¡∂ânın meyli fev…e olup o va∂¡ ha∂ma mu¡în olmaz belki mu∂ırr olur.
Ve mütenâvel olan †a¡âmın mi…dârı o †a¡âmı tenâvül eden kimsenin
mu¡tâdı ve …uvveti √asebiyle ta…dîr olunur. Ve lâyı… olur ki …uvveti tâmm
ve §a√î√ olan kimsenin tenâvül eylediği †a¡âm o mi…dâr ola ki onu tenâvülden mi¡deye &i…al ¡ârı∂ olmaya ve şerâsîfine temeddüd ve gerginlik gelmeye
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ve mi¡dede ve em¡âda nef« ve …arâ…ır √âdi& olmaya ve †a¡âm †âfî olup mi¡denin femine ve ağzına ke&ret-i mi…dâr √asebiyle §u¡ûd dahi eylemeye ve
gönül bulanmasına ve şehvet-i kelbiyye ¡urû∂una dahi mü™eddî olmaya ve
şehvetin su…û†una ve ≠ihnin belâdetine ve era…a ya¡nî uykusuzluğa mü™eddî
olmaya.
Ve †a¡âm yedikten bir müddet geçtikten sonra √âdi& olan cüşâsında
yediği †a¡âmın †a¡mı @âhir olmaya. Ve yediği †a¡âmın †a¡mı ba¡de-müddetin cüşâda ve geğirdiğinde @âhir olsa o †a¡âm redî olduğuna delâlet eder.
Ve cüşâ zamânının zamân-ı tenâvülden bu¡du ve †ûl-i müddeti √asebiyle
redâ™et ziyâde olur, her ne …adar o müddet †avîle olsa redâ™et dahi o mi…dâr
ziyâde olur.
Ve †a¡âmın mi…dârı mu¡tedil olduğunun ¡alâmeti ve delîli budur ki o
†a¡âmı tenâvül eden kimsenin nefesi §aπîr olduğu √âlde nab∂ı ¡a@îm olmaz.
Eger nefesi §aπîr olup nab∂ ¡a@îm olur ise delâlet eder ki tenâvül eylediği
†a¡âmın mi…dârı √add-i i¡tidâlden ek&erdir, zîrâ †a¡âmın mi…dârı ziyâde olsa
mi¡de mümteli™e ve müntefi«a olup âlât-ı teneffüsü ya¡nî §adrda olan √icâb-ı
mun§ıfı ∂aπ† eder ve √areketine müzâ√im olup nefes §aπîr ve mütevâtir olur
ve lâ-ma√âle nefesin §ıπarı √asebiyle fevt [olan] …albin ve ervâ√ın tervî√i
nab∂ın ¡i@amı [103b] ile telâfî ve tedârük olunup nab∂ ¡a@îm olur meger ki
…uvvet ∂a¡îfe olup nab∂ı ta¡@îme …âdire olmaya.
Ve o kimse ki †a¡âm tenâvül eyledikte o kimseye √arâret ve sü«ûnet
¡ârı∂a ola, o kimse πıdâsını def¡aten tenâvül eylemesin belki azar azar
taπaddî eylesin, zîrâ o mi&lli kimse πıdâsını def¡aten tenâvül eylese ona
imtilâ ¡ârı∂ olur ve imtilâ √asebiyle evvelâ nâfi∂ mi&lli √âlet gelip ardınca
†a¡âma sü«ûnet gelmekle …aviyye olan √arâret ve √ummâ ¡ârı∂ olur.
Ve …adr-i kifâye tenâvül eylediği πıdâyı ha∂mdan ¡âciz olan kimse iπtidâsının ¡adedini çok edip πıdâsının mi…dârını …alîl eylesin ya¡nî nevbet-i
vâ√idede tenâvül eyleyeceği πıdâyı birkaç nevbette tenâvül eylesin.
Ve sevdâvî olan kimselerin πıdâsı ter†îbi ziyâde ve tes«îni …alîl olan
πıdâlar olur. Ve §afrâvîlerin πıdâsı ru†ûbete ve bürûdete mâil olan πıdâlar
olur. Ve kaçan bir kimsede tevellüd eden demin √arâret-i zâidesi olsa o
kimsenin πıdâsının †ab¡ı bârid ve πıdâiyyeti …alîl olan aπdiye olmak lâzım
olur, lâ-ma√âle o kimse bu ≠ikr eylediğimiz πıdâya mu√tâc olur. Ammâ o
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kimse ki onda tevellüd eden dem balπamî ola, o kimsenin i√tiyâcı sü«ûnet
ve tel†îfi olup πıdâiyyeti …alîl olan aπdiyeye olur.
Ve §ı√√atini √âfı@ olan kimseye vâcib olur ki πıdânın tertîbine va…t-i
tenâvülde ri¡âyet eyleye ve o kimse √a≠er eyleyip ra…î… ve serî¡[ü’l-ha∂m]
olan aπdiyeyi …avî ve ziyâde §ulb πıdâ üzerine tenâvül eylemeye, zîrâ evvelâ
…avî §ulb πıdâ ekl olunup …able’l-ha∂m üzerine ra…î… ve serî¡ü’l-ha∂m olan
aπdiye tenâvül olunsa πıdâ-i §ulbde evvel serî¡ ve ra…î… olan πıdâ ha∂m
olur ve ha∂m olmayan πıdâ üzere ha∂m olan πıdâ †âfî olup menfe≠ bulmamakla mi¡dede bâ…î kalıp mek& eder ve ziyâde mek& √asebiyle ra…î… olan
πıdâ fâsid ve müte¡affin olup ta√tında olan πıdâ-i πalî@i ve §ulbü dahi ifsâd
ve ta¡fîn eder. Lâkin biz gelecek zamânda va§f eylediğimiz üzere tenâvül
ederse o tenâvül ı∂râr eyemez.
Ve §ı√√atini √ıf@ murâd eden kimseye yine vâcib olur ki evvelâ ra…î…
ve serî¡ olup müzallı… olan πıdâyı tenâvül edip onun zamânına …arîb va…t
üzerine †a¡âm-ı …avî-i §ulb tenâvül eylemeye, zîrâ müzli… ve serî¡ ve ra…î…
olan πıdâ serî¡an ha∂m olup em¡âya nüfû≠ eyledikte lâ-ma√âle üzerinde
olan πıdâ-i πalî@i ve §ulbü dahi izlâ… edip ha∂mdan o em¡âya ma¡an indirir.
Ve riyâ∂et-i müt¡ibeden sonra ya¡nî ta¡ab verici √areketten sonra vâcib
olur ki balık mi&lli sa«îfe ve serî¡atü‘l-fesâd olan aπdiye tenâvül olunmaya,
zîrâ riyâ∂et-i müt¡ibe ardınca ve ¡a…ibinde tenâvül olunan o mi&lli se«âfetli
aπdiye fâside olur ve onun fesâdı a«lâ†a sirâyet eder ve mi¡desinde re«âvet
olup …uvve-i mâsikesinde ∂a¡f √asebiyle …able en-yenhe∂ıme yediği †a¡âm
bağarsıklarına nüzûl eden kimselere …able’†-†a¡âm …uvve-i …âbı∂ası olan
nesneleri tenâvül ve isti¡mâl eylemek câiz olur mi¡deyi …ab∂ edip re«âvetini
ve mi¡denin gevşekliğini izâle için.
Ve vâcib olur ki dâimâ mi¡denin √âl ve şânı te™emmül oluna ve mizâcı
tefa√√u§ ve ta√arrî oluna. Ba¡∂ı nâsın mi¡desinde serî¡ü’l-ha∂m olan πıdâ-i
la†îf fâsid olup ba†î™ü’l-ha∂m ve …avî olan aπdiye münha∂ım olur. O mi&lli
nâriyyü‘l-mi¡de olmakla la†îf aπdiye def¡aten nâriyyetin şiddeti √asebiyle
mu√teri…a olup tedrîcle †ab« olunmaz ve münha∂ım dahi olmaz. Ve ba¡∂ı
nâs-ı â«er bunun ∂ıddı üzere olur ya¡nî mi¡desinin nâriyyeti …alîle olup
aπdiye-i la†îfe onda münha∂ım olup πalî@ayı …â§ıre ve ¡âcize olmakla o
πalî@a aπdiye mi¡dede †ûl-i mek& ile fâside olur. Ve herkes tedebbür ve
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tefekkür eyleyip mi¡desinin √âline vâ…ıf olduktan sonra mu…te∂âsınca √areket ve tedbîr eylesin.
Ve büldân için dahi biraz «avâ§§ vardır ki o «avâ§§ın her birisi bir beldenin sâkinlerinin †abî¡atlarına ve mizâclarına ma«§û§ olur. Bir beldede sâkin
olanların mizâcı ve †abî¡atı belde-i u«râ ahâlîsinin mizâcına müşâbih olmaz
ve bilâd-ı müteferri…a vü müte¡addide ahâlîlerinin tefâvütü …ıyâstan «âric
olur, herkes kendi beldesinin mu…te∂âsını mübâlaπa ile tecribe edip ek&er-i
tedbîrini tecribeye binâ eylesinler ve tecribeyi …ıyâsa ve edilleye πâlib kılsın. Ve ∂ararı olan çok πıdâ vardır ki bir beldede ahâlîsi o πıdâya ülfetleri
√asebiyle mizâclarına o πıdâ muvâfı… olur ve §âli√ ve nâfi¡ çok πıdâ vardır
ki bir beldede ona i¡tiyâd olmamakla o belde ahâlîsinin mizâclarına o πıdâ
muvâfı… olmaz.
Ve se√ane ve mizâcdan her biri için muvâfı… ve münâsib ve müşâkil ve
müşâbih πıdâlar olur. Kaçan se√ane ve mizâc taπyîr olunmak murâd olunsa
ya¡nî hüzâli olan kimse semânet murâd eylese, ke≠âlik √ârru’l-mizâc olan
kimse mizâcının bürûdet üzere olmasını …a§d eylese o kimse hüzâle muvâfık ve müşâkil olan πıdâ tenâvülünü ve ke≠âlik √arâret-i mizâca muvâfı…
πıdâ tenâvülünü terk edip semânete ve bürûdet-i mizâca muvâfı… πıdâlar ile
taπaddî eder ve bu vech üzere taπaddîsini na…l ile mehzûl olan kimse semîn
olur ve ke≠âlik mizâc-ı √ârr mizâc-ı bâride inti…âl edip müteπayyir olur.
Ve nâstan ba¡∂ılara ceyyid ve ma√mûd olan ba¡∂ı πıdâ mu∂ırr olur ve
mizâcına muvâfı… olmaz, o kimseler o mi&lli πıdâyı terk eylesin. Ve o kimse
ki dâimâ πıdâ-i rediyye tenâvül etmeğe me™lûf olup mu¡tâdı olsa o i¡tiyâda
maπrûr olmasın belki tedrîcle πıdâsını aπdiye-i ceyyideye na…l eylesin, zîrâ
o aπdiye-i rediyye istimrâ olunup i¡tiyâdı √asebiyle def¡aten her ne …adar
mu∂ırr olmaz ise azar azar tevlîd eylediği a«lâ†-ı rediyye mürûr-ı eyyâm ile
cem¡ olup mara∂a mü™eddî olur ve …attâl olur.
Ve bedeninde a«lâ†-ı rediyye olan kimselere ru«§at verilip o kimseler
aπdiye-i ma√mûde tenâvülünde tevessu¡ ederler ya¡nî ma√mûd olan aπdiyenin elvânı ile tena¡¡um ederler ve onlar o tena¡¡um ve tereffühten men¡ olunmazlar «u§û§an bedeninde a«lâ†-ı rediyye olan kimsenin ∂a¡fı olup o a«lâ†-ı
rediyyeyi edviye-i müshile ile istifrâπa ta√ammülü olmayan kimselere o
ru«§at ziyâde verilir. Ve o ru«§at √asebiyle bedeni müte«al«il ve gevşek
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olup mevâddının ta√allülü sehl ve âsân olan kimselere vâcib olur ki ha∂mî
serî¡ olan aπdiye-i ra†be ile taπaddî eyleye,385 zîrâ bedeni müte«al«il ve
mevâddının ta√allülü serî¡ olan kimse e†¡ime-i πalî@a-i mu«telifetü‘l-elvânı
her ne …adar müte√ammil olup o kimsenin esbâb-ı «âriciyyeden ta∂arruru
i√timâl-i …arîb olup esbâb-ı dâ«iliyye ya¡nî me™kûlât ve meşrûbâtın onlara
ma∂arratı ba¡îd olur ise dahi lâkin o müte«al«ilü’l-ebdânın bedeninde müctemi¡a olan a«lâ†-ı rediyyeyi ta√lîlde ra†b olan serî¡ü‘l-ha∂m aπdiyeyi tenâvülün menfa¡ati olur.
Her kimse ki mütereffih olup lu√ûm tenâvülünü istik&âr eylese ve yediği
†a¡âmın ek&eri lu√ûm olsa fa§da ta¡ahhüd eylesin. Ve mizâcı bâride mâil
olur ise o kimse cüvârişenât ve ı†rîfîlât ve mi¡deyi ve em¡âyı ve mi¡de ve
em¡âya …arîb olan cedâvil-i evride damarlarını mevâdd-ı rediyyeden ta†hîr
eylemek şânından olan sâir ma¡âcîni isti¡mâl eylesin.
Ve eşyânın ziyâde şerrlisi aπdiye-i mu«telife ve elvân-ı e†¡imeyi cem¡
edip ma¡an tenâvül eylemektir. Ve bundan sonra eşyânın şerrlisi eklin müddet ve va…tini uzatmaktır o vech ile ki o şürû¡da tenâvül eylediği †a¡âm
inhi∂âma başladıktan sonra taπaddîyi …a†¡ edip o †a¡âmın va…ti cüz™-i evvelin inhi∂âmına başlayınca …adar mütemâdî ola, zîrâ zamân-ı tenâvülü ≠ikr
olunan minvâl üzere †avîl olan aπdiyenin eczâlarının ha∂mı müteşâbih
olmamakla redî olur.
Ve bilinmesi vâcib olan [104a] nesnelerdendir ki πıdânın ziyâde evfa…ı
ve ef∂ali ele≠≠ olan e†¡ime ve aπdiye olur, zîrâ ele≠≠ olan πıdâyı mi¡de şiddet
üzere müştemile olur ve mi¡dede olan …uvvet-i fâyi∂a dahi iştimâl-i şedîd
ile o ele≠≠ olan mütenâveli müştemile olup ha∂m ziyâde olur eger o ele≠≠
olan aπdiyenin cevheri §âli√ olup tenâvül eden kimsenin cemî¡an a¡∂â-i
re™îseleri müte§âdı… ve sâlim olur ise. Ve bu şar†lar bulunmayıp mizâclar
πayr-i §a√î√ olur ise veyâ«ûd a¡∂ânın mizâcları biri birine mu«âlif olur ise
ve kebid mi¡deye mu«âlefet-i †abî¡îlerinden ziyâde mu«âlefet ile mu«âlif
olur ise o va…tte ele≠≠ aπdiyeye iltifât olunmaz.
Ve †a¡âm-ı le≠î≠in ma∂arratı budur ki †abî¡at le≠î≠ olan aπdiyeye ziyâde
i…bâl edip tenâvülü ziyâde eder ve ke&ret-i aπdiye elbette mu∂ırr olur.
385 İnsân aπdiye-i πalî@a tenâvülünden «âlî olmamakla lâ-ma√âle bedeninde müctemi¡a «ıl†-ı redî bulunur ve aπdiye-i la†îfe o «ıl†-ı redînin istifrâπına mu¡în olur.
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Ve şiba¡ √â§ıl olunca …adar †a¡âm tenâvül edenlerin nevbet-i tenâvülleri iki günde üç nevbet olmak ziyâde muvâfı… olur. Bir gün vecbeten
tenâvül eder ya¡nî leyl ve nehârın mecmû¡unda bir def¡a taπaddî eder ve
ikinci günde bükreten bir nevbet ve ¡aşiyyeten bir nevbet dahi tenâvül eder
ya¡nî bir kerre §abâ√la ve bir kerre ba¡de’l-¡a§r tenâvül eder. Ve bu «u§û§ta
mu¡tâda eşedd-i ri¡âyet ile mürâ¡ât eylemek vâcib olur, zîrâ beher gün iki
kerre †a¡âm yemek mu¡tâdı olan kimse vecbeten ya¡nî gecede ve gündüzde
bir def¡a taπaddî eylese lâ-ma√âle o kimseye ∂a¡f ve vehn ¡ârı∂ olur, pes o
kimseye vâcib olur ki i¡tiyâdı üzere beher yevm iki def¡a aπdiye tenâvül
eyleye lâkin o def¡alarda πıdâsının mi…dârını ta…lîl eyleye. Ve vecbeten
tenâvüle i¡tiyâdı olan kimse nevbet-i eklini te&niye eylese ya¡nî …adîm üzere
günde bir def¡a taπaddî edegelmiş iken mu¡tâdını terk edip günde iki def¡a
taπaddî eylese o kimseye ∂a¡f ve kesel ve istir«â ¡ârı∂ olur. Eger «ilâf-ı
mu¡tâd tenâvül eylediği πıdâ ma√allinde vâ…ıf ve sâkin olur ise386 ∂a¡îf olur
ve eger fâş olup münteşir olur ise istimrâ ve ha∂m olmaz ve o kimseye
cüşâ-i √âmi∂ ya¡nî ekşi geğirmek ve «ub&-i nefs ve πa&eyân ya¡nî gönül
dönmek ve merâret-i fem ve lîn-i ba†n ¡ârı∂ olur mi¡deye me™lûf olmadığı
va…tte πıdâ îrâd eylediği √asebiyle.
Ve ha∂mı ceyyid olmayan kimselere ¡ârı∂ olup …arîben sana bildireceğimiz ¡avârı∂lar «ilâf-ı mu¡tâd taπaddî edenlere dahi ¡ârı∂ olur ve onlara ¡ârı∂
olan ¡avârı∂dan olur cübn ve ceza¡ ve fem-i mi¡dede olan veca¡ ve le≠¡.
Ve o kimse @ann eder ki mi¡desi «âliye ve müte…allı§a ya¡nî mün…abı∂a
olduğundan bağarsıkları ve a√şâları ya¡nî âlât-ı πıdâları mu¡alla…a ve asılmış gibidir ve o kimselerin bevl ve berâzında √ur…at olur ve mi¡delerine
dahi ba¡∂ı kerre mirâr mun§abbe olmakla e†râfına bürûdet ¡ârı∂ olur ya¡nî o
kimselerin elleri ve ayakları bârid olur ve bu bürûdet-i e†râf mizâcı mirârî
olanlarda ek&er olur. Ve ke≠âlik yalnız mi¡desi mirârî olup a¡∂â-i sâiresi
mirârî olmayanlarda dahi bürûdet-i e†râf ya¡nî el ve ayak sovukluğu ziyâde
olur ve o kimselerin nevmi fâsid olup firâşı üzere mütemelmil ve mün…alib
386 Mi¡denin √arâreti ba¡∂ı kerre mu√tevî olduğu πıdâyı teb«îr edip bi’l-cümle a¡∂âya
dağıtır, mi¡de boş kalır ve ba¡∂ı kerre teb«îr etmeyip mi¡dede o πıdâ bâ…î kalır.
Pes ¢ânûn’un “mi¡dede πıdâ vâ…ıf olursa” dediğinden murâd bu …ısm-ı &ânî olur
ve “πıdâ teneşşür eder ise” dediğinden murâdı …ısm-ı evvel olur.
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olup uykusunda istiπrâ… olmaz. Ve mi¡desinde mirâr-ı ke&îr müctemi¡a
olan ebdân tefrî…-i πıdâya ya¡nî azar azar yiyip nevbet-i πıdânın ¡adedini
ziyâde eylemeğe ve sür¡at-i taπaddîye ve isti√mâmdan mu…addem taπaddîye mu√tâc olur. Ammâ mi¡desinde mirâr-ı ke&îre müctemi¡a olmayan
ebdân evvelâ riyâ∂et eder ba¡dehu isti√mâm eder sonra πıdâsını tenâvül
eder ve √ammâmdan evvel o kimse taπaddî eylemez. Ve o kimse ki riyâ∂etten evvel taπaddîye mu√tâc olurlar, onlar yalnız «ubz tenâvül ederler ve o
«ubz-ı mütenâvelin mi…dârı o …adre bâliπ olur ki riyâ∂et √areketine bed™
eylemezden mu…addem o «ubz-ı me™kûl inhi∂âma bed™ eder.
Ve …able’†-†a¡âm olan √areket ∂a¡îfe olmamak vâcib olduğu gibi ba¡de’†-†a¡âm olan √areket rıf… üzere olup mülâyim olmak vâcib olur.
Ve o kimse ki onda şehvet-i fâside olup meyli √arâfetli πıdâlara olup
ve tatlı ve yağlı nesnelerden müteneffir ve mu¡âfî olsa o mi&lli kimselere
semek tenâvül edip üzerine sikencebîn ve turp isti¡mâli ile …ay™ edip istifrâπ
etmekten a§la√ bir nesne olmaz.
Ve semîn olan kimse √ammâmdan «urûcu fevrinde ve ¡a…ibinde taπaddî
eylememek vâcib olur belki §abr edip isti√mâmdan sonra nevme-i «afîfe
ile nâim ola. Ve semîn olanlara a§la√ olan budur ki onların πıdâyı taπaddîsi
vecbeten ola ya¡nî gecede ve gündüzde def¡aten taπaddî eyleye.
Ve †a¡âm yedikten sonra o †a¡âm mün√adire olmadan ve henüz †âfî iken
uyumak onlara lâyı… olmaz. Ve †a¡âm üzerine √areket-i ¡anîfe ile √areketten
ziyâde i√tirâz üzere olsunlar, zîrâ o √areket-i ¡anîfe üç türlü fesâdın birine
mü™eddî olur yâ †a¡âmı …able’l-ha∂m mecrâsında tenfî≠ eder veyâ«ûd izlâ…
edip ma«recinden i«râc eder veyâ«ûd †a¡âm √areket-i ¡anîfe sebebiyle mi¡dede «a∂«a∂a edip ya¡nî çalkalanıp fâsid olur.
Ve †a¡âm tenâvül eden kimse †a¡âm üzerine mi…dâr-ı ke&îr su içmesin,
zîrâ meşrûb olan mâ-ı ke&îr mi¡de ile †a¡âm arasına √aylûlet eder ve †a¡âmı
†âfî eder ve bunlar ha∂ma mâni¡ olur, zîrâ mi¡de πıdâyı müştemile olmadıkça †a¡âm ha∂m olmaz. Pes o kimse †a¡âmın mi¡deden nüzûlüne terabbu§
eylesin, kaçan nüzûlünü i√sâs eyledikte suyu o zamân içsin. Ve πıdânın
mi¡deden nüzûlünin ¡alâmeti odur ki ba†nın ¡âlî cânibi «afîf olur, o «iffeti
i√sâs eyledikte πıdânın in√idârına istidlâl eylesin. Ve ¡a†aş ziyâde olup su
içmeğe √âcet müştedde olur ise mâ-ı bâridden mi…dâr-ı …alîl ma§§ eylesin
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ve ma§§ eylediği su her ne mi…dâr bürûdeti ziyâde olur ise mâ-ı …alîl ile
iktifâya mü™eddî ve bâ¡i& olur ve mâ-ı bâridden mi…dâr-ı …alîl mi¡deyi cem¡
edip mi¡deyi tenşî† eder. Ve‘l-√â§ıl †a¡âm tenâvülünden fâriπ olduktan sonra
†a¡âma menfa¡ati olan vech-i mu√arrer üzere mi…dâr-ı …alîl mâ-ı bâridi
şürbü câiz olur, e&nâ-i †a¡âmda ve taπaddî aralarında câiz olmaz.
Mebrûd ve mer†ûb olanlara ¡a†aşa ve susuzluğa ta√ammül ve mü§âbere
edip uyumak ve ¡a†aşı nevm ile def¡ eylemek nâfi¡ olur. Ve ¡a†aşa mü§âbere
ma√rûrîn ve memrûrîne ya¡nî §afrâviyyü’l-mizâc olup mahrûr olanlara ∂ârr
olur, ke≠âlik mebrûdîn ve mer†ûbîne cû¡a mü§âbere nâfi¡ ve ma√rûrîn ve
memrûrîne mü§âbere-i cû¡ mu∂ırr olur. Ve §afrâvî olanların cû¡ ve «avâya
mü§âbere √asebiyle mi¡delerine mirâr mun§abbe olur ve bu in§ıbâbdan
sonra yedikleri †a¡âmı mi¡dede mevcûde olan §afrâ ifsâd eder ve fesâd-ı
†a¡âm √asebiyle o kimseye uykusunda ve uyanıklığında bundan a…dem
mufa§§al ve meşrû√ ≠ikr eylediğimiz fesâd √asebiyle ¡ârı∂a olan ¡avârı∂lar ¡ârı∂a olur, ke≠âlik şehvet-i †a¡âmı dahi fâside olur; pes mi¡dede †a¡âm
fâsid oldukta vâcib olur ki o kimseye o fâsid †a¡âmı i√dâr ve inzâl edip ve
†ab¡ını telyîn eder devâlar sa…y oluna lâkin o sa…y olunan devâlar iccâ§ gibi
«afîf ola, mu¡nî ve ta¡ab verici devâlar olmaya veyâ«ûd o kimseye mi…dâr-ı
…alîl şîr«ışt sa…y olunur. Kaçan bu devâlar ile mi¡desinde olan fâsid πıdâlar
istifrâπ olunup zâile olan şehveti ¡avdet eyledikte o va…t tenâvül-i πıdâ ona
câiz olur ya¡nî fâsid πıdâ ve mirâr-ı müctemi¡a mi¡dede bâ…ıye iken taπaddîyi terk edip ≠ikr olunan tedbîr ile şehevâtı ¡avdet eyledikte taπaddî eder.
Pes mü§âbere ¡ale’l-cû¡ mebrûd ve mer†ûb olanlara ≠ikr olunduğu [104b]
üzere nâfi¡ ve ma√rûr ve memrûr olanlara ∂ârr olur lâkin ru†ûbet-i πarîziyye-i †abî¡iyye ile ebdânı mer†ûb olanlar sür¡at-i ta√allüle müsta¡idd ve
müteheyyi™ oldukları √asebiyle ebdânları yâbise olanların cû¡a §abrları gibi
açlığa §abr edemezler meger ki o mer†ûbu’l-ebdân olan kimselerin cevher-i
ebdânında olan πarîzî ve †abî¡î ru†ûbetlerinden mâ-¡adâ ru†ûbet-i u«râ-yı
πarîbe ile mümteli™e olalar, pes o πarîbe ru†ûbet §âli√a ve ceyyide olur
ise …uvvet o ru†ûbete teşebbü& edip cevher-i a¡∂âya i√âle eder ve o mi&lli
mer†ûblar cû¡a mü§âbere eder.
Ve †a¡âm üzere şarâb içmek a∂arr-ı eşyâdan olur, zîrâ şarâb serî¡an ha∂m
olur ve mi¡deden kebide serî¡an nüfû≠ eder ve ha∂m olmadan †a¡âmı dahi
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dahi kendi nüfû≠ eyledikte ma¡an tenfî≠ edip südde ve ¡ufûnet √udû&una
mü™eddî olur. Ke≠âlik √alâv[â]t dahi sür¡at ile südde îrâ& eder, zîrâ √alâvâtı
…able’l-√a∂m †abî¡at ce≠b eder ve süddeden emrâ∂-ı ke&îre √âdi& olur, cümleden biri südde √asebiyle istis…â ¡ârı∂ olur.
Ve havâ-i πalî@a ve mâ-ı πalî@ †a¡âmı ifsâd eder «u§û§an fa§l-ı §ayfta
πalî@ olan havâ ve mâ †a¡âmı ziyâde ifsâd eder. O ma…ûle †a¡âm üzerine bir
…ade√ şarâb-ı memzûc veyâ«ûd ¡ûd ve ma§†akî ile †ab« olunmuş mâ şürb
eylemekte †ıbben be™s yoktur.
Ve a√şâsı ya¡nî âlât-ı πıdâsı √ârre-i …aviyye olanlar aπdiye-i πalî@a tenâvül eyleseler ek&er-i √âlde onlara riyâ√-ı mümidde ¡ârı∂ olup mi¡delerini
ve mi¡de nevâ√îlerini temdîd eder ve merâ…… ¡illetleri dahi ondan ¡ârı∂ ve
√âdi& olur.
Ve mi¡desi «âliye olan kimse evvelâ aπdiye-i la†îfe tenâvül eylese mi¡de
o πıdâ-i la†îfi müştemil olur ve o la†îf πıdânın üzerine πalî@a πıdâ tenâvül
eylerse mi¡de o πalî@ πıdâdan teneffür edip ha∂m eylemez ve ha∂mı ifsâd
eder meger ki tenâvül eylediği πalî@ ile la†îf aπdiyenin arasında mühlet ola
ve beynehümâya zamân tavassu† ve ta«allül eyleye, o √âl üzere dahi evlâ
olan budur ki aπdiye-i la†îfe üzere ba¡de-mühletin tenâvül eylediği aπdiye-i πalî@ayı …alîlen …alîlen tenâvül eyleye ve tenâvülü def¡aten olmaya,
zîrâ …alîlen …alîlen mi¡deye vârid olan πıdâ-i πalî@i mi¡de müştemil olur,
mu…addemâ mi¡denin πıdâ-i la†îfi iştimâli …alîlen vârid olan πıdâ-i πalî@i
iştimâle mâni¡ ve müzâ√im olmaz.
Ve kaçan bir kimse ifrâ† üzere ekl edip mümtelî olsa yâ«ûd mi¡desinde
mevcûd olan πıdâ √areket √asebiyle «a∂«a∂a edip ve çalkanıp fâsid olsa
veyâ«ûd şürb √asebiyle müşevveş olsa o kimse …ay™a mübâderet ve müsâra¡at eylesin. Eger o kimse için …ay™ eylemek mümkin olmaz ise veyâ«ûd
…ay™ın menfa¡ati zamânı mürûr eyledi ise o kimse azar azar mâ-ı √ârr
şürb eylesin, zîrâ mâ-ı √ârr imtilâyı i√dâr eder ya¡nî imtilânın mevâddını
mi¡deden em¡âya indirir ve nu¡âsı dahi o mâ-ı √ârr celb edip tapuklatır ve o
kimse tapuklamak √asebiyle kendini il…â edip yatar ve dilediği …adar uyur.
Ve eger o kimseye bu minvâl üzere uyumak mümkin olmayıp veyâ«ûd
uykunun imtilâyı ve fesâdı def¡de menfa¡ati olmasa o kimse te™emmül ve
tefekkür eylesin, eger o fesâdı def¡e †abî¡at kifâyet edeceğini anlar ise †abî¡a-
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tın def¡ine …adar §abr eder ve eger †abî¡atta ∂a¡f olmakla mu¡îne i√tiyâcını
fehm eylerse o kimse †abî¡atı rıf… ile ı†lâ… eyleyen edviye ile †abî¡ata i¡ânet
eder. Ammâ ma√rûru’l-mizâc olanların ta…viyesi ı†rîfil ve yalnız cülencebîn-i müshîl ile veyâ«ûd sa¡ter-i mürebbâdan bir şey™-i …alîl ile ma«lû† olan
cülencebîn ile i¡ânet olunur. Ve ammâ mebrûdîn kemmûnî ve şehriyârânî
ve temrî devâlar ile †abî¡ata i¡ânet olunur. Ve beden şarâb [ile] mümtelî
olmak beden †a¡âm ile mümtelî olmaktan †ıbben «ayrlı olur. Ve ≠ikr olunan †a¡âmların üzerlerine tenâvülü ceyyid olan devâlardan olur üç ¡aded
√ımma§a mi…dârı §abır tenâvülü veyâ«ûd nı§f dirhem §abır ve nı§f dirhem
¡ilkü‘l-enbâ† ve bir dânı… bûra… a«≠ ve tenâvül olunur. Ve o †a¡âmın mefsedesini izâle için isti¡mâl olunan «afîf devâlardan olur: iki √ımma§a veyâ«ûd
üç √ımma§a mi…dârı ¡ilk-i bu†m ve ba¡∂ı kerre o mi…dâr ¡ilk-i bu†ma o
mi…dâr veyâ«ûd o mi…dârdan e…all bûra… «al† olunup ma¡an isti¡mâl olunur.
Ve cidden ma√mûd olan devâlardan olur eftîmûndan bir şey™-i …alîl şarâb
ile isti¡mâl eylemek. Ve bu me≠kûrların birisi mümkin olmaz ise o imtilâsı
olan kimse nevm-i †avîl ile nâim olup çok uyur ve bir gün mi…dârı πıdâyı
hecr ve terk eder. Eger nevm-i †avîl ve terk-i πıdâdan sonra ona «iffet ¡ârı∂
olur ise o «iffetten sonra isti√mâm eder ve mi¡de üzerine kimâd eder ve
πıdâsını tel†îf eder.
Ve bi’l-cümle bu tedbîrlerin küllîsinden sonra istimrâ ve ha∂m √â§ıl
olmayıp imtilâ def¡ olmaz ise ve o imtilâ yine &ı…lete ve temdîd ve kesele
mü™eddî olup ma∂arratı bâ…î kalır ise sen bil ki o mi¡dede olan imtilânın
fu∂ûlü ile ¡urû… mümteli™e olmuştur, zîrâ ≠ikr olunan tedbîrler ile mi¡dede
olan imtilâ mündefi¡a olur ve mi¡dede mevâdd-ı imtilâ ha∂m olur lâkin
¡urû…ta olan fa∂lalar ha∂m olmaz ve o fa∂la-i fâside niyyen ya¡nî nu∂c bulmaksız ve «âm olduğu √âlde bâ…ıye kalıp damarları temdîd eder ve ba¡∂ı
kerre ¡urû…u §ad¡ eder ve kesel ve tema††î ve te&âvüb îrâ& eder ya¡nî gerinmek ve esnemek îcâb eder, pes o kimseye o fu∂ûlü ¡urû…tan ishâl edici
müshilât isti¡mâl eylemek lâzım olur, o müshilât ile o imtilâsı olan kimseye
mu¡âlece eylesin. Eger ≠ikr olunan ¡avârı∂lar o imtilâsı olan kimsede tedbîr-i
sâbı…tan sonra bâ…î kalmayıp ancak o mümteli™de i¡yâ bâ…î kalsa bir müddet
o kimse sâkin olup ba¡dehu imtilâ™ı olan i¡yâ mu¡âlecesini isti¡mâl eylesin ve
o i¡yâyî imtilânın mu¡âlecesini …arîben biz beyân eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.
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Ve sinni vâπıl olup ya¡nî yaşı ziyâde olup bedeni tâzelikte ve va…t-i
şebâbda …abûl eylediği πıdâyı pîrliğinde …abûl eylemeyip o πıdâlar
ona fu∂ûl olsa şebâbı va…tinde olan ¡âdetinden πıdâsını ta…lîl eylesin ve
pîrliğinde tâzeliğinde tenâvü eylediği πıdâdan no…§ân πıdâ tenâvül eylesin.
Ve her kimse ki πalî@ πıdâlar ile taπaddî eylemeğe i¡tiyâd üzere iken
πıdâsını tel†îf eylese o πıdâ-i la†îf πıdâ-i πalî@in doldurduğu ma√alleri doldurmayıp menâfi≠den boş kalan ma√allere havâ nüfû≠ eder, zîrâ πıdânın
πıl@ati eczânın ke&reti √asebiyle olur ve πıdâ tel†îf olundukta πıdânın eczâsı
no…§ân üzere olup lâ-ma√âle menâfi≠den bir mi…dâr ma√all «âlî kalır ve
«alâ mümteni¡ olmakla o ma√alle havâ nâfi¡ olur. ∏ıdâsı la†îf olan kimse
πıdâsı tedbîrini taπlî@ eylese onda süddeler √âdi& olur.
Ve aπdiye-i √ârre tenâvülünden √âdi& olan ma∂arratı sikencebîn def¡
eder «u§û§an sikencebîn-i büzûrî def¡ eder «u§û§an sikencebîn-i büzûrînin
o ma∂arratı def¡ ve tedârükü ziyâde olur, zîrâ sikencebîn envâ¡ının ziyâde
menfa¡atlisi sikencebîn-i büzûrî olur eger sükkerden ma§nû¡ olur ise ve eger
sikencebîn ¡aselî olur ise sikencebîn-i sâ≠ec kifâyet eder. Eger tenâvül olunan aπdiye bâride olur ise onların üzerlerine mâ-ı ¡asel ve şarâb-ı ¡asel ve
kemmûnî ma¡cûn isti¡mâl menfa¡atli olur. Ammâ πalî@ πıdâ tenâvül eden
kimse eger √ârru’l-mizâc olur ise o πıdâ-i πalî@ ¡a…ibinde …aviyyü’l-büzûr
olan sikencebîn isti¡mâl eder ve eger πalî@ πıdâ tenâvül eden kimse bâridü’l-mizâc olur ise o tenâvülün ¡a…ibinde ma¡cûn-ı felâfilîden ve ma¡cûn-ı
fûdenicîden bir şey™ isti¡mâl eder.
Ve aπdiye-i la†îfe isti¡mâli §ı√√ati ziyâde √ıf@ eder lâkin …uvvete ve
celâdet ve metânete me¡ûneti …alîl olur. Ammâ aπdiye-i πalî@a isti¡mâli
ve tenâvülü aπdiye-i la†îfenin ∂ıddı üzere olur ya¡nî celâdet ve …uvvete
me¡ûneti ziyâde olur lâkin §ı√√ati a√fa@ olmaz. Ve kaçan bir kimse celâdete mu√tâc olmak √asebiyle πıdâsını taπlî@ eylemek i…ti∂â eylese [105a]
o kimse cû¡unun şiddeti zamânını tara§§ud ve tera……ub eder ve şiddet-i cû¡
zamânında keymûsu …avî aπdiye ile ha∂m eyleyeceği mi…dâr πayr-i ke&îr
taπaddî eder.
Erbâb-ı riyâ∂ât ve ta¡ab-ı ke&îr §â√ibleri aπdiye-i πalî@ayı ziyâde √âmil
olurlar, muta∂arrır olmazlar ve onların aπdiye-i πalî@a ta√ammüllerine ve
ha∂mlarına mu¡în olur nevmlerinin …avî olması ve nevmlerinde müstaπra…
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olmaları. Lâkin ≠ikr olunan a§√âb-ı ta¡ab ziyâde terleyip ve ta√allülleri
ek&er olduğuna binâen πıdâya i√tiyâc onlarda ziyâde olmakla …able’l-ha∂m
kebidden πıdâ istilâb ve i«tilâs olunup â«irü’l-emr o a«≠ ve i«tilâs onları
emrâ∂-ı …attâle ¡urû∂una müsta¡idd ve müteheyyi™ eder. Ve ba¡∂ı kerre
evvel-i emrde dahi mara∂-ı …attâle müsta¡idd olur «u§û§an ki onlar ha∂mlarına maπrûr olup aπdiye-i πalî@ayı ik&âr ederler. Ve onların ha∂mlarının
ziyâde olması uykularının …uvveti √asebiyle olur. O kimseler ¡amellerinde
ke&ret-i müşâ√√a vü münâza¡aları √asebiyle ba¡∂ı ev…âtlarda seher ve era…a
mübtelâ olurlar ve ke&ret-i ha∂m bulunmaz ve mara∂-ı …attâle isti¡dâd ve
teheyyü™ ziyâde olur.
Ve ra†b olan fâkiheler ancak ta¡abı ve ¡ameli olanlara memrûr olup
ya¡nî §afrâvî olup riyâ∂et edenlere eyyâm-ı §ayfta …able’†-†a¡âm tenâvül
eylemek muvâfı… olur ve o fevâkih mişmiş ve tût ve bi††î« ve «av« ya¡nî
şeftali ve iccâ§tır. Ve bunları terk edip mâ-¡adâ fevâkih ile tedbîr olunmak evlâ olur, zîrâ her bir nesne ki demi mâiyyet ile doldura, o mâiyyet
√asebiyle bedende dem πaleyân eder «âricde olan fâkihe ¡u§ârâtı gibi. Ve
gâhca ≠ikr olunan ra†b fâkihelerin va…tinde ya¡nî eyyâm-ı §ayfta menfa¡ati olur ise lâkin a«lâ†ı ¡ufûnete müsta¡idd kılar. Ve bunlar mi&lli olur
o nesneler ki onları tenâvül ile dem «âm «ıl†lar ile mümtelî olur her ne
…adar ba¡∂ı ev…âtta menfa¡ati olur ise, …ı&&â ve …a&ed gibi. Ve bunları ekl
eden kimseler √ummâya mu¡ra∂ ve müteheyyi™ olurlar bunlar her ne …adar
evvel-i emrde tebrîd ederler ise.
Ve ma¡lûm buyurula ki mâî olan «ıl†a ba¡∂ı kerre «ıl†-ı §adîdî olmak
√âleti ¡ârı∂ olur ve §adîdî olması o zamân olur ki mâiyyeti ta√allül eylemeyip o «ıl† ma¡a’l-mâiyyet ¡urû…ta bâ…î kala. Pes bu fâkiheleri tenâvül
eden kimseler mâiyyet ¡urû…ta müctemi¡ olmadan riyâ∂et isti¡mâl ederler
ise ya¡nî o fevâkih-i ra†beyi tenâvül eyledikleri gibi riyâ∂et ederler ise o
mâiyyet bedende ta√allül edip ∂arar def¡ olur ve bâ…î kalan …alîl ve az olur.
Ve ma¡lûm ola ki kaçan deme «âm yâ«ûd mâiyyet mu«âli† olsa o mu«âli†a demi ha∂m-ı râbi¡de a¡∂âya mülte§ı… olmaktan men¡ eder ve bedenin
πıdâsı …alîl olur, pes o kimseye «alî… ve lâyı… olur ki evvelâ fevâkih tenâvül
edip ba¡dehu meşy eyleye ve sonra taπaddî eyleye. Ve meşy etmekle fâkihe
münzeli…a olur ve mâiyyeti deme mu«âli† olmaz.
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Ve o aπdiye ki ondan mâiyyet veyâ«ûd «ıl†-ı πalî@ ü lezic ve mirâre tevellüd eyleye, o mi&lli aπdiyeden √ummayât √âdi& olur, zîrâ mâı tevlîd eden
πıdâlar demi ta¡fîn eder, ammâ lüzûcetli ve πalî@ olan πıdâlar mecârîlerinde
ve memerrlerinde ya¡nî uğradıkları ma√allerde südde îcâb ederler.
Ve mirâr tevlîd eden πıdâlar bedeni tes«în eder ve o mirârî πıdâdan √âdi&
olan dem √iddetli olur. Ve bu…ûl-i mirârî ya¡nî §afrâ tevlîd eden sebzelerin
ek&eriyyâ şitâda nef¡i ziyâde olur, nitekim eyyâm-ı §ayfta tefih ya¡nî tatsız
olanların menfa¡ati ziyâde olduğu gibi.
Ve kaçan bir kimse aπdiye-i rediyyeyi tenâvül murâd eylese o πıdâyı
tenâvülünün merrâtını ve ¡adedini …alîl eylesin ve mütevâtir olmasın ya¡nî
o redî πıdâyı bir nevbet tenâvül ederse birkaç nevbette terk eylesin, her
nevbette redî olan πıdâyı tenâvül eylemesin ve tenâvül eylediği nevbette
dahi onun ∂ıddı olan â«er πıdâyı üzerine tenâvül eylesin, me&elâ √ulvden
ve tatlıdan müte™e≠≠î ve muta∂arrır olan kimse √ulvü tenâvül eyledikte üzerine √avâmı∂dan sirke ve rummân ve «all ile ma§nû¡ sikencebîn ve seferceli ve bu mi&lli ekşiler tenâvül eylesinler ve istifrâπa dahi ta¡ahhüd eylesinler. Ke≠âlik √âmi∂den muta∂arrır olan kimse √âmi∂in üzerine ¡asel ve
şarâb-ı ¡atî… tenâvül eylesinler lâkin bunlar o va…tte def¡-i ma∂arrat eder ki
evvelâ tenâvül eylediği mû≠î olan πıdâ nu∂c ve ha∂m olmadan ∂ıddını tenâvül eyler ise me&elâ √ulvden müte™e≠≠î olan kimse tenâvül eylediği √elvâ
…able’n-nu∂c ve’l-inhi∂âm üzerine ≠ikr olunan √âmi∂lerin birini tenâvül
eyler ise o √âmi∂ √elvânın e≠âsını def¡ eder. Ve eger √elvâ tenâvül eden
kimse √elvânın nu∂cundan ve inhi∂âmından sonra √âmi∂ tenâvül eder ise
o zamân √âmi∂in menfa¡ati olmaz ve √elvânın ma∂arratını def¡ eylemez.
◊âmi∂den muta∂arrır olan kimsenin √âmi∂ üzerine √elvâ tenâvülü dahi bu
…ıyâs üzere olur. Ke≠âlik düsûmetli aπdiye tenâvülünden müte™e≠≠î olan
kimseler aπdiye-i desime üzerine ¡ufû§atlı πıdâlar tenâvül ederler, şâhbellû† ve √abbu’l-âs ve «arnûb-ı Şâmî ve neb… ve zu¡rûr gibi. Ve ke≠âlik
aπdiye-i desimeden müte™e≠≠î olan kimse mirâretli aπdiye tenâvülü ile dahi
düsûmetin ma∂arratını def¡ eder, o πıdâ-i mürr râsen-i mürebbâ gibi.387 Ve
mâli√ ve √ırrîf nesneler ile dahi düsûmetin ma∂arratını def¡ ederler, me&elâ
387 “Râsen” bir nev¡ nebâttır, Türkîce andız derler lâkin mu†la… ≠ikr olunsa o nebtin
kökü †ılâ dedikleri şarâb ile terbiye edip ona râsen-i mürebbâ derler.
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kevâmî«388 ve &ûm ve ba§al tenâvül edip düsûmetin ∂ararını def¡ ederler.
Ke≠âlik ¡afı§tan ve mürrden ve mâli√ ve √ırrîften müte™e≠≠î olan kimse dahi
düsûmetli aπdiye ile onların e≠âsını def¡ ederler.
Ve bedeninde a«lâ†-ı rediyye vü ra…î…a olan kimse πıdâsını aπdiye-i
ma√mûdeden ve vüs¡at üzere taπaddî ve tereffüh eder.
Ve bedeni sehlü’t-ta√allül olanlar serî¡ü’l-inhi∂âm olan olan aπdiye-i
ra†b ile taπaddî eder.
Câlînûs der ki πıdâ-i ra†b her keyfiyyetten müfârı… olur, onda keyfiyyâttan biri bulunmaz, ke-enne o ra†b πıdâ tefih olur ya¡nî †u¡ûmdan bir †a¡m
onda bulunmaz, √ulv değildir, √âmi∂ dahi değildir ve mürr ve √ırrîf değildir
ve …âbı∂ ve mâli√ değildir.
Ve bedeni müte«al«il olan kimse πıdâ-i πalî@i müte√ammil olur ve
ta√ammülü bedeni mütekâ&if olanlardan ziyâde olur.
Ve aπdiye-i yâbiseyi ke&ret ile tenâvül eden kimsenin …uvveti sâ…ı†a
olur. Ve aπdiye-i yâbiseyi ke&îren isti¡mâl levni dahi ifsâd eder ve †ab¡ı dahi
tecfîf edip kurutur. Ve düsûmetli ve yağlı πıdâları istik&âr ve çok isti¡mâl
kesel i√dâ& eder ve şehveti izâle eder. Ve bârid πıdâları istik&âr kesel ve
fütûr i√dâ& eder. Ve √âmi∂ πıdâları istik&âr heremi ve pîrliği celb eder ya¡nî
tîz kocatır. Ve √arâfetli πıdâlar dahi √âmi∂ gibi celb-i herem eder. Ve mâli√
ya¡nî tuzlu πıdâları istik&âr mi¡deye ve ¡ayna mu∂ırr olur.
Ve düsûmetli muvâfı… πıdâ tenâvül eyledikten sonra üzerine πıdâ-i redî
tenâvül olunsa o redî πıdâ muvâfı… olan düsûmetli πıdâyı dahi ifsâd eder.
Ve lüzûcetli πıdânın in√idârı ve nüzûlü ziyâde ba†î™ olur, onun için
kabuğu ile tenâvül olunan «ıyâr kabuğu soyulmuş «ıyârdan in√idârı esra¡
olur, ke≠âlik elenmiş ve kepeği çıkmış da…î…in «ubzundan elenmemiş ve
nu«âlesi çıkmamış da…î…in «ubzunun in√idârı serî¡ olur.
388 A§l lüπat-i ¡Arabiyyede “kâmi«“ katık olan nesnelerdir. Ve ba¡∂ı †ıbb resâilinde
mu√arrerdir ki kâmi« birkaç nev¡dir ve cümlesinin a§lı bû≠ec olur ve §an¡atı bu
minvâl üzere olur: arpa unu mâyesiz yoğurulur ve ondan kirde itti«â≠ olunup
saman içine defn olunup kırk gün …adar 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 …adar lebeni
ziyâde katılır. Ve ba¡∂ısına encudân katılır, ona kâmi«-i encudân denir ve ba¡∂ısına şûnîz katılıp ona kâmi«-i şûnîz derler ve sâir keber ve bâdrûc ve felencmüşk
ve oğul otu ve na¡na¡ katılır.
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Ve ta¡abı olan kimse πıdâsını tel†îf eyledikten sonra πıdâsını taπlî@
eylese, me&elâ cû¡dan sonra sütlü pirinç tenâvül eylese demi √iddetli edip
i&âre ve ta√rîk eder ve fa§da mu√tâc eder her ne …adar mu…addemâ zamân-ı
…arîbde fa§d dahi etti ise dahi. Ve ke≠âlik πa∂ab dahi demi √iddetli edip
ta√rîk eder ve fa§da mu√tâc eder …arîbü’l-¡ahdde mu…addemâ fa§d etmiş
olur ise dahi.
Ve ma¡lûm ola ki tenâvül olunan √ulviyyâtı …able’n-nu∂c ve’l-inhi∂âm
†abî¡at kebide ce≠b edip o √ulviyyâtı intibâ≠ eder ya¡nî temr mi&lli yâbis
fâkihe su içine il…â olunup nebî≠ olduğu gibi …able‘n-nu∂c ve‘l-inhi∂âm
†abî¡at √ulviyyâtı kebidde dem içinde nebî≠ gibi kılar [105b] ve o √elvâ
πayr-i meh∂ûm olmakla demi ifsâd eder.
Ve ba¡∂ı kerre aπdiyeye te™lîf ve tertîbi cihetinden a√kâm ¡ârı∂ olur. Ehl-i
Hind’den ve πayrilerden tecribe a§√âbları dediler ki ba¡∂ı πıdâyı πıdâ-i â«er
ile cem¡ eylemek câiz olmaz, me&elâ leben ile √umû∂ât cem¡ olmaz ve
ke≠âlik semek leben ile cem¡ olmaz, zîrâ bu iki §ûrette cem¡-i emrâ∂-ı müzmineyi îrâ& eder ki o emrâ∂ın biri cü≠âm olur. Ve yine erbâb-ı tecribe dediler ki elbette fücl ile mâst ya¡nî turp ile yoğurt ekl olunmaz, ke≠âlik la√m-ı
†ayr ile mâst ekl olunmaz, ke≠âlik evvelâ süt ile pirinç ekl edip üzerine
sevî… yemek lâyı… olmaz. Ve bakır kapta mek& eden †a¡âmın dühniyyeti ve
düsûmeti isti¡mâl olunmaz. Ve «ırva¡ dedikleri nebtin cemresi üzerine şeyy
ve biryân olmuş la√m dahi tenâvül olunmaz.
Ve mu«telif e†¡ime tenâvülünün iki cihetten ma∂arratı olur:
Evvelkisi o mu«telif e†¡imenin ha∂mı dahi mu«telif olur, me&elâ √ârr
bâridden evvel ve la†îf ke&îften evvel ha∂m olup ha∂m olmuş †a¡âm ha∂m
olmamış †a¡âm ile ma«lû† olmakla ≠ikri kirâren mürûr eden fesâdlar lâzım
gelir.
Ve ikincisi budur ki bâc-ı vâ√idden şiba¡ az †a¡âm ile olur; †a¡âmın bâcı ve
elvânı ziyâde olsa me™kûl dahi ziyâde olup mu∂ırr olur, onun için zamân-ı
…adîmde a§√âb-ı riyâ∂et bâcât-ı e†¡imeden te√âşî edip bükreten πıdâlarını
la√ma …a§r ve ¡aşiyyeten yalnız «ubz ile taπaddî ederler idi. ‰a¡âmı ekl
ev…âtının ef∂ali eyyâm-ı §ayfta bârid olan va…tlerdir. Ve acıkan kimse
cû¡unu müdâfa¡a edip mü§âbere eylemekten mi¡deye §adîdât-ı rediyye
dolar.
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Ve ma¡lûm buyurula ki kebâb münha∂ım olduktan sonra πıdâların
ziyâde πıdâiyyetlisi olur ve in√idârı ba†î™ olup em¡â-i esfelden a¡ver dedikleri bağarsıkta çok eğlenir. Ve şûrbâc389 πıdâ-i ceyyid olur eger ba§al ile
†ab« olunur ise, riyâ√ı def¡ eder. Eger şûrbâc bilâ-ba§al olur ise ondan riyâ√
heyecân eder.
Ve nâstan ba¡∂ılar @ann ederler ki pişmiş kelle üzerine üzüm tenâvül
eylemek ceyyid olur diye lâkin vâ…ı¡u‘l-√âl ma@nûnları gibi değildir, ru™ûs-ı
meşvî üzerine ¡ineb tenâvülü cidâr-ı redî olur. Ve ru™ûs üzerine nebî≠ şürbü
dahi redî olur belki vâcib olur ki ru™ûs-ı meşvî tenâvül olundukta üzerine
√abb-ı rummân tenâvül oluna lâkin &üflü tenâvül olunmaya.
Ve ma¡lûm buyurula ki †ayhûc ya¡nî çil keklik yâbistir, †ab¡ı ¡a…l eder
ya¡nî …ab∂ eder. Ve ferrûc ya¡nî piliç ra†bdır, †ab¡ı ı†lâ… eder ve yüreği mülâyim tutar. Ve meşvî olan decâcenin «ayrlısı oğlak ve kuzu içinde şeyy olan
decâce olur, zîrâ oğlak ve kuzu karnında †ab« olan decâcenin ru†ûbeti bâ…î
ve ma√fû@ olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki ferrûcun mera…ı ve suyunun a«lâ†ı ta¡dîli ziyâde
ve şedîd olur. Ve decâcın mera…ı ferrûc mera…ı …adar ta¡dîl eylemez lâkin
decâcın la√mında πıdâiyyet ferrûcdan ziyâde olur. Oğlak etinden tekevvün
eden bu«âr sâkindir, heyecân eylemez ve sükûn-ı bu«ârı √asebiyle a†yebdir. Ve kuzu eti √ârrdır ve a†yebdir, sühûket ve zühû…atı ≠evebân edip eridiği √asebiyle.
Ve zîrbâc ma√rûru’l-mizâc olanlar için †ab« olunur ise o zîrbâcta za¡ferân olmamak vâcib olur. Ve mebrûdların zîrbâcında za¡ferân olmak vâcib
olur.
Ve √alâvât her ne …adar sükker ile †ab« olduysa dahi fâlû≠ec mi&lli o
√elvâ redî olur, zîrâ √elvâ hem mecârîleri tesdîd eder ve hem ta¡†îş edip
susatır.
389 “Şûrbâce” o mera…adır ki su ve mil√ ve la√mdan itti«â≠ olunur. “Zîrbâc” o
†a¡âmdır ki onun rüknü la√m ve no«ûd olur ve tevâbili yaban soğanı ve bostânî
soğan ve za¡ferân olur ve mu†ayyibi sirke ve …and ve gülâb olur. “İsfîdbâc”a
Fârsîde no«ûd-âb derler, o la√mın mera…asıdır ki ona bir mi…dâr no«ûd «al†
ederler ve onda keyfiyyât-ı πâlibesi olunan tevâbil ebâzîr mi&lli nesneler olmaz.
“Tevâbil” …ıdrı ve tencereyi ı§lâ√ eden nesnelerdir. Ve “ebâzîr” †a¡âmı ı§lâ√ eden
nesnelerdir.
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Ve ma¡lûm buyurula ki et ve etmekten her birinin ha∂m olunmadıkları
va…tte ma∂arratları olur lâkin ha∂m olmadık «ubzun ma∂arratı ha∂m olmadık la√mın ma∂arratından ziyâde olur.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Tedbîri’l-Mâi
Emzice-i mu¡tedileye sunun a§la√ı şiddet-i berdde mu¡tedile olan su
olur veyâ«ûd taşrasından cemed ve buz ile tebrîd olunan su olur «u§û§an
ki cemed redî ola o cemed-i redî ile suyu tebrîd taşradan olmak ziyâde
lâzım ve lâyı… olur. Ve cemed-i ceyyid ile suyu tebrîd yine «âricden olmak
lâyı… olur, zîrâ cemedden ta√allül eden eczâ sinirlere ve a¡∂â-i teneffüse
ve bi’l-cümle a√şâya ya¡nî âlât-ı πıdâya mu∂ırr olur. Ve cemedden ta√allül
eden eczâyı beden ta√ammül eylemez meger ki cidden demi ke&îr olanlar
ta√ammül eyleye. Cemed her ne …adar fi’l-√âl mu∂ırr olmasa dahi lâkin
†ûl-i eyyâm ile ve sinnin im¡ân ve bu¡dü ile ∂ararı @uhûr eder.
Ve a§√âb-ı tecribe dediler ki kuyu suyu ile ırmak suyu elbette cem¡ olunmasın, eger e√adühümâ şürb olunup mün√adir olduktan sonra â«er dahi o
zamân şürb olunsa ∂ararı olmaz. Ve suların hangisi i«tiyâr olunacağını biz
sana beyân eyleyip o suya delâlet eyledik, ke≠âlik redî olan su ne gûne tedbîr ile ı§lâ√ olunacağını dahi bildirdik. Ve redî olan su sirke ile «al† olunsa
o «al† ile redî su §âli√ ve ceyyid olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki ¡ale’r-rî… su içmek, ke≠âlik riyâ∂etten sonra ve
isti√mâmdan sonra su içmek cidden mu∂ırr olur. Ve ¡a†aş-ı kâ≠ibe ittibâ¡
ve i†â¡at edip ¡a†aş §âdı… 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¡atları ha∂ma
meşπûl iken. Ve mu…addemâ …adr-i kifâye mûceb-i riyy olur şürb-i mâ
etmiş iken ya¡nî kanacak kadar su içmiş iken ¡a†aş-ı kâ≠ibe i†â¡at edip yine
su içerler ve o su πâyet onlara mu∂ırr olur. O ma…ûle kimseler §abr edemeyip tebrîdden münfekk olmazlar ise havâ-i bârid ile veyâ«ûd mâ-ı bârid
ile ma∂ma∂a etmekle iktifâ ve ictizâ eylesinler ve onlar ile dahi …anâ¡at
edemezler ise suyu boğazı dar bir ibrî…ten ve bardaktan içsinler ve ma¡ahâ≠â ba¡∂ı kerre ma«mûr şürb-i mâ ile intifâ¡ eder ve ba¡∂ı kerre ¡ale‘r-rî… su
içmekten dahi intifâ¡ eder. Ve o kimse ki ¡ale‘r-rî… su içmeğe §abr edemese
ve «u§û§an riyâ∂etten sonra suya [§abr] edeme[se] o kimse mâ-ı bârid
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içmezden mu…addem mâ-ı √ârr ile memzûc şarâb içip ba¡dehu mâ-ı bârid
içse ∂arar-ı †ıbbîsi olmaz.
¡A†aş-ı kâ@ibe mübtelâ olanların ma¡lûmu olsun ki ¡a†aşa §abr edip
uyumak ¡a†aş-ı kâ≠ibeyi teskîn eder, zîrâ †abî¡at mu¡a††ış olan mâddeyi ta√lîl
eder «u§û§an ki nevm ve mü§âbere oldukta ta√lîli ziyâde olur lâkin §abr
eylemeyip su içerse o suda mevâddı mün∂ice olan †abî¡at ve …uvvet mün†afî
olup söner ve ¡a†aş ¡avdet eder, zîrâ mevâdd-ı mu¡a††ışe içtiği su ile …ıyâm
eder ve tâzelenir.
Ve su içenlere ve «u§û§an ¡a†aş-ı kâ≠ibi olanlara vâcib olur ki suyu ¡abb
eylemeye ya¡nî ağzını su ile doldurup içmeyeler belki ma§§ ederek ve sorarak içeler.
Ve cidden bârid olan suyu şürb eylemek redî olur. Eger o mi&lli su içmek
lâbüdd olur ise …adr-i kifâye †a¡âm tenâvülünden sonra içsinler.
Ve mâ-ı fâtir muπa&&îdir, mi¡deyi bulandırır. Ve mâ-ı fâtirden tes«îni
ziyâde olan su istik&âr olunsa ya¡nî çok içilse mi¡deye vehn ve ∂a¡f verir,
ammâ istik&âr olunmayıp ba¡∂ı kerre ıssı su içseler o ıssı su mi¡deyi πasl
edip yıkar ve †abî¡atı ı†lâ… eder ya¡nî …ab∂ı olanları telyîn eder.
Ammâ şarâb envâ¡ından ebya∂-ı ra…î… olan şarâb †ıbben ma√rûrînin
mizâclarına evfa… olur ve onun §udâ¡ı olmaz belki ba¡∂ı kerre ter†îbi olur,
binâen ¡aleyh iltihâb-ı mi¡de √asebiyle √âdi& olan §udâ¡ı şarâb-ı ebya∂-ı
[106a] ra…î… ta«fîf ve ta…lîl eder. Ve §udâ¡-ı me≠kûru ta«fîf ve ter†îbde ka¡k
ile ve «ubz ile mürevva… olmuş şarâb-ı sâire dahi şarâb-ı ebya∂-ı ra…î…
ma…âmına …âim olur «u§û§an o mürevva…ın mizâcı ya¡nî o mürevva… şarâba
«al† olunan su zamân-ı şürbden iki sâ¡at mu…addem «al† olunmuş ola.
Ammâ şarâb-ı πalî@-i √ulv, o şarâb simen ve …uvvet murâd edenler için
olur lâkin o şarâb-ı √ulvü şürb edenler süddesinden i√tirâz eylesin. Şarâb-ı
¡atî…-i a√mer mizâcı bârid ve balπamî olanlara muvâfı… olur.
Ve tenâvül olunan †a¡âm üzerine her hangi †a¡âm olur ise olsun şarâb
içmek redî olur ve bunun ¡illetini sana biz beyân eyledik ve beyândan
fâriπ olduk, …u§ûr koymadık, pes †a¡âmın inhi∂âmından evvel içilmesin ve
inhi∂âmdan ve in√idârdan sonra içenlere †ıbben ma∂arratı olmaz.
O kimseler ki aπdiye-i rediyye tenâvülü mu¡tâdları olur, onlara
redî †a¡âmlar tenâvül edip üzerine ha∂mdan evvel ve sonra şarâb içmek
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mu†la…an redî olur onun için ki o tenâvül eylediği †a¡âmın keymûs-ı redîsini
mu†la…an şürb eylediği şarâb bedenin a…§âsına tenfî≠ eder. Ke≠âlik fevâkih
tenâvül edip «u§û§an bi††î« ya¡nî kavun tenâvül edip üzerine şarâb içmek
†a¡âm-ı redî üzerine içmek gibi redî olur. Ve evvelâ küçük …ade√leri içip
ba¡dehu büyük a…dâ√lar içilir. Ve kaçan †a¡âm üzerlerine üç …ade√ içmek
mu¡tâdı olanlara †ıbben ∂ararı olmaz. Ke≠âlik §a√î√ olup √ıf@-ı §ı√√at için
fa§d edip ¡a…ibinde şürb i¡tiyâdı olanlara †ıbben ∂arar vermez. Ve memrûr
olanlara ya¡nî §afrâvî olanlara mirreyi idrâr √asebiyle ve mer†ûb olanlara
ru†ûbetlerini in∂âc √asebiyle şarâbın †ıbben menfa¡ati olur, her ne …adar
şarâbın ¡ı†riyyeti ziyâde olup râyi√ası ziyâde ve †a¡mı †ayyib olsa o …adar
evfa… olur. Ve şarâb πıdâyı cemî¡an bedene tenfî≠ eder ve balπamı ta…†î¡
eder ve sonra ta√lîl eder ve §afrâyı bevl ile ve πayri ile i«râc eder ve sevdâyı sühûlet ile izlâ… edip sühûlet ile i«râc eder ve sevdânın …adîmî ve
¡âdî olanlarını dahi …am¡ eder ve √arâret-i πarîbe ile tes«în eylemeksiz bi’lcümle bedende olan mevâdd-ı mün¡a…ideyi √all eder. Ve şarâbın a§nâfını
mev…i¡inde biz sana beyân eyleriz.
Ve her kimse ki dimâπı …avî ola, o kimse müskir tenâvül eyledikte
sür¡at ile ona sekr gelmez ve onun dimâπı şarâb √asebiyle mi¡deden dimâπa
§u¡ûd eden eb«ıre-i rediyyeyi …abûl eylemez ve o dimâπı …avî olan kimsenin dimâπına şarâbdan bir nesne vâ§ıl olmaz, ancak √arâret- mülâyime
vü muvâfı…a ulaşır ve mutta§ıl olur ve o √arâret sebebiyle ≠ihnleri §âf olur
ve o §afvet ile ki ev…ât-ı sâirede esbâb-ı sâire ile o kimsede o §afvet √â§ıl
olmamıştır.
Ammâ «ilâfı üzere olanların ya¡nî dimâπı …avî olmayıp ∂a¡îf olanların
a√vâli dahi «ilâf üzere olur ya¡nî müterâ…ıye ve müte§â¡ide olan eb«ıre-i
rediyyeyi o ∂a¡îf olan dimâπ …abûl eder ve √arâreti şedîde ve πayr-i mülâyime olur ve ≠ihni müşâhede olunduğu vech üzere mu«âli† ve mühe≠≠î olur.
Ve o kimseler ki §adrında vehn ya¡nî göğsünde ∂a¡f olup kışlarda nefesi
∂ayyi… olup dar olsa o kimse şitâda şarâbı istik&âra …âdir olmaz. O kimse ki
şarâbı istik&âr murâd eyleye †a¡âmı çok yemesin ve †a¡âmında müdirr olan
nesneleri kılsın.
Eger imtilâ ¡ârı∂ olur ise †a¡âm ve şarâbdan imtilâsı olan kimse evvelâ
o †a¡âmı ve şarâbı …a≠f eylesin ve kussun ba¡dehu mâ-ı ¡asel içip onu dahi
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…a≠f ve …ay™ eylesin ve sonra sirke ve bal ile πarπara edip ağzını yıkasın ve
yüzünü sovuk su ile πasl eylesin.
Ve o kimse ki şarâbdan müte™e≠≠î olsa ve bedeninin sü«ûneti ve kebidinin √ummâsı olsa o kimse πıdâsını √ı§rımiyye mi&lli nesneler ve ekşiler
kılsın ve nu…lünü390 ağaç kavunu ekşisi ve rummân kılsın.
Ve şarâbdan başının nâ√iyesinde e≠âsı olan kimse şarâbı ta…lîl eder
ve memzûc mürevva… şarâb içer ve üzerine sefercel ya¡nî ayva mi&lli ile
tena……ul eder.
Ve şarâbın √arâreti √asebiyle mi¡desi müte™e≠≠î olan kimse o şarâbın
üzerine ta√mî§ olunup kavrulan √abbu’l-âs tenâvül eylesin ve a…râ§-ı kâfûrdan bir şey™ ma§§ edip sorsun ve sâir …ab∂ ve √umû∂atı olan nesneleri ma§§
eylesin. Eger şarâbdan mi¡denin te™e≠≠îsi bürûdeti için olur ise su¡d ve
…aranfül ve ağaç kavununun kabuğu ile tena……ul eylesin.
Ve ma¡lûm buyurula ki şarâb-ı ¡atî… πıdâiyyeti …alîl olan devâ √ükmünde
olur.
Ve şarâb-ı √adî& kebide mu∂ırr olup …ıyâm-ı kebidîye mü™eddî olur, nef«
ve ishâli vardır; kebidin mevâddını ishâl edip o mevâddı berâz †arî…inden
istifrâπ eder. Tîz tîz müsterâ√a gitmek için …ıyâm etmekle o berâzı i«râc
etmeğe …ıyâm ta¡bîr olunur.
Ve ma¡lûm buyurula ki şarâbın †ıbben evlâsı ¡atî… ile √adî& arasında mu¡tedile olup levni §âf ve √umrete mâil ebya∂ ve râyi√ası †ayyib ve †a¡mı
mu¡tedil ya¡nî √ulv ve √âmi∂ olmayıp beynehümâda †a¡mı mütevassı† olan
şarâbdır. Ve şarâb-ı ceyyid ki maπsûl denmekle ma¡rûf olur, 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 bâ…î kalır.
Ve şarâb içen kimseye şarâbdan le≠¡ i§âbet eylese şarâbı içtikten sonra
rummân ve mâ-ı bârid ma§§ eylesin ve bunlar ile le≠¡ zâil olmaz ise yevm-i
şürbün πadında ya¡nî ertesi gününde pelin şarâbı şürb edip √ammâm isti¡mâl
eylesin ve şey™-i yesîr dahi tenâvül eylesin.
Ve ma¡lûm buyurula ki şarâb-ı memzûc mi¡deyi ir«â ve ter†îb eder ve
sekri serî¡ olur mâiyyetin nüfû≠u serî¡ olmak √asebiyle.
390 “Nu…l” Türkîde meze dedikler çerezlerdir.
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Ve ¡ammâlden olan kimseler ¡ale’r-rî… şarâb içmekten ictinâb eylesinler.
Ke≠âlik mâ ile ter†îbe mu√tâc olanların a¡∂âsı sudan √a@@ını istîfâ eylemeden tenâvül eylemesinler. Bu ma…âmda ba¡∂ı nüs«alarda ــ
ــ ا
ve ba¡∂ı â«erde ور ــ
 ــ اvâ…i¡ olmuştur, bizim tercümemiz iki nüs«aya
göre dahi tercüme olunur, ehl olanlar fehm eder. Ke≠âlik √areket-i müfri†a
¡a…ibinde dahi tenâvül-i şarâbdan ictinâb olunsun, zîrâ bu iki va…tte içilen
şarâb dimâπa ve ¡a§aba ∂arar eder ve teşennüce ve i«tilâ†-ı ¡a…la mü™eddî
olur veyâ«ûd emrâ∂-ı sâireye mü™eddî olur ve √arâretli fa∂lalar i√dâ& eder.
Ve mütevâtiren sekre ya¡nî şarâbı çok şürbe idmân edip biri biri ardınca
sekri ta¡…îb etmek kebidin mizâcını ifsâd eder, ke≠âlik mizâc-ı dimâπı dahi
ifsâd eder ve sinirleri ∂a¡îf eder ve emrâ∂-ı ¡a§abı îcâb eder ve sekte ve
fec™eten mevte mü™eddî olur.
Ve şarâb-ı ke&îr ba¡∂ı mi¡delerde §afrâ-i rediyyeye isti√âle eder ve ba¡∂ı
â«er mi¡dede «all-i «â≠ı…a isti√âle eder ya¡nî sirke envâ¡ından √â≠ı… tesmiye
olunan sirke gibi olur. Ve bu ikisinin ya¡nî §afrâ-i rediyye ve «all-i √â≠ı…ın
mi¡dede ∂arar ve nikâyesi ¡a@îm olur.
Ve ba¡∂ı e†ıbbâ re™y ederler ki kaçan sekr ayda bir kerre veyâ«ûd iki kerre
vâ…i¡ olsa †ıbben menfa¡ati olur, zîrâ …uvâ-yı nefsâniyyenin &i…alini izâle edip
«afîf eyler ve râ√atlandırır ve bevli ve ¡ara…ı idrâr ve fu∂ûlü ta√lîl eder.
Ve ma¡lûm olunsun ki şarâbın ma∂arratının ek&eri dimâπa olur, ∂a¡îfü’d-dimâπ olan kimseler elbette şarâbı içmesinler ve içenlerinin şarâbı
…alîl ve memzûc olsun.
Şarâbla mi¡desini dolduran kimseye §avâb tedbîr budur ki o kimseler
…ay™a mübâderet eylesinler, o kimseye eger …ay™ sühûletli olur ise. Ve
…ay™ında ¡usret olan kimseler şarâb-ı ke&îrin üzerine yalnız mâ-ı ke&îri şürb
[106b] eylesinler yâ«ûd ¡asel ile mâ-ı ke&îri şürb eylesin ve …ay™ ettikten
sonra âb-zene girip isti√mâm eylesin ve dühn-i ke&îr ile temerru« ve tedehhün eylesin ve sonra uyusun.
Ve §ıbyânın şarâb içmelerinin mi&âli √a†ab mi&âlidir ki funda gibi ∂a¡îf
olur ve î…âd olunduktan sonra nârı ve âteşi üzere biraz âteş dahi ziyâde
olunur. Ve meşâyı« ve pîrler müte√ammil olduğu …adar sa…y olunurlar. Ve
yiğitler ve şâbblar i¡tidâl üzere sa…y olunurlar. Ve büldân-ı bâride şarâbı
mu√temil olur, büldân-ı √ârrede şarâba ta√ammül olunmaz.
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Şarâb ile bedenini ve ba†nını doldurmak ve mümteli™e etmek murâd
edenler †a¡âm ile mümteli™e olup ba†nını †a¡âmla doldurmasın ve tatlı
nesneler yemesinler belki isfîdbâc-ı desimden te√assî edip √asvını ve
düsûmetli &erîdlerini ala ve yağlı etlerini tenâvül eylesinler lâkin mi…dâr-ı
mütenâvel ta¡ab verecek mi…dâr olmayıp mu¡tedil olsun ve mümella√ levz
ve ¡ades ya¡nî bâdâm ve mercimeğe tuz saçıp onlar ile ve kâmi«-i keber
ile tena……ul eylesinler ya¡nî onları çerez gibi gâh bîgâh atınsınlar. Erbâb-ı
¡işretin beyninde “nu…le”ye “meze” derler. Eger kernebî ya¡nî lahana ile
ma§nû¡ †a¡âmlar ve su zeytûnu ve bu mi&lli nesne tenâvül eder ise menfa¡at
ve i¡âneti olur ve bunlar gibidir bu«ârı tecfîf eden nesnelerin küllîsi, Neba†î
kernebin bezri gibi ve kemmûn ve se≠âb-ı yâbis gibi ve fû≠enec ve mil√
ve nân«âh ve o πıdâlar ki onda lüzûcet ve πıreviyyet ola. Ve lüzûcet ve
düsûmetli olan √ulv πıdâlar tenâvülü bu«ârı taπlî@ eder ve sekri men¡ eder
lâkin ke&reti şürbü …abûl eylemez, zîrâ bu mi&lli düsûmetli ve lüzûcetli √ulv
nesnelerin ha∂mı ba†î™ olur ve şarâbın ha∂mı serî¡ olur. Ve bu ikisini ya¡nî
serî¡ü’l-ha∂m ile ba†î™ü’l-ha∂mı cem¡in ma∂arratı mirâren mürûr eyledi.
Ve sekrin sür¡ati dimâπın ∂a¡fından veyâ«ûd a«lâ†ın dimâπda ke&retinden olur. Ve şarâbın …uvvetinden ve …ıllet-i πıdâdan ve πıdâda sû™-i
tedbîrden ve ona müte¡alli… ve mutta§ıl nesnelerde sû™-i tedbîrden dahi
sekr serî¡ olur. Ammâ ∂a¡f-ı re™sten √âdi& olan sür¡at-i sekrin mu¡âlecesi
müte…âdim olan nezle mu¡âlecesi gibi nesneler olur, o mu¡âlecât le†ûttır ki
onlar bâbında ≠ikr olunur ve o kimse şarâbı …alîlen …alîlen şürb eylesin.
Şarâbun Yüb†i™u Bi‘s-Sekri: Ya¡nî bu ma…âmda o şarâblar beyân
olunur ki onlar ile müskirin sekri ba†î™ olur. Ve bir nev¡ ma†bû« vardır ki
…able’ş-şarâb o ma†bû«tan bir vu…ıyye şürb eden kimsenin içtiği şarâbın
sekri geç ve ba†î™ olur ve o ma†bû«u e†ıbbâ şarâbun yüb†i™ü bi‘s-sekri ¡unvânıyla ≠ikr ederler, o şarâb budur: Beyâ∂ lahana suyundan bir cüz™, ekşi enâr
suyundan bir cüz™ ve sirkeden nı§f cüz™ a«≠ olunup birkaç πaleyân ile kaynatılır. Ke≠âlik sekri ib†â™ için bu √abb dahi tenâvül olunur: Mil√, se≠âb,
kemmûn-ı esved bu eczâlardan √abb itti«â≠ olunup √abbeten ba¡de √abbetin tenâvül olunur. Bu dahi sekri ib†â™ eder: Kerneb-i Neba†înin bezri, kemmûn kabuğu, soyulmuş acı bâdem, fûtenec, efsentîn, mil√-i nef†î, nân«âh,
se≠âb-ı yâbis bu me≠kûrların ¡ale’r-rî… iki dirhem mi…dârını √arâretinin
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ma∂arratından «avf etmeyenler şürb ederler. Ve sekrânı ayıltıp §â√î kılar
devâlardandır: Su ile sirke üç def¡a mütevâliyeten biri biri ardınca sa…y
oluna veyâ«ûd mâ-ı ma§l ya¡nî surutka ve râyib-i √âmi∂ ya¡nî ekşi yoğurt
sa…y olunup kâfûr ve §andal koklatıla ve başına «all-i «amr ile gül yağı
mi&lli müberridât †ılâ olunmakla tebrîd oluna. Ammâ «umârın ¡ilâcı ≠ikri
âtî cüz™iyyâtta ≠ikr olunur.
Min πayri ma∂arratin sür¡at ile seker murâd eden kimse şarâbına üşne
ya¡nî mîşe yosunu veyâ«ûd ¡ûd-ı Hindî katsın, serî¡an o şarâbı içen kimse
min-πayri ma∂arratin †ıbbiyyin sekrân olur..
Bir ¡u∂v ¡ilâc-ı mûlime mu√tâc olup veca¡ına marî∂ olan kimse †â…at
getirmemekle o marî∂ seker-i şedîde mu√tâc olsa şarâba mâ-ı şeylem katılır, o şarâb ziyâde sekr eder veyâ«ûd şâhterec ve afyûn ve benc her birinden yarım dirhem, cevz-i bevvâ ve sükk ve ¡ûd-ı «âm her birinden birer
…îrâ† a«≠ olunup √âcet mi…dârı şarâb ile sa…y olunur veyâ«ûd benc-i esved
ve …uşûr-ı yebrû√ suda ıssı olunca …adar †ab« olunup şarâba mezc olunur,
ziyâde o şarâb-ı memzûc sekr-i şedîd ile iskâr eder.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fi’n-Nevmi ve’l-Ya…a@ati
Nevm-i †abî¡î ve sübât ve bunların ∂ıddı ya¡nî ya…a@a ve uyanıklık ve
era… ya¡nî nevm-i †abî¡înin olmaması bu me≠kûrların sebebi ve bu me≠kûrların her birini celb ve ta√§îlin tedbîrleri ve bunlardan mû≠î olanların def¡i
ve bunlara delâlet eden ¡alâmetleri ve bunlara müte¡alli…a umûr-ı sâire √a……
ında olan kelâmın ba¡∂ısının ≠ikri mürûr eyledi ve ba¡∂ısının dahi ≠ikri
fu§ûl-i cüz™îlerde gelir.
Ammâ bu mev∂i¡de bizim kelâmımız budur ki nevm-i †abî¡î …uvve-i
†abî¡iyyeyi ef¡âlini ityâna ve işlemeğe temkîn ve ta…viye eder ve …uvve-i
nefsâniyyeyi râ√atlandırır ve …uvve-i nefsâniyyenin cevherini ziyâde eder
√attâ mu†la…an ervâ√ı ya¡nî gerek †abî¡î ve gerek √ayvânî ve gerek nefsânî
olan rû√ları nevm-i †abî¡î ta√allülden mâni¡ olur, onun için nevm-i †abî¡î ile
≠ikr olunduğu vech üzere †a¡âm münha∂ım olur ve ta√allülün a§nâfından
olan ∂a¡f nevm-i †abî¡î ile tedârük olunur gerek ise o ta√allül i¡yâ √asebiyle
olsun ve gerek ise cimâ¡ mi&lli ve πa∂ab mi&lli nesneler ile olsun bi’l-cümle
ta√allülün ∂a¡fını nevm-i †abî¡î izâle ve …uvânın …uvvetini i¡âde eder.
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Ve kaçan nevm-i mu¡tedil keyf ve kemmde a«lâ†ın i¡tidâline mü§âdif olsa
o nevm-i mu¡tedil mura††ıb ve müsa««in olur ve meşâyı«a ve pîrlere enfa¡-ı
eşyâdan olur, zîrâ o nevm ru†ûbeti √ıf@ eder ve zâile olan ru†ûbetlerini i¡âde
ve tedârük eder. Binâen ¡aleyh Câlînûs der ki ben her gece «ass-ı mu†ayyebden bir mi…dâr bu…ayle tenâvül ederim ya¡nî mu†ayyeb olan maruldan
baklcık tenâvül ederim. Ammâ marul tenâvülü tenvîm için olur, zîrâ marul
münevvimdir, ammâ †îb ile ta†yîbi marulda olan bürûdeti izâle içindir. Ve
Câlînûs der ki şimdiki √âlde ben nevm üzere √arî§im ya¡nî ben √âlâ şey« ve
pîr olup nevm-i mu¡tedilin ter†îbinin menfa¡atine ziyâde mu√tâc olmamla
nevme √ır§ eylerim. Câlînûs’un bu tedbîri nevmi ¡â§î olanlara güzel tedbîr
olur. Eger bu tedbîrden mu…addem ve πıdâ-i mütenâvelin ha∂mı istikmâl
olunduktan sonra isti√mâm edip ve mâ-ı √ârrı ke&îren başına §abb eder
ise o tedbîr tenvîme ve uyutmağa ne güzel mu¡în olur. Ammâ o tedbîr ki
bunlardan dahi …avî olur, mu¡âlecâtta o tedbîri biz ≠ikr eyleriz.
Ve §a√î√ olan kimselere vâcib olur ki emr-i nevme mürâ¡ât eyleyeler
ve o e§ı√√ânın uykuları i¡tidâl üzere olsun ve va…tiyle olsun, ifrâ† üzere
uyumasınlar. Nevm-i †abî¡îyi terk ve seheri iltizâmdan dimâπlarına ve
…uvâlarına î§âl-i ∂arardan √a≠er üzere olsunlar.
Ve çok va…t olur ki nevm-i †abî¡îyi va…tinde uyumamak ile insâna o
…adar meşa……at ve külfet ¡ârı∂ olur ki o ¡ârı∂a √asebiyle πaşyden ve …uvvetinin su…û†undan «avf edip nevmi ma†rûd olup mücerred uyumak murâd
eylese uyuyamaz.
Ve nevmin ef∂ali πari… olandır ya¡nî istiπrâ… üzere olan uykudur ve
†a¡âmın ba†n-ı a¡lâdan in√idârından sonra ve †a¡âma tâbi¡ olan nef« ve
…arâ…ır sâkin olduklarından sonra olan nevmdir, zîrâ bunların ∂ıddı üzere
olan nevm vücûh-ı ke&îreden mu∂ırr olur. O uyku ki istiπrâ… üzere olmayıp temelmül ve ta…allüb üzere ola, o uyku †ayyib olmaz ve onda itti§âl ve
istiπrâ… dahi olmaz ve bu √âllerin olmamasıyla ma¡an o nevm-i mütemelmil ü müte…allib mû≠î olur ve §â√ibine e≠âsı ulaşır.
Ve kaçan uyku va…tinde †a¡âm mün√adir olmuş olsa …alîlen ve †a¡âmı
i√dâr eyleyecek …adar temeşşî edip ve yürüyüp ba¡dehu uyuya. Ve «avâ
üzere ya¡nî aç karnına olan uyku redî olur ve …uvveti is…â† eder. Ve ba†nı
†a¡âmla mümtelî olup †a¡âm ba†n-ı evvelden …able’l-in√idâr olan uyku dahi
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redî olur, zîrâ †a¡âm ba†n-ı evvelde ve mi¡de ağzında iken mi¡de …a¡rına nâzil
olmadan olan uykuda isti…râ… olmaz onun için ki [107a] †abî¡at uykuda
mu¡tâdı üzere ba†n-ı evvelde olan †a¡âmı ha∂ma mübâşeret eder ve ba†n-ı
evvelde olan †a¡âmı ha∂ma mübâşeret ile o nâime müz¡ic ve mu√ayyir
istî…â@ ve uyanıklık ¡arı∂ olur ve bu √âlet tekerrür etmekle †abî¡at tebellüd
eder ve ha∂mı ifsâd eder.
Ve gündüz uykusu dahi redî olur, emrâ∂-ı ru†ûbiyyeyi ve nevâzili i√dâ&
eder ve levni ifsâd eder ve emrâ∂-ı †ı√âliyyeyi dahi îrâ& eder ve ¡a§abı ir«â
eder ve bedeni keslân eder ve şehveti ∂a¡îf eder ve evrâm ve √ummâyât-ı
ke&îreyi îrâ& ve îcâb eder. Ve gündüz uykusunun âfâtlarının sebebinden
biri o nevmin müddetinin …ılleti olur, tîz mun…a†ı¡ olur ve biri dahi †abî¡atın
tebellüdü olur. ¢arîben ≠ikr olunduğu üzere †abî¡at iz¡âc olunup belîd olsa
ef¡âlini selîmen fâ¡il olmaz, …u§ûru olur ve üzerine âfât terettüb eder.391
Ve gece uykusunun fe∂âili budur ki o nevm tâmm ve müstemirr olur ve
istiπrâ… üzere olur. Ve nevm-i nehârı mu¡tâd eden kimseye lâyı… olur ki o
nevmi def¡aten terk eylemeye belki tedrîc ile terk eyleye.
Ve hey™ât-ı nevmin ef∂ali ve evlâsı budur ki evvelâ yemîn †arafına ı∂†ıcâ¡
eyleye sonra yesârına mün…alib ola, ammâ evvelâ ba†nı üzere yatar ise o
ı∂†ıcâ¡ ha∂ma i¡ânet eder ve ha∂mın me¡ûnet-i ceyyidesi olur.
O kimse ki ¡alâ-ba†nihi ve karnı üzere yatmak ile √ârr-ı πarîzîyi √a§r edip
√a…n ve cem¡ eder ve √ârr-ı πarîzîyi tek&îr eder, ammâ …afâsı üzere nevm ve
istil…â o nevm-i redî olur ve emrâ∂-ı rediyyeyi mü™eddî olur, sekte ve fâlic
ve kâbûs gibi.
Ve istil…ânın redâ™eti onun içindir ki istil…âda fu∂ûl «alf cânibine meyl
eder ve mecârîsinden mu√tebes olur, zîrâ fu∂ûlün mecârîsi …uddâm cânibinde ve önde olur, burnun iki delikleri ve √anek gibi.
¢afâsı üzere uyumak ve istil…â etmek «astaların ziyâde ∂a¡îf olanlarının
¡âdeti olur, zîrâ onların ¡a∂alleri ve ¡a§abları ∂a¡îf olup bir cânibini cânib-i
â«er ta√ammül edip götürmez ve onlara yanı ve cânibi üzere ı∂†ıcâ¡
391 Nevm-i nehârda istiπrâ… olmaz, zîrâ istiπrâ… ervâ√ın @âhirden bâ†ına inci≠âbı
ile olur ve ervâ√ nûrânî olmakla gündüz bâ†ına kemâlle münce≠ib olmaz, ∂iyâ
mücânisi olmakla «ârici ârzû eder, bir la√@a bâ†ına ha∂m ma§la√atı için münce≠ib olup yine @âhire müteveccih olur ve temelmül √âdi& olur ki o uykuya beyne’n-nevm ve’l-ya…a@a ı†lâ… olunur.
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müteyessir olmaz belki o mi&lli ∂a¡îf marî∂in istil…âya mübâdereti olur, zîrâ
@ahr cenbden …avî olur ve bu mi&lli ∂a¡fları olmak √asebiyle o marî∂ler
nevmlerinde fâπır olur ya¡nî onların ağızları açık kalır onun için ki iki çene
kemiklerini ∂amm ve cem¡ eden ¡a∂aller marî∂lerde ∂a¡îf olur, uykuda o
∂a¡îf olan ¡a∂aller ile ağızlarını kapamağa …âdir olmazlar, kütüb-i cüz™iyyede bunun için müstevfâ bir bâb vardır.
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Mâ Yecibü En Yü™e««are ¡An Hâ≠e‘l-Mev∂i¡i
Bu mi&lli ma…âmda e†ıbbâ emr-i cimâ¡ı ≠ikr ederler ve ta¡dîl-i cimâ¡ı ve
cimâ¡ın ∂ararının tedârükünü ve tedbîrini ≠ikr ederler ve biz bu ma…âlâtı
kütüb-i cüz™iyyeye te™«îr eyledik. Ve yine bu mi&lli ma…âmda mebâ√i&i îrâd
olanlardan olur edviye-i müshile emri ve ∂ararını tedârük ve telâfîsi emrleri lâkin onlardan dahi biz ba¡∂ılarında tekellümü ¡ilâcda olan ma…âlemize
te™«îr eyledik ve ba¡∂ı â«erini edviye-i müshilede olan kelâmımıza te™«îr
eyledik. Lâkin bu ma…âmda biz deriz ki §ı√√atini √ıf@ murâd eden kimse
sühûletli olan istifrâπa ve idrâra ve ta¡rî… ve nef&e ta¡âhüd eyleye ve nisâlar dahi †am&a ta¡âhüd eyleyeler mev∂i¡inde bizim î∂â√ edip bildirdiğimiz
vech üzere.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fî-Ta…viyeti’l-A¡∂âi’∂-∞a¡îfeti ve
Tesmînihâ ve Ta¡@îmi ◊acmihâ
∞a¡îf ve §aπîr olan ¡u∂vlar …avî ve ¡a@îm olur. Ve henüz sinn-i nemâda
olanların ∂a¡îf ve §aπîr ¡u∂vları ve ke≠âlik sinni nemânın nihâyetinde ve mu…âribi olanların ≠ikr olunan ¡u∂vlarının ta…viye ve ta¡@îmleri o ¡u∂vu delk-i
mu¡tedil ile ve o ¡u∂va ma«§û§ olan riyâ∂eti müdâvemet üzere etmekle olur.
Ve o delk ve riyâ∂etten sonra zift ile o ¡u∂v †ılâ olunur ve bunun riyâ∂etinde
√a§r-ı nefes dâ«il olur «u§û§an ki o ¡u∂v-ı ∂a¡îf a¡∂â-i §adrın ve riyenin civârında ola. Bunun mi&âli budur ki iki sâ…ları ∂a¡îf ve …a∂îf olan kimselere
biz emr eyleriz ki yesîren √a§r-ı nefes eyleyeler ve delk-i mu¡tedil ile delk
olunup zift ile †ılâ oluna ve yevm-i &ânîde yine ke’l-evvel delk-i mu¡tedil mu√âfa@a olunup riyâ∂et yevm-i evvelden ziyâde ola ve yevm-i &âli&te
yine delk evvelki …arâr üzere mu¡tedil olup riyâ∂et evvel günlerden ziyâde
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ola. Lâkin damarların ittisâ¡ı ve genşimesi ve mâdde mun§abb olması @âhir
olup ve her ¡u∂vda verem √udû&undan ve o ¡u∂vlarda kendilere ma«§û§
âfet-i imtilâiyye √udû&undan «avf olunur ise me&elâ sâ…ları …a∂îf olanlarda
devâlî ve dâü’l-fîl mara∂ları √udû&undan «avf olunur ise yevm-i evvelde
olan delk ve riyâ∂etten sonraki günlerin delk ve riyâ∂eti no…§ân üzere kılınır ve belki ∂âmirü’s-sâ… ya¡nî inciklerinin la√mı zâil olup yalnız kemikleri
kalanları biz a«≠ ve imsâk eyleriz ve ı∂câ¡ edip yatırırız ve sâ…ını ayakları
ile işâle edip kaldırırız ve yevm-i evvelde delkin ¡aksi üzere biz delk ederiz
ya¡nî yevm-i evvelde fa«i≠ ve dizlerden ibtidâ edip delki parmaklar †arafından «atm eylemiş idik, yevm-i &ânîde parmaklardan ibtidâ edip uyluklar
cânibinde «atm eyleriz.
Ve eger ∂a¡îf olup tedbîre mu√tâc olan ¡u∂v a¡∂â-i teneffüse …arîb olan
¡u∂vların biri olur ise me&elâ o ¡u∂v-ı ∂a¡îf §adrın kendisi ise §adrın ta√tı ve
alt †arafı bağ ile bağlanır ve şeddi mütevassı† kılınır ve o …ımâ†ın ve bağın
¡ar∂ı ve eni mu¡tedil kılınır. Ve bundan sonra iki ellere ma«§û§ riyâ∂et ile
irtiyâ∂a emr olunur ve şedîden nefesi √a§ra ve §ıyâ√a ve §avt-ı ¡a@îme ve
delk-i ra…î…a emr olunur. Ve bu cümlenin taf§îli kütüb-i cüz™iyyede isti…§â
üzere îrâd olunur, kitâb-ı zînette o taf§île munta@ır ol.
Bu tedbîrler sinn-i nemâda olup ¡u∂vu ∂a¡îf ve §aπîr olanların ¡u∂vunu
ta…viye ve ta¡@îm için olan tedbîrler idi, ammâ müsinn ve pîr olanlara bu
âfetler ek&er-i emrde berd ve yübs √asebiyle ¡ârı∂ olur ve onların tedbîri
dı……-ı heremî a§√âbının tedbîri gibi olur ve o tedbîri biz kitâb-ı zînette işâret eyledik. Ve biz bu ma…âmda nüs«a-i sul†âniyyeyi tercüme ettik, †ab¡ ile
olan nüs«alarda sâ…ı† vardır.
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fi’l-İ¡yâille≠î Yettebi¡u’r-Riyâ∂âti
İ¡yâ bir kelâldir ki …uvâ-yı bedeniyye ve mefâ§ıla ve ¡a∂allere ¡ârı∂ olur.
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. Bu bâbda ma…§ad-ı a§lî olan i¡yâ-i riyâ∂înin a√vâli olup i¡yâ-i ≠âtî
bi’l-¡ara∂ ≠ikr olmakla ¡unvân-ı bâbda  ا ـ ي ـ ا א ــאتdiye …ayd olundu.
İ¡yânın a§nâfı üç §ınftır, ba¡∂ı kerre bir §ınf dahi ziyâde olunup i¡yâ
dört §ınf olur. Ve i¡yânın vech-i √udû&u iki vech üzere olur, ammâ a§nâf-ı
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&elâ&esi i¡yâ-i …urû√î, i¡yâ-i temeddüdî, i¡yâ-i veremî olur. Ve ziyâde olan
vech-i râbi¡ o i¡yâdır ki ona i¡yâ-i …aşefî tesmiye olunur, i¡yâ-i yübsî ve
i¡yâ-i …a∂îfî dahi tesmiye olunur.
Pes i¡yâ-i …urû√î o i¡yâdır ki o i¡yâ §â√ibinin cildine mess olundukta
…urû√a mess olunmuş gibi bir √âlet i√sâs olunur ve o √âlet-i ma√sûse cildin
@âhirinde veyâ«ûd cildin πavrında ve derinliğinde olur ve cildin ne mi…dâr
πavrında i√sâs olunur ise i¡yâ o mi…dâr …avî olur, bu √âlet-i ma√sûse mess
ile idrâk olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o √âleti i¡yâ §â√ibi √areketinde i√sâs
eder ve ba¡∂ı kerre o i¡yâ §â√ibi cildine diken ile na«s olunur gibi √âlet i√sâs
edip √areket eylemeği ve belki tema††î eylemeği ya¡nî gerinmeği kerîh görür
ve tema††î ¡ârı∂ oldukta ∂a¡f üzere tema††î eder o na«sın e≠âsından i√tirâzen.
Ve kaçan …urû√î [107b] i¡yâ müştedd olsa o kimsede …uşa¡rîret √âdi& olur
ve iştidâd ziyâde olur ise o kimseye nâfi∂ i§âbet eder ve ma√mûm olur.
Ve bu i¡yânın sebebi √ârr ve ra…î… olan fu∂ûlün ke&reti olur veyâ«ûd
la√m ve şa√mın şiddet-i √areket √asebiyle ≠evebânı olur. Ve bu iki vech
üzere dahi sebeb-i i¡yâ [o a«lâ†-ı rediyyedir ki] o a«lâ† ¡urû…a münteşire
olsa idi dem-i ceyyid o redî a«lâ†ın redâ™etini kesr edip ı§lâ√ eyler idi lâkin
¡urû…a münteşire olmazdan mu…addem redâ™eti bâ…ıye iken nevâ√î-i cilde
müntefi∂a olup î≠â eder ve î≠âsının e…alli …urû√î i¡yâyı i√dâ& eder. Ve o
mevâdd nevâ√î-i cildde …alîlen √areket eder ise …uşa¡rîret i√dâ& eder ve eger
√areketi ziyâde olur ise nâfi∂ i√dâ& eder. Ve ba¡∂ı kerre ¡urû…tan √âdde olan
mevâdd-ı redî müntefi∂a olur, «âmı ¡urû…ta kalır ve ba¡∂ı kerre «âm dahi
la√mda olur.
Ammâ i¡yâ-i temeddüdî o i¡yâdır ki onun §â√ibi i√sâs eder ki ke-enne
beden ra∂∂ olmuş ve döğülmüş, uvaklanmış gibi olur ve ke≠âlik o kimse
bedeninde √arâret ve temeddüd i√sâs eder. Ve bu i¡yâ-i temeddüdînin
§â√ibi √areketi kerîh görür √attâ tema††î dahi ona kerîh gelir «u§û§an o i¡yâ-i
temeddüdî ta¡abdan √âdi& olur ise √areket ona ziyâde kerîh olur. Ve bu §ınf
i¡yâ ¡a∂alde mu√tebes olan fu∂ûlden olur ve bu mâddede le≠¡ olmaz, zîrâ
cevheri ceyyid olur.
Ve ba¡∂ı kerre i¡yâ-i temeddüdî rî√ten olur ve ikisi beyni ve arası «iffet
ve &ı…let ile far… olunur. Eger bedeninde &ı…let olur ise o i¡yâ fu∂ûl-i mu√tebeseden √âdi& olduğuna delâlet eder ve «iffet olur ise o i¡yânın mâddesi
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rî√ olduğuna delâlet eder. Ve i¡yâ-i temeddüdî çok kerre tamâm olmayan
nevmden sonra √âdi& olur. Ve eger nevm-i tâmmdan sonra ¡ârı∂ olur ise
o §ınf a§nâf-ı i¡yânın şerrlisi olur ve o §ınfta vücûh-ı u«râ ile i«tilâf olur.
Cümlesinin şedîdi ¡a∂alin şa@iyyelerini isti…âmet üzere tevtîr edip gergin
eden i¡yâ olur.
Ve ammâ veremî olan i¡yâ o i¡yâdır ki onda beden ¡âdetten ziyâde sü«ûnetli olur ve √acmde ve levnde ve mess ve √areket ile müte™e≠≠î olmakta
müntefi« olan kimse gibi olur ve o kimsede temeddüd ve gerginlik dahi
i√sâs olunur.
Ammâ i¡yâ-i …a∂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 …a∂îfî §ınfı
keymûsun cevdeti va…tinde ifrâ† riyâ∂et edip ba¡dehu «uşûnet üzere delk-i
istirdâdı isti¡mâl eylemekten √âdi& olur ve gâhîce dahi havânın yübsü ve
πıdâyı ta…lîl ve §avmı isti¡mâl ile √âdi& olur. Ve bu ≠ikr olanlar i¡yânın
a…sâm-ı erba¡ası idi.
Ammâ i¡yânın iki vechi budur ki i¡yâ yâ riyâ∂etten √âdi& olur ve bu
i¡yâ eslem olur ve bu i¡yânın †arî…-i ¡ilâcı o §ınfa ma«§û§ vech üzere olur
veyâ«ûd i¡yâ riyâ∂etten ¡ârı∂ olmayıp bedenin ≠âtından olur ve bu i¡yâ-i
≠âtî mara∂ın mu…addimesi olur ve bu i¡yânın †arî…-i ¡ilâcı kendiye ma«§û§
bir vech olur ya¡nî i¡yâ-i riyâ∂etin ¡ilâcı ile i¡yâ-i ≠âtî mu¡âlece olunmaz ve
i¡yâ-i ≠âtînin mu¡âlecesi ile i¡yâ-i riyâ∂î ¡ilâc olunmaz, o iki i¡yânın ¡ilâcları
müşterek olmaz, her birinin başka başka ¡ilâcları vardır.
Ve ≠ikr olunan i¡yâ a§nâfı ba¡∂ı kerre mevâddlarının terekkübü √asebiyle
mürekkeb olur, me&elâ i¡yâ-i veremî-i bûra…î ı†lâ… olunan i¡yâ i¡yâ-i temeddüdî ve i¡yâ-i …urû√îden mürekkeb olur. Kaçan müfredâtın ve besâyı†-ı i¡yânın ¡ilâclarını bizim beyân edeceğimiz vech üzere ta¡arrüf edip bildiğinde
o besâyı†-ı i¡yânın mu¡âlecâtını mürekkebâta sen na…l edip onlar ile
mürekkebâta ¡ilâc edersin ve o na…l bu …ânûn üzere olmak şar†ı ile, o …ânûn
budur ki vâcib olur ki o mürekkebden hangi cüz™e eşedd-i ihtimâm olur ise
fa∂l ve ¡inâyet ve evvel-be-evvel mu¡âlece o cüz™e §arf oluna velâkin cüz™-i
â«ere dahi tedbîr oluna. Ve o mürekkebin besâyı†ından hangisi ehemm
olduğu üç emr ile ma¡lûm olur: yâ …uvveti √asebiyle ma¡lûm olur, besâyı†-ı mürekkebden hangi basî† …avî olur ise ¡inâyet ona ziyâde §arf olunur
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veyâ«ûd şerefi √asebiyle ma¡lûm olur veyâ«ûd cevheri √asebiyle ma¡lûm
olur. Kaçan besâyı†-ı mürekkebin basî†-i vâ√idinde üç şar†ın ikisi mevcûd
olsa ve basî†-i â«erde şar†ın birisi bulunsa o iki şar† bulunan â«erden ehemm
olur ve ¡inâyeti ona §arf etmek vâcib olur meger ki şar†-ı vâ√id ziyâde …avî
olup …uvveti √asebiyle o iki şar†a πâlib ola, o zamân ¡inâyet şar†-ı vâ√id
cânibine §arf olunur. Bunun mi&âli budur ki i¡yâ-i veremî hem a…vâ ve hem
eşref olup lâkin …urû√înin cevheri cidden i¡tidâlden ve mecrâ-yı †abî¡îden
ba¡îd olur ise …urû√î veremî üzere üzere ¡inâyeti §arfta ta…dîm olunur ve
…urû√îde mevcûd olan şar†-ı vâ√id veremînin şar†ına mu…âvim ve πâlib
olur. Ve eger …urû√înin cevheri ve mevâddı i¡tidâlden cidden ba¡îd olmaz
ise veremîde iki şar† bulunmak √asebiyle veremî ehemm olup veremî ile
…urû√îden mürekkeb olan i¡yâda ¡inâyet evvel-be-evvel veremîye §arf olunur ve …urû√înin tedbîri dahi terk olunmaz.
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî’t-Tema††î ve’t-Te&âvübi
Tema††î ya¡nî gerinmek ¡a∂alde fa∂la ve mevâdd müctemi¡a olduğundan
√âdi& olur, onun için ¡a…îb-i nevmde tema††î ziyâde olur.392 Ve o a«lâ†-ı
müctemi¡a ek&er olur ise …uşa¡rîret ve nâfi∂ ¡ârı∂ olur ve ziyâde ek&er olur
ise √ummâ i√dâ& eder.
Ve te&âvüb tema††îden bir nev¡dir. Tema††înin sebebi ve mevâddı olan
fu∂ûl-i müctemi¡a fekkin ve …assın ¡a∂allerinde müctemi¡a olup fekki tem†î†
edip te&âvüb ve esnemek √â§ıl olur. Ve §a√î√ olan kimselere evvelâ ya¡nî
bilâ-sebeb baπteten ve va…tinin πayride te&âvübün ¡urû∂u ke&îr olur ise redî
olur. Ve te&âvübde ceyyid olan ha∂m-ı a«îr katında olan te&âvüb olur ve o
te&âvüb ha∂m-ı a«îrin fa∂lasını def¡ etmekle ceyyid olur.
Ve ba¡∂ı kerre te&âvüb ve tema††înin fâ¡ili berd olur ve berd √asebiyle
√âdi& olan tekâ&üf ve ta√allülün …ılleti ne nevmini istîfâ eylemeden intibâh
ve uyanmak ile olur. Ve te&âvüb mevâdd-ı müctemi¡ayı ¡a§r ile def¡ eder.
Ve münâ§afeten su ile memzûc olan şarâb te&âvüb ve tema††îden her birine
ceyyid olup †ıbben menfa¡ati olur eger sebeb-i â«er mâni¡ olmaz ise.
392 Nevmde ta√allül olmamakla mevâdd müctemi¡a olup teya……u@dan sonra tema††î
√âdi& olur.
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el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-¡İlâcı’l-İ¡yâı‘r-Riyâ∂iyyi
Biz deriz ki i¡yânın ¡ilâcına §arf-ı ¡inâyet eylemek emrâ∂-ı ke&îre
√udû&undan ve √ummayât ¡urû∂undan emân olur.
Ammâ i¡yâ-i …urû√înin sebebi riyâ∂et olur ise vâcib olur ki i¡yâ-i …urû√î
@uhûr eylediği gibi riyâ∂ette no…§ân kılına. Eger i¡yâ-i …urû√înin sebebi
yalnız riyâ∂et olmayıp belki ona a«lâ†ın ke&îr olup müntefi∂ olması ve
saçılması mu…ârin olur ise veyâ«ûd sebeb …arîbü’l-¡ahd olan to«me olur ise
bu nesnelerin ∂ararı cû¡la ve istifrâπla ref¡ olunur. Ve ke≠âlik nâ√iye-i cildde
√â§ıl olan mevâdd-ı i¡yâyı delk-i leyyin-i ke&îr ile delk olunup ve …ab∂ı
olmayan dühn ile temrî« olunup ta√lîl etmekle dahi ∂ararı def¡ olunur ve
üçüncü günde riyâ∂et-i istirdâd isti¡mâl olunur ve yevm-i evvelde πıdâsının
keyfiyyetinde mu¡tâda ri¡âyet olunur lâkin πıdâsının kemmiyyeti mu¡tâddan
no…§ân kılınır ve yevm-i &ânîde mura††ıbât ile taπdiye olunur.
Eger ¡urû…ta «ıl†-ı «âm olmayıp «ıl†-ı «âm i¡yâ olan la√mda olur ise o
«ıl†-ı «âm delk ile in∂âc olunur «u§û§an müsa««in edviyenin …uvveti o «ıl†-ı
«âma nüfû≠ eyleye, o zamân tes«în ve in∂âc ziyâde olur. Ve dühnü’l-πareb393
ile tedhîn ziyâde nâfi¡ olur. Ve dühn-i şib& ya¡nî durak otu yağı ve dühn-i
bâbûnec ya¡nî babadya yağı ve bu mi&lli yağlar bu «u§û§ta ceyyid ve nâfi¡
olur. [108a] Ke≠âlik sıl… ya¡nî pazının a§lı ve ¡urû…u inâ-i mu∂â¡afta394 dühn
içinde †ab« olunsa o †abî« dahi ceyyid olur. Ve u§ûl-i «a†mînin dühnü ve
…ı&&â-i √ımârın dühnü ve fâşerâ ya¡nî kermetü’l-bey∂ânın dühnü ve üşnenin
dühnü ya¡nî mîşe yosunu yağı dahi ceyyid olur. Ve üşne katılan edhânın
küllîsi ceyyid ve nâfi¡ olur.
Ammâ i¡yâ-i temeddüdînin ¡ilâcı, onun mu¡âlecesinden πara∂ o i¡yâda
bedende §ulb mev∂i¡i şemste müsa««in olan delk-i leyyin ile delk edip ve
mâ-ı fâtir ile isti√mâm edip ve √ammâmda †ûl-i müddet eğlenmekle ir«âdır √attâ i¡yâ-i temeddüdîsi olan kimse yevm-i vâ√idde âb-zene iki def¡a
veyâ«ûd üç def¡a ¡avdet eylese câiz olur. Ve her isti√mâmdan sonra o kimse
393 “∏areb” kavak dedikleri ağaçtır, Latinîde ona populion derler, şecere-i «ilâfın
envâ¡ından bir nev¡dir.
394 “İnâ-i mu∂â¡af” odur ki bir …ıdr-ı kebîre su sabb olunup ve …ıdr-ı §aπîr-i â«ere †ab«ı murâd olunan devâ va∂¡ olunduktan sonra o §aπîr …ıdr …ıdr-ı kebîrin
vasa†ına konulup nâr-ı fa√mda veyâ«ûd du«âniyyeti …alîl olan √a†ab-ı yâbiste
†ab« olunur.
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tedehhün eder ve dühn ile tedehhün eyledikten sonra terleyip neşf-i ¡ara… ile
dühn dahi intişâf olunup tekrâr bir def¡a-i u«râ dahi dühne mu√tâc olsa yine
bir dahi tedehhün eder ve …alîlü’l-mi…dâr πıdâ-i ra†b ile taπaddî eder. İ¡yâ-i
temeddüdîsi olan kimse πıdâ-i …alîle i¡yâ-i …urû√îsi olandan ziyâde mu√tâc
olur. Ve bu i¡yâ-i temeddüdîyi riyâ∂et √all eder.
Ve i¡yânın nefsi riyâ∂etten √âdi& olmayıp bi-≠âtihi ¡ârı∂ olur ise ve
fu∂ûl-i πalî@a √asebiyle olur ise onun mu¡âlecesi ancak istifrâπ ile olur.
Eger rî√-i mümidd √asebiyle olur ise o rî√i kemmûn ve kerâvyâ ve enîsûn
mi&lliler √all edip dağıtır.
Ammâ i¡yâ-i veremî, o i¡yânın tedbîrinden πara∂ üç emrdir: temeddüdü
olan ma√alli ir«âdır ve sü«ûneti tebrîddir ve fa∂lı istifrâπdır. Bu emrler
tamâm olur dühn-i fâtir ile ve cidden leyyin olan delk ile ve …alîlen sü«ûnete mâil olan suda †ûl-i müddet mek& ile ve ba¡dehu istirâ√at etmekle.
Ammâ i¡yâ-i …aşefînin tedbîrini biz e§ı√√ânın tedbîrindn bir şey™ no…§ân
eylemeziz lâkin o i¡yâ §â√ibinin isti√mâm eylediği sunun sü«ûnet-i zâidesi
olmak vâcib olur, zîrâ cidden √ârr olan su her ne …adar cildi tek&îf eder ise
lâkin müke&&if olan mâ-ı √ârrın ma∂arratı mâ-ı bâridin ma∂arratı …adarına
bâliπ olmaz, zîrâ mâ-ı bâridin ∂a¡îf ve na√îf olan bedene bürûdetinin nüfû≠u
«a†arından «avf olunur ve bürûdetin dâ«ile nüfû≠unun ma∂arratı lâ-ma√âle
mâ-ı √ârrdan √âdi& olan ke&âfet-i cild ma∂arratından ezyed ve ek&er olur.
Ve bedenin ne√âfetinin ek&eri cildin ta«al«ulünden olur ve cildin ta«al«ulü
bürûdetin bâ†ına nüfû≠una sebeb olur, zîrâ cild-i müte«al«ilde mesâmmlar
vâsi¡a olur ve berdi dâfi¡a olan …uvvet ∂a¡îfe olur. Ve i¡yâ-i …aşefîde yevm-i
&ânîde riyâ∂et-i istirdâd isti¡mâl olunur ve o delk-i istirdâd rıf… ve mülâyemet üzere olur ve yevm-i &ânîde isti√mâmı yevm-i evvel gibi olur ve ona
emr olunur ki mâ-ı bâride ba¡de’l-isti√mâm def¡aten münπamis olup gire ve
du«ûlü tedrîcle olmaya.
Ve mâ-ı bâride def¡aten du«ûlün menfa¡ati budur ki cildi tek&îf eder ve
ta√allül …alîl olur ve ru†ûbet-i √ammâm bedende ma√fû@a olur. Ve mâ-ı
bârid bedene o va…tte mülâ…î olur ki bedende bürûdete mu…âvim ve mu¡ârı∂
olur √arâret mevcûde olur ve cildde olan mesâmmât dahi mütekâ&ife olur.
Ve bu iki sebeb ya¡nî bedende √arâretin vücûdu ve cildin tekâ&üfü biri
birine mu¡în olup berdin πâilesini def¡ ederler «u§û§an mâ-ı bâride def¡aten
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ve bilâ-tedrîc girip bilâ-mek& fi’l-√âl «urûc eyleye, o zamân πâileyi def¡
ziyâde olur. Ve mâ-ı bâridde mek&in ma∂arratından emân yoktur, dâ«il
olduğu gibi «urûc etmek gerektir.
Ve o …aşefî i¡yâ §â√ibi gündüz va…t-i ∂a√vede mura††ıb olan πıdâ ile
yesîren ve …alîlü’l-mi…dâr taπaddî eder, ba¡de’z-zevâl ve ¡aşiyyeten o πıdâ
√asebiyle merreten u«râ delk olunmak mümkin olsun için. Ve bu §ûrette
¡aşâsı ya¡nî akşam †a¡âmı ¡aşiyyeten olunan delkin sonuna te™«îr olunur ve
ziyâde sa¡y ve ictihâd eder ki nefsinden müctemi¡a olan fu∂ûl müntefi∂ olup
silkile. Ve bundan sonra dühn-i ¡a≠b ile ya¡nî idrâk eylemiş zeytûnun yağı
ile iddihân eyleye lâkin dühnü ba†nına elbette sürmeye meger ki ba†nında
olan ¡a∂allerde dahi i¡yâ i√sâs eyleye, o zamân ba†nına dahi sürmek câiz
olur lâkin rıf… ve mülâyemet ile tedhîn etmek gerektir. Ve o kimse πıdâsında tevessu¡ ve tezeyyüd eylesin lâkin πıdâsı şedîdü’l-√arâret olmaktan
ictinâb eylesin.
Ve her i¡yâ ki onun sebebi √areket ola, i¡yânın e&erinin evvel-i @uhûrunda o √areketi terk eylemek i¡yânın √udû&unu men¡ ve def¡ eder. Ve
bundan sonra o nev¡ i¡yâsı olan kimse riyâ∂et-i istirdâdı isti¡mâl eder, o
riyâ∂ette olan √areket-i mu¡tedile mevâddı cilde def¡ edip o √arekâtın aralıklarında olan vu…ûflarda vâ…i¡ olan delk ile o mevâdd ta√allül eder. Ve o
i¡yânın √âlini isti√mâm ile ta¡arrüf edip bilirler, eger √ammâm ona nâfi∂
i√dâ& eder ise emr-i i¡yâ √addi tecâvüz eylemiştir «u§û§an kim isti√mâmla
√ummâ ¡ârı∂ ola, o zamân delâlet ziyâde olur. Ve √ammâm ile i¡yânın √addi
tecâvüz eylediği @uhûrundan sonra isti√mâm olunmak vâcib olmaz belki
istifrâπ olunur ve mizâc ı§lâ√ olunur. Eger √ammâmla ≠ikr olunan nâfi∂den
ve √ummâdan biri √âdi& olmaz ise o √ammâm müntefi¡un bih olur eger
√ammâmın suyu i¡tidâl üzere olur ise.
Ve eger i¡yâsı olan ¡urû…un ve damarların içinde «ıl†-ı «âm var ise i¡yânın ibtidâsında ve evvelinde yine vâcib olan tedbîr ≠ikr olunduğu üzere icrâ
olunur ve sonra ¡urû…ta olan «ıl†-ı «âmı in∂âc ve tel†îf ve i«râc eden tedbîrlere iştiπâl olunur. Ve eger «ıl† ¡urû…ta ke&îr olur ise o kimseye riyâ∂et ve
sükûn eylemek üzere işâret ve tenbîh olunur, zîrâ sükûn ile ha∂m ve nu∂c
ziyâde olur. Ve o i¡yâ §â√ibine fa§dı terk ile emr olunur, zîrâ fa§d ile ek&er-i
√âlde na…î ve na∂îc olan dem «urûc eder ve «ıl†-ı «âm ¡urû…ta kalır. Ve o
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kimse «ıl†-ı «âmın nu∂cundan mu…addem ishâli terk eder, zîrâ ishâl «ıl†-ı
«âmı ifnâ eylemez belki mû≠î olur.
Ve idrârı olan edviye isti¡mâlinde be™s yoktur ve biz o kimseye şedîden
müsa««in olan devâyı dahi vermeziz, zîrâ müsa««in-i şedîd o «ıl†-ı «âmı
bedende neşr eder. Ve onun müsa««in isti¡mâli rıf… ile olsun ve …adr-i mu¡tedil olsun. Ve vâcib olur ki onun aπdiyesinde fülfül ve keber ve zencebîl
ve «all-i keber ve «allü’&-&ûm ve «allü’l-üştürπâz olsun ve bunların ecrâmı
dahi olsun ve …adr-i ma¡rûf cüvârişenât dahi olsun. Ve o «ıl†-ı «âm nu∂c
edip ve …ârûresinde rüsûb @âhir olup aπleb-i mevâdd nu∂c eylediğinden
sonra nu∂c-ı tâmm u kâmil ve idrâr √â§ıl olsun için şarâb isti¡mâl eder ve
onun şarâbı ra…î… ve la†îf olsun. Ve o kimse …ay™ı isti¡mâl eylemez.
el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-A√vâlin U«râ Yettebi¡u’r-Riyâ∂ete ve
∏ayrihâ Mine’l-A√vâli
Bu fa§lda biz riyâ∂ete tâbi¡ olan a√vâli bildiririz sonra fa§l-ı âtîde kelâmımızı bi-nefsihi ¡ârı∂ olan i¡yânın tedbîrine na…l eyleriz.
Ve riyâ∂ete tâbi¡ olan a√vâl bunlardır: tekâ&üf, ta«al«ul, ter†îb-i müfri†,
teybîs-i müfri† ve bu mi&llilerdir.
Ve bu me≠kûrlardan ta«al«ul bedene ¡ârı∂ olur ve ek&eriyyâ delk-i
yesîrden ve √ammâmdan ¡ârı∂ olur. Ve bunun mu¡âlecesi dühn-i …âbı∂ ile
§alâbete mâil delk-i yâbis-i yesîr olur.
Ve o a√vâlden biri dahi tekâ&üftür. Bu tekâ&üf berdden ve şey™-i …âbı∂dan
ve ke&ret-i fu∂ûlden ve fu∂ûlün πıl@atinden ve lüzûcetinden ¡ârı∂ olur onun
için ki fu∂ûl ke&ret ve πıl@at ve lüzûcetten her biri ile mesâmm-ı bedende
mu√tebese olup cildi tek&îf eder ve gâhca tekâ&üf riyâ∂et √asebiyle olur,
mevâddı riyâ∂et πavrdan @âhire ce≠b edip esbâb-ı sâbı…a yok iken395 cildi
tek&îf eder ve ba¡∂ı kerre dahi πubârlı mev…i¡de tekâ&üf-i cild ebdâna πubâr
i§âbetinden olur veyâ«ûd §alb ve …avî delk olunmaktan [108b] √âdi& olur.
Ammâ berd ve …ab∂ √asebiyle olan tekâ&üfün ¡alâmeti budur ki beşerenin levni ebya∂ olur ve bedenin tesa««unu ve ta¡arru…u ya¡nî terlemesi
eb†a™ olur ve riyâ∂et katında levnin beyâ∂ı √umrete ¡avdet eder. Bu mi&lli
395 Ya¡nî sebeb-i sâire seb…at etmemiş iken. Bu ma…âmda sebeb-i sâbı… mu§†ala√
olan ma¡nâya değildir.
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¡alâmeti olan kimselere vâcib olur ki √ammâmât-ı √ârre ile isti√mâm eyleyip √ammâmın √arâreti mu¡tedile ve münferişe olan tabakları ve tuğlaları
üzere temerruπ eyleye terleyince …adar ve edhân-ı la†îfe-i √ârre-i mu√allile
ile ta√allül eyleye.
Ammâ riyâ∂et √asebiyle √âdi& olan tekâ&üfte vâ…i¡ olanların ¡alâmetleri budur ki ≠ikr olunan ¡alâmetler onlarda olmaz ve cild mütevessi«a olur
ya¡nî kirli ve vesa«lı olur. Ve bu tekâ&üfün ¡ilâcı eger onların bedeninde
fa∂l mevâdd var ise o mâddeyi bedenden nef∂ ve silkip izâle eylemek olur
ba¡dehu …arîben ≠ikr olunan mu√allil √ammâm ve temerruπ olur.
Ammâ πubâr √asebiyle vâ…i¡ olan tekâ&üf erbâbının, ke≠âlik …uvvet-i
delk ile olan tekâ&üf erbâbının isti√mâma i√tiyâcları edhânla temrî«e
i√tiyâclarından ziyâde olur ve o kimseler √ammâmdan evvel ve sonra
delk-i leyyin ile tedellük eylesinler. Ve ba¡∂ı kerre delk ∂a¡îf olup riyâ∂et
ifrâ† üzere olmakla riyâ∂etin sonunda ∂a¡f ma¡a’t-ta«al«ul ¡ârı∂ olur ve
ke≠âlik ≠ikr olan ∂a¡f ma¡a‘t-ta«al«ul cimâ¡-ı müfri†ten sonra dahi ¡ârı∂ olur
ve mütevâtiren isti√mâmdan sonra dahi ¡ârı∂ olur. Ve lâyı… olur ki o kimseler riyâ∂et-i istirdâd ile mu¡âlece olunalar ve dühn-i …âbı∂ ile §alâbete
mâil delk-i yâbis ile dahi mu¡âlece olunalar ve kemmiyyeti …alîle ve √arr
ve berdde mu¡tedile veyâ«ûd …alîlen bulunduğu …adar √arra mâil aπdiye-i
mura††ıbe tenâvül eyleyeler, ke≠âlik bu ≠ikr olunan tedbîri işlerler o kimseler ki onlara ∂a¡f veyâ«ûd seher veyâ«ûd πamm ¡ârı∂ olur veyâ«ûd πa∂abdan yübûset ¡ârı∂a olur. Ve eger o kimselere ki sû™-i istimrâ ¡ârı∂ olur ise
onlara riyâ∂et-i istirdâd muvâfı… olmaz ve riyâ∂ât-ı sâireden dahi bir şey™
muvâfı… olmaz.
Ve ba¡∂ı kerre far†-ı isti√mâmda ve istik&âr-ı πıdâdan ve şarâbdan ve
tereffühten insân bedeninde fa∂l-ı ru†ûbet i√sâs eder «u§û§an lisânında
fa∂l-ı ru†ûbeti i√sâs ziyâde olur √attâ i√sâs olunan a¡∂ânın ef¡âline mu∂ırr
olur. Ve eger o ru†ûbetin √udû&u sebeb-i sâbı…tan olur ise onun tedbîri †ıbb-ı
cüz™îde ≠ikr olunur. Ve eger …arîben ≠ikr olunan sebeblerin biri ile olur ise
şürb gibi ve de¡a ve sükûnun far†ı gibi ve √ammâm ile istir†âbın şiddeti
gibi, vâcib olur ki riyâ∂et-i …aviyye ile o ru†ûbeti √asm ve izâle eyleyeler
ve bilâ-dühn «uşûnetli ve ru†ûbetli delk ile tedlîk eyleyeler veyâ«ûd dühn-i
müsa««inden şey™-i …alîl ile delk eyleyeler. Ve ammâ o yübs-i müfri† ki o
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yübsü §â√ibi bedeninde i√sâs eder, o yübs i¡yâ-i …aşefî cinsinden olur, i¡yâ-i
…aşefînin ¡ilâcı o yübse dahi ¡ilâc olur.
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fi’l-İ¡yâ¡i’l-◊âdi&i Bi-Nefsihi
Bi-nefsihi ¡ârı∂ olan i¡yâdan i¡yâ-i …urû√î tedbîrinde vâcib olur ki o i¡yânın √âli ta¡arrüf olunup biline ki onu mûcib olan «ıl† dâ«il-i ¡urû…ta mıdır
veyâ«ûd ¡urû…un ve damarların «âricinde midir.
Ve ¡urû…un dâ«ilinde olduğuna delâlet eder bevlin netni ve kerîh râyi√ası
ve tenâvül eylediği aπdiye-i sâlife ve ¡urû…unda ke&îren ve …alîlen fa∂l
tevellüd eylemek ¡âdet-i müstemirresi olduğu ve ke≠âlik o fa∂lın sür¡at-i
intifâ∂ı ve silkilip def¡ olunmasında veyâ«ûd mu¡âleceye mu√tâc olmasında
¡âdeti ve meşrûbunun §âf olduğu veyâ«ûd kedir olduğu bi’l-cümle bunlar
delâlet eder. Ve eger bu ¡alâmetlerin biri ile dâ«il-i ¡urû…ta olduğu fehm
olunmaz ise lâ-ma√âle i¡yâ-i …urû√îyi mûcib olan mevâdd «âric-i ¡urû…ta
olduğu @âhir olur.
Ve eger i¡yâ fa∂l-ı «âricden ¡ârı∂ olup dâ«il-i ¡urû… na…î ve fa∂ldan ¡ârî
olur ise onun tedbîrinde riyâ∂et-i istirdâd ve riyâ∂etten √âdi& i¡yâ-i …urû√î
bâbında ≠ikr eylediğimiz tedbîr kifâyet eder.
Ve eger i¡yânın sebebi …ısm-ı â«er ya¡nî dâ«il-i ¡urû…ta olan fa∂l olur
ise ona riyâ∂et ile ta¡arru∂ ve tedbîr olunmaz belki vâcib olur ki o kimseyi de¡a ve sükûnda kılasın ve uyutup ve aç koyasın ve her gün ¡aşiyyeten
ya¡nî ba¡de’z-zevâl dühn ile mes√ eyleyesin. Ve eger bundan a…dem îrâd
eylediğimiz şurû† üzere √ammâma ta√ammül eder ise mâ-ı mu¡tedil ile o
kimseyi √ammâmlandırırsın ve ke&ret-i πıdâiyyeti ve lüzûceti olmayıp a√sâ
cinsinden ya¡nî bulamaç cinsinden keymûsu ceyyid olan aπdiyeden …alîlü’l-mi…dâr πıdâ ile πıdâlandırsın ve o πıdâ ve √asv sa¡ter ve «anderûs ve
lu√ûm-ı †uyûrdan la√mı la†îf olanlardan ma§nû¡ olan πıdâlardır ve eşribeden
sikencebîn-i ¡aselî ve mâ-ı ¡asel ve şarâb-ı ebya∂-ı ra…î… sa…y edersin ve bu
§ıfatta olan şarâbı men¡ eylemezsin, zîrâ o şarâblar mün∂icdir ve müdirrdir.
Ve †ıbben lâyı… olur ki sa…ya evvelâ √umû∂at-ı yesîresi olan şarâbla ibtidâ
edip sonra ebya∂-ı ra…î…a tedrîcle sa…yini na…l eyleyesin. Eger bu ≠ikr
olunan tedbîr iπnâ etmeyip o i¡yâ mündefi¡ olmaz ise ma¡lûm olur ki o
ma…âmda ya¡nî dâ«il-i ¡urû…ta «ıl† vardır, o «ıl†ın πâlibi a«lâ†-ı erba¡adan
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hangi «ıl† ise onu istifrâπ edersin, eger «ıl†-ı πâlib dem ise veyâ«ûd a«lâ†-ı
sâireden ma¡iyyetinde dem olan «ıl† ise fa§d edersin. Eger demden mâ-¡adâ
«ıl† olup deme mu…ârin olmaz ise o «ıl†ın müshili ile ishâl edersin veyâ«ûd
emr-i demde re™y edip ma§la√at görürsen müshil ile fa§dı cem¡ edersin ve
eger o i¡yâ §â√ibinin …uvveti ∂a¡îfe olur ise fa§d ve ishâlden √a≠er edersin.
Ve ¡urû…ta olan «ıl†-ı πâlibe senin istidlâlin bevlden ve ¡ara…tan ya¡nî terden veyâ«ûd nevm ve seherden olur. Senin tedbîr-i ceyyidin ile yine nevm
imtinâ¡ üzere olur ise o imtinâ¡ delîl-i redî™ olur.
Eger sen tevehhüm ve @ann edersin ki ¡urû…ta dem-i ceyyid …alîl olur
ve niyy, «âm olan a«lâ† πâlib olur, o i¡yâ §â√ibini râ√atta eyle, it¡âb eyleme
ve müla††ıf olan aπdiye ve eşribe ile i†¡âm ve is…â eyle. Ve is«ân-ı ke&îri
olanları sa…y eyleme belki sikencebîn-i ¡aselî mi&lli ta…†î¡i olan eşribe sa…y
eyle. Eger müla††ıfâtın …uvvetini ziyâde eylemek murâd eder isen †a¡âmına
veyâ«ûd sa…y olunacak mâ-ı şa¡îre fülfülden ve büberden bir şey™ «al† eyle
ve a«lâ†ın fecâceti ve çiğliği √asebiyle kemmûnî ve felâfilî sa…yına mu∂†arr
olur isen †a¡âmdan evvel ve †a¡âmdan sonra ve nevm katında re™y eylediğin
üzere sa…y edersin ve sa…yın mi…dârı bir §aπîr mil¡a…a mi…dârı olur. Ve o
i¡yâ §â√ibine fûtenecî sa…y olunmaz, zîrâ fûtenecînin is«ânı √addi mücâviz
olur.
Eger sen ta√…î… edip bilirsin ki niyy ve çiğ olan a«lâ† ¡urû…ta değildir ve la√mda dahi değildir belki a¡∂â-i a§liyyededir, o a¡∂â-i a§liyyeyi
«â§§aten πadâvette ve §abâ√larda edhân-ı mür«iye ile sen delk eylersin ve
müsa««inâttan sü«ûneti cilde bâliπ olacak …adar tes«îni olan müsa««ini
sa…y edersin ve onları †ûl-i müddet sükûna ilzâm eylersin ve sonra o kimseler mu¡tedilü’l-√arâret olan su ile isti√mâm ederler ve ba¡de’l-isti√mâm
bilâ-«avf fûtenecî onlara sa…y olunur lâkin vâcib olur ki fûtenecînin bu
vech üzere sa…yı †a¡âmdan ve riyâ∂etten mu…addem ola.
Ve †a¡âmdan sonra †a¡âmı istimrâ için mümrî ve hâ∂ım nesne sa…yına
mu√tâc olur isen ona …avî ve †a¡âmı münfi≠ olan fûtenecî mi&lli mümirri
sa…y eylemezsin belki kemmûnî ve felâfilî gibi mümirrî nesneler sa…y
edersin, bunların dahi hangisini sa…y edersen …alîlü‘l-mi…dâr sa…y edersin
veyâ«ûd sefercelî sa…y edersin ve sefercelînin mi…dârı kemmûnî ve felâfilî
mi…dârından ziyâde olunmak câiz olur lâkin te™emmülden sonra nesneler
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sa…y olunur. Bedende √arâret-i ¡ara∂iyye şedîde olmadığı va…t ta√arrî ve
tara§§ud olunup o zamânda o devâlar sa…y olunur. Ve o nev¡ i¡yâsı olan
kimselere dühn-i bâbûnec ve dühn-i şib& ile ya¡nî babadya ve durak otu
yağları ile [109a] ve merzencûş yağıyla ve bu mi&lli πayri yağlar ile mes√
ve †ılâ eylemeğin menfa¡ati olur. O yağlar yalnız mes√ olunur ve ba¡∂ı kerre
şem¡le ve râtiyânecle mu…avvî olduğu √âlde mes√ olunur veyâ«ûd râtiyânec ve râtiyânecin on iki katı zeyt ile mes√ olunur.
Eger ≠ikr olunan ¡alâmetler ile senin ma¡lûmun olduysa ki i¡yâyı îcâb
eden a«lâ† hem ¡urû…un dâ«ilinde ve hem «âric-i ¡urû…ta olur, o va…tte senin
…a§dın sebeb-i a¡@ama olur. Eger dâ«ilde olan «ıl† «âricden a¡@am olur ise
¡inâyet dâ«ilde olan «ıl†ın tedbîrine olur, ammâ «ıl†-ı «âricînin tedbîri dahi
ihmâl olunmaz. Eger i¡yâya sebeb olan «ıl† «ıl†-ı «âricî olur ise ¡inâyet «ıl†-ı
«âricînin tedbîrine olur ve dâ«il-i ¡urû…ta olan «ıl†ın tedbîri dahi ihmâl
olunmaz.
Eger i¡yâya sebeb olan dâ«ilî ve «âricî «ıl†lar berâber olur ise o va…tte
…a§d-ı evveli ha∂ma olur ve felâfilî ma¡cûn ile «ıl†lar in∂âc olunur. Eger
murâd eder isen enîsûn ve enîsûn vezninde fu†râsâliyûn dahi ziyâde edersin
idrâr şedîd olsun için. Eger murâd eder isen fûtenecîden şey™-i yesîr dahi
«al† edersin, fûdenecî «al† olunduğu §ûrette kemmûnî veyâ«ûd felâfilî ma¡cûnlarını no…§ân üzere edersin. Ve bu sa…yları tedrîc üzere edersin √attâ
â«ir-i emrde dâ«il-i ¡urû…ta olan «ıl† mün√a∂ım ve müntefi∂ olup ve ¡inâyet
«âricde olan «ıl†û ma§rûf olmağa mu√tâc olduğu va…tte fûtenecî-i §ırfı sa…y
edersin, zîrâ bundn a…dem bildiğin üzere fûtenecî-i §ırfın «âricî olan «ıl†a
menfa¡ati olur ve dâ«ilî olan «ıl†a ma∂arratı olur. Ammâ bu iki «ıl† kendide
mevcûd olanlara vâcib olur ki «ârice mevâddı ce≠b eden devâlardan ictinâb
ve i√tirâz üzere olalar, binâen ¡aleyh o kimseler …ay™a ve ishâle mübâderet
eylemezler evvelâ mevâddı tel†îf ve ta…†î¡ eylemedikçe. Ve bu iki «ıl†ı câmi¡
kimseler riyâ∂et dahi eylemezler.
Kaçan i¡yâ sâkin olup levn √asen ve bevl na∂îc olsa o zamânda onları
sen delk-i ke&îr ile delk edersin veyâ«ûd riyâ∂et-i yesîre ile riyâ∂et ettirirsin. Ve sen tecribe eylersin, eger o riyâ∂etten sonra mara∂-ı i¡yâ ¡avdet
eder ise riyâ∂eti terk ettirirsin, eger ¡avdet eylemezse müstemirreten riyâ∂et
ettirirsin ve tedrîcle riyâ∂eti ziyâde ederek √âl-i §ı√√atte olan mu¡tâdına
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riyâ∂eti ulaştırırsın √attâ isti√mâm ve delk ve temrî« ve riyâ∂eti ve bi’lcümle mâ-vecebeyi işletirsin ve â«ir-i emrde edhânlarında …uvveti ziyâde
edersin.
Ve bu tedbîrlerden sonra o i¡yâ a§√âbının birine yine i¡yâ ¡avdet edip o
kimse ¡âid olan i¡yâsının …urû√î olduğunu i√sâs eder ise yine tedbîr-i evveli
i¡âde eyle. Ve o ¡âid olan i¡yânın …urû√î olduğu i√sâs olunmaz ise riyâ∂et-i
istirdâdile tedbîr eyle. Ammâ delâil ve ¡alâmât müştebihe olup i¡yâ-i …avî
ma√sûs olmaz ise riyâ∂eti terk ettirip râ√atta kıl. Bu ≠ikr olunan tedbîrler
…urû√î olup bi-≠âtihi ¡ârı∂ olan i¡yânın tedbîri idi.
Ammâ bi-≠âtihi ¡ârı∂ olan i¡yâ-i temeddüdînin tedbîri budur ki o temeddüdî i¡yânın bu ma…âmda sebebi «ıl†ın redâ™eti değildir belki sebeb imtilâ-i
mücerreddir ve ¡ilâcı mizâcı redî olan ebdânda fa§d ve tedbîri tel†îftir. Ve
bizim meb√û&umuz olan mizâc-ı πayr-i redîde o i¡yâ-i temeddüdînin ¡ilâcı
va√dehu tel†îf ve ta…†î¡dir ve bunlardan sonra o tedbîre mâ-vecebesi ile i¡ânettir.
Ve bi-≠âtihi ¡ârı∂ olan i¡yâ-i veremînin ¡ilâcı fa§da mübâderet ve müsâra¡attır. Ve fa§dın i¡yâsı ek&er olan ¡u∂va münâsib ¡ır…tan olmak ile menfa¡ati
olur veyâ«ûd i¡yânın evvel-i @uhûru hangi ¡u∂vda oldu ise o ¡u∂va münâsib
olan ¡ır…tan fa§d dahi nâfi¡ olur. Eger a¡∂âda olan i¡yânın tefâvütü olmayıp
bi’l-cümle a¡∂â i¡yâda mütesâviye olur ise ek√al tesmiye olunan damar fa§d
olunur. Ve ba¡∂ı kerre yevm-i &ânîde ve yevm-i &âli&te dahi fa§da i√tiyâc
olur. Yevm-i evvelde i¡yânın @uhûru ¡a…ibinde sen fa§d eyle, hangi va…t
@uhûr eder ise fa§dı o va…tten te™«îr eyleme ve i¡yânın temekkününe teva……uf
eyleme ve yevm-i &ânîde ve yevm-i &âli&te ¡aşiyyen ve ba¡de’z-zevâl fa§d
eyle. Ve vâcib olur ki o i¡yâ §â√ibinin yevm-i evvelde πıdâsı mâ-ı şa¡îr ola,
sâ≠ec veyâ«ûd «anderûs √asvi ile ola eger √ummâsı olmaz ise. Eger √ummâ
¡ârı∂ oldu ise yalnız mâ-ı şa¡îr ola. Ve yevm-i &ânîde mâ-ı şa¡îr dühn-i bârid
ile veyâ«ûd dühn-i levz gibi mu¡tedil dühn ile ma¡an ola ve yevm-i &âli&te
«assiyye ve …ar¡iyye ve mülû√iyye ve «ummâ∂iyye mi&lli aπdiyeler ola
ve semek-i ra∂râ∂iyyeden itti«â≠ olan isfîdbâclar ola. Ve bu üç günlerde
mâ-ı bârid şürbünden mümkin olduğu mi…dâr men¡ olunur velâkin yevm-i
&âli&te §abrları no…§ân olup ve †a¡âmları dahi susuzluktan ha∂m ve istimrâ
olunmasa mâ-ı ¡asel ile sa…y olunurlar veyâ«ûd şarâb-ı ra…î…-i ebya∂ sa…y
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olunurlar veyâ«ûd şarâb-ı memzûc sa…y olunurlar. Ve ziyâde i√tirâzlar
eyle bu istifrâπların e&erinde ve fevrinde i√tiyâcı mi…dâr πıdâ ile def¡aten
taπaddî eylemekten, zîrâ o va…tlerde ≠ikr olunduğu vech üzere tenâvül olunan πıdâ …able’l-ha∂m üç vechten için ¡urû…a münce≠ib olur:
Vech-i evvel budur ki kaçan πıdâ …alîl olsa mi¡de bu«l ve ∂ınnet edip
mi¡denin …uvve-i mâsikesi kebidin …uvve-i câ≠ibesine mu…âvemet edip
…able’l-ha∂m πıdânın inci≠âbına mâni¡a olur, ammâ πıdâ ke&îr oldukta
kebid istifrâπlar √asebiyle πıdâya eşedd i√tiyâcı olmakla mi¡dede olan
πıdâyı …able’l-inhi∂âm ce≠b eder ve mi¡de dahi πıdânın ke&îr olduğundan
bu«l etmeyip inci≠âba mâni¡ olmaz belki mi¡denin …uvve-i dâfi¡ası kebidin …uvve-i câ≠ibesine i¡ânet edip …able’l-ha∂m πıdâ kebide münce≠ib olup
fesâd-ı ¡a@îme mü™eddî olur. Ve bu …ıyâs üzere olur kebidde olan πıdânın
verîde inci≠âbı ve verîdin evrideye ve evrideden cedâvile inci≠âbı ve her
vi¡â-i müte…addimden vi¡â-i müte™e««ire inci≠âbı.
Ve ikinci vech budur ki πıdâ-i ke&îrin mi¡dede ha∂mı ceyyid olmaz.
Üçüncü vech budur ki mi¡denin πıdâsı ke&îr oldukta o mi¡de ¡urû…a
πıdâ-i ke&îr irsâl eder ve ¡urû… o πıdâ-i ke&îri ha∂mdan ¡âciz olur.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Cümletün ¢avlin Fî-Tedbîri’l-Ebdânılletî
Emzicetuhâ ∏ayru Fâ∂ıletin
Mizâcları πayr-i fâ∂ıla olan ebdân iki …ısmdır, …ısm-ı evvel mu√†ı™e ve …
ısm-ı &ânî «il…atinde memnû™edir.
Ammâ mu«†a™e o ebdândır ki onun cibillî ve «al…î mizâcı fâ∂ıla olur
lâkin bir va…tte emzice-i rediyyeyi iktisâb eder tedbîrde †ûl-i müddet «a†â
olmak √asebiyle, o mizâc-ı redî onda mütemekkin ve müsta…ırr olur.
Ve memnû™e o ebdândır ki onun mizâcı a§l-ı «il…atte ve cibillette πayr-i
fâ∂ıla olur.
Ammâ mu«†a™e, onun cihet-i «a†âsı keyfiyyette ve kemmiyyette olduğu
ta¡arrüf olunup bilinir ve ba¡de’t-ta¡arrüf ∂ıddı ile mu¡âlece olunur ve o
«a†âya ba¡∂ı kerre se√ane-i beden a√vâlinden istidlâl olunur. Ammâ ebdân-ı
memnû™e o ebdândır ki onun √âlinin fesâdı mizâc-ı evvelinden veyâ«ûd
hey™âtından olur.
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et-Talîmü’&-¿âli&ü Fî-Tedbîri’l-Meşâyı«ı Sittetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-¢avlin Külliyyin Fî-Tedbîri’l-Meşâyı«ı
Meşâyı«ın bi’l-cümle tedbîri mura††ıb ve müsa««in eşyâyı ma¡an
isti¡mâl olur ve şübbândan ek&er nevmi i†âle ve firâş üzere leb& etmekle ve
aπdiye ve isti√mâmât ve eşribe ile ve dâimâ bevli idrâr ile mi¡delerinde olan
balπamları em¡â †arî…inden ve me&âne †arî…inden i«râc olur ve †abî¡atları
dâimâ mülâyim olmakla olur. Ve meşâyı«a cidden nâfi¡ olur keyfiyyet ve
kemmiyyette mu¡tedil olup dühn ile olan delk ve ba¡dehu meşy edip yürümek ve eger meşy [109b] kendiyi ∂a¡îf eyler ise dâbbeye rükûb eylemek.
Ve meşâyı«tan ∂a¡îf olanlara delk mu¡âvede ve te&niye olunur ya¡nî mükerrer kılınır. Ve pîrlere vâcib olur ki †îbe ta¡ahhüdleri ziyâde ola ve «u§û§an
√arâret-i mu¡tedilesi olan mu†ayyibâta ta¡ahhüdleri sâirlerden ziyâde ola ve
uykudan sonra dühn ile temerru« eyleyeler, zîrâ †îb ve dühnü isti¡mâl ve
ta¡ahhüd …uvve-i √ayvâniyyeyi ta√rîk ve tenbîh eder. Ve bunlardan sonra
meşâyı« rükûb ve meşyi isti¡mâl ederler.
el-Fa§lu’&-¿ânî Minhü Fî-Taπdiyeti’l-Meşâyı«ı
Vâcib olur ki pîrlerin πıdâları tefrî… olunup πıdâları iki def¡ada ve eger
∂a¡fı olur ise üç def¡a verile ve bu tefrî… …uvve-i hâ∂ımelerinin …uvveti ve
∂a¡fı √asebiyle olur. Ve üç def¡ada …adr-i kifâye πıdâsını tefrî… eyledikte
üçüncü sâ¡atte ve def¡a-i &âli&ede meşâyı«ın πıdâsı §an¡atı ceyyid olan «ub≠
olur ve o «ubza ¡aseli idâm edip ma¡an tenâvül ederler. Ve sâ¡at-i sâbi¡adan
sonra isti√mâm edip sonra ba†nını müleyyin nesneler tenâvül eyleyeler ve
o müleyyinâtı biz ≠ikr eyleriz. Ve bundan sonra gece …arîb oldukta πıdâsı
ma√mûd olan †a¡âmı tenâvül eder. Ve eger pîr olan kimse …avî olur ise
¡aşâsı ya¡nî akşam †a¡âmı …alîlen ziyâde kılınır.
Ve pîrler ictinâb ve i√tirâz eylesinler sevdâyı ve balπamı müvellid
olan πalî@ πıdâlardan ve her √ârr √ırrîf ve müceffif olanlardan kevâmî« ve
tevâbilden dahi i√tirâz üzere olalar, πıdâ olmak üzere tenâvül eylemeyeler meger ki devâ olmak üzere tenâvül eyleyeler, o vech ile tenâvül câiz
olur. Ammâ meşâyı« kendilere lâyı… olmayan nesneleri tenâvül edip §ınf-ı
evvelden ya¡nî sevdâyı ve balπamı müvellid olan πıdâlardan mâli√ ya¡nî

Tahbîzü’l-Mathûn

tuzlu aπdiye ve bâdincân ve la√m-ı …adîd tenâvül eyleseler veyâ«ûd la√mı
§alâbetli balık ve bi††î«-i za……î ya¡nî karpuz ve …a&ed ya¡nî «ıyâr tenâvül
eyleseler veyâ«ûd «a†â-i &ânîyi işleyip kevâmî« ve §a√nâ396 ve leben tenâvül
eylese o «a†âlarının ma∂arratını tedârük için me™kûllerinin a∂dâdını tenâvül ederler belki vâcib olur ki meşâyı«ta fu∂ûl müctemi¡a olduğu ma¡lûm
olur ise müla††ıfât isti¡mâl eyleyeler. Kaçan isti¡mâl eyledikleri müla††ıfât
ile fu∂ûlden ten…ıye √â§ıl olsa mura††ıbât ile taπdiye olunurlar ve a√yânen
mu¡tâdları olan πıdâları ile yine müla††ıfâtı isti¡mâl ederler bizim gelecekte
beyân edeceğimiz vech üzere.
Ammâ lebeni isti¡mâl, meşâyı«tan lebeni istimrâ ve ha∂m edenlere nâfi¡
olur eger lebeni tenâvül ¡a…ibinde kebid nâ√iyesine ve ba†na temeddüd ¡ârı∂
olmaz ise ve √ikke ve veca¡ ¡ârı∂ olmaz ise, zîrâ leben muπaddî ve mura††ıb
olur ve taπdiye-i ter†îbin meşâyı«a menfa¡ati olur. Ve lebenin ziyâde evfa…ı
keçi sütü ve ütün ya¡nî eşek sütü olur. Ve ütün lebeninin «avâ§§ından olur ki
leben-i ütün ke&îren tecebbün eylemez ve serî¡an mün√adir olup fem-i mi¡deden mi¡denin …a¡rına tîz iner «u§û§an ki o lebeni isti¡mâl mil√le veyâ«ûd
¡asel ile ola. Ve vâcib olur ki lebeni istimâl olunan √ayvânın mer¡âsına
ta¡ahhüd oluna ve merâ¡âsının nebâtında ¡ufû§at ve √arâfet ve √umû∂at ve
şedîden mülû√at olmaya.
Ammâ meşâyı«ın tenâvül eyledikleri bu…ûl ve sebzeler sıl… ya¡nî pazı ve
kerefs ve kürrâ&tan ya¡nî pırasadan mi…dâr-ı …alîl olur ve bu mi&lli sebzeleri
dahi mürrî ve zeyt ile mu†ayyebe edip tenâvül ederler «u§û§an …able’†-†a¡âm
bu mi&lli mu†ayyeb bu…ûl isti¡mâl ederler †abî¡atı telyîne mu¡în olsun için.
Ve ev…ât ve ezmânda &ûmu ve sarımsağı isti¡mâlin onları tenâvüle i¡tiyâd
eden meşâyı«a menfa¡ati olur. Ve zencebîl-i mürebbâ meşâyı«a muvâfı…
edviyeden olur. Ve mürebbeyât-ı √ârrenin meşâyı«a muvâfı… olur lâkin o
mürebbâlar tes«în-i ebdân edip münha∂ım olacak mi…dâr isti¡mâl olunur,
bedeni tecfîf edip kuru edecek mi…dâr isti¡mâl olunmaz. Ve vâcib olur ki
meşâyı«ın aπdiye-i mura††ıbesi ≠ikr olunan mürebbeyât-ı √ârrelerden ha∂m
ve sü«ûnet †arî…inden münfa¡il olup ve tecfîf †arî…inden münfa¡il olmaya.
396 ¡Amel-i §a√nâ: Rübey&[â] demekle ma¡rûf olan semek-i §ıπâr ta¡fîn olunur, suya
va∂¡ olunup eriyince …adar şems-i §ayfta terk olunmakla ve ba¡dehu mu√tâc olduğu ebâzîr «al† olunup ref¡ olunur.
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Ve meşâyı«ın †ıbâ¡ını telyîn için isti¡mâl olunup ebdânlarına muvâfı…
olan fevâkihtendir fa§l-ı §ayfta yaş incir ve erik. Ammâ fa§l-ı şitâda kuru
incir mâ-ı ¡aselle †ab« olunup isti¡mâl olunur ise muvâfı… olur. Ve ¡alâeyyi √âl telyîn-i †abî¡at için fevâki√ …able’†-†a¡âm isti¡mâl olunur. Ve yine
meşâyı«ın †ıbâ¡ını telyîn için isti¡mâl olunan eşyâdandır leblâb mâ ve mil√
ile †ab« olunup ve mürrî ve zeyt ile ta†yîb olunup isti¡mâl olunur. Ve besfâyecin a§lı ve kökü dahi telyîn-i †ıbâ¡ları için decâcdan mütte«a≠e şûrbâce
içinde veyâ«ûd sıl… veyâ«ûd kerneb mera…aları içinde isti¡mâl olunur.
Ve kaçan meşâyı«ın †abî¡atları bir gün mülâyim ve bir gün …ab∂ üzere
olup bu √âl üzere müstemirr olsa o şey« müshil ve müzli… isti¡mâlinden
müstaπnî olur. Ve kaçan bir gün †ab¡-ı meşâyı« mülâyim ve iki gün mu√tebes olsa o √âl üzere olanlara mâ-ı leblâb ve mâ-ı kerneb ve keşk-i şa¡îr
ile lebâb-ı …ır†ım397 kifâyet eder ve §amπ-ı bu†mdan bir cillevze mi…dârı
veyâ«ûd iki cillevze mi…dârı dahi kifâyet eder, ek&erî üç cillevze olur, üçü
tecâvüz eylemez ve bu me≠kûrlar bi’l-«â§§a †ıbâ¡ı telyîn ederler ve bi-πayri
e≠â a√şâyı cilâlandırır. “Cillevze” §anevber398 √ubûbundan √abbe-i kebîredir lâkin ¢âmûs’ta “el-cillevz ke-sinevver el-bundu…” diye mu√arrerdir. Ve
yine meşâyı«tan √âlet-i me≠kûrede olanlara nef¡ verir bu devâ-i mürekkeb
ki lübâb-ı …ır†ımdan bir cüz™, on mi&li kuru incir ile terkîb olunup isti¡mâl
olunur ve bir şerbeti cevz mi…dârı olur. Ve yine menfa¡ati olur dühn ile
i√ti…ân etmek, zîrâ bu i√ti…ânla istifrâπ √â§ıl olduğu gibi a√şâyı telyîn dahi
vardır «u§û§an i√ti…ân olunan dühn zeyt ola. Ve ictinâb olunup meşâyı«a
√u…un-ı √âdde ile i√ti…ân olunmaya, zîrâ onların em¡âlarını √u…ne-i √âdde
tecfîf edip kurutur, ammâ dühniyyeti olan √u…ne-i ra†be onlara enfa¡-ı
eşyâdan olur †abî¡atları mu√tebese oldukları zamân. O meşâyı« için biraz
edviye-i müleyyine vardır ki biz o edviyeyi onlara ma«§û§ a…rabâdînde
397 “¢ır†ım” √abbu‘n-Nîl dedikleri devâdır. Ve ba¡∂ılar derler ki …ır†ım √abbu‘n-Nîle muπâyir devâdır, Hind‘den gelir, onda √arâfet ve √iddet vardır, fülfül-i ebya∂
bulunmadığı ma√allde ona nâib-i menâb olur.
398 “~anevber” çam fıstığı ağacının ismidir. ~anevberin §aπîri ve kebîri olur. Ve kebîrin √abb-ı kebîrine cillevz ismi ma«§û§ olur. ‰ab¡ ile olan ¢ânûn nüs«alarında
“cillevz” bedeline “cevze” vâ…i¡ olmuştur, o nüs«alar mu√arrefedir. Nüs«a-i
sul†âniyyede ve metn-i Îlâ…î’de “cillevze” vâ…i¡ olmuştur Ve Âmulî, Îlâ…î şer√inde ve ke≠âlik İbn Kütbî müfredâtında “cillevz”i vech-i mu√arrer üzere beyân
ederler.
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≠ikr eyleriz. Ve vâcib olur ki kühûl ve meşâyı«ta istifrâπ mümkin olduğu
mi…dâr fa§dın πayri ile ola, zîrâ ishâl meşâyı«a fa§ddan a…vâ olur.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Şar[âb]ı’l-Meşâyı«ı
Meşâyı«ın şarâblarının †ıbben «ayrlısı ¡atî… ve a√merdir, zîrâ o şarâb
hem müdirr hem müsa««indir. Ve pîrler şarâb-ı √adî& ü ebya∂dan ictinâb
eylesinler meger ki isti√mâm eyledikten sonra taπaddî edip susayalar, o
va…tte πıdâiyyeti …alîl olan şarâb-ı ebya∂-ı ra…î… suya bedel olmak üzere
[sa…y olunur.] Ve meşâyi« müseddid olan eşribe tenâvülünden i√tirâz üzere
olsunlar.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Teftî√i Südedi’l-Meşâyı«ı
Ve eger meşâyı«a süded ¡ârı∂a olur ise o südedin esheli şarâb içmekten
¡ârı∂a olan süddedir. Ve vâcib olur ki eşribeden ve πayriden √âdi& olan
süddeleri fûtenecî ve felâfilî ma¡cûnları ile teftî√ eyleyeler ve şarâblarının üzerlerine fülfül saçıp ni&âr eyleyeler, eger soğan ve sarımsak tenâvülü mu¡tâdları ise onları dahi tenâvül eyleyeler. Ve onlara tiryâ… cidden
nâfi¡ olur ve «u§û§an südde √udû&unda tiryâ…ın nef¡i onlara ziyâd eolur.
Ve ke≠âlik e&ânâ&iyâ399 ve emrûsiyâ400 devâlarının dahi nef¡i ziyâde olur
lâkin bu me≠kûrları tenâvülden sonra vâcib olur ki isti√mâm ve temrî« ile
tera††ub eyleyeler ve mâ-ı la√mı «anderûs ve şa¡îr ile tenâvül eyleyeler.
Ve pîrlerin şarâb-ı ¡aseli tenâvülleri nâfi¡ olur ve süded √u§ûlünden
ve mefâ§ıl ağrılarından şarâb-ı ¡asel tenâvülü ile emîn olurlar lâkin o şar†
ile emîn olur ki bir ¡u∂vda südde i√sâs olunsa veyâ«ûd o ¡u∂vun süddeye
399 E&ânâ&iyâ’§-§uπrânın §an¡atı budur: Mey¡a, za¡ferân, …us†, sünbül, afyûn, selî«a
her birinden dörder dirhem, ¡u§âretü’l-πâfe& sekiz dirhem, u§ûlü’s-sûs on iki dirhem …adr-i kifâye ¡asel ile ma¡cûn olunur ve muvâfı…ı olan eşribeler ile isti¡mâl
olunur. Bu §aπîr e&ânâsiyâ idi, ammâ kebîrini a…râbâdînden †aleb oluna.
400 Emrûsiyânın §an¡atı budur ki yaban havucu to«umu, kemmûn-ı Kirmânî, ¡îdânu’l-belesân, …ardemânâ, fi…â√-ı id«ir, bezrü’l-kerefs her birinden birer dirhem,
dâr-ı fülfül, …us†-ı mürr, fülfül-i ebya∂ her birinden nı§f dirhem, mürr üç dirhem,
√abbu’l-πâr on ¡aded, vecc, za¡ferân her birinden ikişer dirhem bu me≠kûrlar
sa√… olunup elendikten sonra rıπvesi nez¡ olmuş ¡asel ile ma¡cûn olunup bundu…
…adar mâ-ı √ârr ile tenâvül olunur.
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isti¡dâdı i√sâs olunsa o ¡u∂va ma«§û§ edviye ≠ikr olunan eşribeye ∂amm
oluna, me&elâ a¡∂â-i bevlde südde veyâ«ûd süddeye isti¡dâd i√sâs olunsa
≠ikr olunan eşribeye kerefs bezri ve kökü ∂amm olunur. Ve eger ≠ikr olunan südde √u§avî ise ya¡nî √u§ye nâ√iyesinde ise o eşribe bezr-i [110a]
kerefsten ve a§lından …avî olan fu†râsâliyûn mi&lli nesneler ile †ab« olunur,
«u§yelerde olan süddeleri teftî√ eder. Ve eger südde riyede401 olur ise o
eşribeler zûfâ ve bersiyâvşân ya¡nî baldırıkara ile ve selî«a ile ve bu mi&lli
edviyeler ile †ab« olunur.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Delki’l-Meşâyı«ı
Vâcib olur ki meşâyı«ın delki kemm ve keyfte mu¡tedil ola ve a¡∂â-i
∂a¡îfelerine ve elemi olan ¡u∂vlarına a§lâ ta¡arru∂ olunmaya. Ve eger onları
delk defe¡ât ve merrât ile olur ise o merrelerde «uşûnetli «ır…alar ile veyâ«ûd
«ır…adan mücerred eydî-i ke&îre ile delk oluna, zîrâ bu vech ile delk a¡∂â-i
meşâyı«ta olan ¡ilelin nevâibini men¡ etmekle menfa¡ati olur.402
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-Riyâ∂eti’l-Meşâyı«ı
Meşâyı«ın ebdânları √âlâtının i«tilâfı √asebiyle riyâ∂etleri mu«telife
olur ve ke≠âlik mu¡tâdları olan ¡ilelin i«tilâfıyla dahi riyâ∂etleri mu«telife
olur ve her birinin bir nev¡ riyâ∂ete i¡tiyâdları √asebiyle dahi riyâ∂etler
mu«telife olur.
Eger meşâyı«ın ebdânları πâyet ile i¡tidâlde olur ise onlara riyâ∂et-i
mu¡tedile muvâfı… ve münâsib olur. Ve eger bi’l-cümle a¡∂âları ef∂al-i
√âlât üzere olup lâkin a¡∂âlarından bir ¡u∂vu ef∂al √âlât üzere olup lâkin
a¡∂âlarından bir ¡u∂vu ef∂al √âlâtı üzere olmasa o ¡u∂v-ı mu«âlifin riyâ∂eti
sâir a¡∂ânın riyâ∂etine tâbi¡ kılınır ya¡nî o ¡u∂v riyâ∂ette isti¡mâl olunmaz
belki sâir a¡∂â riyâ∂ette isti¡mâl olunmakla o ¡u∂v-ı mu«âlife riyâ∂et √â§ıla
401 [Yazmada “rediyyede”]
402 Bu tercüme †ab¡ ile olan nüs«anın tercümesi olur, ammâ …alem ile mu√arrer
nüs«anın tercümesi budur ki “Eger onları delk feterât ile olur ise her fetrette
«ıra…-ı «aşini veyâ«ûd eydî ile olur.” Ve bunun ma¡nâ-yı vâ∂ı√ı olmadığı ehline
ma¡lûmdur meger ki müsâma√aya √aml olunup feterât ile ¡illeti olan meşâyı«ın
¡illetinin zamân-ı fetrette olan delki murâd oluna. Ve bu ma¡nâya göre bu vechle
“delk-i ¡ilelin nevâibini men¡ eder” dediği ziyâde münâsib olur.
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olur. Me&elâ o kimsenin re™sine düvâr veyâ«ûd §udâ¡ ¡ârı∂ olsa veyâ«ûd
ra…abesine mevâddın in§ıbâbı ¡ârı∂ olup başına ve dimâπına çok kerre
bu«ârât §u¡ûd eylese o mi&lli şey«-i ma¡lûle başını †a™†a™e edip esfele sarkıtmak ile riyâ∂et muvâfı… olmaz belki o mi&lliler meşy ile ve i√∂âr ile
ve rükûb ile irtiyâ∂a meyl olundurulur. Ve nı§f-ı esfeli isti¡mâl olunan her
riyâ∂ete dahi imâle olunur.
Eger o kimsenin âfeti nı§f-ı esfele ve ayak cânibine mâile olur ise nı§f-ı
a¡lâsı isti¡mâl olunan riyâ∂et ile riyâ∂et ederler, müşâyele403 ve remy-i √acer
mi&lli ile riyâ∂et ederler.
Ve eger âfet nâ√iye-i vasa†ta olur ise me&elâ †ı√âl ve kebid ve mi¡de ve
em¡âda olur ise mâni¡-i â«er men¡ eylemez ise iki †arafta ya¡nî fev… cânibinde ve cânib-i esfelde olan riyâ∂etler onlara muvâfı… olur.
Ammâ âfet nâ√iye-i §adrda olur ise onlara ancak riyâ∂et-i süfliyye
muvâfı… olur, riyâ∂et-i ¡ulviyye muvâfı… olmaz.
Fe-ammâ âfet külye ve me&âne câniblerinde olur ise onlara ancak fev…
cânibinde ve nı§f-ı a¡lâda olan riyâ∂et muvâfı… olur, nı§f-ı esfelde olan
riyâ∂et onlara muvâfı… olmaz.
Ve meşâyı« için a¡∂â-i me™ûfeyi te…avvî …a§d edip riyâ∂ette derc ve
id«âl eylemeğe sebîl ve †arî… yoktur. Ve bu √ükm meşâyı«ın √ükmüdür,
sâir esnânda olup sinn-i şey«û«ata bâliπ olmayanların √ükmü √ükm-i
meşâyı«ın «ilâfı üzere olur ya¡nî sinn-i meşâyı«a varmayıp bi’l-cümle
a¡∂âsı fâ∂ıla olanların ¡u∂v-ı vâ√idi me™ûf olsa o âfeti olan ¡u∂vu riyâ∂ette
isti¡mâl ederler.
Ve sinn-i kühûlette olanların ek&er-i √âli meşâyı«ın √âline muvâfı…
olur lâkin bu √âlde mu«âlif olup mütekehhilîn me™ûf olan ¡u∂vlarını o
¡u∂va ma«§û§ riyâ∂ette isti¡mâl ederler. Ammâ meşâyı«ın a¡∂âları marî∂a
olsa onlar riyâ∂et ederler lâkin a¡∂âlarında √arâret veyâ«ûd yübûset olsa
veyâ«ûd a¡∂âlarında ta¡affünü «avf olunur mevâdd olup nu∂cu olsa onlara
riyâ∂ete i≠n verilmez.

403 “Müşâyele” iki kişi birbirine bir nesne kaldırmak, me&elâ rimâ√ ile la¡ib katında
rum√u kaldırıp yoldaşını rum√u altına almak gibi.
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et-Talîmü’r-Râbi¡u Fî-Tedbîri Bedenin Bedenin
Min-Emzicetin ∏ayri Fâ∂ılın »amsetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-İstı§lâ√ı‘l-Mizâcı‘l-Ezyedi ◊arâreten
Ta¡lîm-i râbi¡in fa§l-ı evveli i¡tidâlde ziyâde-i √arâreti olanların mizâcını
ı§lâ√ eden tedbîrleri bildirir.
Ve biz deriz ki sû™-i mizâc-ı √ârrı olan bedenin √arâreti ru†ûbet ve yübûsetin i¡tidâlleri veyâ«ûd yübûsetin veyâ«ûd ru†ûbetin πalebesi ile olur. Eger
mizâcın √arâreti münfa¡iletânın ya¡nî ru†ûbet ve yübûsetin i¡tidâllerine
mu…ârin olur ise o √arâret √arâret-i müfri†a olmadığı bizim ma¡lûmumuz
olur, zîrâ ifrâ† üzere olan √arâret yübûset ve cefâfa mü™eddî olmakla mizâc
ru†ûbet ve yübûsette mu¡tedil olmaz belki ru†ûbeti no…§ân olur. Ammâ
mizâc-ı √ârr yübûset ile olur ise câiz olur ki o mizâc müddet-i †avîle bâ…î
kala. Ammâ ru†ûbet ile √arâret mu…ârin olsalar o ictimâ¡ın müddeti uzamaz, ba¡∂ı kerre ru†ûbet √arâreti söndürür ve ba¡∂ı kerre √arâret ru†ûbete
πâlibe olup ru†ûbeti ifnâ ve tecfîf eder. Eger ru†ûbet πalebe eder ise o ru†ûbet §â√ibinin şebâbın müntehâsından §âli√ olur ve o müntehâda o kimsenin
mizâcı √arârette ve ru†ûbette mu¡tedil olur. Ve kaçan sinn-i in√ı†â†a bâliπ
olsa ru†ûbet-i πarîbe ziyâdeyi a«≠ eder ve √arâret dahi no…§ânı a«≠ eder.
Ve biz deriz ki √ârru’l-mizâc olanların bi’l-cümle tedbîri iki πara∂a
mün√a§ırdır:
Evvelkisi budur ki o mizâc-ı √ârrı i¡tidâle reddi irâde için tedbîr olunur.
Ve ikincisi √ârru’l-mizâc olanların §ı√√atlerini √arâret-i mizâcları √arâret-i mizâcları bâ…ıye olduğu √âlde mu√âfa@a olur.
Ammâ √arâreti i¡tidâle redd eylemek o kimselere müyesser olur ki de¡a
ve sükûna §abr ve ta√ammüle tava††unu ve temekkünü ola, zîrâ min-πayri
tedrîc √arâreti i¡tidâle redd ebdânı marî∂ eder ve tedrîcle redd müddet-i
†avîlede olur ve o reddin tedbîri nefsini tav†îne ve meşa……atini ta√ammüle
teva……uf eder.
Ve ammâ √arâreti ¡alâ-√âlihâ bâ…ıye iken §ı√√atini mu√âfa@a mizâclarına müşâkil ve müşâbih aπdiye ile tedbîr olunmakla olur. Eger o aπdiyeler
ile tedbîr olunur ise √arâretleri ¡alâ-√âlihâ bâ…ıye iken §ı√√atleri mu√âfa@a
olunur.
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Ve kaçan mizâcı √ârr olan kimseler münfa¡iletânda mu¡tedil olsalar o kimseler ibtidâ-i emrde §ı√√ate …arîb olurlar ve onların mizâcları dişlerinin ve tüylerinin nebâtına müsâri¡ olur ve o mi&lli kimseler lesin ve fe§â√at ve beyân
§â√ibi olur ve her nesnede sür¡ati olur √attâ meşyde dahi müsri¡ olur. Kaçan
onlar şâbb olsalar onların √arâretleri artar ve yübûsetleri ziyâde olur ve onlarda
mizâc-ı le≠≠â¡ √âdi& olur ve ek&erlerinde mirârın tevellüdü ek&er ve ziyâde olur.
Ve √ârru’l-mizâc olanların sinn-i evvelde ya¡nî münfa¡iletânı mu¡tediller iken tedbîrleri mu¡tedilü’l-mizâc olanların tedbîrleri olur. Ve kaçan
sinn-i &âniye na…l edip √arâret ve yübûsetleri ziyâde olsa onların tedbîrleri
o kimselerin tedbîrine na…l eder ki onların tedbîrleri ile bevllerini idrâr ve
mirârlarını ishâl ve …ay™ †arî…lerinden hangisine müteveccih ise o cihetten
i«râc …a§d olunur. Ve «ıl†ı istifrâπa meyl ettirmeğe †abî¡atları vefâ eylemez ise eşyâ-ı «afîfe ile i¡ânet olunurlar. Ammâ …ay™a yalnız mâ-ı √ârrı çok
içmek ile veyâ«ûd mâ-ı √ârrı nebî≠ ile içmek ile i¡ânet olunur. Ammâ ishâle
benefşec-i mürebbâ ve temr-i Hindî ve şîr«ışt ve terencebîn mi&lliler ile
i¡ânet olunur. Ve vâcib olur ki o kimselerin riyâ∂etleri «afîfe ola ve πıdâları √asenü’l-keymûs olan πıdâlardan ola. Ve ba¡∂ı kerre onlara vâcib olur
ki bir günde üç kerre √ammâma gireler. Ve vâcib olur ki sü«ûnete sebeb
olanlardan isti√mâmlarında √a≠er eyleyeler. Eger †a¡âm ¡a…ibinde isti√mâm
eyledikten sonra ba†nında ve kebid nâ√iyesinde &i…al ve temeddüd i√dâ&
eylemez ise emn üzere o vechle isti√mâmı isti¡mâl ederler ve eger &i…al ve
temeddüdden bir şey™ √âdi& ve ¡ârı∂ olur ise onlara lâzım olur ki efsentîn
na…î¡i ve devâ-ı §abır ve enîsûn ve acı bâdâm ve sikencebîn mi&lli müfetti√
nesneler isti¡mâl eyleyeler ve bir dahi †a¡âm ¡a…ibinde isti√mâm eyleyeler.
Ve vâcib olur ki ≠ikr olunan müfetti√ât iki †a¡âm arasında sa…y oluna, evvel-i
emrde tenâvül eylediği †a¡âm ha∂m olduktan sonra ve nevbet-i &ânîde †a¡âm
tenâvül eylemezden evvel müfetti√ât-ı me≠kûre isti¡mâl oluna belki müfetti√ât tenâvül eyledikleri zamân ile [110b] †a¡âm-ı &ânîyi a«≠ın mâ-beyni
müddet-i vâsi¡a ola, müfetti√ât tenâvül eylediği gibi üzerine πıdâ-i &ânîsini tenâvül eylemeye, ba¡de-müddetin vâsi¡atin tenâvül eyleye, o müddet-i
vâsi¡a §abâ√la uykudan kalkıp ve isti√mâm edecek …adar ola. Ve meşâyı«a
lâyı… olur ki dühn ile temrî«e müdâvemet eyleyeler ve şarâb-ı ebya∂-ı ra…î…
sa…y oluna ve onlara mâ-ı bârid nef¡ verir.
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Ve mizâc-ı √ârr u yâbis a§√âbı bu ≠ikr olunan nesnelerin cümlesine
evvel-i emrde evlâ ve elya… olur.
Ammâ mizâc-ı √ârr-ı ra†b a§√âbı mi¡ra∂-ı ¡ufûnette ve mevâddın a¡@âya
in§ıbâbı me@ânnında olmakla onların riyâ∂etleri ta√lîli ke&îr olan riyâ∂et
olup ve ma¡a-≠âlik riyâ∂et leyyine olur, mevâdd-ı ke&îri ta√lîl eder ve ¡ufûnete mü™eddî sü«ûneti dahi olmaz. Ve o riyâ∂ette lâzım olur ki a«lâ†ın
te&evvürüne mü™eddî √areket @uhûrundan teva……î ve ictinâb oluna. Ve o
mizâc-ı √ârr-ı ra†b a§√âblarından olup riyâ∂etten ictinâb onlara lâzım olanlar o kimselerdir ki onların riyâ∂et mu¡tâdları olmamıştır, pes onlara vâcib
olur ki riyâ∂et eyledikleri √âlde mevâddın ta¡affününden ve in§ıbâbından
ziyâde i√tirâz üzere olalar ve a§veb olan budur ki onlar istifrâπ edip ba¡dehu
riyâ∂et eyleyeler ve …able’†-†a¡âm isti√mâm eyleyeler ve bi’l-cümle fu∂ûlü
nef∂e ya¡nî def¡e §arf eylemeğe ¡inâyet eyleyeler ve rebî¡ geldikte i«tiyâ†en
fa§d ve istifrâπ eyleyeler Allâhu a¡lem.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-İstı§lâ√ı‘l-Mizâcı‘l-Ezyedi Bürûdeten
Mizâcı ziyâde bârid olanlar dahi üç …ısm üzere olurlar. O bâridü’l-mizâc
olanlardan münfa¡iletânı ya¡nî ru†ûbet ve yübûsetleri mu¡tedil olanları √arâretlerini inhi∂âma ve ta√rîke §arf ve ¡inâyet eyleyeler ve onların inhâ∂-ı
√arâret …a§dı ve ¡inâyeti ru†ûbet ve yübûset beyninde mütevassı†a olan aπdiye-i √ârre ile ve edhân-ı müsa««ine ile ve ma¡âcîn-i kibâr ile ve ru†ûbete
«â§§ olan istifrâπât ile ola, ke≠âlik mu¡arrı…a ya¡nî terletici isti√mâmlar ile
ve riyâ∂ât-ı §âli√a ile ola, zîrâ mizâcları bârid olanlar her ne …adar ru†ûbette
mu¡tedil olur ise berd √asebiyle onlar ru†ûbeti tevlîd mi¡ra∂ında olurlar.
Ammâ o bâridü’l-mizâc olan kimselerde yübûset i¡tidâlden ziyâde olur
ise bi-¡aynihi onların tedbîri meşâyı« tedbîri gibi olur.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Tedbîri’l-Ebdânı’s-Serî¡atı’l-¢abûli Li’l-Mara∂ı
Emrâ∂ı sür¡at ile …abûl eden ebdânın emrâ∂ı …abûle isti¡dâdları imtilâ
√asebiyle olur ise onların kemmiyyet-i a«lâ†ları ta¡dîl olunur. Ve eger kemmiyyet-i a«lâ†ları i¡tidâl üzere olup lâkin √areket-i emrâ∂a isti¡dâdları a«lâ†ları niyye ve πayr-i na∂îc olmak √asebiyle olur ise o «ıl†-ı «âmın keyfiyyeti
ta¡dîl olunur ve onlar için §abâ√la olan πıdâlarında πıdâ-i vasa† i«tiyâr olu-
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nur ya¡nî πıdâları ke&îr veyâ«ûd …alîl kılınmaz belki beynehümâda mütevassı† olur.
Ve a«lâ†ın kemmiyyetinin ta¡dîli πıdânın mi…dârını ta¡dîl ile ve ziyâde
riyâ∂et ile ve …able’l-isti√mâm delk ile √â§ıl olur eger riyâ∂et eylemek
mu¡tâdları ise. Riyâ∂et mu¡tâdı olmayanların a«lâ†ı kemmiyyetini ta¡dîl
riyâ∂et-i «afîfe ve delk-i «afîfe ile olur ve o kimseler şiba¡ mi…dârı πıdâ ile
def¡aten ve merreten vâ√ideten taπaddîye ta√ammülü olmamakla onların
πıdâları tevzî¡ olunup şiba¡ mi…dârı ile birkaç def¡ada taπaddî eyleseler eger
onlar sehlü’t-ta¡arru… olur ise ve ¡ara… mu¡tâdları ise a«lâ†ın mi…dârını ta¡dîl
için va…t va…t onlar ta¡rî… olunurlar. Ve onların πıdâlarını te™«îr √asebiyle
mi¡delerine mirâr mun§abbe olmaz ise πıdâları isti√mâmlarının sonuna
te™«îr olunur. Ve eger te™«îr-i πıdâ ile mi¡delerine mirâr mun§abbe olur ise
√ammâmdan mu…addem taπaddî ederler. Ve eger mâni¡ men¡ eylemez ise
onların taπaddîleri ve isti√mâmları √a……ında va…t-i mu¡tedil ve sâ¡ât-i müsteviye i¡tibârı ile nehârdan dördüncü sâ¡atten sonra olan va…ttir. Ve bizim
dediğimiz ya¡nî ba¡de’l-isti√mâm taπaddî mi¡deye mirâr in§ıbâbını îcâb
eder ise †a¡âm √ammâm üzere ta…dîm olunur. Ve …able’l-√ammâm taπaddî
√asebiyle kebidde süded i√sâs olunur ise sâbı…u’≠-≠ikr müfetti√âttan mizâcına mülâyim müfetti√ ile ¡ilâc olunur. Ve o müfetti√ isti¡mâl olunmakla
re™sine ∂arar ¡ârı∂ olur ise meşy etmekle o ∂arar def¡ olunur. Eger tenâvül
eylediği †a¡âm mi¡dede fâsid olup o fâsid †a¡âm bi-nefsihi mi¡deden mün√adir olur ise o in√idâr πanîmet olur ve eger bi-nefsihi mün√adir olmaz ise
kemmûnî ile ve ≠ikri mürûr eylediği üzere lübâb-ı …ır†ımı on mi&li kuru
incir ile ma¡cûn edip cevze mi…dârı isti¡mâl etmekle i√dâr olunur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Tesmîni’l-¢a∂îfi
Bu fa§lda na√îf ve arık olan kimsenin semrimesi √a……ında olan tedbîrler
≠ikr olunur.
Hüzâlin ¡ilelinin ve sebeblerinin ziyâde …avîsi va§f edeceğimiz üzere
mizâcın yübsü ve mâsârî…ânın yübsü olur ve havânın yübsü dahi hüzâle
sebeb olur. Ve kaçan mâsârî…a ¡urû…larına yübs i§âbet eylese πıdâyı …abûl
eylemez ya¡nî o mâsârî…â damarları mi¡de ile kebid arasında vâ§ıl olmakla
mi¡denin keylûsu mâsârî…âya nüfû≠ etmeyip ve kebide vech-i lâyı… üzere
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cereyân etmeyip πıdânın …ılletinden hüzâl ziyâde olur. Ve onun devâsı
budur ki …able’l-isti√mâm «uşûnet ve lînet arasında olan delk-i mu¡tedil
ile cild kızarınca …adar delk olunup ve ba¡dehu delk-i §ulb ile delk olunup
†ılâ-i zift ile ta†liye olunur ve sonra i¡tidâl üzere riyâ∂et olunup bilâ-ib†â™
isti√mâm olunur ya¡nî riyâ∂etten sonra çok teva……uf olunmayıp isti√mâm
ettirilir. Ve √ammâmdan sonra bir kuru mindîl ile ya¡nî bir pâre dülbend
ile bedenin suyu neşf olunup sonra dühn-i …alîl ile temrî« olunup yağlanır
sonra muvâfı… olan πıdâ ile taπaddî eder. Ve eger sinninin ya¡nî yaşının
ve fa§lının ve ¡âdetinin ta√ammülü olur ise kendi nefsi üzerine mâ-ı bâridi
§abb eder. Zift ile †ılâdan mu…addem olan delk-i §ulbün müntehâsında o
kimsenin bedeni intifâ«a ve kabarmağa başlamadı ise o kimse ≠übûldedir,
henüz semâneti √â§ıl değildir. Ve bu kelâmımız ta¡lîm-i &ânî fu§ûlünden
üçüncü fa§lda ¡u∂v-ı §aπîri ta¡@îmde olan kelâmımıza …arîbdir ve bu bâbda
…avlin tamâmı kitâb-ı râbi¡de zînette me≠kûrdur.
el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-Ta…∂îfi’s-Semîni
Bu fa§l semîn ve dolu olan kimseleri mehzûl ve arık edici tedbîrleri
bildirir, o tedbîr budur ki †a¡âmın mi¡deden ve em¡âdan in√idârının sür¡atine mü™eddî olan nesneler isti¡mâl olunur, zîrâ †a¡âmın ≠ikr olunduğu
üzere in√idârı √asebiyle cedâvil damarları o †a¡âmdan πıdâyı vefret üzere
ce≠b edemeyip πıdânın …ılleti √asebiyle semânetleri ta¡dîl olunur ve tenâvül eyledikleri †a¡âmın kemmiyyeti ke&îr olup πıdâiyyeti ve taπdiyesi
…alîl olmak ile olur ve …able’†-†a¡âm tevâtür-i √ammâm ile olur ve riyâ∂et-i
serî¡a ve mu√allil edhân isti¡mâlleri ile olur ve ma¡âcînden ı†rîfil-i §aπîr ve
devâ-i lükk ve tiryâk ve ¡ale’r-rî… «all ile mürrî isti¡mâli olur. Kitâb-ı râbi¡de
ma…âletü’z-zînede bunları biz ≠ikr eyleriz.

et-Talîmü’l-»âmisü Fi’l-İnti…âlâtı ve
Hüve Cümletün ve Fa§lun
el-Fa§lu Fî-Tedbîri’l-Fu§ûli
İşbu fa§l fu§ûl-i erba¡ada olan tedbîrleri beyân eder.
Pes fa§l-ı rebî¡ geldikte gerektir ki fa§d ve ishâle mübâderet ve müsâra¡at
olunup onları îcâb eden esbâb ve ¡âdet √asebiyle isti¡mâl oluna ve «u§û§an
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…ay™ isti¡mâl oluna ve müsa««in ve mura††ıb olan nesneler ek&er-i √âlde
hecr ve terk oluna, lu√ûm ve eşribe gibi nesneler ke&îren isti¡mâl olunmaya
ve aπdiye tel†îf oluna ve riyâ∂et-i mu¡tedile ile [111a] teravvu∂ oluna ve o
riyâ∂et-i mu¡tedile fa§l-ı §ayfta olan riyâ∂etin fev…inde ola ya¡nî riyâ∂et-i
§ayfîden …uvvetli ola. Ve †a¡âmla mümtelî olmaya belki azar azar †a¡âmını
tenâvül edip mi…dâr-ı şiba¡ †a¡âmı birkaç def¡ada tenâvül eyleye. ◊arâreti
söndürücü ve tebrîd edici eşribeler ve rubûblar isti¡mâl eyleye, √arâretli
eşribeleri hecr ve terk eyleye ve merâreti ve √arâfeti ve mülû√atı olan eşyâları dahi terk eyleye.
Ammâ fa§l-ı §ayfta aπdiye ve eşribe ve riyâ∂et no…§ân üzere kılına,
hüdüvv ve de¡ayı ya¡nî sükûnu iltizâm eyleye ve ke≠âlik mu†fi™âtı ve …ay™ı
mümkin oldukça mültezim ola. Ve @ıllı ya¡nî gölgeyi ve kinni ya¡nî «ayme
gibi güneşten vi…âye olan nesneleri mültezim ola.
Ammâ «arîfte ya¡nî güz fa§lında ve «u§û§an mu«telifü’l-havâ olan
«arîfte tedbîrin ziyâde ceyyidine mülâzemet edip müceffifâtın küllîsini terk
eyleye ve cimâ¡dan √a≠er eyleye ve mâ-ı bâridi ke&ret-i şürbden ve başına
§abb edip dökmekten ve ma√all-i bâridde uyumaktan √a≠er eyleye ve imtilâ
üzere uyumaya ve @ahîre va…tlerinin √arrından ve πadâvâtın berdinden
teva……î ve ictinâb eyleye ve başını gecenin ve §abâ√ların o berdinden √ıf@
eyleye ki o berd ile bedene …uşa¡rîret √âdi& olur. Ve fa§l-ı §ayfta o fa§lda
idrâk eden fevâkih-i va…tiyyeden i√tirâz üzere ola, tenâvülünü istik&âr eylemeye ve isti√mâmı ancak mâ-ı fâtir ile ola. Kaçan evâil-i mîzân gelip gece
ve gündüz berâber oldukta istifrâπ eyleye eyyâm-ı şitâda fu∂ûl mu√te…an ve
müctemi¡ olsun için. Ve ebdândan çok bedenlere «arîfte evfa… olan budur
ki a«lâ†ı te&vîr ve ta√rîke iştiπâl olunmaya belki a«lâ†ı teskîn eylemek o
ebdâna a√râ ve enfa¡ olur. Ve eyyâm-ı √arîfte …ay™dan onlar men¡ olunurlar,
zîrâ √ummâyı o …ay™ câlib olur. Ammâ şarâb gerektir ki onun mizâcı ke&îr
ola ya¡nî o şarâba «al† olunan su çok ola ve min-πayri isrâfin isti¡mâl oluna.
Ve ma¡lûm ola ki fa§l-ı «arîfte ma†arın ke&reti «arîfin şerrinden ve ma∂arratından emân olur.
Ammâ fa§l-ı şitâda ta¡ab verici nesneler ke&îren isti¡mâl olunur ve πıdâ
bas† olunur ya¡nî tenâvül olunan πıdânın mi…dârı ziyâde olur meger ki
şitâ cenûbî ola ya¡nî şitâda cenûb yelleri ziyâde eser ise o şitâda ik&âr-ı
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†a¡âm câiz olmaz, zîrâ †a¡âmın ta¡affünü «avf olunur. Ve şitâ cenûbî oldukta
riyâ∂et ziyâde ve πıdâ ta…lîl olunur. Ve vâcib olur ki şitânın «ubzunun
√ın†ası §ayfın √ubzunun √ın†asından eşedd ve a…vâ ola ya¡nî telezzüzü ve
sıkılığı ziyâde ola. Ve bu …ıyâs üzere olur ya¡nî a…vâ ve eşedd olması lâyı…
olur, lu√mânın ve sâir meşvî olan aπdiyenin ve bi’l-cümle şitâda tenâvül
olunan aπdiyenin şiddet-i telezzüzde olan a√vâli dahi lâzım olması. Ve
vâcib olur ki onların bu…ûlü kerneb ya¡nî lahana ve sıl… ya¡nî pazı ve kerefs
ola ve vâcib olmaz ki bu…ûlden …a†af404 ve ba…la-i Yemâniyye ve ba…la-i
√am…â ve hindebâ şitâda tenâvül oluna. Nüs«a-i sul†âniyyede  ا ــilâ
â«irihi vâ…i¡ olmuştur, †ab¡ ile olan nüs«alarda
 واvâ…i¡ olmuştur, @âhir
olan nüs«a-i sul†âniyyedir. Ve şitâda ebdân-ı §a√î√aya mara∂ …alîlen ¡ârı∂
olur ve …alîlen her kime ¡ârı∂ olur ise o kimse ¡ilâcına mübâderet eylesin ve
istifrâπ i…ti∂â eder ise istifrâπa dahi mübâderet eylesin onun için ki şitâda
mara∂ √âdi& olmaz illâ sebeb-i …avî √asebiyle √âdi& olur «u§û§an ki o √âdi&
olan mara∂ emrâ∂-ı √ârreden ola. Şitâda mara∂-ı √ârrın sebebi ziyâde …avî
olmadıkça √âdi& olmaz, zîrâ şitâda bedenin müdebbiri olan √arâret-i πarîziyye cidden …avî olur, mesâmmât mütekâ&ife olmakla √arâret-i me≠kûrenin ta√allülü …alîl olur ve bâ†ında i√ti…ân ve i√sâs √asebiyle müctemi¡a olup
selîme olur ve bi’l-cümle …uvâ-yı †abî¡îler ef¡âlini cevdet üzere işler.
İbu…râ† ◊akîm şitâda ishâli ma§la√at görür ve fa§dı istı§lâ√ eylemez
ya¡nî iyidir demez ve şitâda …ay™ı kerîh görür ve fa§l-ı §ayfta …ay™ §avâbdır
der ve istı§vâb eder onun için ki fa§l-ı §ayfta a«lâ†-ı †âfiye ve fev…e mâiledir
ve şitâda rüsûba ve πavra mâiledir, lâ-ma√âle †âfiye olan a«lâ†ın …ay™ı
sühûletli ve menfa¡atli olur, πavrda olan a«lâ† «ilâf üzere olur. İbu…râ†’ın bu
ma…âline i¡tidâd ve i¡tinâ olunsun.
Ammâ havâ kaçan fâsid veyâ«ûd vebâî olsa vâcib olur ki o havâya
tecfîf-i beden ile tela……î oluna ve mesken dahi o eşyâ ile ta¡dîl oluna ki
onlar …uvvetleri √asebiyle tebrîd ve ter†îb ederler, zîrâ bu vech ile ta¡dîl
zamân-ı vebâda ziyâde vâcib olur veyâ«ûd mesken o eşyâ ile ta¡dîl oluna ki
o eşyâ tes«în edip tes«îni √asebiyle fesâd-ı havânın îcâb eylediği nesnelerin
404 “¢a†af”a Fârsî lüπatinde serma… derler, berrîsi ve bostânîsi ve ba√rîsi olur;
†ab¡ını ve ev§âfı müfredâtta me≠kûrdur. “Ba…la-i Yemâniyye” iştir ve “ba…latu‘l-√am…â” semiz ot dedikleri sebzedir.
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∂ıddlarını işleye. Bu «u§û§ta revâyi√-i †ayyibe nâfi¡ olan eşyâların cümlesinden enfa¡dır «u§û§an ki o revâyi√-i †ayyibenin mizâcı havâ-i vebâînin
mizâcına mü∂âdd ola, o zamân ziyâde enfa¡ olur. ‰ab¡ ile olan nüs«alarda
“mü∂âddetü’l-mizâc” bedeline “mü∂âddetü’l-ervâ√” vâ…i¡ olmuştur, o
nüs«ayı dahi ma¡a-bu¡din ≠ikr olunan ma¡nâya √aml …âbil olur, ehl olanlar
onu bilir. 405 Ve eyyâm-ı vebâda ziyâde vâcib [olur ki] istinşâ…-ı havâya
√âcet ta…lîl oluna, havâ-i ke&îr istinşâ… olunmaya. Ve ta…lîl-i √âcet de¡a ve
sükûn ve istirâ√at etmekle √â§ıl olur. Ve çok kerre olur ki havânın fesâdı
ar∂dan √âdi& olur, o va…tte vâcib olur ki serîrler üzerinde oturulup cidden
¡âlî olan mekân †aleb oluna. Ve ba¡∂an dahi havânın fesâdı riyâ√-ı mu√teri…adan √âdi& olur. Ve çok kerre dahi mebde™-i fesâd havânın nefsinden
olur, havâ-i §âli√ civârında olan fâsid havâdan keyfiyyet-i rediyye-i fâside
istifâde edip bir ma√alle inti…âl etmekle olur veyâ«ûd havânın fesâdı nâs
üzere keyfiyyeti «afî olan emr-i semâvî √asebiyle olur. Bu §ûretlerin cümlesinde vâcib olur ki esrâba ya¡nî ta√t-ı ar∂da itti«â≠ olunan sereblere ve
cemî¡ e†râfta cüdrân ile i√â†a olunan odalara ilticâ oluna veyâ«ûd me«âdi¡a
ya¡nî büyük oda içinde olan küçük «azîne odalarına ilticâ oluna. Ammâ
havâ-i vebâînin ¡ufûnetini mu§lı√a olan ba«ûrlar su¡d ve kündür ve âs ya¡nî
mersin ve verd ve §andal gibi nesneler olur. Ve «alli ya¡nî sirkeyi eyyâm-ı
vebâda isti¡mâl vebânın âfâtından emân olur. Bu bâbda ≠ikri vâcib olup
bu me≠kûra tetimme olan nesneleri biz kütüb-i cüz™iyyede inşâallâhu ta¡âlâ
≠ikr eyleriz.

el-Cümletü Fî-Tedbîri’l-Müsâfiri ve
Hiye ¿emâniyetü Fu§ûlin
el-Fa§lu’l-Evvelü Fî-Tedârüki A¡râ∂in Tün≠irü bi-Emrâ∂ın
O kimseye ki dâimâ «afa…ân ¡ârı∂ ola, o kimse emr-i «afa…âna tedbîr
eylesin, eger tedbîr olunmaz ise o «afa…ân-ı dâim fec™eten mevte mü™eddî
olur. Ke≠âlik kâbûs ve düvâr bir kimsede ek&eriyyâ vâ…i¡ olsa o kimseler o
405 Vech-i √aml budur ki ervâ√ havâ-i vebâiyyenin keyfiyyeti ile mütekeyyif olmakla e√adühümâya mü∂âdde olan â«ere dahi mü∂âdde olur.
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emrâ∂ın emrine tedbîr eylesin bedeninde olan πalî@ «ıl†ları istifrâπ etmekle,
zîrâ bu vech ile istifrâπ olunmasa o mara∂lar §ar¡a ve sekteye mü™eddî olur.
Ve kaçan bir kimsenin bi’l-cümle bedeninde ek&eriyyâ i«tilâc olsa ya¡nî
a¡∂âları cemî¡an seğirse o i«tilâcın emrine o kimse balπamı istifrâπla tedbîr
eylesin ve eger vech-i me≠kûr üzere tedbîr olunmasa o i«tilâc teşennüce ve
sekteye mü™eddî olur.
Ve ek&er-i √âlde √avâssı küdûret üzere olup imtilâ ile ma¡an √arekâtı
∂a¡îfe olsa yine o kimseye balπamı istifrâπla tedbîr eylemek vâcib olur,
eger o tedbîri terk eylese teşennüce ve sekteye mü™eddî olur.
Ve bi’l-cümle a¡∂âsına «ader ¡ârı∂ olan kimse o «adere istifrâπ-ı balπamla
tedbîr eylesin, o tedbîri terk ederse [111b] fâlic mara∂ına mü™eddî olur.
Ve ke&îren yüzü seğrise ten…ıye-i dimâπla tedbîr eylesin, zîrâ terkinden
la…ve √âdi& olur.
Ve ke&îren yüzü kızarıp gözünde ve yüzünde √umret √âdi& olup ve gözünün yaşı ve dümû¡u seyelânı a«≠ eylese ve ∂av™dan ya¡nî aydınlıktan teneffür eylese ve baş ağrısı √âdi& olsa o kimse fa§d ve ishâl ve o mi&lli nesneler
ile tedbîr eylesin, zîrâ bu vech ile tedbîr olunmasa sersâma mü™eddî olur.
Ve kaçan bilâ-sebeb bir kimseye πamm-ı ke&îr ve «avf dahi ziyâde olsa
mu√teri… olan i«tilâ†ı istifrâπla tedbîr eylesin, zîrâ o tedbîri terk mâlî«ûlyâya mü™eddî olur.
Ke≠âlik kaçan vech kızarıp ve müntefi« olup ve levn kümûdete meyl
edip bu √âller bir kimsede dâim olsa cü≠âmı in≠âr eder.
Ve kaçan beden &a…îl olup kelâl üzere olsa ve ¡ara…ı dürûr eylese y¡anî
çok terlese o kimse fa§d eylesin ve fa§d eylemese damarı münfecir olur ve
sekte ve mevt fec™eten √âdi& olur.
Ve kaçan vechinde ve cefnlerinde ya¡nî göz kapaklarında ve e†râflarında
ya¡nî ellerinde ve ayaklarında tehebbüc fâş olsa kebidin √âli tedârük olunsun
ve eger kebid tedbîr olunup ı§lâ√ olunmasa istis…âya mü™eddî ve bâ¡i& olur.
Ve kaçan berâzın netni ve kerîhe râyi√ası ziyâde olsa ¡urû…tan ve damarlardan ¡ufûneti izâle için tedbîr olunur, rger o tedbîr terk olunsa √ummayât
îcâb eder.
Ve bevlin netninin ve râyi√a-i kerîhesinin √ummayâ delâleti berâzın
√ummâya delâletinden ezyed olur.
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Ve kaçan i¡yâ ve tekessürü bedende sen rü™yet eyllesen gelecekte
√ummânın √udû&undan sen √a≠er eyle.
Ve kaçan şehvet-i †a¡âm sâ…ı†a veyâ«ûd †a¡âma şehvet ziyâde olsa emrâ∂
√udû&una delâlet eder.
Ve’l-√â§ıl şehvet-i †a¡âm ve bevl ve berâz ve şehvet-i cimâ¡ ve nevm
ve ¡ara… ve √ikke-i cild ve √iddet-i ≠ihn ve †a¡âmın †a¡mı ve ¡âdet-i i√tilâm
pes bir kimsede bu ta¡dâd olunan nesnelerden biri ziyâde veyâ«ûd no…§ân
olmakla müteπayyir olsa veyâ«ûd keyfiyyeti cihetinden müteπayyir olsa
bir mara∂ı in≠âr eder. Ve bunlar gibidir πayr-i †abî¡î ¡âdetlerin taπayyürü,
dem-i bevâsîr ve †am& ve …ay™ ve ru¡âf ve şey™-i §âli√i ve şey™-i fâsidi şehveti
ve i…bâli, pes bu me≠kûrlar her ne …adar πayr-i †abî¡î ise dahi mu¡tâdları
olan kimsede bunlardan biri kemmen veyâ«ûd keyfen müteπayyir olsa o
taπayyür dahi mara∂a delâlet eder, nitekim †abî¡atın taπayyürü mara∂ı in≠âr
eder, lâ-ma√âle mu¡tâd olan nesneler dahi †abî¡î gibi olmakla πayr-i †abî¡î
mu¡tâdların taπayyürü dahi mara∂a delâlet eder. Ve ¡âdet †abî¡at gibi olduğundan mu¡tâd olan nesneyi terk câiz değildir her ne …adar o mu¡tâd olan
redî olur ise dahi. Ve kaçan mu¡tâd olan nesnenin redâ™eti kemâle bâliπ olur
ise o redî tedrîcle terk olunur, def¡aten terk olunmaz.
Ve ba¡∂ı kerre biraz umûr-ı cüz™iyyeler â«er umûr-ı cüz™iyyelere delâlet
eder, me&elâ:
~udâ¡ ve şa…î…anın devâmı intişâr-ı ¡ayn √udû&una ve ¡ayna mânın nüzûlüne delâlet eder.
Ve kaçan ¡ayna ba…… mi&lli nesneler yüzünün …uddâmında ve önünde
ta«ayyül olunsa bu ta«ayyül dâim ve &âbit olsa ve o ta«ayyül √asebiyle
ba§arı ∂a¡îf olsa o ¡ayna dahi mâ nüzûlüne delâlet eder.
Ve sağ cânibinde &i…al ve va√z406 ¡ârı∂ olup o √âlet dâim olsa kebidin
¡illetine delâlet eder.
Ve arkanın ve «â§ıranın ya¡nî böğürün esfellerinin &i…ali ve temeddüdü
olup bevlin √âli vech-i mu¡tâddan taπayyür üzere olur ise külyelere ¡illet
√udû&unu in≠âr eder.
Ve berâzın mu¡tâd üzere olan §ıbπı olmamak yere…ânı in≠âr eder.
406 “Va«z” ile dürter gibi √âlet murâd olunur.
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Ve √ur…at-i bevl mütemâdî olup zamânı †avîl olsa me&ânede ve …a∂îbde
…ur√a √udû&unu in≠âr eder.
Ve ma…¡adeyi mu√rik olan ishâl sa√cı in≠âr eder.
Ve kaçan şehvet sâ…ı† olup onda …ay™ ve nef« dahi olsa ve e†râfında veca¡
olsa …ûlıncı in≠âr eder.
Ve ma…¡adede olan √ukâk eger ma…¡adede tekevvün eden [küçük] dîdân
ve kurtlardan √âdi& olmaz ise bâsûru in≠âr eder.
Ve çıbanların ve urların ke&ret üzere «urûc-ı dübeyle-i kebîrenin gelecekte √udû&una delâlet eder.
Ve …ûbânın ya¡nî demreginin ke&reti bara§-ı esvedi in≠âr eder. Ve
beha…-ı ebya∂ bara§-ı ebya∂ı in∂âr eder.
el-Fa§lu’&-¿ânî ¢avlün Külliyyün Fî-Tedbîri’l-Müsâfiri
Müsâferet eden kimseler çok nesnelerden müfâra…ar edip ayrılırlar ki
ehlinin a@herinde ve arasında sâkin iken o nesneler onun mu¡tâdı olmuş idi
ve binâen ¡aleyh ona ta¡ab ve ve§ab ve ne§ab ek&er-i √âlde i§âbet eder. Pes
müsâfire vâcib olur ki kendi umûrunu rü™yette √arî§ ola ve emrâ∂-ı ke&îre
i§âbetinden teva……î eyleye. Ve müsâfirin ta¡ahhüd eylemesi vâcib olan nesnelerin ek&eri emr-i πıdâ ve emr-i i¡yâdır.
Ve müsâfire vâcib olur ki πıdâsını ı§lâ√ eyleye ve πıdânın cevherini ceyyid ve mi…dârını …alîl eyleye tâ ki o πıdânın ha∂mı ceyyid olup fu∂ûlü ¡urû…ta müctemi¡a olmaya. Ve vâcib olur ki müsâferet §adedinde olan kimse
mümtelî iken rükûb eylemeye, zîrâ imtilâ üzere rükûb †a¡âmı fesâd eder ve
imtilâ şürb-i mâı müstelzim olmakla √âl-i rükûbda mâ-ı meşrûb ta«a∂«u∂
ve teba…bu… edip münbası† olur ve ki@@ayı i√dâ& eder ya¡nî …ırba içinde
su √areket eder gibi √areket edip üzeri köpüklenir ve eczâsı müte«al«il
olup münbası†a olur ve fesâd-ı †a¡âmdan √âdi& olan ki@@a dedikleri √âlet-i
mû≠iye @uhûr eder belki vâcib olur ki πıdâyı va…t-i nüzûle te™«îr eyleye.
Lâkin bizim ≠ikr eyleyeceğimiz sebeblerden bir sebeb ile √âl-i rükûbda
taπaddî eylemek i…ti∂â eder ise o kimse πıdâdan …adr-i …alîl telehhün407
†arî…i ile ve şürbü istid¡â etmeyecek …adar taπaddî eder. Müsâfirin seyri
gerek leylen olsun gerek nehâren olsun ≠ikr olunan √ükmlerde berâber olur.
407 “Telehhün” mâ-√a∂arı tenâvül ki efvâh-ı enâmda …ahve altı etmek ma¡nâsına
isti¡mâl olunur.
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Ve eger i¡yâsı olur ise o müsâfire vâcib olur ki i¡yâ bâbında ≠ikr olunan
tedbîrler ile i¡yâsını izâle için tedbîr eyleye.
Dem veyâ«ûd sâir a«lâ† ile mümtelî olan kimseye vâcib olur ki bedeni
mümtelî iken müsâferet eylemeye belki evvelâ bedenini ten…ıye edip ba¡dehu müsâferet eder. Ve to«mesi olan kimse dahi evvelâ acıkıp ve uyuyup
to«meyi def¡ ve √all eyledikten sonra sefer eylemek vâcib olur.
Ve müsâfire vâcib olur ki seyrinde tederrüc eyleyip zamân-ı i…âmetinde mu¡tâdı olan riyâ∂et için eylediği √areketinden √areket-i seferiyyesini …alîlen ziyâde ederek seyrini artıra, def¡aten seyrini ke&ret üzere artırmaya. Ve eger gece seyr edip seher ve uykusuzluk şiddetini mu¡ânât ve
mü…âsât etmek i…ti∂â eder ise …alîlen …alîlen sehere tedrîcle i¡tiyâd edip
def¡aten seheri irtikâb eylemeye. Ve kaçan ta«mîn ederse ki birkaç günden sonra varacak menzillerinde şarâb ve †a¡âm bulunmayıp cû¡ ve ¡a†aşları
şedîd olur, açlığa ve susuzluğa o şiddette vu…û¡dan mu…addem †a¡âm ve
şarâb ke&îr olan mev∂i¡lerde tedrîcle ülfet eyleye. Ve ke≠âlik insâna ∂arûrî
olanların sâirlerine dahi bu minvâl üzere tederrüc eylemek vâcib olur. Ve
seferde taπaddî için müheyyâ eylediği πıdâya dahi √âl-i i…âmetinde mu¡tâdı
değil ise i¡tiyâd eyleye. Ve seferde πıdâsını mi…dârı …alîl ve taπdiyesi ke&îr
olan nesneler eyleye ve bu…ûlü ve sebzeyi ve ke≠âlik mîve tenâvülünü terk
eyleye ve «ıl†-ı nîyy ü «âm tevlîd eden nesnelerin küllîsini hecr ve terk
eyleye lâkin mu¡âlece için onları tenâvülde be™s yoktur. Gelecekte bu…ûl ve
fevâkih ile mu¡âlece olunacak mev∂i¡leri biz ta√dîd ve tebyîn eyleriz.
Ve ba¡∂ı kerre müsâfir mu∂†arr olur, o müsâfiri cû¡a mü§âbereye müsta¡idd edip †a¡âma şehvetini ta…lîl eden tedbîrlere ve ≠ikr olunan mü§âbereye
ve ta…lîl-i şehvete mu¡în olur kebid-i meşviyye mi&lli nesneleri isti¡mâl.
[112a] Ve çok kerre kebidden kebâb itti«â≠ olunup lüzûcetli nesneler ile
ve erimiş şu√ûm ile ve levz ve dühn-i levz ve şa√m-ı ba…ar gibi şu√ûm ile
tenâvül olunur. Kaçan bu me≠kûrların biri tenâvül olunsa o tenâvül eden
kimse mi…dâr-ı mu¡teberi olan mü§âbere ile cû¡a mü§âbere eder.
Ve ba¡∂ılar dediler ki insân dühn-i benefşecden bir rı†l dühn içinde bir
mi…dâr şem¡i i≠âbe edip …ayrû†î408 olduktan sonra şürb eylese on gün mi…dârı †a¡âm iştihâ eylemez.
408 “¢ayrû†î” o devâ ve o merhemdir ki içine şem¡ katılır.
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Ve müsâfir †a¡âma mü§âbere için tedbîre mu∂†arr ve mu√tâc olduğu
gibi mü§âbere-i ¡a†aş tedbîrine dahi mu√tâc olur, pes o müsâfir ile ¡a†aşı
müsekkin olan edviye olmak vâcib olur ve o edviyeleri bir kitâb-ı &âli&te
bâbu’l-¡a†aşta beyân eyledik ve o devâlardan ¡ale’l-«u§û§ müsâfir yanında
ba…latu’l-√am…â bezri bulunmak lâzım olur, va…t-i √âcette o bezrden üç
dirhem mi…dârı sirke ile sa…y olunur. Ve semek ve keber ve mümella√ât
ve √alâvât gibi aπdiye-i mu¡a††ışeyi tenâvül eylemez ve ta…lîl-i kelâm eder
ve seyrini rıf… üzere eder. Ve suya sirke katıp içse mâ-ı ke&îr bulunmadığı
mev∂i¡de teskîn-i ¡a†aşta azacık su kifâyet eder.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Teva……i’l-◊arri ve »u§û§an Fi’s-Seferi ve
Tedbîri Men Yüsâfirü Fîhi
Bu fa§l √arrdan sakınmağın ve √arâretli zamânda sefer edenin tedbîrini
bildirir.
Pes eyyâm-ı §ayfta sefer eden kimseler kendilerine tedbîr eylemeseler
â«irü’l-emr o va…tte bilâ-tedbîr seferleri bedenlerinin ∂a¡fına ve …uvâlarının ta√allülüne mü™eddî olup ∂a¡fları o mertebeye bâliπ olur ki onlar
için √areket mümkin olmaz veyâ«ûd onlara ¡a†aş πalebe eder ve ba¡∂ı
kerre şems dimâπların ı∂râr eder. Binâen ¡aleyh vâcib olur ki müsâfirîn
setr-i şedîd ile başlarını setre ta√rî∂ olunup kındırılır ve yine vâcib olur
ki müsâfirîn §adrlarını dahi √ıf@ eyleyip bezr-i …a†ûnâ ve ba…latu’l-√am…â
mi&lli devâların ¡u§âreleri ile †ılâ eyleyeler. Ve ba¡∂ı kerre müsâfirler
…able’s-seyr sevî…-i şa¡îr ve şarâb-ı fevâkih ve o mi&lli nesneler tenâvülüne mu√tâc olurlar, zîrâ onlar …able’t-tenâvül rükûb edip seyre bed™
eyleseler a√şâları «âliye olmak √asebiyle ru†ûbet-i beden mübâlaπa ile
ta√allül edip bedel mâ-yete√allel bulunmamakla ∂a¡fları ziyâde olur, pes
vâcib olur ki …able’s-seyr ≠ikr olunan aπdiyeler ile taπaddî edip o πıdâ
mün√adir olunca …adar mek& eyleyip ba¡dehu rükûb eyleyeler. Zamân-ı
in√idâra …adar mek& eylemeden rükûb olunsa o †a¡âm ta«a∂«u∂ edip fâsid
ve mû≠î olur.
Ve vâcib olur ki müsâfir yanınca †arî…te dühn-i verd ve dühn-i benefşeci isti§√âb eyleyip sâ¡aten-fe-sâ†atin onları isti¡mâl eyleye hâmelerine ve
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a§lâblarına409 †ılâ etmekle. Ve √arâretli va…tte seferden ¡ârı∂ olan âfet zâile
olup o me™ûf olan kimse √âlet-i ûlâsına ¡avdet eder mâ-ı bâridde sibâ√at
edip üzmek ile lâkin a§veb olan budur ki ¡acele etmeyip bir mi…dâr §abr ve
istirâ√attan sonra tedrîcle sibâ√at eyleye.
Ve sümûmdan «avf eyleyen kimseye vâcib olur ki mun«urlarını ve
femini ya¡nî burnunun deliklerini ve ağzını ¡imâme ile bağlaya ve li&âm410
ile setr eyleye ve ¡ı§âbe ve li&âmdan √â§ıl olan meşa……ate §abr eyleye. Ve
setrden mu…addem dûπun ya¡nî yağı alınmış ekşi yoğurtun içine soğan
doğrayıp tenâvül eylesin, sümûma menfa¡ati olur ki «u§û§an ba§al dûπ
içinde mürebbâ ola veyâ«ûd ba§al dûπun içinde bir gece eğlenip mek&
eylemiş ola, pes o ba§al tenâvül olunur ve dûπu ile te√assî olunur.411 Ve
vâcib olur ki o ba§al dûπun içine va∂¡ olunmazdan mu…addem ta…†î¡i
…avî olan ba§al ola. Ve sümûmdan «avf eyleyen kimsenin koklayacak
†îbi bâdem yağı ve kabak çekirdeği yağı ola ve dühn-i …ar¡ı te√assî edip
tenâvül eylesin. Bu me≠kûrlar müteva……a¡ olan sümûmun ma∂arratını
def¡ eder.
Ve ammâ bi’l-fi¡l sümûm ∂arb eden kimseye tedbîr budur ki o kimsenin
e†râfına mâ-ı bârid sekb olunur ve yüzü dahi mâ-ı bârid ile πasl olunur ve
πıdâsı bu…ûl-i bârideden kılınır ve başına edhân-ı bâride va∂¡ olunur dühn-i
levz ve dühn-i verd ve dühn-i «ilâf gibi ve bârid ¡u§âreler dahi va∂¡ olunur
√ayy-ı ¡âlem ¡u§âresi gibi. Ve bunlardan sonra o kimse iπtisâl eder velâkin
o kimse cimâ¡dan √a≠er eyleye. Ve semek-i mâli√ o mesmûma enfa¡-ı
eşyâdan olur eger sümûm ∂arbından √âdi& olan √âlet sâkin olduktan sonra
tenâvül olunur ise ve ke≠âlik şarâb-ı memzûc tenâvülü dahi nâfi¡ olur. Ve
süt o kimseye ecved-i πıdâdan olur eger onun √ummâsı olmaz ise.
Ve kaçan sümûm ∂arb eden kimsenin √ummâsı olup lâkin o √ummâ
yevmiyye olsa ve ¡ufûniyye olmasa o kimse dûπ-ı √âmi∂i isti¡mâl eder.
Ve sümûmun ∂arbından sonra ma∂rûba ¡a†aş ¡ârı∂ olsa ma∂ma∂a ile
iktifâ ve tezciye eder, riyyi mi…dâr ve kanacak …adar su içmez. Eger kana409 “Hâmelerine ve a§lâblarına” demek başına ve tepesine ve sırtının √arezelerine
demektir.
410 Başa örtülen ni…âbdan fem üzerine olan ma√alle li&âm derler.
411 Ya¡nî dûπ içinde olan ba§al yalnız tenâvül olunur ve dûπu ile ma¡an bulamaç
tenâvülü gibi tenâvül olunur.
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cak mi…dâr su içerse o suyu içtiği ma√allde helâk olur ve vâcib olur ki ma∂ma∂a ile iktifâ eyleyeler. Eger suyu içmekten müfâra…at bulmaz ise suyu
cur¡aten-ba¡de-cur¡atin içer ya¡nî yudum yudum içer, biraz sonra bir yudum
dahi içer ve kendiden o √âlet zâil olup ve ¡a†aşının heyecânı sâkin olduktan
sonra o va…tte riyyi mi…dâr şürb eder lâkin evvel-i emrde ya¡nî mâ-ı «âli§i
şürbünden mu…addem gül yağını bir mi…dâr suya katıştırıp içse ba¡dehu
mâ-ı «âli§i içse ziyâde a§veb olur.
Ve’l-√â§ıl √arr her kimi vursa vâcib olur ki o vurulan kimsenin oturacak mev∂i¡i mev∂i¡-i bârid ola ve ayaklarını mâ-ı bârid ile πasl eyleyeler.
Eger susuzluk olur ise ona …alîlen …alîlen mâ-ı bârid sa…y oluna ve serî¡ü‘linhi∂âm olan πıdâ ile taπaddî oluna.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-Tedbîri Men Yüsâfirü Fi’l-Berdi
Berd-i şedîdde üheb ve ¡uded412 isti@hâr olunmuş iken ya¡nî mühimmât-ı
sefer müheyyâ iken sefer eylemek ziyâde «a†arlı olur fe-keyfe ki mühimmât-ı seferiyye ve berde mu…âvim olur &iyâb ve ferâvî ve sâir mühimmât
yok iken o mi&lli berd-i şedîdde sefer oluna! Lâ-ma√âle onun «a†arı cümleden ziyâde ve a¡@am ve ek&er olur.
Berd-i şedîdde sefer eden çok müsâfir vardır ki mümkin olan di&ârın ve
örtülerin cümlesi ile tede&&ür eylediler ve di&ârları onlara vi…âye olmayıp
berd ve dema… ya¡nî &ülûc ve cemed onları …atl eyledi teşennüc ve küzâza
ve cümûda ve sekteye mü™eddî olmak √asebiyle. Ve o mi&lli berdde vâ…i¡
olanların mevti afyûn ve yebrû√ şürb edenlerin mevti gibi olur. Ve eger
o berd ile ölmezler ise lâ-e…all bûlîmûs413 tesmiye olunan cû¡da mübtelâ
olurlar. O √âlette ne mi&lli tedbîr olunacağını biz mev∂i¡inde beyân eyledik ve berdin mü™eddî olduğu emrâ∂ın tedbîrini dahi beyân eyledik. Ve
onlara eşyâların ziyâde enfa¡ı ve evlâsı mesâmmâtını sedd edip ve ağzını ve
yüzünü baπteten havâ-i bârid du«ûlünden mu√âfa@a ve e†râfını bizim ≠ikr
edeceğimiz vech üzere mu√âfa@a olur.
412 “Üheb” ve “¡uded” bir ma¡nâyadır.
413 Cû¡-ı bûlîmûs ve cû¡-ı ba…arî demekle ma¡rûftur, mi¡de tekâ&üf edip keylûsunu
mecârîde nüfû≠dan ¡âyı… ve mâni¡ olur, ne …adar πıdâsı ke&îr olsa yine a¡∂âsı aç
kalır. Bu tekâ&üf ek&erî berdden √âdi& olur.
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Ve zamân-ı berdde müsâfir olan kimse menzile nüzûlünde fi’l-√âl nefsini berdden setr eylemek vâcib olmaz belki o nâzilin …ay™ı tedrîcle ve …alîlen …alîlen olmak lâzım olur ve ke≠âlik o nâzilin nâra ta…arrübde ve ı§†ılâda
¡acelesi vâcib olmaz belki onlara a√sen ve elya… nâra yaklaşmamaktır ve
eger mümkin olmaz ise âteşe tedrîcle yaklaşmak gerektir.
Ve müsâfire menâzilden irti√âl edecek va…t tedfi™eden ziyâde i√tirâz
lâzımdır, zîrâ nâra ta…arrüb ve tedfi™e ile mesâmmât √arâret √asebiyle
münfeti√a olup açılır ve berde «urûcla bâ†ına berd du«ûl edip te™&îri
ziyâde olur. Bizim tedfi™ede tedrîc vâcibdir dediğimiz o √âle ma«§û§tur
ki müsâfire berd vehn vermeye ve …uvvetini is…â† eylemeye. Ve eger o
[112b] müsâfirde «a§ır ya¡nî berd ¡amel edip …uvvetini i∂¡âf ve bedenini îhân eylese vâcib olur ki o müsâfir ¡acele edip tedeffü™ eyleye ve
edhân-ı müsa««ine ile «u§û§an tiryâ…iyyeti olan dühn-i sûsen gibi edhân
ile temerru« eyleye.
Ve berdde müsâfir olan kimse menzile câyi¡ olduğu √âlde nüzûl edip
√ârr nesne tenâvül eylese ona √ummâ gibi bir √arâret-i ¡acîbe ¡ârı∂ olur.
Ve müsâfir için biraz aπdiye vardır ki onları tenâvül ile müsâfir üzere
berdin emri sehl ve âsân olur ve onlar o aπdiyelerdir ki &ûm ve cevz ve
«ardal ve √ıltît414 gibi nesneler o aπdiyeye ke&îren mu«âli† ola. Ve ba¡∂ı
kerre o aπdiyeye ma§l dahi id«âl olunur &ûmun ve cevzin ma∂arratını def¡
edip mu†ayyeb kılsın için. Ve onlara semn dahi πıdâ-i ceyyid olur «u§û§an
ki semnin üzerine şarâb-ı §ırf şürb eyleye. Ve berdde müsâfir olan kimsenin
mi¡desi «âlî iken müsâferet eylemeğe ve √âl-i seferde aπdiye ile mümtelî
olmağa ve su bedeline şarâb içmeğe ¡alâ-…avli’l-e†ıbbâ mu√tâc olur. Ve
ba¡de’l-imtilâi ve’ş-şürbi o mütenâveller ba†nında …arâr ve tesa««un edince
…adar §abr edip ba¡dehu rükûb eder. Ve √ıltît zamân-ı berdde câmid olan
nesneleri tes«în eder «u§û§an √ıltît şarâb içinde şürb oluna, o zamân tes«îni
ziyâde olur. Bir dirhem √ıltît bir rı†l şarâbda şerbet-i tâmme olur.
Ve berd zamânında müsâferet eden kimseler için biraz mesû«ât vardır, onlar ile müsâfirînin bedeni mes√ olunsa onlara berdin te™&îri olmaz, o
mesû«ât cümlesinden olur zeyt ve zeyt mi&lli nesneler ve &ûm ya¡nî sarımsak havâ-i bâridden nâzil olanlar için bi’l-cümle eşyâların enfa¡ı olur.
414 “◊ıltît” şecer-i encudânın §amπıdır.
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el-Fa§lu’l-»âmisü Fî-◊ıf@ı’l-E†râfı ¡An ∞ararı’l-Berdi
Müsâfire evvelâ vâcib olur ki e†râfını ya¡nî elini ve ayağını delk eyleyip
ova sü«ûnet ¡ârı∂ olunca …adar ve tesa««undan sonra kokusu ve ¡ı†riyyeti
olan edhân-ı √ârre ile †ılâ eyleye, dühn-i sûsen ve dühnü’l-bân mi&lli dühnler
ile ellerini ve ayaklarını yağlayalar. Ve onlar için meysevsen le†û«-ı ceyyid
olur. Eger meysevsen bulunmaz ise zeyt ona bedel le†û« olur «u§û§an o
zeyte fülfül ve ¡â…ır…ar√â veyâ«ûd ferfiyûn veyâ«ûd √ıltît veyâ«ûd cünd-i
bîdester «al† ve va∂¡ oluna.
Ve e†râfı √âfı@ olan ∂ımâdlardan olur …ınne415 ve &ûm, zîrâ bu ∂ımâd
berdden emân olur. Ve …a†rân gibi ¡u∂vu berdden √ıf@ eder bir ∂ımâd olmaz.
Ve «uff ya¡nî mest ve destbânec ya¡nî eldiven ∂ayyi… olup el ve ayak içinde
√areket mümkin olmamak câiz olmaz onun için ki ¡u∂vun √areketi ¡u∂vdan
berdi dâfi¡ olan sebeblerin birisidir ve ¡u∂v-ı ma«nû…a berd şiddet üzere
i§âbet eder. Kaçan e†râf kâπad ile setr olunsa ve ke≠âlik şa¡r ile dahi setr
olunsa ba¡dehu üzerleri veber ya¡nî tiftik ve yün ile setr ve i√â†a olunsa bu
tedbîr ile e†râf ziyâde √ıf@ ve vi…âye olunur.
Kaçan şiddet-i berd mevcûd iken ve berdin ma∂arratını def¡ için tedbîr
dahi yok iken el ve ayak o berdden müte™e&&ir olmayıp berdin te™&îrini i√sâs
eylemese sen bil ki berd e†râfta ¡amel eylemiştir ya¡nî a¡∂ânın √issi †arî…-i
bu†lâna dâ«il olmuştur. Pes şimdiki √âlde bizim ta¡lîm üzere olduğumuz
tedbîr ile sen ¡amel ve tedbîr eyle ya¡nî kâπad ve şa¡r ve veber tedbîri ile
tedbîr eyle.
Ve kaçan berdin a¡∂âda ¡ameli o ¡u∂vun √arâret-i πarîziyyesini imâte
mertebesine bâliπ olup √arâreti ¡u∂v ölüp ve imâte olur ise ve o ¡u∂vun
√arâreti ¡u∂vun cevherinden ta√allül edegelen eczâları ta√allül edemeyip
¡u∂v ¡ufûnet §adedinde oldu ise bu §ûrette ba¡∂ı kerre …urû√ bâbında ve
«u§û§an ekkâle ve «abî&e olan …ur√alar bâbında yazılan tedâbîr ile bu bâbda
dahi tedbîr olur.
Ammâ e†râfı berd ∂arb edip ve henüz ta¡affün eylemese belki ta¡affün
†arî…inde olsa a§veb olan o †araf yalnız şelcem suyuna veyâ«ûd içinde incir
415 “¢ınne” kesr-i …âf ile ve ∂amm-ı …âf ile isti¡mâl olunur bir nev¡ nebtin §amπıdır,
ona …a§nı derler, ammâ “…ınâ” elif ile yetû¡dandır ve ikisinin nisbetleri birbirine
müşâbihtir.
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†ab« olunmuş şelcem suyuna va∂¡ olunur, ke≠âlik mâ-ı kernebe ve mâ-ı
reyâ√în ve mâ-ı şibt ve mâ-ı bâbûnec bunların küllîsine ¡u∂vu va∂¡ ceyyid
olur. Ve tere-dûπ e†râfa le†û«-ı ceyyid olur. “Tere-dûπ” içine yoğurt karışmış ba…ldır, Ni¡metullâh lüπatinde bu ma¡nâ mu§arra√tır. Mâu’ş-şî√ ve
mâ-ı nemmâm416 ve şelcem ile dahi ta∂mîd devâ-i ceyyid ü nâfi¡ olur. Ve
vâcib olur ki o kimse nâra mücânib olup yaklaşmaya. Ve o kimseye vâcib
olur ki meşy edip ricli ve †arafları ta√rîke başlaya ve o ¡u∂vu riyâ∂et ettirip
delk oluna ve sonra temrî« oluna ve bizim ≠ikr eylediklerimiz a†liye ve
ne†ûlât ile ten†îl ve †ılâ oluna.
Ve bilinsin ki e†râfı ya¡nî el ve ayak mi&lli nesneleri terk edip riyâ∂et
ettirmemek ve ta√rîk eylemeyip berde müte¡alli… ve müte¡arrı∂ kılıp
sâkine kılmak berdin te™&îri esbâbının ziyâde …uvvetli sebebinden olur.
Ve nâstan ba¡∂dır o kimseler ki bu bâbda tedbîri e†râflarını mâ-ı bâride
πams edip daldırırlar ve o πamsta menfa¡at bulurlar, ke-enne berdden
e†râfın te™e≠≠îsi o πams ile def¡ olur, nitekim câmid olan fâkihe mâ-ı bârid
il…â olunsa fâkihenin bâ†ınında olan cemed @âhirine «urûc edip @âhirde
o cemed müntesic olup örüldüğü ve mülâyim ve müstevî olduğu gibi ve
o fâkihe-i câmide nâra ta…rîb olunsa fâside olur, tenâvüle §alâ√iyyeti ve
menfa¡ati zâile olur. Ve fâkihe-i câmidenin mâ-ı bârid ile §alâ√ı ve nâr ile
fesâdının keyfiyyeti ve ne †arî… ile √â§ıl olduğunu bilmeğe †abîb mu√tâc
olmaz.
Ve ammâ e†râfın levni kümûdeti a«≠ edip bozarmağa başlasa vâcib olur
ki o †araf mişra† ile şar† oluna ve yarıla ve ondan kan akıtıla ve o yarılan ¡u∂v mâ-ı √ârr içine va∂¡ oluna dem cümûd eylemeyip seyelân-ı tâmm
olsun için ve o ¡u∂v mâ-ı √ârr içinde demin seyelânı tamâm olup bi-nefsihi
kesilince …adar terk olunur, zîrâ kesilmezden mu…addem mâ-ı √ârrdan i«râc
olunsa mev∂i¡-i şar†ta dem câmid olup seyelâna mâni¡ olur. Ve seyelân
tamâm olup mâ-ı √ârrdan i«râc olunduktan sonra †în-i Ermenî ile ve «all-i
memzûcla mev∂i¡-i şar† †ılâ olunur ve o †ılâ ¡u∂vu fesâddan men¡ eder.
Ve …a†rân ile †ılânın evvelen ve â«iren menfa¡ati olur ya¡nî berdin te™&îrinden evvel †ılâ olunsa berdi te™&îrden men¡ eder ve berdin e†râfta te™&îrinden sonra †ılâ olunsa berdin e≠âsını ref¡ ve i«râc eder.
416 “Nemmâm” marsamadır.
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Ve kaçan berdden müte™e&&ir olan †arafların levni kümûdeti tecâvüz edip
o levn esved ve a«∂ar olsa ve idrâk edip erişse ve ta¡affün @âhir olsa o ¡u∂v-ı
fâsidi ¡ale’l-¡acele is…â†tan πayri â«er tedbîre iştiπâl olunmaz. Ve bu bâbda
¡aceleten o ¡u∂v is…â† olunmayıp teva……uf ve te™«îr olunsa civârında olan
¡u∂v-ı §a√î√a dahi o ta¡affün sirâyet eder belki ¡ufûnet yürüyüp bi’l-cümle
bedeni müstev¡ib olur, pes bizim dediğimiz is…â†-ı ¡u∂v onun için vâcib olur.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-◊ıf@ı Levni’l-Vechi Fi’s-Seferi
Vâcib olur ki müsâferet eden kimse yüzüne lüzûcetli ve πıreviyyetli olan
bezr-i …a†ûnâ ve ferfa« lu¡âbları gibi nesneler ile ve suda √all olan ke&îrâ ve
yine suda ma√lûl olan §amπ gibi ve yumurta beyâ∂ı ve suda nu…û¡ olunan
ka¡k ve semîd gibi nesneler ile †ılâ eyleye ve o …ur§ ile yüzünü †ılâ eyleye
ki o …ur§ …ayrû†î §ıfatı üzere ola. O …ayrû†î ¢ânûn’da beyân olunmamıştır
lâkin Semer…andî beyân edip der ki şem¡ ve dühn-i verd ile şa√m-ı decâc ve
da…î…-ı √ımma§ cem¡ olunup …ayrû†î itti«â≠ olunur ve veche †ılâ olunur ve
bu tedbîr vechin levnini berd taπayyür etmezden mu…addem olan tedbîr idi.
Ammâ müsâfiri rî√ veyâ«ûd şems ∂arb edip vech müte™e&&ir olsa onun
mu¡âlecesini sen zînette olan kelâmımızdan †aleb eyle. Zînette me≠kûr olan
bunlardır: Vech beyâ∂-ı bey∂ ile yâ«ûd §amπ ile yâ«ûd [113a] mûm-ı rûπan
ile yâ«ûd suda men…û† celâle-i semîdin mu§affâsıyla bir mi&li beyâ∂-ı bey∂e
ma«lû† olduğu √âlde †ılâ olunup yüzüne mes√ olunur.417
el-Fa§lu’s-Sâbi¡u Fî-Teva……i’l-Müsâfiri
Ma∂arrate’l-Miyâhı’l-Mu«telifeti
Müsâfiri miyâh-ı mu«telife emrâ∂da î…â¡ı aπdiye-i mu«telifenin emrâ∂da
î…â¡ından ek&er olur, pes vâcib olur ki ona dahi mürâ¡ât olunup emr-i mâda
tedârük oluna. Ve cümle-i tedârükten birisi suyu süzüp ve tervî… edip reşşâ√
417 Bu ma…âmda üç türlü nüs«a vardır: Biri ــ و ــ
 و ــ صBu nüs«a tercümede
me≠kûrdur. Ve biri dahi
 و صªâhir olan bunun ma¡nâsı ûlâya …arîbdir.
Ve üçüncü nüsha
 وdır. ¢arî†an [
] bir √akîmin ismidir, zînet bâbında ¢ânûn o va§fı beyân edip der ki ـ ا ـ د א ـ ا ا א ـ ا אزر ـ ن כ ـ ا ـ زاج
א ـ כא ـ ق و ـ ـ ر א ـ و ـ ـ
ـ
ـ ز ـ ا ـ ورق ا ـ
ز ــאر ـ ادة ا
ـ ا ــכ
ا ـ
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ve neşşâf toprak bardaktan ke&ret ile istirşâ√ ve sızdırmak ile olur ve bizim
mu…addemâ ≠ikr eylediğimiz †ab«la olur onun için ki †ab« suyu ta§fiye eder
ve §ırf sunun cevherinden mu«âli†ini far… edip ayırır.
Ve mâ-ı §ırfı mu«âli†inden tefrî… menfa¡atinde mâı ta…†îr ve ta§¡îd bi‘lcümle me≠kûrlardan ek&er olur.
Ve suyu tervî…in bir †arî…i dahi vardır ki ≠ikr olunan †arî…lerin küllîsinden ceyyid bir nev¡ tervî… olur, o †arî… budur ki iki inâ™ ya¡nî iki @arf biri
biri yanına va∂¡ olunup biri su ile doldurulur ve biri boş ve «âlî kılınır ve
bir fetîle a«≠ olunup o fetîlenin bir †arafı dolu olan @arfa ve †araf-ı â«eri «âlî
@arfa va∂¡ olunur, o «âlî olan @arfa fetîleden tereşşu√ eden ve sızan su
ziyâde mürevva… olur «u§û§an ki bu vech ile ta§fiye ve tervî… mükerrer ola.
Ve ke≠âlik mâ-ı mürr ya¡nî acı su ve mâ-ı redî †ab« olunup içine kaynar
iken bir mi…dâr †în-i √urr ya¡nî çamur ve kübbât-ı §ûf ya¡nî yünden kübbeler
ya¡nî müctemi¡ olan …ı†¡alar il…â olunup ba¡dehu o §ûf ¡a§r olunmakla tervî…
olunur. Ve bu mâ-ı mürevva…, fetîle ile tervî… ve ta§fiye olan sudan dahi ceyyid olur. Ve ke≠âlik suda keyfiyyet-i rediyye olmayıp şemste mu√teri… olan
†în-i √urru il…â ile ve ba¡dehu ta§fiye ve tervî… ile su ma√∂ ve «âli§ olup sunun
fesâdı zâil olur. Ve ke≠âlik suyu şarâbla şürb etmek dahi sunun fesâdını izâle
eder eger o sunun fesâdı onun mecârîde nüfû≠unun …ılleti √asebiyle olur ise.
Ve su ¡azîzü’l-vücûd olan emkinede suyu sirke ile «al† edip içmek vâcib
olur «u§û§an eyyâm-ı §ayfta vücûbu müte™ekkid olur, zîrâ mi…dâr-ı …alîl mâ
«all ile şürb olunsa mâ-ı ke&îri şürbden iπnâ eder.
Ve vâcib olur ki mâ-ı mâli√ «all ile veyâ«ûd sikencebîn ile şürb oluna
eger şürbü i…ti∂â eder ise. Ve o mâ-ı mâli√e «arnûb ve √abbu‘l-âs ve zu¡rûr
dahi il…â olunmak vâcib olur.
Ve şebbî olup ¡afı§ olan su içildikte üzerine †abî¡atı telyîn eden nesnelerden birini tenâvül eylemek dahi vâcib olur ve o suyun üzerine e†ıbbâ
…avlince şarâb içmeğin menfa¡ati olur.
Ve mâ-ı mürr içildikte üzerine düsûmât ve √alâvât cüllâbla mezc olunup isti¡mâl olunur. Ve mâ-ı mürr ve mâ-ı mürr mi&lli suları içmezden
mu…addem mâ-ı √ımma§ ya¡nî no«ûd suyu içmek mâ-ı mürrün ve em&âlinin ma∂arratını def¡ eder, ke≠âlik √ımma§ın kendisini yemek dahi o suların
ma∂arratlarını def¡ eder.
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Ücümî418 olup râkid ve …âim su ki ona ¡ufûnet i§âbet etmiş ola, aπdiye-i
√ârre üzerine o suyu içmek câiz olmaz. Ve o su içildikten sonra vâcib olur
ki üzerine …âbı∂ ve bârid olan fâkihe ve …âbı∂ ve bârid olan bu…ûl tenâvül
oluna, sefercel ve tuffâ√ ve rîbâs tenâvül oluna.
Ve πalî@ ve kedir olan sular üzerine &ûm tenâvül olunur ve şebb-i Yemânî
o mi&lli suyu ta§fiye eder. Ve mu«telif suların fesâdını ba§al def¡ eder. Ve
ba§al ya¡nî soğan mâ-ı mu«telif içenlere tiryâ… olur «u§û§an ki soğan sirke
ile tenâvül oluna. Ve sarımsak dahi soğan gibidir. Ve bu ≠ikr olunan tedbîrler miyâh-ı mu«telifeye edviye-i √ârre ile tedbîr idi. Ammâ mâ-ı bârid ile
tedbîr marul tenâvülü ile olan tedbîridir.
Ve miyâh-ı mu«telife şürbü √asebiyle &a…îl olan kimselere devâ-i ceyyid
olur o tedbîr ki müsâfir va†anından «urûc eyledikte va†anında içtiği sudan
ma†heresini doldurup menzil-i evvele götüre ve o menzilde içeceği suyu o
su ile mezc edip karıştıra ve menzil-i evvelden menzil-i &âniye dahi bir ma†here su getirip menzil-i evvelin suyuyla menzil-i &ânînin suyunu ve menzil-i &ânînin suyuyla menzil-i &âli&in suyunu ve hâke≠â her evvelki konağın suyuyla ikinci konağın suyunu seferi nihâyet bulunca bu minvâl üzere
mezc eyleye. Ke≠âlik beldesinin †îninden müsâferet murâd eden kimse bir
mi…dâr †în istı§√âb edip ona †ârî olan sulara ya¡nî yolda içeceği suya bir
mi…dâr o †înden il…â eyleyip o suyu ba¡de’t-ta√rîk ve’l-«a∂«a∂a ta§fiye
olunca …adar terk eyleyip ba¡dehu şürb eylese o dahi miyâh-ı mu«telifenin
ma∂arratını def¡de tedbîr-i ceyyid olur.
Ve vâcib olur ki suyu …uddâmı mu√â≠îsinde ya¡nî önünden ve na@ar ederek içe, πala† √asebiyle ¡ala… ya¡nî sülük dedikleri kurt boğazına yapışmasın
ve mecrâ-yı mâda nâbit olup münkesir olan a«lâ†-ı rediyyeyi izdirâd ve ibtilâ¡
eylemesin için. Ve rubûb-ı √âmi∂a isti§√âb edip içeceği miyâh-ı mu«telifeye
o rubûbu mezc eylemek müsâfire miyâhı ı§lâ√ için tedbîr-i ceyyid olur.

418 “Mâ-ı ücümî” kamışlıkta birikinti su.
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el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Tedbîri Râkibi’l-Ba√ri
Râkib-i ba√re ¡ârı∂ olur ki ba√r onunla telâ¡ub eder ve ona binâen râkib-i
ba√re düvâr ve πa&eyân ve …ay™ hâyice olur. Ve bu √âletler evâil-i eyyâm-ı
rükûbda olur ve sonra o √âletler hâdiye ve sâkine olur. Ve o kimseye vâcib
olur ki πa&eyân ve …ay™ı def¡ için onları √abse il√â√ ve ibrâm eylemeye
belki √âli üzere …ay™ edince …adar terk eyleye. Ve eger …ay™ ifrâ† üzere
olur ise o zamân …ay™ını √abs eyleye. Ammâ …ay™ ve πa&eyân ¡ârı∂ olmazdan mu…addem tedbîr edip …ay™ın ¡adem-i ¡urû∂una müsta¡idd olmak câiz
olur ve o tedbîrde be™s yoktur ve o tedbîr fevâkihten sefercel ve tuffâ√ ve
rummân tenâvülü olur. Ve kerefs bezri şürb olunsa πa&eyânın heyecânını
men¡ eder ve o bezri πa&eyânın heyecânından sonra isti¡mâl o hâyice olan
πa&eyânı teskîn eder. Efsentîn ya¡nî pelin dedikleri nebât dahi bezr-i kerefs
√ükmünde olur. Ve …ay™ ve πa&eyânı men¡ eden nesnelerden olur fem-i
mi¡deyi mu…avviye olup bu«ârı re™se irtifâ¡dan men¡ eden √umû∂ât mercimek ile sirke ve koruk ve …alîl fûdenec ve √âşâ gibi nesneler veyâ«ûd o
«ubz ki şarâb-ı rey√ânîde veyâ«ûd mâ-ı bâridde &erîd olmuş ola. Ve yalnız
√âşâ [ya¡nî kekik] dedikleri nebât dahi πa&eyânı men¡ eder. Ve vâcib olur
ki πa&eyânı hâyice olan kimsenin enfi ve mun«urlarının dâ«illeri isfîdâcla
mes√ oluna.
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el-FENNÜ’R-RÂBİ¡U FÎ-TA~NÎFİ VÜCÛHİ’LMU¡ÂLECÂTI Bİ-◊ASEBİ’L-EMRÂ∞I’L-KÜLLİYYETİ
VE HÜVE E◊ADUN VE ¿ELÂ¿ÛNE FA~LEN
el-Fa§lu’l-Evvelü ¢avlün Külliyyün Fi’l-İlâcı
Biz deriz ki ¡ilâc emri üç nesne ile tamâm olur:
Evvelkisi tedbîr ve taπdiye olur.
İkincisi isti¡mâl-i edviye olur.
Üçüncüsü i¡mâl-i yed ya¡nî eli isti¡mâl olur.
Ve biz tedbîr ile murâd eyleriz sitte-i ∂arûriyye olan esbâb-ı ma¡dûdede
ve me≠kûrede ta§arrufu. Ve ¡âdât ve aπdiyede câriye olan esbâb esbâb-ı sitte-i ∂arûriyye cümlesinden olur. Ve tedbîrin min-ciheti’l-keyfiyyet a√kâmı
edviyenin a√kâmına münâsb olur lâkin sitte-i ∂arûriyyede ta§arruftan ¡ibâret
olan tedbîrin beyninden πıdâ a√kâmından biraz √ükmler vardır ki o √ükmler πıdânın kemmiyyetine ma«§û§ olur, zîrâ ba¡∂ı kerre müteπaddî πıdâdan
külliyyen men¡ olunur ve ba¡∂ı kerre dahi müteπaddînin πıdâsı ta…lîl olunur
ve ba¡∂ı [113b] kerre dahi …ıdâ kemmen ta¡dîl olunur ve ba¡∂ı kerre dahi
πıdâ i¡tidâlden ziyâde kılınır ve πıdânın bu √ükmleri kemme ma«§û§ olur.
Ammâ πıdâ o zamân külliyyen men¡ olunur ki o zamânda †abîb †abî¡atın
a«lâ†ı in∂âca şuπlünü murâd eyleye.
Ve πıdâ o va…t ta…lîl olunur ki †abîb †abî¡atın hem a«lâ†ı in∂âca şuπlünü
ve hem …uvvetin √ıf@ını murâd eyleye, zîrâ πıdâ-i …alîlde nefs-i πıdâ ile
…uvvetin cenbesine ve †araf ve nâ√iyesine mürâ¡ât olunur ve o πıdânın
…ılleti ile mâddenin cenbesine mürâ¡ât olunur, zîrâ πıdâ ke&îr old[ukd]a
†abî¡at bi-külliyyetihâ o πıdâ-i ke&îri ha∂ma meşπûl olup a«lâ†ı in∂âcdan
≠ühûl eder, ammâ πıdâ …alîl oldukta †abî¡at ba¡∂an πıdâyı ha∂ma ve ba¡∂an
a«lâ†ı in∂âca iştiπâl edip iki cânibe dahi ri¡âyet mevcûde olur.
Ve dâimâ e†ıbbâ …uvvet ile mara∂ın mebde™ ve menşe™i olan «ıl†-ı
«âmdan hangisi ehemm ise o ehemm olana ri¡âyet eder. Eger …uvvet cidden
∂a¡îfe olur ise …uvvete ri¡âyet ehemm olur ve eger †abî¡at cidden …aviyye
olur ise mara∂ cânibine ri¡âyet ehemm olur.419
419 ¢uvvet ehemm olur ise πıdâ ziyâde kılınır, mara∂ ehemm olur ise πıdâ ta…lîl
olunur.
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Ve ta…lîl-i πıdâ iki vech ile olur, biri kemmiyyetin …ılleti ve â«eri keyfiyyetin …ılleti ile olur ve ba¡∂ı kerre bu iki vech cem¡ olunup ta…lîl-i πıdâ
üç vech üzere kılınır.420
Ve πıdânın kemmiyyeti ve keyfiyyeti cihetlerinden …ıllet ve ke&rette
far…ı budur ki bu…ûl ve fevâkih mi&lli aπdiyenin her ne mi…dâr kemmiyyeti
ziyâde dahi olur ise πıdâiyyeti ve keymûsu …alîl olur ve o mi&lli aπdiyeden
mütenâvel-i ke&îr kemmen ke&îr ve keyfen …alîl olur ve bey∂ ve düyûk-i
«a§§iyye421 mi&lli aπdiyenin kemmiyyeti ve mi…dârı ta…lîl olunsa yine
πıdâiyyeti ke&îre olur. Ve biz ba¡∂ı kerre mütenâvel olan πıdânın keyfiyyetini ta…lîl ve kemmiyyetini ziyâde eylemeğe mu√tâc oluruz ve bu veche
i√tiyâc o va…t olur ki †a¡âma şehvet πâlibe olur ve damarlarda «âm ve niyye
a«lâ† olur ve biz murâd ederiz ki πıdâyı kemmen ik&âr etmekle mümteli™e
edip şehvet-i †a¡âmı teskîn edeyüz ve ta…lîl-i keyfiyyet ile ya¡nî o πıdâ-i
ke&îrü’l-mi…dârdan √âdi& olan a«lâ†ın …ılleti ile ¡urû…a vârid olan mevâddı
ta…lîl edeyüz √attâ …uvvet-i ¡urû…ta olan evvelâ mevcûd olan πıdâyı in∂âc
eyleye ve †abî¡atın müceddeden damarlara vârid olan πıdâyı in∂âc ve ha∂ma
iştiπâli †a¡âm-ı «âm-ı evveli in∂âca mâni¡ ve müzâ√im olmaya. Ve bundan
mâ-¡adâ πıdâ-i mütenâvelin mi…dârını tek&îr ve keyfiyyetini ta…lîl için â«er
πara∂lar dahi vardır. Ve biz gâhîce πıdânın mi…dârını ta…lîl ve keyfiyyetini tek&îre mu√tâc oluruz o zamânda ki mi¡deye mü™ekkele olan …uvvet ve
†abî¡at ke&îrü’l-mi…dâr aπdiye-i mütemâveleyi ha∂ma müzâvele ve ¡amelden ∂a¡îfe ve a¡∂â mevâdd-ı ke&îreye mu√tâc olur.
Ve biz emrâ∂-ı √âddeye mu¡âlece eylediğimiz va…tte sâir emrâ∂ mu¡âlecesinde i√tiyâcımızdan ziyâde ve ek&er ta…lîl-i πıdâya mu√tâc oluruz,
ammâ emrâ∂-ı müzmineye dahi mu¡âlecede biz ta…lîl-i πıdâya mu√tâc
oluruz lâkin emrâ∂-ı müzmine mu¡âlecesinde ta…lîl-i πıdâya i√tiyâcımız
emrâ∂-ı √âdde mu¡âlecesinde olan i√tiyâcımızdan dûn ve no…§ân olur,
zîrâ emrâ∂-ı müzminede bizim …uvveti mu√âfa@aya ¡inâyetimiz ek&erdir
onun için ki biz biliriz ki emrâ∂-ı müzminenin bu√rânının zamânı ba¡îd
420 Ba¡∂ı hem kemmen ve hem keyfen ta…lîl olunur.
421 [Arapça metinde ibare √abbu’l-bân yani moringa tohumu anlamına gelen ve
Türkçede “horoz testisleri” şeklinde çevirilen “«u§a’d-düyûk”tur. Tokad bu ibareyi tercümede sehven “düyûk-i «a§§iyye” şeklinde imla etmiş görünüyor!]
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ve emrâ∂ının müntehâsı dahi ba¡îd olur, πıdâ ik&âr olunmasa …uvvet &âbite
olup va…t-i bu√râna varınca …adar bedeni tedbîre vefâ eylemez, ke≠âlik
†ûl-i müddette in∂âc olunacak mevâddı in∂âca dahi vefâ eylemez. Ammâ
emrâ∂-ı √âddenin va…t-i bu√rânı …arîb olmakla biz recâ ederiz ki o emrâ∂ın
zamân-ı intihâsından mu…addem …uvvete «aver ve ∂a¡f gelmez ve ta…lîl-i
πıdâ ona ke&îren mu∂ırr olmaz. Ve eger …uvvete ∂a¡f gelmesinden «avf olunur ise ta…lîl-i πıdâda mübâlaπa olunmaz. Ve o emrâ∂-ı √âddede kaçan kim
mara∂ mubtedâsına ve evvel-i √udû&una …arîb ola ve o mara∂ın ¡ara∂ları
dahi ziyâde sâkin ola o emrâ∂ §â√iblerini biz …uvveti ta…viye eden πıdâlar
ile taπdiye eyleriz. Ve kaçan kim mara∂ tezeyyüdü a«≠ edip ke≠âlik a¡râ∂
dahi tezeyyüdü a«≠ eylese mara∂ın zamân-ı ibtidâsında taπaddî eylediği
πıdâlara i¡timâd olunup ve …uvvetten va…t-i cihâd u bu√rânda ¡amelinin
«iffeti …a§d olunup taπdiyesi ta…lîl olunur ve zamân-ı intihâda tedbîri cidden tel†îf olunur. Ve kaçan kim mara∂ ziyâde √iddetli ve zamân-ı bu√rânı
…arîb olsa eşedd-i tel†îf ile tedbîrini tel†îf eyleriz meger ki biraz esbâb ¡ârı∂a
ola ki πıdâyı tel†îften men¡ eyleye ve o esbâbı biz kitâb-ı cüz™iyyede beyân
eyleriz.
Ve πıdâ için mâ-yuπaddâ bihi i¡tibârı ile iki fa§l-ı â«erler vardır ya¡nî
πıdâ ≠ikr olunan iki …ısm üzere olur: ¢ısm-ı evvel πıdâdır ki onun mecârîde
nüfû≠u serî¡ olur, onun mi&âli «amrdır. Ve …ısm-ı &ânî nüfû≠u eb†a™ olan
πıdâdır, şivânın ve …alâyânın nüfû≠u eb†a™ olduğu gibi.
Ke≠âlik πıdâdan √âdi& olan a«lâ† …ıvâmı √asebiyle dahi iki …ısm
üzere olur, nitekim «anâzîr ve ¡acâcîl lu√ûmundan tevellüd eden πıdâ
&e«inü’l-…ıvâm olup istimsâk eder ve seyelânı ∂a¡îf olur, ammâ şarâbın ve
tînin demleri ra…î… ya¡nî onlardan tevellüd eden demin ri……ati olur ve ta√allülü serî¡ olur
Ve πıdâ-i serî¡e biz o va…tte mu√tâc oluruz ki …uvvet-i √ayvâniyye sâ…ı†a
ola ve biz o …uvvet-i sâ…ı†anın tedârük ve in¡âşını murâd eyleyeyüz ve
…uvvet dahi ba†î™ü‘l-ha∂m olan πıdânın eb¡ad-ı ezmânda ha∂mına vefâ eylemeye.
Ve ba†î™ü’l-ha∂m πıdâ tenâvülünden sonra ve …able’l-ha∂m πıdâ-i serî¡
tenâvülünden teva……î ve ictinâb eyleriz onun için ki serî¡ü’l-ha∂m olan
πıdâ-i müte™e««ir mu…addem mütenâvel-i πıdâ-i ba†î™den evvel ha∂m olup
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me™âli bizim mu…addem ≠ikr eylediğimiz √âlete §âir ve râci¡ olmak «avf
olunur.
Ve biz πıdâ-i πalî@den dahi teva……î ve ictinâb eyleriz süded √udû&undan
«avf ve itti…â eylediğimiz zamân velâkin biz taπdiyesi …aviyye ve ha∂mı
ba†î™ olan πıdâyı i«tiyâr eyleriz o kimse için ki onları ta…viye ve riyâ∂ât-ı
…aviyye için tehyi™e ve müsta¡idd kılmak murâd eyleriz.
Ve biz πıdâ-i sa«îfi murâd eyleriz o kimseler için ki onların mesâmmâtı
ednâ sebeb ile ve serî¡an mütekâ&ife olur.
Ammâ devâ ile mu¡âlece için üç türlü …ânûn vardır:
¢ânûn-ı evvel edviyenin keyfiyyât-ı erba¡asından ba¡∂ılarını i«tiyârdır
ya¡nî √ârr ve bârid ve yâbis ve ra†bdan birini i«tiyârdır.
¢ânûn-ı &ânî edviyenin kemmiyyetini i«tiyârdır. Ve bu …ânûn-ı &ânî
…ısmet-i &âniye ile iki …ısma mün…asım olur: ¢ısm-ı evvel devânın veznini
ta…dîr olur, …ısm-ı &ânî keyfiyyetinin derecesini ta…dîr olur, zîrâ her keyfiyyetin derece-i ûlâda veyâ«ûd derece-i &âniyede olduğunu beyân olur. Ve
nefs-i keyfiyyet her ne mi…dâr …ânûn-ı evvel ise lâkin derecelerini ta…dîr
…ânûn-ı &ânî …ısmlarından olur.
Ve …ânûn-ı &âli& edviyenin ev…âtını tertîb olur.
Ammâ edviyenin ¡ale’l-ı†lâ… keyfiyyetini i«tiyâra teheddî ve vu§ûl ancak
mara∂ın nev¡ine vu…ûf ile olur onun için ki mara∂ın keyfiyyeti bilindikte
bi-√asebi’l-keyfiyyet o mara∂a mü∂âdde olan edviyeler i«tiyâr olunur, zîrâ
emrâ∂ a∂dâdları ile mu¡âlece olunur ve §ı√√at müşâkili ve muvâfı…ı ile
mu√âfa@a olunur.
Ammâ ≠ikr olunan iki vech üzere edviyenin kemmiyyetini ta…dîr ya¡nî
nefs-i edviyenin veznini ve keyfiyyetinin derecelerini ta…dîr √ads-i §ınâ¡î
†arî…iyle ma¡lûm olur ya¡nî ¡u∂vun †abî¡atı ve mara∂ın mi…dârı √ads olunup
ve edviyeye mülâyim olan nesneler ya¡nî marî∂in cinsi ve sinni ve ¡âdeti ve
fa§lı ve beledi ve §ınâ¡ati ve …uvveti ve se√anesi bilinmekle olur.
Ve ¡u∂vun †abî¡atını bilmek dört emri bilmek ile olur, o emrler ¡u∂vun
mizâcı ve «il…ati ve va∂¡ı ve …uvvetidir.
Ammâ mizâc-ı ¡u∂vun beyânı budur ki kaçan ¡u∂vun †abî¡î mizâcı
bilinse ve ke≠âlik ¡u∂vun mizâc-ı mara∂îsi bilinse √ads ile ma¡lûm [114a]
olur ki mizâc-ı mara∂înin mizâc-ı †abî¡îden bu¡du kaç derece olur ve o
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¡u∂va vârid olan edviye ona göre ta…dîr olunur. Ve bunun mi&âli budur
ki mizâc-ı §ı√√î bârid olup ve mara∂ın mizâcı √ârr olsa o mizâc-ı mara∂î
mizâc-ı §a√î√ten ke&îren ba¡îd olur, pes bu vechle olan mara∂ın mu¡âlecesinde tebrîd-i ke&îre √âcet mess eder, ammâ §ı√√î ve mara∂î olan mizâcların her birisi mizâc-ı √ârr olsa o mara∂ın mu¡âlecesi emrinde ve şânında
tebrîd-i yesîr kifâyet eder.
Ammâ ¡u∂vun «il…atini bilmek bizim emrâ∂-ı «il…atte «il…atin
ma¡ânî-i müte¡addidesini beyânımızdan ma¡lûm olur ve o mübeyyeni sen
te≠ekkür ve te™emmül eyle. Ve ma¡lûm buyurula ki a¡∂âların ba¡∂ılarının
«il…at-i a§liyyesinde menâfi≠i sehl olur ve onun dâ«ilinde veyâ«ûd «âricinde bir mev∂i¡-i «âlî bulunur ve o mev∂i¡de müctemi¡ olan fa∂l mu¡tedil
ve la†îf edviye isti¡mâli ile i«râc olunur. Ve a¡∂âların ba¡∂ı â«erlerinde bu
√âl bulunmaz ya¡nî sehlü‘l-menâfi≠ olmaz ve onda ≠ikr olunan mev∂i¡-i
«âlî bulunmaz ve o mi&lli a¡∂âların fu∂ûlünü def¡de edviye-i …aviyyeye
mu√tâc olur[uz.] Ve ke≠âlik a¡∂ânın ba¡∂ısı müte«al«il ve ba¡∂ı â«erleri
mütekâ&if olup müte«al«ile devâ-i la†îf kifâyet eder ve ke&îf ¡u∂v fa∂lasını
def¡de devâ-i …avîye mu√tâc olur.
Ve devâ-i …avîye √âceti ziyâde olan ¡u∂vlar o ¡u∂vlardır ki onlar için iki
†araftan nâfi≠ tecvîf olmaz ve bir †araftan dahi nâfi≠ tecvîf olmaz ve ≠ikr
olunan fe∂â dahi olmaz. Ve bundan sonra edviye-i …aviyyeye √âceti ziyâde
olan ¡u∂v tecvîfi cânib-i vâ√idden olan ¡u∂vdur. Ve bundan sonra devâ-i
…avîye mu√tâc olan ¡u∂v «âricen ve dâ«ilen fe∂âsı ve mev∂i¡-i «âlîsi olan
¡u∂vdur eger o ¡u∂v mülezziz ya¡nî eczâları πayr-i müte«al«il ve ke&îf olur
ise. Ve bundan sonra devâ-i …avîye mu√tâc olan ¡u∂v fe∂âsı iki †araftan
olup riye gibi müte«al«il olandır.
Ve ¡u∂vun †abî¡atı o ¡u∂vun va∂¡ından bilindiğinin beyânı budur ki
emrâ∂-ı va∂¡da senin bildiğin vech üzere va∂¡ yâ mev∂i¡ veyâ«ûd müşâreket i…ti∂â eder. Müşârekete ¡ilm √asebiyle olan va∂¡dan intifâ¡a ziyâde
ma«§û§ olur mevâddı devâ ile ce≠bde cihet-i ce≠bi senin i«tiyâr eylemen.
Bunun mi&âli mevâdd-ı mû≠iyye √adebe-i kebidde olur ise o marî∂e müdirr
devâlar sa…y edip bevl ile istifrâπ ettirirsin, zîrâ sen bilirsin ki √adebe-i
kebid ile mecârî-i bevlde va∂¡-ı şirket olur ve berâz †arî…inde √adebeye o
müşâreket bulunmaz, pes √adebenin mevâddını müşârekete ce≠b âsân olur.
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Ve emr-i mu¡âlecede †arî…-i eshele sülûk vâcib olur. Ve eger mevâdd
kebidin ta…¡îrinde olur ise o mevâddı müshil devâlar ile ishâl ve †arî…-i
berâzdan i«râc edersin, zîrâ kebidin mu…a¡¡arı mecârî-i berâz olan em¡âya
müşârik olur, mevâddı ondan istifrâπ eshel olur.
Ammâ a¡∂ânın va∂¡ı √asebiyle olan intifâ¡lardan mev∂i¡ i¡tibârıyla
olan intifâ¡ın beyânı budur ki mev∂i¡e ¡ilm √asebiyle olan intifâ¡ üç vech
üzere olur:
Vech-i evvel o ¡u∂vun …urb ve bu¡du √asebiyle olur. Eger o ¡u∂v mi¡de
gibi …arîb olur ise mütenâvel edviye-i mu¡tedile kebidden …able-zevâli’l-keyfiyyet mi¡deye vâ§ıl olup fi¡lini işler ve ¡amelini icrâ eder ve ¡u∂v-ı
me™ûf riye gibi ba¡îd olur ise kebidde †ab« olup keyfiyyet-i kâminesi @âhir
olan edviye-i mu¡tedilenin o ¡u∂v-ı ba¡îde vu§ûlü …uvveti ve keyfiyyeti
zâile olduktan sonra olur ve onun te™&îri olmaz ve o mi&lli mev∂i¡ edviye-i
…aviyyeye mu√tâc olur. Ve …arîb olan ¡u∂vun edviyesinin …uvveti mara∂ın
…uvveti √asebiyle olur, †arî…-i vu§ûlü √asebiyle …uvvete i√tiyâcı olmaz.
Ammâ kebid ile ¡u∂v-ı me™ûf arasında bûn ve bu¡d olup uzaklık olur ise o
¡u∂vun edviyesinin …uvveti mara∂ın …uvvetine mu…âvim ve mu¡ârı∂ olacak
…adar olduğundan mâ-¡adâ †arî… √asebiyle dahi …uvvet-i πâi§aya mu√tâc
olur. Ve bu mi&lli ba¡îd olan mev∂i¡in edviyesinin …uvveti …adr-i √âcetten
ziyâde olur ve o edviye ziyâde …uvvet ile πâi§a olur ve mu√tâcun ileyh
[olan] …uvveti o mev∂i¡-i ba¡îde ulaştırır, ¡ır…u’n-nesâ™ mi&llilerin ∂ımâdlarının √âli bu minvâl üzere olur.
Ve min-ciheti’l-va∂¡ olan intifâ¡lardan mev∂i¡e ¡ilm √asebiyle olan
intifâ¡ın üç vechinden ikinci vech budur ki ¡u∂v-ı me™ûfa nâfi¡ olan edviyenin o ¡u∂va keyfiyyeti bâ…ıye iken vu§ûlü ne gûne edviye mu«âla†asıyla
serî¡ olur onları ta¡arrüf ile intifâ¡ olur. Me&elâ a¡∂â-i bevlde olan emrâ∂ın
devâsına müdirrât «al† olunur ve edviye-i …albiyyeye za¡ferân «al† olunur.
Ve ≠ikr olunan vücûh-ı &elâ&eden üçüncü vech budur ki ¡u∂v-ı marî∂a
devânın î§âli hangi †arî…ten olmak enseb ve enfa¡ olduğunu ta¡arrüf edip
bilmek ile olan intifâ¡ olur. Me&elâ ta¡arrüf edip bilsek ki em¡âda olan
…ur√a esfelde olan bağarsıklarda olur, biz o …ur√aya devâyı √u…ne ile î§âl
edip ulaştırırız ve …ur√a ¡ulyâda olan bağarsıklarda olduğunu √ads eylesek
devâyı …ur√aya şürble î§âl ederiz.
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Ve va∂¡a ¡ilm ile olan intifâ¡ın bir â«er …ısmı dahi vardır ki iki …ısmın
ictimâ¡ından √â§ıl olur ya¡nî hem müşârekete ¡ilm ve hem mev∂i¡e ¡ilm ile.
Bu iki ¡ilmin mecmû¡uyla intifâ¡ olunur. Ve bu vechle intifâ¡ iki mev…i¡de
olur, biri o ¡u∂v-ı me™ûfta olur ki onun mâddesi bi-tamâmihâ mun§abbe
olmuştur ve biri dahi o ¡u∂v-ı me™ûfta olur ki onun mâddesi henüz in§ıbâb
üzere olur ve in§ıbâbı nihâyete erişip tamâm olmamıştır.
İn§ıbâb tamâm olmayan âfette biz mâddeyi ¡u∂v-ı me™ûftan ¡u∂v-ı â«ere
dört şar†a mürâ¡ât ile ce≠b eyleriz:
O dört şar†tan şar†-ı evvel budur ki mâddenin ma√all-i evveli ile o mâdde
kendiye ce≠b olunacak ¡u∂v arasında cihet √asebiyle mu«âlefet ola, me&elâ
yemînde olan mâdde yesâr cânibine ve fev…te olan ta√ta ce≠b oluna.
Ve şar†-ı &ânî o iki ¡u∂v arasında müşâreket ola, †am& ve dem-i ra√im
ziyâde olsa memelere me√âcim va∂¡ olunup †am& &edylere ce≠b olunur
ve ra√im ile &edy arasında müşâreket olmakla mi√ceme †am&ı bir şerîkten
şerîk-i â«ere na…l eder.
Ve üçüncü şar† mu√â≠âta mürâ¡ât olunur ya¡nî iki ¡u∂v biri birine müvâcih ve mu…âbil olmak ile olur, me&elâ kebid ¡illetlerinde †araf-ı sağda olan
bâsilî… ve †ı√âl ¡illetlerinde sol †arafta bulunan bâsilî… fa§d olunur.
Ve şar†-ı râbi¡ o iki ¡u∂v biri birinden ba¡îd olmaktır √attâ mec≠ûbun
ileyh olan ¡u∂v ile mec≠ûbun minhü biri birine cidden …arîb olmak câiz
olmaz.422
Bu ≠ikr olunan a√vâl mâddesi henüz in§ıbâb üzere olan ¡u∂v a√vâli idi,
ammâ mâdde bi-tamâmihâ mun§abbe olsa yine mev∂i¡e ve müşârekete işbu
iki emri ma¡rifet ile intifâ¡ olunur, zîrâ biz mâddeyi gâhca nefs-i ¡u∂vdan
a«≠ ve i«râc eyleriz, bu §ûrette yalnız mev∂i¡e ¡ilm ile intifâ¡ eyleriz ve
ba¡∂ı kerre mâddeyi mev∂i¡den müşârik-i …arîbe na…l eyleriz ve müşârikten
mâddeyi a«≠ ve istifrâπ eyleriz, bu §ûretle mev∂i¡e ve hem müşârike ¡ilm
ile intifâ¡ eyleriz. Bunun mi&âli ¡ilel-i ra√imde §âfin fa§d olunur ve levzetân423
422 Zîrâ bu mi&lli …arîb olan ¡u∂va mâddeyi ce≠b ile mec≠ûbun minhüden mâdde
mun…a†ı¡a olmaz belki bu ce≠b √asebiyle mâddenin fesâdı ziyâde olur.
423 “Levzetân” lisânın dibinde πudde gibi fev…e mürtefi¡ iki la√mdır, ke-enne iki
küçük kulak gibidir, merînin †arî…i onların arasından mürûr eder; onların menâfi¡i
ma√allinde me≠kûr olur. Ve “§âfin” riclin mef§ûd olan dört ¡aded damarlarının
birisi olur, menâfi¡inin birisi onu fa§d †am&ı idrâr eder.
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vereminde ta√t-ı lisânda olan damar fa§d olunur. Ve kaçan sen mâddeyi
cânib-i «ilâfa ce≠b murâd eylesen evvelâ mâdde bulunduğu ma√allde olan
veca¡ı teskîn eyle. Ve mâddeyi ce≠bde vâcib olur ki sen na@ar eyleyesin ve
mâddenin memerrini ¡u∂v-ı re™îs …urbüne eylemeyesin.
Ve ¡u∂vun …uvveti cihetinden intifâ¡ dahi üç vech üzere olur:
Vech-i evvel budur ki riyâset ve mebde™iyyete mürâ¡ât olunur, zîrâ biz
mehmâ-emken [114b] edviye-i …aviyye ile ¡u∂v-ı re™îse tedâvî eyleyip o
¡u∂vu mi¡ra∂-ı «a†arda eylemeziz, zîrâ onun «a†arı ∂arûreten bi’l-cümle
bedene sârî olur, onun için dimâπ ve kebidde müctemi¡a olan mevâdd
onlardan def¡a-i vâ√idede istifrâπ olunmaz ve tebrîd-i şedîd ile dahi elbette
o ¡u∂vlar tebrîd olunmaz. Ve kaçan biz kebidi edviye-i mu√allile ile ta∂mîd
eylesek kebidin …uvvetini √ıf@ için ∂ımâdını †ayyibetü’r-râyi√a olan …âbı∂
devâdan «âlî eylemeziz ve ke≠âlik ¡ilel-i kebid için sa…y eylediğimiz devâları dahi ¡a†ıru’r-râyi√a olan …avâbı∂dan «âlî eylemeziz. Ve bu mürâ¡âta
beyne’l-a¡∂â™ e√a…… ve elya… olan …alb olur ve sonra dimâπ ve ba¡dehu
kebid olur.
Ve …uvvet cihetinden olan ¡ilmin intifâ¡ı vücûh-ı &elâ&esinden vech-i
&ânî424 ¡u∂v için olan fi¡l-i müştereke mürâ¡âttır ya¡nî mi¡de ve riye gibi
a¡∂â-i şerîfeler her ne …adar a¡∂â-i re™îse değil ise lâkin ef¡âlinin menfa¡atleri bi’l-cümle a¡∂âya şâmile olmakla o a¡∂â-i şerîfenin fi¡llerine mürâ¡ât
olunup onlara lede’l-√âcet mu¡âlecede edviye-i …aviyye isti¡mâl olunmaz
√attâ mi¡desi ∂a¡îfe olan kimsenin √ummâsını def¡ ve ona mu¡âlece için
şedîden bârid olan su sa…y olunmaz. Mâ-ı bârid √ummâya her ne …adar nâfi¡
ise lâkin mi¡de-i ∂a¡îfeye mu∂ırr olmakla mi¡denin fi¡l-i müşterekine ri¡âyet
olunup √ummânın menfa¡ati terk olunur. Ve ma¡lûm ola ki mür«iyât-ı §ırfe
olan edviye a¡∂â-i re™îse ve a¡∂â-i re™îseyi tâlî olan ¡u∂vlar mu¡âlecelerinde
isti¡mâl olunmaz, zîrâ o mi&lli ¡u∂vlarda mür«iyât-ı §ırfe √ayâta mu«ill ve
«a†arlı olur.
Ve …uvvet √asebiyle olan menfa¡at[e] ¡ilmin vech-i &âli&i budur ki √issin
≠ekâsına ve √issin kelâl ve belâdetine mürâ¡ât olunur. Kaçan bir ¡u∂v ¡a§abî
olup √issi zekî olsa vâcib olur ki o ¡u∂va mu¡âlecede keyfiyyeti rediyye
424 [Yazmamızda Tokadî sehven “vech-i &âli&” yazar, kontekse göre ibareyi “vech-i
&ânî” yaptık.]
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ve le≠≠â¡a ve mû≠iye olan yetû¡ât mi&lli edviyeler isti¡mâl olunmaya. Ve
isti¡mâlinden te√âşî ve i√tirâz olunan edviyeler üç §ınf olur, §ınf-ı evvel
mu√allilât ve §ınf-ı &ânî bi’l-…uvve müberridât ve §ınf-ı &âli& o edviyelerdir
ki onlar için mu«âlif keyfiyyetler ola, zencâr ve isfîdâc-ı re§â§ ve mu√ra…
nu√âs ve bunların müşâbih ve müşâkilleri gibi.
Ammâ mara∂ın mi…dârı √asebiyle olan mu¡âlecesinin beyânı budur
ki o marî∂ ki onun me&elâ √arâret-i ¡ara∂iyyesi şedîde olur ve o marî∂in
√arâretini ta†fi™ede biz tebrîdi eşedd olan devâya mu√tâc oluruz. Ve o marî∂
ki onun bürûdet-i ¡ara∂iyyesi şedîde ola, biz onu tes«înde tes«îni eşedd olan
edviyeye mu√tâc oluruz. Ve kaçan emrâ∂-ı √ârrede √arâret …aviyye olmasa
mu¡âlecede bürûdeti πayr-i …aviyye olan edviye ile iktifâ eyleriz. Ke≠âlik
emrâ∂-ı bâridede dahi bürûder ∂a¡îfe olur ise mu¡âlecesinde dahi biz √arâreti ∂a¡îfe olan edviye isti¡mâl eyleriz.
Ammâ mara∂ın va…ti cihetinden mu¡âlecesinin beyânı budur ki
mu¡âlece eden kimse ta√arrî edip ve mara∂ın ev…ât-ı erba¡adan hangi va…tte
olduğunu dahi ta¡arrüf edip bilir. Eger mara∂ zamân-ı ibtidâda olur ise
o mu¡âlecede yalnız edviye-i râdi¡a isti¡mâl eder. Eger mara∂ zamân-ı
intihâda ise o mu¡âlecede yalnız mu√allil edviyeler isti¡mâl eder. Ve eger
bu iki zamânın arasında olan zamân-ı tezeyyüdde ise râdi¡ ve mu√allil olan
iki nev¡ devâları biri birine «al† edip o ma«lû†u isti¡mâl eder. Eger mara∂
√âdd olup zamân-ı ibtidâda olur ise biz o marî∂in tedbîrini i¡tidâl üzere
tel†îf eyleriz. Ve eger o mara∂-ı √âdd zamân-ı intihâda ise tedbîri tel†îfte
mübâlaπa eyleriz. Ve eger mara∂ müzmin ise zamân-ı ibtidâda tedbîri tel†îf
eylemeziz ve zamân-ı intihâda tedbîrini tel†îf-i mu¡tedil ile tel†îf eyleriz. Ve
ma¡a-hâ≠â emrâ∂-ı müzmineden √ummayât-ı müzmineden mâ-¡adâyı tedbîr-i müla††ıf ta√lîl eder. Ve yine biz deriz ki eger mâdde-i mara∂ ke&îr olup
hâyice olur ise zamân-ı ibtidâda biz o mâddeyi istifrâπ eyleriz ve mâddenin
nu∂cuna …adar istifrâπı te™«îr eylemeziz. Ve eger mâddenin ke&reti olmayıp
mu¡tedile olur ise o mâddeyi zamân-ı ibtidâda istifrâπ eylemeyip nu∂cuna
…adar te™«îr eyleriz, kaçan mâdde nu∂c bulur ise o va…tte istifrâπ eyleriz.
Ve ammâ mara∂a mülâyemetlerine ya¡nî cins ve sinn ve ¡âdet ve fa§l ve
beled ve §ınâ¡at ve …uvvet ve se√ane i¡tibârı ve mürâ¡ât ile mu¡âlece sana
sehl olur ve onları âsân vech ile sen ta¡arrüf edip bilirsin lâkin bu me≠kûr-
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ların arasında mu¡âlecede mürâ¡âta cümleden evlâ olan emr-i havâdır ve
bu bâbda te™emmül lâzımdır tâ ki havâ devâ ve mara∂dan hangisine mu¡în
olduğu ma¡lûm ola.
Ve biz deriz ki ziyâde «a†arlı olan emrâ∂da vâcib olur ki †abî¡atın ve
…uvvetin …uvvetine i¡timâden o mara∂ın ma∂arratından emîn olup mu¡âlecesinde vâcib olan emr te™«îr veyâ«ûd ta«fîf olunmaya ve o mi&lli «a†arlı
mara∂da vâcib olur ki evvelâ o mara∂a ¡ilâc-ı …avî ile mu¡âlece oluna. Ve
«a†arı olmayan mara∂larda evvelâ ∂a¡îf olan edviye ile mu¡âleceye ibtidâ
olunup tedrîcle edviye-i …aviyyeye teva§§ul oluna edviye-i ∂a¡îfe ile tedâvî
edviye-i …aviyye [ile] tedâvîden muπnî olmaz ise. Ve ≠ikr olunan emr-i
§avâbdan hereb ve in√irâftan nefsini ziyâde ba¡îd eyle.
Ve «a†arsız mara∂da edviye-i …aviyyeyi ma∂arratının @uhûrunda isti¡câl olmadığından isti¡mâle cür™et ve cesâret eylemeyeler, zîrâ ba¡∂ı kerre o
mi&lli devâların425 [ma∂arratları sonradan @uhûr eder. Pes o emrâ∂da «a†âen
bir def¡a edviye-i …aviyye isti¡mâl olunur ise o «a†â üzere i…âmet olunmaya,
onların ma∂arratı √âlen @âhir olmaz ise ba¡de-zamânin @âhir olur.
Ve ma¡a-hâ≠â ¡ilâc-ı vâ√idde devâ-i vâ√id üzere i…âmet eylemek vâcib
olmaz belki ¡ilâc vâ√id olup devâlar mütebeddil olmak gerektir, me&elâ
emrâ∂-ı √ârreye bevârid ile mu¡âlece olunmak üzere i…âmet olunur lâkin
bevârid edviyelerden bir devâ üzere i…âmet olunmaz belki bevâridden
gâhîce bir devâ-i bârid ile ve gâhîce bir â«er bârid devâ ile tedâvî olunur,
zîrâ tebdîl olunmayıp dâimâ isti¡mâl olunan devâ ile ¡u∂v ve †abî¡at ülfet
edip ondan müte™e&&ir olmazlar ve her bir beden ve belki her bir ¡u∂v için
devâ ile infi¡âlde bir «â§§ıyet vardır ve belki bir bedenin ve bir ¡u∂vun bir
va…tte infi¡âl cihetinden bir «â§§ıyeti olur ve va…t-i â«erde yine o bedenin
ve o ¡u∂vun devâ ile infi¡âlde «â§§ıyet-i u«râsı olur.
Ve ¡illet işkâl üzere olup o ¡illetin mâhiyyeti ma¡lûm olmasa gerektir ki
isti¡câl olunmayıp ¡illet ile †abî¡at arası ta«liye oluna, zîrâ †abî¡at o ¡illete
ta¡ahhüd edip def¡ eder veyâ«ûd mara∂ı i@hâr edip hangi nev¡den olduğunu
bildirir.
425 [Buradan itibaren Hamidiye nüshasında mütercim nüshasında da yer alan üç varaklık kısım atlanmış. Atlanan kısmı Ragıp Paşa 1335-6 vr. 10b-21b’den tamamladık.]
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Ve kaçan mara∂ veca¡ ile veyâ«ûd şebîh-i veca¡ ile veyâ«ûd ∂arbe ve
sa…†a mi&lli veca¡ı mûcib olan nesneler ile cem¡ olsa dâimâ veca¡ı teskîn
ile ibtidâ eyle. Eger veca¡ı teskînde ta«dîre mu√tâc olur isen «aş«âş mi&lli
nesneyi tecâvüz eyleme, zîrâ «aş«âş ile ta«dîre ülfet olunmuştur ve ekl ve
tenâvül olunagelmiştir. Ve eger sen √issin şiddeti ve zekâsı ile ibtilâ onunur
isen demi cidden taπlî@ eden aπdiye ile taπaddî eyle, herâyis gibi aπdiye
tenâvül eyle ve tebrîdinden «avf eylemez isen «ass ya¡nî marul gibi nesneler tenâvül eyle.
Ve ma¡lûm buyurula ki mu¡âlece-i ceyyide vü nâci¡a ya¡nî nef¡li mu¡âleceden olur …uvâ-yı nefsâniyye ve …uvâ-yı √ayvâniyyeyi ta…viye eden
nesneler ile isti¡ânet o mu…avviyât fera√ gibi ve me™nûs olageldiği nesnelere mülâ…ât ve kendiyi mesrûr eyleyenlere mülâzemet olur. Ve ba¡∂ı kerre
i√tişâmlı kimselere ve isti√yâ eylediklerine mülâzemet dahi nef¡ verir, zîrâ
o kimselere mülâzemet mara∂ına mu∂ırr olan nesnelerden marî∂i men¡
eder. Ve mu¡âlecâttan bu §ınfa …arîb olur bir beldeden belde-i u«râya ve bir
havâdan havâ-i â«ere inti…âl ve ke≠âlik hey™âttan â«er hey™âta inti…âl eylemek ve hey™ât ve √arekâtta tekellüf eylemek ile istivâdan «âric olan ¡u∂v
tesviye olunur veyâ«ûd bir mizâca ulaştırılır, nitekim gözlerinde √aveli426
olan †ıflın mehdde iken √avelinin «ilâfı cânibine sirâc ve mi§bâ√ mi&lli bir
şey™-i lâyi√ ve berî…i olan bir nesne va∂¡ olunmakla †ıflı o nesneye na@ar-ı
şezr427 ile na@ar ettirilir ve o na@ar ile ba¡∂ı kerre o †ıflın ¡aynının √aveli
zâil olup müsteviye olur. Ve ke≠âlik la…vesi olan kimse mir™ât-ı §îniyyeye
baktırılır ve onunla la…ve zâile olup vechi müstevî olur devâm-ı na@ar ile
tekellüf olunur ise.
◊ıf@ı vâcib olan …ânûnlardan biri dahi budur ki fu§ûl-i …aviyyede mu¡âlece-i …aviyye olunmaya ve isti†â¡atı …adar terk eyleye, me&elâ eyyâm-ı
426 “el-√avel” ¡aynun ilâ eyyi cânibin kâne; “…abel” ¡aynândan her birinin u«râ cânibine in…ılâbıdır. ¡Ulve veyâ«ûd süfle olan √avel §â√ibi bir nesneyi iki görür, bâ…î
√avelde bu √âlet olmaz. Ve mâder-zâd olan √avele mu¡âlece te™&îr eylemez lâkin
†ıfl iken mehdi tesviye olunup ve …ımâ† ile bağlanıp ve √avelin «ilâfı cânibine
sirâc veyâ«ûd kırmızı saçak ta¡lî… olunmakla tedbîr olunsa bür™ü i√timâldir
Allâhu a¡lem. Min-risâleti’l-mütercemi’l-ma¡mûli fî-teşrî√i’l-¡aynı.
427 “Şezr” πa∂bânın gözün mu™a««arı ile na@arıdır ve o na@ardır ki onda iπrâ∂ ola
veyâ«ûd bir nesnenin yarısına na@ardır.
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§ayfta ishâl-i …avî ve keyy ve ba†† ve …ay™ı terk eyleye. Ve bu nesneler
§ayfta terk olunduğu gibi şitâda dahi terk olunur.
Ve mu¡âlecesinde na@ar-ı da…î…a mu√tâc olan umûrdan olur o mara∂
ki onda iki isti√…â… cem¡ ola ve o isti√…â…lar biri birine ∂ıdd ola, me&elâ
süddesi olan kimsenin süddesi √ummâya mü™eddî olsa √ummâ tebrîd ile
mu¡âlece olunur ve √ummânın sebebi olan südde tes«înle mu¡âlece olunur.
Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i tebrîd ile mu¡âlece îcâb eder ve o sebebin i√dâ&
eylediği mara∂ tes«îniyle mu¡âlece i…ti∂â eder ve mara∂ ile ¡ara∂ dahi sebeb
ile müsebbib gibi olup mara∂ın isti√…â…ı tes«îne ve ta…†î¡e olur ve ¡ara∂ın
isti√…â…ı tebrîde olur, me&elâ …ûlıncın mâddesi tes«îne müsta√ı……a olur ve
veca¡ı tebrîd ve ta«dîre müsta√ı……a olur. Ve ba¡∂ı kerre mara∂ tebrîde ve
¡ara∂ tes«îne mu√tâc olup ¡aks üzere olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki imtilâ ve sû™-i mizâcdan her birisi dâimâ ∂ıdd
ile mu¡âlece olunmaz. İmtilâda dâimâ istifrâπ ile ve sû™-i mizâc dâimâ ∂ıdd
ile ya¡nî me&elâ sû™-i mizâc-ı √ârr dâimâ bevârid ile ¡ilâc olunmaz ve sû™-i
mizâc-ı bârid dâimâ edviye-i √ârre ile mu¡âlece olunmaz. Ve çok kerre olur
ki mühimm olan √üsn-i tedbîr imtilâda ve sû™-i mizâcda kifâyet eder.
el-Fa§lu’&-¿ânî Fî-Mu¡âlecâtı Emrâ∂ı Sû™i’l-Mizâcı
Evâil-i kitâbda ≠ikri mürûr eyledi ki sû™-i mizâc iki …ısmdır, biri mâddeye mu…ârin olur ve …ısm-ı â«er bilâ-mâddetin olur. Ammâ mâddeye mu…ârin olan sû™-i mizâcın mu¡âlecesi budur ki biz evvelâ mâddeyi istifrâπ
eyleriz ve ba¡∂ı kerre mücerred mâddeyi istifrâπ ile mizâc ta¡dîl ve ta§√î√
olunur, â«er ¡ilâca mu√tâc olmaz. Mücerred istifrâπ o zamân kifâyet eder ki
sû™-i mizâc mizâc-ı mu«telif olmaya, zîrâ mizâc-ı πayr-i mu«telifte mizâc-ı
a§lî zâil olmamıştır lâkin mâddenin πalebesi mizâc-ı a§lîyi @uhûrdan men¡
eylemiştir. Kaçan mâdde istifrâπ olundukta mâni¡ zâil olup mizâc-ı a§lî
@uhûr eder. Eger mâddeye mu…ârin olan sû™-i mizâc sû™-i mizâc-ı mu«telif olur ise mücerred mâddî istifrâπ kifâyet eylemez belki istifrâπdan fâriπ
olduktan sonra mizâcı tebdîle i√tiyâc olur. Ve ≠ikri seb…at eyledi ki mizâc-ı
a§lî üzere vârid olan 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.
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Ve biz deriz ki sû™i mizâcın mu¡âlecesi üç §ınf üzere olur:
~ınf-ı evvel budur ki sû™-i mizâc müsta√kem olur ve onun ¡ilâcı ¡ale’lı†lâ… o mizâcın ∂ıddı ile olur ya¡nî sû™-i mizâc-ı √ârr edviye-i bâride ile ve
sû™-i mizâc-ı bârid edviye-i √ârre ile ta¡dîl olunur ve sû™-i mizâc-ı ra†b ve
sû™-i mizâc-ı yâbis dahi bu …ıyâs üzere yübûsetli edviye ve ru†ûbetli edviyeler ile ta¡dîl olunur ve buna müdâvât-ı mu†la…a derler.
Ve §ınf-ı &ânî budur ki o sû™-i mizâc √add-i kevnde olur ya¡nî sû™-i mizâc
bir †araftan √âdi& olmağa başlamış lâkin tezeyyüdü tamâm olmamış ve müsta√kem dahi olmamış olur. Ve sû™-i mizâcdan bu §ınfın mu¡âlecesi budur
ki evvelâ sû™-i mizâcın sebebi men¡ ve def¡ olunur ve ba¡dehu mevcûd olan
sû™-i mizâc müdâvât ile ta¡dîl olunur.
Ve §ınf-ı &âli& budur ki sû™-i mizâc henüz √udû&a başlamamış lâkin
√udû&a müteveccih olmuş olur, sebebi bulunmak √asebiyle. Ve bu sû™-i
mizâc ancak sebebi men¡ ve def¡ ile mu¡âlece olunur ve bu mu¡âleceye
te…addüm bi’l-√ıf@ı bi-men¡i’s-sebeb tesmiye olunur.
Müdâvât-ı mu†la…anın mi&âli √ummâ-ı rib¡in ¡ufûnetine tiryâ… ile mu¡âlece
ve ke≠âlik √ummâ-ı πıbbın ¡ufûnetine mâ-ı bârid ile mu¡âlecedir. Ve §ınf-ı
&ânî olan müdâvât ve te…addüm bi‘l-√ıf@ın mi&âli √ummâ-ı rib¡de «arba… ile
istifrâπ ve √ummâ-ı πıbbda sa…mûnyâ ile istifrâπ olur o va…tte ki o va…tte
biz √ummâların vâ…ı¡a olan evvel-i nevbetini men¡ murâd eyleriz. Ve §ınf-ı
&âli& ya¡nî yalnız te…addüm bi‘l-√ıf@ olan mu¡âlecedir, sevdâsı πâlib olup
√ummâ-ı rib¡e müsta¡idd olan kimselerin «arba… ile istifrâπı ve §afrâsı πâlib
olup √ummâ-ı πıbba müsta¡idd olan kimselerin sa…mûnyâ ile istifrâπı gibi.
Ve kaçan emrâ∂dan bir mara∂ın sana işkâli olup o mara∂ın sebebi √arr
ve berdden hangisi idiği @âhir olmasa ve o mara∂ın sebebini tecribe ile
bilmek murâd eylesen sen müfri† edviye ile tecribe eyleme ve tecribesinde te™emmül ve na@ar eyle, zîrâ mara∂-ı √ârr ba¡∂ı kerre devâ-i √ârrdan
bi’l-¡ara∂ intifâ¡ eder ve sen sanırsın ki mara∂ bâriddir ve ∂ıdd ile mu¡âlece
edip muta∂arrır olursun, pes sana lâzım olur ki tecribe eylediğin mara∂ın
devâdan intifâ¡ı bi’l-¡ara∂ mıdır ve değil midir di……at na@ar eyleyesin tâ ki
bi’l-¡ara∂ olan intifâ¡a maπrûr olup «a†arda vâ…i¡ olmayasın.
Ve ma¡lûm buyurula ki tebrîd ve tes«înin müddetleri mütesâviye olur
velâkin tebrîdde «a†ar ziyâde olur, zîrâ √arâret †abî¡atın §adî…ı ve muvâfı…ı
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olur, ammâ ter†îbde ve teybîste «a†ar berâber olur lâkin ter†îbin müddeti
a†vel ve ziyâde olur.
Ve ru†ûbet ve yübûsetten her biri kendi sebeblerini ta…viye ile mu√âfa@a olunur ve onların her biri ∂ıddlarının sebeblerini ta…viye ile istibdâl ve
√arâret o nesneler ile ta…viye olunur ki biz onları bundan a…dem beyân edip
≠ikrinden fâriπ olduk. Ve o me≠kûrlardan mâ-¡adâ mün¡işât ile √arâret dahi
ta…viye olunur. ◊arâreti in¡âş edip ta…viye eden o edviyeler o edviyelerdir
ki &üflü nef∂ edip dağıtır ve süddeyi teftî√ eder. Ve bundan sonra √arâreti
ta…viye eder ru†ûbet-i mu¡tediledir. Ve bürûdet dahi bürûdet esbâbının …avî
olmasıyla ve √arâret-i πarîziyyenin mu«tenı…a olup boğulmasıyla ve √arâret-i πarîziyyeyi ifrâ† üzere ta√lîl eden bi’≠-≠ât yübûset ve bi’l-¡ara∂ √arâret
ile ta…viyet bulur.
Süddeden √âdi& olan ifrâ†-ı √arârete süddeyi teftî√ ile mu¡âlece eden
kimseye lâyı… olur ki √arâreti teskîn için tebrîdi ifrâ† üzere olan edviyeyi
isti¡mâl eylemekten i√tirâz eyleye, zîrâ ifrâ† üzere tebrîdi olan devâyı
isti¡mâl ile südde ta√accür edip müsta√kem olur ve isti¡mâl eylediği müfetti√ât o mi&lli mu√kem süddeyi teftî√ten ¡âciz olur ve sû™-i mizâc artar ve
…uvvet bulur ve belki lâyı… olur ki o kimse rıf… ile mu¡âmele eyleyip evvelâ
câlî olan nesne ile mu¡âlece eyleye. Eger mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı hindebâ gibi câlî
ve müberrid olan nesne kifâyet ederse o kimsenin ma†lûbu √â§ıl olur, eger
o kimse câlî ve müberride …anâ¡at eylemez ise o kimse √arâret ve bürûdette
mu¡tedil olan devâlar ile mu¡âlece eder. Ve ona dahi …anâ¡at eylemez ise
√arâret-i la†îfesi olan devâlar ile mu¡âlece eder ve o devâda olan √arâret-i
la†îfenin kendi √arâret-i πarîbesini ta…viyesinden «avf eylemez onun için ki
o √arâret-i la†îfesi olan devâ ile südde teftî√ olunur ve südde teftî√i ile √â§ıl
olan tebrîd o devâyı isti¡mâlden √âdi& √arâret-i la†îfeden ek&er olur. Ve süddeyi teftî√ten sonra o la†îf √arâreti söndürüp teskîn eylemek sühûletli olur.
Ve ba¡∂ı kerre √arâret-i πarîbeyi ifrâ† üzere söndürmek ve teskîn eylemek √iddetli a«lâ†ın nu∂cuna mâni¡ olur.428 Ve ba¡∂ı nâs o vech üzere
428 Men¡in vechi budur ki √arâret-i πarîziyyeye ha∂m ve in∂âcda √arâret-i us†u…ussiyye mu¡în olur ve bir cüz™ √arâret ile imdâd eder ve mâdde √iddetli oldukta
imdâd ziyâde olmağa mu√tâc olur ve us†u…ussiyye olan √arârette imdâdın ziyâde olması √arâret-i πarîbe mevcûd olmakla olur, zîrâ √arâret-i πarîbe √arâret-i
us†u…ussiyyenin †uπyânı ile olur.
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√arâret-i πarîbeyi teskîn edip söndürmek a«lâ†-ı √âddenin nu∂cuna mâni¡
olduğunu inkârları üzere mu§ırr olurlar, zîrâ onlar bilmezler ki √arâret-i
πarîbeyi …uvvetli teskîn ile teskîn edip söndürmek bedende olan …uvâları
is…â† edip ziyâde ∂a¡îf eder ve «u§û§an mara∂ √asebiyle ∂a¡îf olan …uvâları
ziyâde ∂a¡îf edip ef¡âlini işlemekten …uvâlar ¡âciz olurlar ve mâdde her ne
mi…dâr §âli√a olur ise dahi …uvvet sâ…ı†a olmakla in∂âcdan ¡âcize olmak
mu…arrer olur.
Ve ba¡∂ı kerre ifrâ† üzere teskîn olunan √arâret πarîbenin teskîni
¡a…ibinde mara∂-ı â«er √âdi& olur. Eger mara∂-ı evvel sû™-i mizâc-ı √ârr-ı
sâ≠ec ise onun teskîninden sonra √âdi& olan mara∂ sû™-i mizâc-ı bârid-i
sâ≠ec olur ve eger mara∂-ı evvel sû™-i mizâc-ı √ârr-ı mâddî ise onun teskîni
¡a…ibinde olan mara∂-ı â«er sû™-i mizâc-ı bârid-i mâddî olur. Bu ≠ikr olunanlar sû™-i mizâc-ı √ârr tebrîdinin mu¡âlecesi idi.
Ammâ sû™-i mizâc-ı bâridi tes«în eger sû-i mizâc-ı bârid müsta√kem ve
…avî olur ise ke-enne o mi&lli müsta√kem sû™-i mizâc-ı bâridi tes«în §a¡b olur,
ammâ sû™-i mizâc-ı bârid müsta√kem olmayıp ve henüz √udû&a bed™ edip
zamân-ı tezeyyüdde iken onun mu¡âlecesi ziyâde sühûlet üzere olur. Ve’l√â§ıl mizâc-ı bâridi zamân-ı ibtidâda tes«în eylemek mizâc-ı √ârrı zamân-ı
ibtidâda tebrîdden sühûletli olur lâkin zamân-ı intihâda olan sû™-i mizâc-ı
√ârrı tebrîd eylemek fî-√addi ≠âtihi her ne …adar §u¡ûbetli ise dahi zamân-ı
intihâda olan sû™-i mizâc-ı bâridi tes«îne …ıyâs ile sühûletli olur, zîrâ bürûdetin πalebesi πarîziyyenin mevti ile olur veyâ«ûd ona …arîb bir nsene olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki tebrîd ba¡∂ı kerre teybîse mu…ârin olur ya¡nî
bürûdetin √udû&u yübûsetin √udû&u ile olur ve ba¡∂ı kerre dahi tebrîd ter†îbe
mu…ârin olur ve ba¡∂ı kerre ikisinden dahi «âlî olur. Eger tebrîd yübûsete
mu…ârin olur ise o yübûset bürûdeti ziyâde i&bât edip √ıf@ eder. Ve eger
tebrîd ter†îbe mu…ârin olur ise o ru†ûbet müceddeden müsta√di&e olan bürûdetleri celbde eşedd olur. Ve ba¡∂ı kerre bi’l-cümle esbâb-ı √arâret ifrâ†
üzere oldukta teyebbüse mu¡în olur ve ke≠âlik esbâb-ı bürûdet ifrâ† üzere
oldukta ter†îbe mu¡în olur. Ve sükûn üzere olmak ve √ammâm-ı «afîf ve
âb-zen isti¡mâl etmek …adar bir nesne ter†îbe mu¡în olmaz. Ve bu me≠kûrların bundan a…dem tebrîde mu¡în olduklarını biz sana ta¡rîf edip bildirdik.
Şarâb-ı memzûc dahi ter†îbe sebeb-i …avî olur.
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Ve ma¡lûm buyurula ki şey«-i fânî tebrîd ve ter†îbe mu√tâc oldukta bürûdet-i mu¡tedilesi olan edviyeyi isti¡mâl ona kifâyet eylemez belki o şey«-i
fânîde mevcûd olan ra†b mizâcı tecâvüz edecek …adar bürûdeti olan edviye
isti¡mâline mu√tâc olur, zîrâ şey«-i fânîde mevcûd olan bürûdet her ne
…adar bürûdet-i ¡ârı∂a ise lâkin †abî¡î gibi olmakla mara∂ √asebiyle ¡ârı∂
olan √arâret-i πarîbeyi def¡de ¡âciz olur ve √arâret-i πarîbeyi def¡de şey«-i
fânî †abî¡î gibi olan bürûdeti mütecâvize olan bürûdet-i zâideye mu√tâc
olur.
Ve bilinmesi vâcib olan nesnelerdendir ki bir mizâcı istibdâl murâd
olundukta o mizâca keyfiyyeti ∂ıdd olan edviyeye keyfiyyette o mizâca
muvâfı… olan edviye «al† olunmakla ba¡∂ı kerre √âcet mess eder, me&elâ
bürûdeti olan mizâc istibdâl olunup tes«îni …a§d olunsa edviye-i müsa««ineye ve √arâretli devâlara sirke karıştırılır ve sirkenin †abî¡atı ne …adar
bârid ise onun …uvvet-i πâi§ası ile edviye-i müsa««ineyi a¡∂âya î§âli menfa¡ati bürûdetinin emrâ∂ı ta…viyeti ma∂arratı üzere tercî√ olunur. Ke≠âlik
≠ikr olunan menfa¡at için …albi tebrîd için isti¡mâl olunan edviye-i …albiyye-i müberrideye za¡ferân katılır, za¡ferân her ne …adar sü«ûnetli ise.
Ve ba¡∂ı edviyenin te™&îri …avî olur lâkin la†îf olmakla fi¡lini tamâmen
işleyecek …adar bâ†ında eğlenmemekle te™&îri nâ…ı§ olur ve biz o devâyı
isti¡mâlde müke&&if devâyı ona karıştırırız ve la†îf devâ ke&îf olan devâdan ke&âfet istifâde edip bâ†ında tamâmen fi¡lini işleyecek …adar mek& eder
ve tamâmen te™&îr eder. Me&elâ …aviyyü’t-te™&îr olup la†îf ve serî¡ü’l-«urûc
olan dühn-i belesân isti¡mâl olunsa ona ke&îf olan şem¡ ve şem¡ mi&lli ke&îf
devâ «al† olunur ve o şem¡ mi&lli nesneler devâ-i belesân fi¡lini tamâmen
işleyecek …adar ¡u∂v üzere belesânı √ıf@ eder.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü Fî-Ennehu Keyfe ve
Metâ Yecibü En Yüstefreπa
Bu fa§l istifrâπât ya¡nî …ay™ ve ishâl ve fa§d mi&llilerden her birisi ne
zamân isti¡mâl olunmak gerektir ve isti¡mâl olundukta ne keyfiyyet ile
isti¡mâl olunduğunu bildirir.
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◊ükm-i istifrâπın §avâb olup dürüst olduğuna delâlet eden emrler on
¡aded emrdir:
1. İmtilâ.
2. ¢uvvet.
3. Mizâc.
4. A¡râ∂-ı Mülâyemet. Bu mülâyemetin mi&âli ishâlini murâd eylediğin
†abî¡atın müshil devâ sa…y eylemezden mu…addem ishâli olmamaktır, zîrâ
ishâl üzere ishâl eylemek ziyâde «a†arlı olur.
5. Se√ane.
6. Sinn.
7. Fa§l.
8. Beledin √âl-i havâsı.
9. Âdet-i istifrâπ.
10. ~ınâ¡at.
Pes bu edille-i ¡aşere her ne zamân ki istifrâπı mu…te∂î olan edillenin
∂ıddı cihetinde bulunsa istifrâπ terk olunur. Ve bunun beyânı budur ki
imtilâyı istifrâπ ile «alâ lâzım gelse ya¡nî ı§lâ√-ı beden için †abî¡atın mu√tâc
olduğu mevâddan beden «âlî olmak lâzım gelse istifrâπ terk olunur her ne
…adar istifrâπı mûcib delîl var ise.
Ve ke≠âlik …uvve-i †abî¡iyye ve …uvve-i √ayvâniyye ve …uvve-i nefsâniyyeden hangisinde ∂a¡f olsa o ∂a¡f √asebiyle istifrâπ terk olunur her ne
…adar delîl-i istifrâπ mevcûd ise.
Lâkin ∂a¡f …uvâ-yı nefsâniyyeden √iss ve √areket …uvvetlerinde olur ise
ba¡∂ı kerre biz o …uvvetlerin ∂a¡fını irtikâb edip ∂arûrî olan istifrâπı terk
etmeziz. Ve ba¡∂ı kerre dahi biz bir emr-i «a†îri ve şân-ı ¡a@îmi olan bir
nesnenin tedârükü için …uvâ-yı &elâseden her birinin ∂a¡fını i«tiyâr edip
istifrâπı terk etmeziz.
Ve ke≠âlik mizâc √ârr-ı yâbis olup ve istifrâπı i…ti∂â eder delîl olsa yine
istifrâπ terk olunur.
Ve mizâc ¡adîmü’l-√arâret veyâ«ûd ∂a¡îfü’l-√arâret olmakla bârid-i ra†b
olup ve istifrâπ dahi i…ti∂â etse yine istifrâπ terk olunur.
Ve √ârr-ı ra†b olan mizâcda şiddet üzere istifrâπa ru«§at verilir, ammâ
se√anede eger kendide delîl-i istifrâπ olan kimse ifrâ† üzere na√îf olur ise
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ve ta«al«ulü ezyed ise istifrâπdan men¡ olunur, zîrâ na√îf olan kimsenin
istifrâπından …uvvetin ta√allülü «avf olunur ve o sebebden sana vâcib
olur ki ∂a¡îf ve na√îf olup deminde mirârı ke&îr olan kimseler tedbîrine
müdârât ile istifrâπ eylemeyesin belki bürûdet ve ru†ûbete mâil ve dem-i
ceyyid tevlîd eden aπdiye ile πıdâlandırasın. Ve bu taπdiye ba¡∂ı kerre
istifrâπı mu…te∂î olan «ıl†ı ı§lâ√ edip istifrâπa √âcet kalmaz ve ba¡∂ı kerre
o πıdâ ile taπaddî mizâcı ta…viye edip istifrâπa §alâ√iyyet gelir. Ve na√îfin istifrâπı mu…te∂î olan sebeb mi&lli sebebiyle …ıllet-i ekl mu¡tâdı olan
kimse dahi istifrâπdan men¡ olunur mâdâm ki istifrâπdan muπnî olur, tedbîr
mevcûd olur.429
Ve ifrâ† üzere semiz olan kimseler dahi istifrâπdan men¡ olunur onun
için ki semiz olan kimsenin istifrâπı ile bürûdetin istîlâsı «avf olunur. Ve
istifrâπ √asebiyle damarlar «âlî olup damarın üstü altına ∂amm olunup430
√arâretin boğulmasından dahi «avf olunur ve o ∂amm ile a√şâya fu∂ûlün
dökülmesinden dahi √avf olunur. Ve ke≠âlik a¡râ∂-ı rediyyeye ve ≠ereb ve
teşennüc mi&lli mara∂lara isti¡dâdı olan kimseler dahi istifrâπdan men¡ olunur. Ve sinni …â§ır ve neşv ü nemânın tamâmına bâliπ olmayanlar veyâ«ûd
pîr olup √add-i ≠übûle bâliπ olanlara dahi istifrâπı mu…te∂î delîl mevcûd
olur ise de yine istifrâπdan onlar men¡ olunurlar. Ve eyyâm-ı §ayfta ve
şitâda ve √arr ve berdde cidden ziyâde olur ve o zamânda mûcib-i istifrâπa
i¡tibâr olunmayıp istifrâπdan men¡ olunur.
Cenûbî olup cidden √ârr olan beldelerde istifrâπ √arâm olur, zîrâ müshilâtın ek&eri √ârr olur ve cidden √ârr olan edviye isti¡mâli i√timâl olunmaz
ve o mi&lli beldede …uvâlar ∂a¡îfe ve müster«iye olur ve bu cihetten dahi
istifrâπ men¡ olunur. Ve belde-i √ârrede √arâret-i «âriciyye mevâddı «ârice
ce≠b eder ve bâ†ından isti¡mâl olunan devâ mevâddı bâ†ına ce≠b eder ve
beynehümâda tecâ≠üb ve te…âvüm vâ…i¡ olup ta¡âru∂an tesâ…u†an …avlince
mevâdd yerinde kalır, bir †arafa münce≠ibe olmaz. Ve ke≠âlik şimâlî olup
cidden bârid olan beldeler ahâlîleri istifrâπdan men¡ olunurlar.
Ve istifrâπ mu¡tâdı olmayıp …alîlü’l-istifrâπ olanlar dahi istifrâπdan men¡
olunurlar. Ve istifrâπı ke&îr olan §ınâ¡atın erbâbı dahi edviye ile istifrâπdan
429 İstifrâπdan muπnî olan sebebler aπdiye-i me≠kûredir.
430 Ve damarların in∂ımâmı la√mın damarları ∂aπ†ı ve sıkıştırması ile olur
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men¡ olunurlar; √ammâm «uddâmları ve √ammâllar istifrâπdan men¡ olunurlar. Ve’l-√â§ıl ta¡ablı ve meşa……atli olan §ınâ¡atin küllîsinde istifrâπa
ru«§at olmaz.
Ve bilinmek lâyı… olur ki bi’l-cümle istifrâπdan πara∂ beş emrin biri
olur:
Evvelkisi istifrâπı vâcib olan fu∂ûl istifrâπ olunur. Ve bunun menfa¡ati
budur ki istifrâπın ardınca ve ¡a…ibinde o kimse istirâ√at eder meger ki o
istifrâπ √asebiyle ev¡iyeye ya¡nî mevâddın kaplarına ve bulunduğu ma√alle
i¡yâ √âdi& ola veyâ«ûd √arâret &everân eyleye veyâ«ûd √ummâ-ı yevm
√âdi& ola veyâ«ûd istifrâπa lâzım gelen mara∂-i â«er √âdi& ola, ishâl ile
olan istifrâπa sa√cın lüzûmu ve idrâra me&âneyi ta…rî√in lüzûmu gibi. İşbu
mi&lli olan istifrâπdan sonra her ne …adar istirâ√at √â§ıla olmaz ise lâkin o
istifrâπın dahi «afiyye ve πayr-i @âhire olan menfa¡at-i u«râsı olur ve belki
ba¡∂ı kerre bu istifrâπ a¡râ∂ın zevâline mü™eddî olur.
Ve ikincisi istifrâπın meyli cihetini te™emmül olur. Mevâdd hangi †arafa
meyl eyler ise o †araftan istifrâπ olunur, me&elâ πa&eyânı ve gönül dönmesi
olan kimsenin mevâddı …ay™ ile ve maπ§ı olan kimsenin mevâddı ishâl ile
ten…ıye ve istifrâπ olunur.
Ve üçüncüsü mevâddın meyli cihetinden ma«rec olan ¡u∂vlarda te™emmül olunup hangisinde «a†ar olmaz ise ondan istifrâπdır. Me&elâ ¡ilel-i
kebidin mevâddı sağ †arafta olan bâsilî… ve …îfâl damarlarının her birinden
istifrâπ olunur ve kebidin mevâddı o iki damarlara müteveccih olur ve bize
vâcib olur ki onların hangisinde istifrâπın «a†arı …alîl olursa ondan istifrâπ
eyleyevüz. Ve te™emmül olundukta @âhir olur ki bâsilî…te «a†ar …îfâlden
…alîl olur, zîrâ …îfâlin ta√tında şiryân ve ¡a§ab vardır, fa§dda «a†â olunup
mib∂a¡ ya¡nî nîşter şiryâna i§âbet eder ise ∂arar-ı ¡a@îmi olur. Ve vâcib olur
ki istifrâπda mevâddın ma«reci olan ¡u∂v müstefraπun anhü olan ¡u∂vdan
e«ass ve ednâ ola ve eger a¡lâ olur ise mevâdd ednâdan a¡lâya inti…âl edip
ma∂arrat-ı …alîleyi def¡ için ke&îr olan «a†arı i«tiyâr olup câiz olmaz. Ve
ke≠âlik vâcib olur ki ma«rec-i mevâdda ma«rec †abî¡î ola, kebidin √adebesinin mevâddına a¡∂â-i bevl ve kebidin ta…¡îrinde olan mevâdda em¡â
ma«rec-i †abî¡î olduğu gibi. Ve ba¡∂ı kerre mâddenin istifrâπı o †arî…ten
vâcib olur ki mâddenin ¡u∂va in§ıbâbı yine o †arî…ten olmuş idi lâkin o
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†arî…te ¡illet veyâ«ûd mara∂ olmakla mevâddın o †arî…e mürûrundan «avf
olunmakla mevâdd â«er †arî…e meyl ettirilip †uru…un ziyâde §avâblısından
istifrâπ olunur. Ve ke&ret-i a«lâ† √asebiyle mevâddın memerrinde mara∂
√udû&undan ba¡∂ı kerre «avf olunur, gözden boğaza dökülen mevâdd gibi,
zîrâ ba¡∂ı kerre ondan «unâ…ın √udû&u «avf olunur. Bu mi&lli «a†ar-nâk
olan istifrâπda rıf… olunmak vâcib olur.
Bu mi&lli istifrâπ †abî¡attan dahi vâ…i¡ olur ve memerr-i †abî¡atın ∂a¡fı
va…tinde †abî¡at mevâddı mu¡tâd olan ma«recin «ilâfı cihetinden istifrâπ
eder. Ve †abî¡atın ma√all-i ba¡îdden istifrâπ eylediği mevâddın ma√allinde
işkâl vâ…i¡ olur, me&elâ baştan ma…¡ada def¡ olunan veyâ«ûd sâ… ve …ademe
def¡ olunan a«lâ†-ı dimâπın küllîsinde def¡ olunduğu veyâ«ûd dimâπın
bu†ûn-ı &elâ&esinden olan ba†n-ı vâ√idden def¡ olunduğu bilinmez ve müştebih olur.
Ve dördüncüsü istifrâπın va…tidir. Ve Câlînûs cezm eyledi ki emrâ∂-ı
müzminede nu∂ca inti@âr olunur, mâ-¡adâ mara∂larda nu∂ca bakılmaz. Ve
bundan a…dem nu∂cun ma¡nâsı senin ma¡lûmun oldu. Ve emrâ∂-ı müzminede nu∂ca istifrâπdan evvel ve istifrâπdan sonra vâcib olur ki o istifrâπın
§â√ibine zûfâ ve √âşâ ve büzûr gibi edviye-i müla††ıfe sa…y oluna ammâ
emrâ∂-ı √âddede yine §avâb olan mâddenin nu∂cuna inti@âr olur «u§û§an
ki mâdde sâkine ola. Emrâ∂-ı √âddenin mâddesi müte√arrik olur ise vâcib
olur ki sür¡at olunup √areket üzere olan mâdde istifrâπ oluna, zîrâ o mâddeyi
…able’n-nu∂c istifrâπın ∂ararından mâddenin √areketinin ∂ararı ek&er olur
ve ek&eri def¡ eylemek evlâ olur ve «u§û§an o √areket üzere olan mevâdd
√ârre ve ra…î…a ola ve «u§û§an o la†îfe olan mevâdd ¡urû… ve damarlar içinde
olup a¡∂âya müdâ«il olmaya. Ve eger emrâ∂-ı √âddenin mevâddı ¡u∂v-ı
vâ√idde ma√§ûr ve ma√bûs olur ise o mâdde ta√rîk olunmaz, nu∂ca …adar
inti@âr olunup mâdde nu∂c bulup …ıvâm-ı mu¡tedil √â§ıl olduktan sonra
istifrâπ olunur. Ve ke≠âlik va…t-i nu∂ca …adar …uvvetin ¡adem-i &ebâtından
«avf olunur ise yine …able’n-nu∂c istifrâπ oluna.
Ve istifrâπ olunacak mevâddın ri……at ve πıl@atini bilmekte bizim i√tiyâ†ımızdan sonra eger mâdde πalî@ ve se«în ve to«mî olduğu @âhir olur ise o mâddeyi ta√rîk câiz olmaz belki o mâdde ter…î… olunup ba¡dehu istifrâπ olunur.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ve mâddenin πıl@atine to«me-i sâbı…anın te…addümünden istidlâl olunur ve
ta√t-ı şerâsîfte olan veca¡-ı mümiddeden ve a√şâda evrâm √udû&undan istidlâl
olunur. Ve bu √âlet mi&llilerde ziyâde vâcib olur ki menâfi≠in √âline ri¡âyet
oluna tâ ki menâfi≠ münsedde olmadığı @âhir ola. Ve bu şurû†lar müte√a……a…
olduktan sonra senin için …able’n-nu∂c mâddeyi istifrâπ câiz olur.
Ve beşincisi mâ-yestefriπi ta…dîr olur ya¡nî istifrâπ olunan mevâdd
ne mi…dâr olmak gerektir onu bilmektir. Ve bu ma¡rifet mevâddın kemmiyyetinde na@ar ve tefekkür ile ve …uvvette na@ar ve mevâdd a¡râ∂ından
mâddenin istifrâπından sonra geri kalan ¡ara∂larda na@ar ile ma¡lûm olur
ve istifrâπ olunacak mi…dâr kemmiyyet-i mâdde ve mi…dâr-ı …uvvet ile
ma¡lûm olduğu @âhir olur. Ammâ a¡râ∂ ile ma¡lûm olduğunun vechi budur
ki o mevâddın ¡ara∂larının ba¡∂ıları mâddenin istifrâπı ile def¡ olunur ve
ba¡∂ı ¡ara∂ ta«allüf edip mâddenin istifrâπından sonra zâil olmaz, √âli üzere
bâ…î kalır, pes evvelâ bâ…î olan ¡ara∂ zâil olan ¡ara∂a nisbet olunup &âniyen
o nisbet mi…dârı mâdde mara∂a mü™eddî olan mecmû¡-ı mevâddan imsâk
olunur ve bâ…îsi istifrâπ olunur. Ve teşennüc-i imtilâînin istifrâπı bu minvâl
üzere işlenir.
Ve “el-«âmis”ten bu ma…âma gelince nüs«a-i sul†âniyyenin mis†arında
ta√rîr olunup üzerine nüs«a ¡alâmetleri va∂¡ olunmuştur, †ab¡ ile olan
nüs«alarda bu ma…âller mevcûde değildir.
Ve ma¡lûm buyurula ki mâddenin istifrâπı ve mev∂i¡inden …al¡ı iki vech
üzere olur:
Evvelkisi mâddeyi mev∂i¡-i mara∂ın «ilâfında olup ba¡îd olan ma√alline
ce≠b ile olur.
Ve ikincisi mâddeyi mev∂i¡inden «ilâf-ı …arîbine ce≠b ile olur.
Ve ce≠bin va…tlerinin evlâsı o va…ttir ki bedende imtilâ olmaya ve mâddenin †araf-ı â«ere teveccühü olmakla ce≠be ¡i§yânı olmaya.
Ve biz bir recül far∂ ve ta…dîr eyleyelim ki ağzının a¡lâsından ve üst †arafından ke&îren dem seyelân eder veyâ«ûd bir hatun far∂ eyleyelim ki o hatundan bevâsîr kanları çok akıp seyelân eder. Bu iki §ûrette biz mâddeyi «ilâf-ı
…arîbe meyl ettirip recülün ağzının yukarı †arafından nüzûl eden kanı burnuna
ce≠b eyleriz burun kanatıcı devâlar isti¡mâli ile veyâ«ûd esfelden ve «ilâf-ı
ba¡îdden fa§d edip mâddeyi o ba¡îd olan mev∂i¡e na…l ve ce≠b eyleriz. Ve
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ke≠âlik hatunun seyelân eden bevâsîr kanını ra√imine ce≠b eyleriz †am&ını
idrâr edip akıtmak ile eger mekân-ı …arîbe ce≠b murâd eylersen veyâ«ûd
a¡lâ-yı bedende olan ¡urû…tan fa§d ile mâddeyi mekân-ı ba¡îde ce≠b eyleriz.
Ve mâddeyi mev∂i¡-i ba¡îde ce≠bde vâcib olmaz ki iki …u†rda ba¡îd olan
ma√alle na…l oluna belki vâcib olan …u†r-ı vâ√idde ba¡îd olan ma√alle na…l
olunmaktır. Me&elâ mâdde sağ †arafta bedenin a¡lâsında olsa mâdde bedenin sol †arafta olan esfele na…l ve ce≠b olunmaz belki mâdde yine bedenin
sağında olan esfele na…l olunur, ziyâde lâyı… olan budur veyâ«ûd o mâdde
bedenin solunda olan a¡lâsına na…l olunur.Eger o yesâr yemîne ba¡îd olur
ise bir menkibin menkib-i â«ere bu¡du gibi ya¡nî sağda ve solda olan omuz
başlarının biri birine uzaklığı …adar uzak olur ise o zamânda mâdde sağdan
sola ve soldan sağa ce≠b olunup çekilmek câiz olur. Ammâ sağın sola uzaklığı başın sağ †arafının sol †arafına uzaklığı …adar olur ise o mi…dâr uzaklığı
olan ma√alle mâddeyi ce≠bin menfa¡ati olmaz. Ve başın sağ †arafında olan
mâdde başın sol †arafına ve sol †arafında olan mâdde sağ †arafına ce≠b olunmaz belki başın sağ †arafında olan mâdde yine sağ †arafta bedenin esfeline
ve aşağısına ce≠b olunup çekilir ve başın sol cânibinde olan mâdde dahi
yine solda olan esfele ce≠b olunur.
Ve kaçan bir ¡u∂vun mâddesini mekân-ı ba¡îde ce≠b murâd eylesen eger
o ¡u∂vda veca¡ var ise evvelâ o ¡u∂vun veca¡ını teskîn edip ba¡dehu ce≠b
eyleyeler onun için ki vca¡ ce≠≠âb olur, â«er ma√allerde olan mâddeyi veca¡
kendi olduğu ma√alle ce≠b eder.
Ve veca¡ senin mâddeyi mekân-ı ba¡îde ce≠b için eylediğin mu¡âleceye
müzâ√im ve mu…âvim olup mu¡âlecen müfîd olmaz ve mâdde ¡i§yân edip
senin ce≠bin ile münce≠ibe olmaz ise o mâddeyi mekân-ı â«ere ce≠b için
¡unf ile mu¡âlece eylemeyeler, zîrâ ba¡∂ı kerre ¡unf eylemek mâddeyi ta√rîk
eder ve mâddeyi ter…î… eder ve ri……at ve √areket √asebiyle â«er ma√allde
olan mâdde mev∂i¡-i veca¡a münce≠ibe olup veca¡ ziyâde olur.
Ve ba¡∂ı kerre dahi mâddenin mücerred inci≠âbı kifâyet eder her ne
…adar münce≠ib olan mâdde istifrâπ olunmaz ise, zîrâ mâddeyi olduğu ¡u∂vdan mev∂i¡-i â«ere ce≠b eylemek ile mâddeyi o ¡u∂va teveccühten men¡ eder
her ne …adar mâddeyi i«râc ve istifrâπ eylemez ise. Ve bu vechle πara∂-ı
ma†lûb √â§ıl olur ve o πara∂ın √u§ûlünde istifrâπa √âcet kalmaz ve belki
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sen mâddeyi ma√allinden mu…âbiline ce≠bde mücerred şedd eylemek ile
veyâ«ûd o mu…âbilede olan ma√alle me√âcim va∂¡ etmekle veyâ«ûd edviye-i mu√ammire ya¡nî şedîd ve ce≠≠âb devâlar ile iktifâ ve i…ti§âr eylersin
ve bi’l-cümle îlâm-ı mü™ekked ile îlâm etmekle iktifâ eylersin.
Ve istifrâπı ziyâde sühûletli olan mevâdd damarlarda olan mâddeler olur
ve onlardan sonra sühûletlisi a¡∂âda ve mefâ§ılda olanlar olur. Ve bu iki
ma√allde olan mevâddı i«râc ve istifrâπ eylemek damarlarda olan mevâdda
…ıyâs ile §u¡ûbetli olur. Ve o a¡∂âda ve mefâ§ılda olan mevâdd i«râc olundukta onunla ma¡an mevâdd-ı §âli√a dahi «urûc eylemek lâzım gelir.
Ve istifrâπ eden kimseye lâzım gelir ki aπdiye-i ke&îre vü niyye ya¡nî çiğ
olan πıdâ tenâvülüne sür¡at eylemeye, zîrâ istifrâπ √asebiyle a¡∂â πıdâdan «âlî
olmakla †abî¡at o me™kûl olan πıdâyı ha∂m olmazdan mu…addem a¡∂âya ce≠b
eder. Ve bu ≠ikr olunan aπdiyelerin tenâvülünü îcâb eder nesne olur ise lâyı…
olur ki tedrîc ile …alîlen azar azar tenâvül eyleye, def¡aten aπdiye-i me≠kûreleri tenâvül eylemeye, bir mi…dâr tenâvülden sonra mek& edip yine tenâvül
ede. Ve bu vechle bâ†ına dâ«il olan πıdâ ha∂m-ı ceyyid ile ha∂m olur.
Ve fa§d bir istifrâπdır ki a«lâ†-ı zâideye ma«§û§ olur ve a«lâ†-ı erba¡a
fa§d ile istifrâπda berâber olur. Ammâ kemmiyyeti ve keyfiyyeti ziyâde
olan «ıl†-ı vâ√idi va ma«§û§ olan ¡ilâc fa§dın πayrileri olur.431
Ve kaçan i istifrâπ ifrâ† üzere olur ise ek&er-i √âlde √ummâyı i√dâ& eder.
Ve ishâl mu¡tâdı olan kimsenin ishâli mun…a†ı¡ olup kesilmekle o kimsede bir ¡illet ve bir mara∂ √âdi& olsa o ishâlin mu¡âvedesi ile o ¡ârı∂ olan
¡illet zâile olur ve ek&er-i √âlde bür™e mü™eddî olur. Ve bunun mi&lli olur
kulağından vesa«ın «urûcu ve burnundan sümüğün «urûcu mu¡tâdı olan
kimsenin burnundan ve kulağından o fa∂lalar mun…a†ı¡ olup çıkmasa seder
mara∂ı √âdi& olur, kaçan o fa∂lalar yine «urûca başlayıp mu¡âvede eylese
seder zâil olup bür™ √â§ıl olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki istifrâπı lâzım olan mevâddın bir mi…dârını alıkoyup tamâmen istifrâπ-ı mâdde eylememek istifrâπ-ı tâmm ve külliyyen mâd431 Ya¡nî §afrâ ve balπam ve sevdâdan her birini başka başka istifrâπ eder devâlar
vardır, birine ma«§û§ olan devâ â«erleri istifrâπ eylemez. Ammâ demin istifrâπına ma«§û§ bir nesne yoktur, zîrâ demi istifrâπ eden fa§ddır ve fa§d demi istifrâπ
eylediği gibi bâ…îlerini dahi istifrâπ eder. Ve ba¡∂ılar bi’l-cümle müstefriπât fa§d
gibi a«lâ† beyninde müşterektir derler, o …avl mu§annifin mar∂îsi değildir.
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deyi i«râc eylemekten evlâ olur ve πâilesi e…all olur, zîrâ istifrâπda mübâlaπa
eylemek …uvvetin ∂a¡fını îcâb eder. Ve çok kerre o imsâk olunan mâddeyi
†abî¡at ta√lîl edip o ba…ıyye kalan mâddenin ∂ararı olmaz ve …uvvete dahi ∂a¡f
gelmez. Ve mâdâm ki bir «ıl† istifrâπı lâyı… olan cinsten olup ve marî∂de dahi
ta√ammül ve …uvvet olur ise onu istifrâπın ifrâ†ından «avf eyleme. Ve ba¡∂ı
kerre sen πaşy ¡ârı∂ olunca …adar istifrâπa mu√tâc olursun.
Ve o kimse ki onun …uvveti ∂a¡îfe olup …aviyye olmaya ve a«lâ†-ı rediyyesinin mâddesi ke&îre ola, o kimsenin mâddesini …alîlen …alîlen istifrâπ
eyle. Ve ke≠âlik mâddenin tel√îci ya¡nî a¡∂âya du«ûlü şedîde olsa veyâ«ûd
o mâddenin deme i«tilâ†ı şedîde olsa def¡aten istifrâπı mümkin olmasa
…alîlen …alîlen istifrâπ olunur ve bu sebebden için ¡ır…-ı nesâda ve evcâ¡-ı
mefâ§ıl-ı müzminede ve sere†ânda ve cereb-i müzminede ve demâmîl-i
müzminede …alîlen …alîlen istifrâπ olunur.
Ve ma¡lûm buyurula ki ishâl fev…ten mevâddı ce≠b edip çeker ve ta√tta
ya¡nî esfelde olan mevâddı …al¡ edip söker, pes ishâl iki ce≠be dahi muvâfı…
olur ya¡nî mâdde mara∂ın cânib-i muvâfı…ında ve cânib-i mu«âlifinde
¡amel eder. Ve mevâddın a¡∂âda müte…arrir ve mütemekkin olanlara dahi
ishâl muvâfı… olur.
Ve kaçan mevâdd ta√tta ve bedenin aşağı †arafında olsa o mâddeyi
cânib-i «ilâfa ce≠b eder ya¡nî esfelin sağ †arafında olanları sola ve soldan
sağ †arafa ce≠b edip olduğu ma√allden …al¡ eder ve koparır, ammâ …ay™ ce≠b
ve …al¡ı ¡aks üzere eder.432
Ve fa§dın √âlî mu«telife olur demin me™«a≠ı ve mev∂i¡i √asebiyle, zîrâ
…arîben senin ma¡lûmun oldu ki fa§d ile mevâdd gâhîce cânib-i muvâfı… ve
gâhîce cânib-i mu«âliften istifrâπ olunur.
Ve istifrâπa √âceti …alîl olan nâs beyninden o kimselerdir ki onların
πıdâsı ceyyid ola ve onların ha∂mları dahi ceyyid ola. Ve büldân-ı √ârre
a§√âblarının dahi istifrâπa √âcetleri …alîl olur.
432 ¢ay™ ¡aks üzere olduğunun sebebi budur ki …ay™ ve ishâl ile istifrâπ olunan mâdde bulundukları ma√allden mi¡deye münce≠ib olmadıkça istifrâπ olunmaz ve istifrâπ …ay™ ile olur ise mi¡deye â«er ma√allden mec≠ûbe olan mâdde feme §u¡ûd
eder ve lâ-ma√âle …ay™da cânib-i ba¡îdden istifrâπ olur. Bunun tav∂î√i fa§l-ı âtînin â«irinde gelir.
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el-Fa§lu’r-Râbi¡u Fî-¢avânîne Müştereketin Li’l-¢ay™i ve’l-İshâli ve
Keyfiyyeti Ce≠bi’l-Müshili ve’l-Mu…ayyi™i
İshâl veyâ«ûd te…ayyu™ murâd eden kimselere müste√abb müshil ve
mu…ayyi™ devâları isti¡mâl eylemezden mu…addem bir def¡ada tenâvül
edegeldiği †a¡âmı tefrî… edip birkaç nevbette azar azar tenâvül eyleye, bir
günde bir nevbette yediği mi…dârı bir günde birkaç nevbette yiye ve o †a¡âmın elvân ve envâ¡ını mu«telife eyleye, eger mu¡tâdı bir türlü †a¡âm ise
birkaç türlü ta¡âm tenâvül eyleye ve ke≠âlik meşrûbâtını dahi mu«telife
eyleye, zîrâ mi¡de bu √âl üzere tenâvül olunan †a¡âmı müştemil olmaz ve
…uvve-i mâsikesi o †a¡âmı şedîden …ab∂ eylemez belki o mütenâveli def¡ edip
…ay™ veyâ«ûd ishâl ile i«râc eylemeğe müştâ… olur. Ammâ yediği †a¡âm bu √âlet
üzere olmayıp elvânı mu«telife olmasa ve ke≠âlik o me™kûlü müteferri… olmasa
ya¡nî bir nevbette tenâvül eylediği †a¡âm ha∂m olmazdan mu…addem üzerine
†a¡âm-ı â«er vârid olmasa mi¡de o †a¡âmı …ab∂-ı şedîd ile …ab∂ eder ve «u§û§an
ki o me™kûlün mi…dârı …alîle ola, o …alîlü’l-mi…dâr πıdâyı a«≠ ve …ab∂ı ziyâde
olur ve onun «urûcuna bu«l ve ∂ınnet eder ve ishâli ve te…ayyu™u §u¡ûbetli olur
ve bu tedbîre ancak †abî¡atlarında icâbet ve lînet olmayıp …ab∂ üzere olan kimseler mu√tâc olur, ammâ †abî¡atları lînet üzere olanlar ona mu√tâc olmazlar.
Ve ma¡lûm buyurula ki √üsnü’t-tedbîr olan kimseler ishâl ve …ay™a ve
sâir istifrâπlara mu√tâc olmazlar belki √üsnü’t-tedbîr olanların i√tiyâcı …ay™
ve ishâl mi&llilerden ziyâde «afîf olanlara olur ve belki onların mühimm
olan √âcetlerini …a∂âya riyâ∂et ve delk ve √ammâm kifâyet eder. Ve o
√üsnü’t-tedbîr olanların bedenleri mümtelî™ olur ise onların imtilâsı a«lâ†-ı
erba¡anın ecvedi olan ancak demden olur ve onlar ancak imtilâ √asebiyle
fa§da mu√tâc olurlar, onlar ishâle ve …ay™a mu√tâc olmazlar.
Ve kaçan ∂arûret bir kimsede fa§d ile ve «arba… mi&lli edviye-i …aviyye
ile istifrâπların cem¡ini îcâb eylese vâcib olur ki fa§d ile ibtidâ oluna. Ve bu
va§iyyet fâ∂ıl İbu…râ†’ın Ebî≠îmiyâ adlı kitâbının ve§âyâsında ≠ikr eylediği
va§iyyetlerdendir. Ve †ab¡ ile olan nüs«alarda ــא
 اbedeline ــא
 اvâ…i¡
olmuştur. Ve İbu…râ†’ın bu ≠ikr eylediği va§iyyet va§iyyet-i √a……adır.
Ve ke≠âlik imtilâ yalnız demden olmayıp balπamdan olsa velâkin o
balπam dem ile mu«teli† olsa yine evvelâ fa§d ile istifrâπ olunup ba¡dehu
ishâl olunur.
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Velâkin ba¡∂ı kerre a«lâ† lüzûcetli olup bâride olur ve fa§d o mi&lli a«lâ†ın
πıl@atini îcâb eder ve vâcib olur ki o mi&lli a«lâ† ile imtilâ dem ile ma«lû†
balπamdan olup a«lâ† lezice ve bâride olur ise ishâl fa§d üzere ta…dîm oluna.
Ve bi’l-cümle a«lâ† mütesâviye olup berâber olur ise fa§d ta…dîm olunur. Ve fa§ddan sonra eger bir â«er «ıl†ın πalebesi olur ise o πâlib olan «ıl†
istifrâπ olunur. Eger a«lâ† mütesâviye ve berâber olmayıp ba¡∂ı «ıl†ta sâirleri üzere fa∂la olur ise evvelâ o fa∂la istifrâπ olunup sâirleri ile mütesâvî
olduktan sonra fa§d olunur.
Ve fa§dın devâ üzere ta…dîmi vâcib olan §arette bir kimse ¡aks üzere
devâyı fa§d ve ta…dîm eylese ve devâ ile fa§dın arasında olan müddet
eyyâm-ı …alâil olsa lâ-ma√âle o kimse devâyı fa§d üzere ta…dîminden
muta∂arrır olur.
Ve bir kimse fa§d eyledikten sonra …arîbü’l-¡ahdde istifrâπ i…ti∂â eylese
o kimse muvâfı… ve mülâyim olan devâ ile istifrâπ eylesin ve fa§dı te™«îr
eylesin. Fa§da mu…ârin olan şürb-i devâ şâribini √ummâda ve ı∂†ırâbda
kılar. Ve o kimsenin √ummâsı ı∂†ırâbı müsekkine olan devâlar isti¡mâli ile
sâkin olmaz ise ma¡lûm olur ki o kimseye fa§dı ta…dîm vâcibdir.
Ve istifrâπa mu√tâc olan ¡illetin küllîsi bi-√asebi’l-kemmiyyet imtilâdan √âdi& olmak vâcib değildir, ba¡∂ı kerre √âdi& olan mara∂ ¡illet-i ¡a@îme
olduğu istifrâπı i…ti∂â eder her ne …adar imtilâ olmaz ise dahi. Ve ba¡∂ı
kerre dahi imtilâ bi-√asebi’l-keyfiyyet istifrâπa dâ¡î ve mu…te∂î olur. Ve
çok kerre vâcib ve lâzım olan fa§ddan √üsn-i tedbîr muπnî olup ¡ale’l-fevr
a«lâ†ı ta¡dîl eder ve çok kerre dahi bir dâ¡î √âdi& olup mâddeyi istifrâπa da¡vet eder ya¡nî istifrâπı mûcib bir sebeb mevcûd olur lâkin bir mâni¡ istifrâπdan men¡ edip istifrâπ olunmak câiz olmaz, onun çâresi ve √îlesi ancak oruç
tutup §âim olmak olur. Ve nevm imtilâdan √âdi& olan sû™-i mizâcı ta¡dîl ve
tedârük eder.
Ve istifrâπın bir nev¡i dahi vardır ki ona istifrâπ ¡alâ-sebîli’l-isti@hâr
denir ve o istifrâπ va…tleri ma¡lûm ve dâire olan ni…ris ve §ar¡ mara∂larında
olur; va…tleri gelmezden mu…addem o mara∂larda fa§d ve ishâlden hangisi muvâfı… ise onunla istifrâπ olunur, mara∂ların √udû&una …adar te™«îr
olunmaz ve «u§û§an va…t-i rebî¡de √udû&u mu¡tâd olan o mi&lli mara∂larda
istifrâπ te™«îr olunmamak muvâfı… ve lâyı… olur.
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Ve ba¡∂ı kerre edviye-i nâşifeyi ve edviye-i müceffifeyi isti¡mâl dahi
istifrâπ olur ve istis…âsı olanlar bu vechle istifrâπ ederler. Ve ba¡∂ı kerre
bir emr-i mu…te∂î seni istifrâπa mu√tâc olan «ıl†a mücânis ve keyfiyyette
muvâfı… devâ isti¡mâline mu√tâc eder, me&elâ §afrâyı istifrâπda sa…mûnyâya i√tiyâc olduğu gibi, o zamânda vâcib olur ki o «ıl†a muvâfı… olan
devâya keyfiyyette mu«âlif ve ishâlde muvâfı… devâ-i â«er ∂amm olunur.
Ve eger o devâ-i â«er muvâfı… olmaz ise lâ-e…all ishâle mâni¡ olmaya ya¡nî
edviye-i …âbı∂adan olmamak lâyı… olur sa…mûnyâya helîlec «al† olunur.
Ve eger istifrâπ olunan mevâdd keyfiyyette muvâfı… olan devâ ile olmakla
sû™-i mizâc √âdi& olur ise sonra o sû™-i mizâc tedârük ve ta¡dîl olunur.
Ve a√şâlarında veremleri olanların ishâlleri ve …ay™ları §u¡ûbetli olur.
Ve eger mu∂†arib olup …ay™ ve ishâlden birine mu√tâc olurlar ise onların
istifrâπlarında leblâb ve …ır†ım ve mâ-ı besfâyec ve «ıyâr-şenber ve bu
mi&lli devâları isti¡mâl eyleye.
Fâ∂ıl İbu…râ† der ki …a∂îf na√îf olan kimsenin †abî¡atı …ay™a mücîbe olsa
o kimsenin ten…ıyesi …ay™ ile olmak evlâ olur ve o ten…ıye şitâ fa§lında
olmak câiz olmaz belki rebî¡ ve §ayf ve «arîf bu üç fa§lın birinde ten…ıye
olunur.
Ve kaçan bir kimsenin se√anesi mu¡tedile olsa ya¡nî na√îf ve semiz
olmayıp ikisi arasında mütevassı†u’l-√âl olsa o kimsenin istifrâπı ishâl ile
olmak …ay™dan evlâ olur lâkin bir sebeb √âdi& olup o sebeb onu …ay™ ile
istifrâπa da¡vet eder se ve o da¡vet eyyâm-ı §ayfta değil ise §ayf gelince
…adar inti@âr eder, §ayf geldikte o zamân …ay™ edip istifrâπ eder. Ve o mu¡tedilü’s-se√ane olan kimse √âcet mess eylemedikçe …ay™dan i√tirâz eder,
te…ayyu™ eylemez.
Ve vâcib olur ki …ay™ veyâ«ûd ishâl murâd eden kimse …ay™ ve ishâle
mübâşeret eylemezden mu…addem istifrâπı ma†lûb olan «ıl†ı tel†îf edip ve o
«ıl†ın mecârîlerini tevsî¡ edip ve o mecârîde vâ…i¡ olan süddeleri teftî√ eylemek vâcib olur, zîrâ bu me≠kûrlara ri¡âyet eylemek istifrâπ eden kimseye
ta¡abdan emn olur ve onunla istifrâπ sühûlet üzere olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki devâ-i …avî isti¡mâl edip …ay™ veyâ«ûd ishâl ile
istifrâπı murâd olunan «ıl† telyîn olunup ve icâbete †abî¡atı meyl ettirip ta¡vîd
eylemek ya¡nî icâbeti †abî¡atın mu¡tâdı kılmak mu§lı√ olan tedbîrlerin biri olur.
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Ve a√şâyı mu√î† olan üç √icâbın içinden merâ…… tesmiye olunan √icâbında
hüzâl olan kimseye …ay™ ve ishâl §u¡ûbetli ve ta¡ablı olur ve «a†ar-nâk olur.
Ve ba¡∂ı kerre edviye-i mu…ayyi™e sa…y olunan kimseyi]433 o edviye
…ay™ ettirmeyip ishâl eder ve mu…ayyi™ olan devâ-i müshil olur ve bu √âlet o
va…tte olur ki edviye-i mu…ayyi™eyi isti¡mâl eden kimsenin mi¡desi …uvvette
olur veyâ«ûd cû¡u ve açlığı ziyâde şedîde olduğu va…tte isti¡mâl olunmuş
olur veyâ«ûd onun †abî¡atında ≠ereb olup lîneti ziyâde iken isti¡mâl olunmuş olur veyâ«ûd o mu…ayyi™ isti¡mâl eden kimsenin …ay™a i¡tiyâdı olmuş
olur veyâ«ûd devânın cevheri &a…îl olmakla o mu…ayyi™ devâ sür¡at ile zâil
olmuş olur. İşbu §ûretlerde mu…ayyi™ müshil olduğu gibi ba¡∂ı kerre dahi
¡aksi vâ…i¡ olup edviye-i müshile mu…ayyi™e olur o va…tte ki o edviye-i müshileyi isti¡mâl eden kimsenin mi¡desi ∂a¡îfe ola veyâ«ûd &üflünün yübûseti şedîde ola veyâ«ûd o müshil devâ kerîh ola veyâ«ûd o müshil devâyı
isti¡mâl eden kimsenin to«mesi ola ve bi’l-cümle bu §ûretlerde edviye-i
müshile ta√avvül edip mu…ayyi™e olur.
Ve kaçan müshil olan devâ √ükmünü icrâ edemeyip ishâl eylemese
veyâ«ûd nu∂cu olmayan mevâddı ishâl eylese o müshil ishâli ma†lûb olan
«ıl†ı ta√rîk edip bedene neşr eder ve dağıtır ve bi’l-cümle bedene o münteşir olan «ıl† istîlâ eder ve bedende olan sâir a«lâ† o «ıl†a isti√âle eder ve o
istifrâπı murâd olunan «ıl† bedende çoğalır ve ma∂arratı ¡âmm olur.
Ve a«lâ†ın ba¡∂ıları sür¡at üzere …ay™a icâbet eder: §afrânın …ay™a icâbeti
serî¡a olur ve ba¡∂ı «ıl†ın …ay™a ¡i§yânı olur, sevâd …ay™a ¡â§ıye olur ve ba¡∂ı
«ıl†ın …ay™a sür¡at-i icâbeti olmaz, ¡i§yânı dahi olmaz, beynehümda mütevassı† ve mu¡tedil olur.
Ve ma√mûmun ishâli …ay™ından ziyâde §avâblı olur.
Ve bir mara∂ın sebebi olan «ıl† nâzile olsa o «ıl†ı …ay™ ile istifrâπ mu√âl
olur. Zela…-ı em¡âda mâdde nâzile olmakla …ay™la istifrâπ olunmaz.
Ve edviye-i müshilenin şerrlisi o edviye-i mürekkebedir ki o mürekkebin eczâlarının va…t-i ishâlde i«tilâfları şedîd olur ve ishâl o i«tilâf √asebiyle mu∂†arib olur onun için ki eczâları ma¡iyyet ile ishâl eylemezler belki
vâ√iden ba¡de vâ√idin ¡amel edip o ishâlde i«tilâf ve …ıyâm ya¡nî memşâya
mürâca¡at-ı ke&îr olur.
433 [Hamidiye nüshasında atlanan kısım buraya kadardı.]
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Ve ba¡∂ı [115a] kerre olur ki o mürekkeb müshilden cüz™-i evvel cüz™-i
&ânînin kendisini ishâl eder. Ve bedeni ¡ârî olup «ıl†-ı fâsidde na…î ve †âhir
olan kimse ishâl ve …ay™a ta¡arru∂ eylese lâ-ma√âle ona düvâr ve maπ§ ve
kerb ¡ârı∂ olur, o ¡ârı∂alardan o kimse «âlî olmaz ve onun istifrâπı dahi
cidden §u¡ûbet üzere olur. Ve’l-√â§ıl kaçan devâ istifrâπı lâzım olan fu∂ûlü
istifrâπ eylese o istifrâπda ı∂†ırâb olmaz. Ve bir istifrâπda ı∂†ırâb √âdi& olsa
ma¡lûm olur ki o edviye ile istifrâπ olunan «ıl† istifrâπı ma†lûb olan fa∂l
değildir belki «ıl†-ı §âli√ istifrâπ olunmuştur..
Ve istifrâπı ma†lûb olan «ıl† …ay™ ve ishâlle «urûc eyledikten sonra «ıl†-ı
â«er dahi bir mi…dâr «urûc eylese delâlet eder ki «urûcu …a§d olunan «ıl†tan bi-tamâmihi beden ten…ıye olmuştur, ammâ istifrâπı ma†lûb olan «ıl†ın
«urûcundan sonra «urâ†a ve esvedü’l-levn ve müntin bir şey™-i â«er «urûc
eylese o vech ile olan ishâl redî olur.
¢ay™ ve ishâl ¡a…ibinde nevm müştedde olsa delâlet eder ki istifrâπ
bedeni ten…ıye-i bâliπa ile ten…ıye edip nef¡i olmuştur.
Ve ma¡lûm ola ki ishâlde ve …ay™da ¡a†aş ve susuzluk ziyâde ¡ârı∂ olsa
cevdet-i ten…ıyeye ve mübâlaπaya ve πâyet-i bülûπa delâlet eder.
Ve ma¡lûm buyurula ki edviye-i müshile hangi «ıl†ı ishâl eder ise o «ıl†ı
ishâli …uvve-i câ≠ibesi ile olur, o müshil devâ ishâl edeceği «ıl†ı nefsine
ce≠b eder. Ve ba¡∂ı kerre πalî@ olan «ıl†ı ce≠b edip ra…î…a ta¡arru∂ eylemez
ve bu fi¡l sevdâyı ishâl edern devânın fi¡li olur.
Ve ba¡∂ı e†ıbbâ ≠âhib oldular ki sevdâyı ce≠b eden devâ sevdâyı tevlîd
eder ve ba¡∂ılar derler ki πalî@i ce≠b eden edviye evvelâ «ıl†-ı ra…î…i ce≠b
eder ba¡dehu «ıl†-ı πalî@i ce≠b eder. Ve bu …avller …avl-i mu¡teber değildir.
Câlînûs evvelâ me≠kûr olan …avli re™y eylediğinden mâ¡adâ ı†lâ… üzere ya¡nî
bi’l-cümle a«lâ†-ı erba¡aya şümûlü olan kelâmı ≠ikr edip der ki semmiyyet
olmayan bir müshil kaçan isti¡mâl olundukta o müshil ishâl eylemese belki
aπdiye gibi ha∂m ve istimrâ olunsa o müshil ishâl zamânında a«lâ†-ı erba¡adan hangi «ıl†ı ishâl eyler ise ¡adem-i ishâli ve ha∂mı zamânında ondan o
«ıl† tevellüd eder. Ve Câlînûs‘un bu kelâmı sedîd değildir. Ve Câlînûs bu
da¡vâsını i&bât için delîl îrâd edip der ki edviye-i müshile ce≠b ve ishâl
eylediği «ıl†ı ce≠binin vechi budur ki cevherlerinde onlar biri birine müşâkil ve müşâbih olurlar, zîrâ edviye müşâbihi olmayan «ıl†ı ce≠b eylemez ve
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beynehümâda müşâbehet olur ise lâ-ma√âle o edviye müşâbihi olan «ıl†ı
ce≠b eder ve eger mâni¡ ve ¡âyi… ce≠bden men¡ ve ¡av… etmekle ¡amel edemeyip o edviye münha∂ıme olur ise o edviyeden müşâbihi olan «ıl† tevellüd ve tekevvün eylemek lâzım gelir. Ve Câlînûs’un bu istidlâli fâsiddir.
Eger bu istidlâl tâmm ve §a√î√ olsa her iki …ı†¡a √adîdlerden hangisinin
mi…dârı πâlib ve ek&er olsa πâlib olan maπlûbu ce≠b eylemek lâzım gelirdi
cevherleri arasında müşâkele olmak √asebiyle ve ke≠âlik iki …ı†¡a altından
πâlib olan maπlûbu ce≠b eylemek i…ti∂â ederdi. Ve bu mi&lli ma√allerde
delîlin cereyânı ve müdde¡ânın ta«allüfü istidlâlin fesâdını îcâb eder lâkin
bu eb√â&ı isti…§â ve ta√…î… eylemek †abîbin va@îfesi değildir, ¡ilm-i â«erde
mübeyyendir.
Ve ma¡lûm ola ki müshil veyâ«ûd mu…ayyi™ şürb olundukta a«lâ†ın
bulunduğu ma√allden inci≠âbı mi¡deden ve em¡âdan o ma√alle indifâ¡ı †arî…inden olur ya¡nî tenâvül olunan πıdâ mi¡dede ve em¡âda ha∂m olup keylûs olduktan sonra mâsârî…âya ve ondan bâb-ı kebide ve ondan kebide ve
kebidden verîde ve verîdden evrideye mündefi¡ ve münce≠ib olur ve ba¡dehu mecârî-i u«râya vâ√iden ba¡de vâ√idin nüfû≠ eder. Me&elâ her kaçan
evridede mevcûd olan «ıl†ın istifrâπı ma†lûb olup müshil veyâ«ûd mu…ayyi™
edviye isti¡mâl olunsa o «ıl† evrideden verîde ve verîdden kebide ve ondan
bâba ve ondan dahi mâsârî…âya ve ondan em¡âya münce≠ib olur ve kaçan o
mâdde em¡âya dökülse †abî¡at o «ıl†[ı] «ârice def¡e √areket eder.434
Ve edviye-i müshile isti¡mâlinde «ıl†ın mi¡deye §u¡ûd edip münce≠ib
olması …alîl olur. Eger mi¡deye münce≠ib olur ise o mi¡deye münce≠ib
olan «ıl†ı †abî¡at …ay™a meyl ettirir. Ve o münce≠ib olan «ıl† iki vechten için
em¡âya nüzûl edip mi¡deye §u¡ûd eylemez:
Vech-i evvel budur ki müshil edviyenin em¡âya nüfû≠u serî¡ olur.
434 Ma¡lûm ola ki mâsârî…â dedikleri kıl gibi ra…î… damarların ba¡∂ıları kebidden
mi¡deye vâ§ıl olur ve ba¡∂ı â«erleri kebidden em¡âya vâ§ıl olur ve mi¡dede √â§ıl
olan keylûs mi¡de mâsârî…âsından kebide münce≠ib olup ve &üfl em¡âya mün√adir olduktan sonra o &üflden em¡âda dahi keylûs √â§ıl olup em¡â mâsârî…â şekline
kebide varır, o dahi kebide münce≠ib olup ve kebidde keymûs olup damarlara
münce≠ib olur. Ve istifrâπ murâd olunup mu…ayyi™ ve müshil edviye isti¡mâl
olunsa †abî¡at fa∂layı geldiği †arî…ten bi’l-cümle em¡âya i√dâr eder. Ve ishâlde
berâz olup «urûc eder ve …ay™da em¡âdan mi¡deye §u¡ûd edip femden «urûc eder.
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Vech-i &ânî budur ki müshil şürb olundukta †abî¡at mâddeyi evride ve
mâsârî…adan esfele ya¡nî em¡âya def¡e ¡acele eder, fev…te olan mi¡deye def¡
eylemez, zîrâ esfele olan †arî…-i me≠kûr fev…e olan †arî…ten a…reb olur.
Ve bir vechi dahi budur ki istifrâπı ma†lûb olan mâddenin «alfinde ve
ardında olan a«lâ†-ı §âli√aya o fa∂la müzâ√ame eder ve bu müzâ√ame
†abî¡atı a…reb-i †uru…tan mâddeyi def¡e ta√rîk edip o √areket ile †abî¡at mâddeyi em¡âya def¡ eder. Eger edviyede bir …uvvet lâzıme olup o …uvvet mâddenin em¡âya indifâ¡ına mâni¡ olmak §adedinde olur ise o mâdde §â√ibinin
mâddenin em¡âya indifâ¡ını îcâb eden …uvvet-i †abî¡îsi edviyenin ≠ikr olunan …uvvetine πâlib olup mâddeyi em¡âya def¡ eder ve ma¡a-hâ≠â müshil
devâda olan …uvvet-i câ≠ibe mâddeyi †abî¡atın ta¡yîn eylediği cihete ce≠b
eder, ona muπâyir cihet-i ma«§û§aya ce≠b eylemez. Lâkin bu dediğimiz
edviye-i müshilenin √âlidir.
Ammâ edviye-i mu…ayyi™enin √âli müshilâtın «ilâfı üzere olur, zîrâ mu…ayyi™ edviye kaçan mi¡dede bulunsa mi¡dede mek& edip eğlenir ve em¡âda
bulunan «ıl†ı nefsine ce≠b eder ve †abî¡at her ne …adar o mâddeyi esfele
def¡ini îcâb eder ise edviye-i mu…ayyi™enin …uvveti πâlib olup …uvve-i
†abî¡iyyenin ce≠bine mâni¡ olur ve mâddeyi mi¡deye çıkarır.
Ve sana bilmek vâcib olur ki edviyenin ce≠bi ile münce≠ib olan mevâdd
¡urû…un mâddeleri olur ya¡nî edviye damarlarda olan mevâddı ce≠b eder,
«âric-i ¡urû…ta olup a¡∂âda mu√tebes olan mevâddı ce≠b eylemez. Lâkin
edviyenin ma√alli olam mi¡deye istifrâπı ma†lûb olan mâddenin mücâvereti
şedîd olur ise o cidden mücâvir olan ¡u∂vdan mi¡dede olan edviye mâddeyi
mi¡deye veyâ«ûd em¡âya ce≠b eder o mâdde gerek ise dâ«il-i ¡urû…ta olsun
ve gerek ise «âric-i ¡urû…ta olsun. Me&elâ riyenin dâ«il-i ¡urû… olan mâddesini ve «âric-i ¡urû…ta olan mâddesini mi¡dede bulunan edviye ce≠b eder
riyenin mi¡de ve em¡âya …urbü şedîd olduğu √asebiyle.
Ve ma¡lûm buyurula ki çok kerre edviye-i yâbiseyi isti¡mâl bedenden
ru†ûbâtı neşf edip o vech ile istifrâπ olunur, istis…ânın istifrâπı bu minvâl
üzere olur.
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el-Fa§lu’l-»âmisü el-Kelâmu Fi’l-İshâli ve ¢avânînihi
Müshil olan devâları isti¡mâl eylemezden mu…addem bedenin müshilâtı …abûl ve müshilâtın va…t-i isti¡mâlde sühûlet üzere te™&îrine bâ¡i& olan
edviye-i mu¡idde ve müheyyi™eyi bundan a…dem biz sana beyân eyledik ve
müshilâtı isti¡mâl eylemezden mu…addem mesâmmâtı tevsî¡ edip ve †abî¡atı
telyîn eylemek bâbında olan kelâmımızı dahi bundan a…dem ≠ikr eyledik.
Ve bu fa§lda olan kelâmımız bunlardır:
Emrâ∂-ı bâridede müshilâtı isti¡mâlden mu…addem telyînin vücûbu ziyâde
mü™ekked olur. Ve’l-√â§ıl …able’l-ishâl †abî¡atı telyîn [115b] …ânûn-ı ceyyid
ve emân olur lâkin ≠erebe435 isti¡dâdı ziyâde olanlara telyîn ceyyid olmaz ve
≠erebe isti¡dâdı ziyâde olanlara me≠kûrlardan birisi câiz olmaz, zîrâ onlar ile
≠erebi olanların ishâli ifrâ† üzere olur ve o mi&lli kimselerin müshili devâlarına mu…ayyi™ edviye «al† olunur, edviye-i müshile fi¡lini icrâ eylemezden
mu…addem mi¡deden nüzûle isti¡câl eylemesin için, zîrâ mu…ayyi™ devâ ile
ma«lû† olan müshil fi¡lini işler, mu…ayyi™ dahi o fi¡lin ¡aksini işler ve ikisinden i¡tidâl √â§ıl olur. Ve le≠¡ olunmağa ve ≠erebe müsta¡idd olanlara müshil-i
…avî sa…y olunmaz ve onların ≠erebleri başlarından inen nevâzil ile √âdi& olur.
Ve em¡âsında &üfl-i yâbis olanlara edviye-i müshile sa…y olunmak ziyâde
«a†arlı olan nesnelerden olur belki vâcib olur ki o &üfl-i yâbis i«râc oluna
i√ti…ân ile veyâ«ûd müzli…a olan mera…a ile ve sonra müshilât sa…y oluna.
Ve müshilâtı isti¡mâlden birkaç gün mu…addem √ammâm isti¡mâli mâddeyi tel†îf eden müla††ıfât-ı ceyyideden olur eger mâni¡-i isti√mâm bulunmaz ise. Ve vâcib olur ki isti√mâmla şürb-i devâ arasında müte«allil olan
zamân zamân-ı …alîl ola ve devâdan sonra √ammâma du«ûl eylemeye, zîrâ
√ammâm mâddeyi «ârice ce≠b eder ve ishâli √abse mu¡în olur ve ma†lûb
olan ishâle i¡ânet eylemez lâkin fa§l-ı şitâda devâ isti¡mâlinden sonra
√ammâmın büyût-ı &elâ&esinden beyt-i evvele girmek câiz olur onun için
ki √ammâmdan beyt-i evvelin √arâreti ∂a¡îfe olmakla mâddeyi «ârice ce≠be
…âdire olmaz belki telyîn etmekle ishâle yardım eyler.
435 ±ereb” lüπatte fesâd-ı mi¡deye derler ve ¡örf-i e†ıbbâda mutta§ılan ba†nın in†ılâ…ına derler. Ve ba¡∂ılar ≠erebi ta¡rîf edip derler ki †a¡âm mi¡dede ha∂mun-mâ olur
velâkin …uvve-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.
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Ve’l-√â§ıl müshil içen kimsenin havâsında √arâret-i yesîre olmak vâcib
olur ve mu¡arrı… ve mükerrib havâ olmak câiz olmaz. Pes havâ bu vech
üzere olur ise havâ mu¡iddâtından olup ishâle mu¡în olan nesnelerden olur.
Ve ke≠âlik devâyı isti¡mâlden evvel delk olunup ve dühn ile temrî« olunmak dahi mu¡iddâttan ya¡nî bedeni ishâle müsta¡idd kılan nesnelerden olur.
Ve müshilâtı şürbe i¡tiyâdı olmayan kimselere müshilât-ı …aviyye sa…y
olunmadan imtinâ¡ ve teva……uf eylemek †abîbe evlâ olur.
Ve o kimseler ki omlarda to«me ve a«lâ†-ı lezice veyâ«ûd şerâsîfleri
altında temeddüd ve a√şâlarında iltihâb ve süded olmakla o âfetler ı§lâ√
olunmadıkça onlara müshilât sa…y olunmak câiz olunmaz. Ve o âfetlerin
ı§lâ√ı müleyyine olan aπdiyeler ile ve √ammâmât ile ve istirâ√at ile ve
mevâddı ta√rîk edip iltihâba mü™eddî olan nesneleri terk etmekle olur.
Cereyân eylemeyip râkid olan suyu içmek mu¡tâdı olanlar ve ma†√ûl
olanlar edviye-i …aviyyeye mu√tâc olurlar.
Ve müshil içenlerin içtiği devâ devâ-i …avî olur ise ona vâcib olur ki o
devâ üzerine uyuyalar, zîrâ devâ ¡amele başlamazdan mu…addem şürb olunan devâ üzere uyku devânın fi¡lini cevdet üzere kılar. Ve eger sa…y olunan
müshil devâ ∂a¡îf olur ise evlâ olan o ∂a¡îf devâ üzere mu†la…an uyumamaktır gerekse devâ ¡amele bed™ eylesin ve gerekse bed™ eylemesin, iki √âlde
dahi nevmi terk evlâ olur. Ve devâ içtikten sonra √areket vâcib olmaz belki
o kimse devâ üzere sâkin olur †abî¡at devâyı müştemil olup †abî¡atın devâyı
ha∂mda ¡ameli olsun için. Mâdâm ki †abî¡at devâda ¡amel eylemeye, devâ
dahi mâddeyi ishâl edip ¡amel eylemez lâkin o devâ üzere râyi√a-i †ayyibesi
olup πa&eyâna mâni¡ olan nesneleri kokup istişmâm eder, na¡nâ¡ ve se≠âb
ve kerefs ve sefercel ve †în-i »orâsânî gibi nesneleri üzerlerine gülâb ve
mi…dâr-ı …alîl sirke saçıp istişmâm eder.
Ve müshil devâyı içerken râyi√asından nefret eden kimse burnunun
deliklerini sedd eder. Ve devânın †a¡mından teneffür eden kimse devâyı
isti¡mâl eylemezden mu…addem †ar«ûn ma∂π edip ağzında olan …uvve-i
≠âi…ayı ta√≠îr eder.
Ve devâ içen kimse içtiği devâyı kusmaktan «avf eder ise e†râfını şedd
edip bağlar ve devâyı içtikten sonra üzerine …âbı∂ nesneler tenâvül eder.
Ve ba¡∂ı kerre e†ıbbâ devâdan ¡âif olup teneffür eden kimselere sa…y eyle-
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dikleri √abbı ¡asele bulaştırırlar ve ba¡∂ı kerre ¡aseli yâhud sükkeri …ıvâma
getirip √abbın üzerine libâs giydirir gibi giydirirler. Ve yine √île-i ceyyideden olur o √abba …ayrû†î ile mes√ eylemek.
Ve cümleden ziyâde πa&eyânı def¡de nef¡-i bâliπi olur ağzını su ile
veyâ«ûd â«er nesne ile doldurup üzerine devâyı içmek. Ve bu vech ile sa…y
olunan devânın †a¡mı kerîh görülmez ve ondan teneffür ve πa&eyân √âdi&
olmaz gerekse bu vech ile iktifâ eylesin ve gerek ise â«er √île dahi ona
∂amm eylesin. Ve vâcib olur ki ma†bû« içen kimse ma†bû«u teftîr edip
fâtiren şürb ede ve √abbı dahi mâ-ı fâtir ile şürb ede. Ve vâcib olur ki müshil
şürb eden kimsenin mi¡desi ve ayakları tes«în oluna.
Ve kaçan devâyı içip ve ¡a…ibinde √areket etmeyip bir mi…dâr sâkin
olduktan sonra o kimsenin nefsi sâkin ve …uvâları √âlet-i ûlâ üzere olduktan sonra …ıyâm edip …alîlen …alîlen √areket ede ve bu √areket devâya fi¡lini
icrâda mu¡îne olur.
Ve devânın ¡aynını ishâl ve i«râc eylemeyecek ve …uvvetini kesr eylemeyecek …adar va…ten ba¡de va…tin şürb-i devâ eden kimse mâ-ı √ârr şürb
edip tecerru¡ eder lâkin …a†¡-ı ishâle mu√tâc olduğu va…tte mâ-ı √ârrı ik&âr
etmekle ishâli …a†¡ eder. Ve …alîlen …alîlen mâ-ı √âr tecerru¡unun ≠ikr olunan
menfa¡atten mâ-¡adâ bir menfa¡ati dahi budur ki ¡âdiye-i devâyı o mâ-ı √ârr
kesr eder ya¡nî ba¡∂ı ma∂arratını def¡ eder.
Ve mizâcı √ârr olup terkîbi ve mi¡desi ∂a¡îf olan kimselere evâ olan
budur ki müshil tenâvülünden evvel mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı rummân mi&lli nesneler şürb eyleye ve fi’l-cümle mi¡desinde πıdâ-i la†îf-i «afîf buluna. Ammâ
mizâcı √ârr olmayıp terkîbinde ve mi¡desinde ∂a¡f olmayanlara evlâ olan
budur ki devâyı ¡ale’r-rî… ya¡nî aç karnına şürb eyleye.
Ve fa§l-ı §ayfta √arâretin iştidâdında vâ…i¡ olan ishâlin ek&eri to«meden
olur.
Ve devâ şürb eden kimseye vâcib olur ki devâ ¡amelden fâriπ olmadıkça
ekl ve şürb etmeyeler ve ishâli üzere uyumayalar lâkin ishâli …a†¡ murâd
eyler ise o va…tte ekl ü şürb eder ve uyur. Ve o kimsenin √imye ve cû¡u
müddetleri uzadı ise ve ekl ü şürbü terk edemez ise o va…tte ona devâ üzerine …able’l-¡amel şarâb-ı …alîlde men…û¡ olan «ubz ekl olunmağa ru«§at
verilir ve ba¡∂ı kerre bu vech ile tenâvül olunan «ubz devâya mu¡în olur.
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Ve vâcib olur ki ishâlden sonra ma…¡adesini mâ-ı √ârr ile πasl eyleye,
mâ-ı bârid ile πasl eylemeye.
Ve e†ıbbâ dediler ki ma†bû«la sa…y olunan √ubûb vâcib olur ki kendi
cinsinden olan ma†bû«la sa…y oluna. Ve vâcib olur ki §afrâyı müshil olan
√abb şâhterec †abî«i ile sa…y oluna ve sevdâyı müshil olan √abb eftîmûn ve
besfâyec †abî«iyle sa…y oluna ve balπamı ishâl eden √abb …an†uriyûn †abî«i
mi&lli †abî«ler ile sa…y oluna.
Ve kaçan yâbis ve la√mı §alâbetli olan bedeni «arba… mi&lli devâ-i
…avî ile istifrâπa mu√tâc olsan o bedeni …able’l-istifrâπ düsûmetli aπdiye ile
ter†îbde mübâlaπa eyle. Ve’l-√â§ıl «arba… mi&lli edviye-i …aviyyenin «a†arı
¡a@îm olur, zîrâ na…î olan bedende ya¡nî fa∂la ve mevâdd-ı fâside olmayan
bedende teşennüc i√dâ& eder ve ru†ûbet ile mümtelî olan bedenin ru†ûbetini
ta√rîk edip πarîziyyenin mu«tenı… olmasına sebeb olur ve def¡i ¡asîre olan
mevâddı a√şâya celb edip çeker. Ve mâzeryûn [116a] ve şübrüm gibi olan
yetû¡ât-ı semmiyyenin ifrâ† üzere olan ma∂arratını ve ishâlini yoğurt def¡
edip ¡a…l eder ya¡nî ishâlini keser.
Ve çok kerre şürb olunan devânın √ükmü tâmm olduktan sonra mi¡dede
râyi√ası bâ…î kalır, o râyi√a-i bâ…ıye √asebiyle devânın kendi dahi mi¡dede
√âlâ mevcûd @ann olunur. Ve o râyi√anın mu¡âlecesi sevî…-i şa¡îr-i πassâldir, mi¡deyi πasl eder ve bi‘l-cümle sefûfâtın mi¡de πaslinde sevî…-i şa¡îr
evfa…ı ve elya…ı olur.
Ve devâ şürb olunduktan sonra müddet-i †avîle mürûr edip ¡amel etmese,
eger o kimseye devâyı ta«fîf edip mevâddı ta√rîk ettirmek mümkin olur ise
kendi mücerrebi ve bedeninin mülâyimi olan nesneler ile o ta«fîfi işler ve
eger mümkin olmaz ise §avâb olan budur ki mâ-ı ¡asel veyâ«ûd şarâb-ı ¡asel
veyâ«ûd na†rûnu su ile √all edip bu me≠kûrlardan birini tecerru¡ edip içer
yâ«ûd fetîle i√timâl eder veyâ«ûd i√ti…ân eder.
Ve devânın fi¡lini işlemekte …u§ûrunu îcâb eden esbâblardan olur
mecârînin «il…at-i a§liyyede ∂ayyi… olması yâ«ûd mizâc √asebiyle mecârînin ∂ayyi… olması veyâ«ûd ¡illete mücâvir olmak ile mecârînin te∂âyu…u.
Fâlic ve sekte a§√âbının mecârî-i edviyeleri o mara∂ların mevâddına ∂ayyi…
olup ishâlleri §u¡ûbetli olur.

909

910

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve bir günde iki def¡a müshil tenâvül eylemek ziyâde «a†arlı olur ve
§avâbdan «urûc olur.
Ve bir «ıl†a ma«§û§ olan devâlardan hangisi isti¡mâl olunsa ve kendi
«ıl†ını bulmasa o devâ bâ†ını teşvîş eder ya¡nî o devâ √areket edip a¡∂â-i
şerîfeye mun§abb olmak «avf olunur, pes o devânın kendi ¡usret ile ishâl
olunmak lâyı… olur. Ve bu …ıyâs üzere olup bir «ıl†a ma«§û§ olan ma«§û§
olduğu «ıl†ı a∂dâdında maπmûre ve mestûre bulsa yine ishâl eylemez. Ve
her devâ evvelâ ma«§û§ olduğu «ıl†ı ishâl eyler ba¡dehu ke&ret ve ri……atte o
«ıl†a …arîb olup vely eden «ıl†ı ishâl eyler ve devânın …uvveti tamâm olunca
…adar tedrîcle &âniyen ishâl eylediği «ıl†-ı evvele ke&ret ve ri……atte …arîb
olarak «ıl†ı ishâl eyler lâkin devânın ishâl eylediği «ıl†a her ne …adar dem
ke&rette ve ri……atte mümâ&il olur ise †abî¡at ∂ınnet eder ve devâ onu ishâl
edemez ve «ıl†-ı ba¡îdi ce≠b ¡usret ile olur.
Ve o kimse ki devâ şürbünden sonra kerb ve πa&eyân ¡urû∂undan «avf
eylese müshil devâyı içmezden üç gün mu…addem veyâ«ûd iki gün mu…addem turpun kendisini yâ«ûd mera…asını içip …ay™ eyleye. Ve vâcib olur
ki ishâl §adedinde olan kimse †a¡âmının tuzunu ziyâde eylemeye.
Ve çok kerre olur ki müshil devâ kerbi ve πa&eyânı celb eder ve o devânın müsta¡meline πaşy ve «afa…ân ve maπ§ ¡ârı∂ olur «u§û§an o devâ ishâl
eylemeye yâ«ûd ishâli ¡av… ve te™«îr eyleye. Ve çok kerre ma∂arrat ve
e≠âsı √asebiyle o devâyı …ay™a i√tiyâc olur ve çok kerre dahi …avâbı∂ ekli o
devânın emrine kifâyet eder ya¡nî ma∂arratını def¡ eder, …ay™a √âcet kalmaz.
İstishâlden sonra ya¡nî müshil devâ isti¡mâlinden sonra mâ-ı şa¡îr içmek
müshilin πâilesini def¡ eder ve istifrâπ olan mevâddan memerrde ve †arî…te
yapışan ve mültezi… olan mevâddan mecârîyi πasl eder.
Ve kaçan bir kimsenin mizâcı bârid ve πâlib-i a«lâ†ı balπam olsa o
kimse devâdan ve devânın ¡amelinden sonra zeyt ile mâ-ı √ârrda maπsûl
olan √urfu436 tenâvül eylesin. Ammâ mizâcı √ârr olanlar devâ isti¡mâlinden sonra mâ-ı bârid ile bezr-i …a†ûnâyı ya¡nî sovuk su ile karnıyarık bezrini ve dühn-i benefşec ve sükker-i †aberzedi ya¡nî mi™ât şekerini isti¡mâl
ederler veyâ«ûd cüllâb isti¡mâl ederler. Ve mizâcı mu¡tedil olanlar bezr-i
436 “◊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 bu…ûlüne derler.
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kettân isti¡mâl ederler. Ve ishâlden sa√cın √udû&u «avf olunur ise o kimse
mâ-ı rummân ile †în-i Ermenî tenâvül eder. Ve vâcib olur ki bu me≠kûrları
edviye-i müshilenin ¡amelinden sonra isti¡mâl eyleyeler, eger ¡amelinden ve
ishâlinden evvel isti¡mâl eyler ise ¡amelini …a†¡ eder.
Ve devâ şürb edenlere şürbü ¡a…ibinde √ummâ ¡ârı∂ olur, onlara eşyânın evfa…ı mâ-ı şa¡îr olur. Ammâ sikencebîn tenâvülü sa√cı îcâb eder, o
kimseye sikencebîn tenâvülünü müshilât tenâvülünden iki gün veyâ«ûd üç
gün te™«îr eylemek lâzım olur tâ ki o günlerde bağarsıklara …uvvet-i dâfi¡ası
¡avdet edip sa√cın ¡urû∂unu def¡ eyleye.
Ve müshilât isti¡mâlinin ikinci gününde √ammâma dâ«il olmak vâcib
olur eger o kimsenin bedeninde a«lâ†tan ba…ıyye kalır ise. Ve o √ammâmdan √a@@ edip istil≠â≠ eder ise delîl olur ki bedeninde bâ…î kalan «ıl†ı
bedeninden √ammâm ten…ıye eder. Ve sen o kimseyi √âli üzere terk edip
√ammâmdan i«râc eyleme, eger o müstehsil √ammâmdan mütekeddir ve
muta∂accır olur ise √ammâmdan i«râc eyle.
Ve ma¡lûm buyurula ki müshilât ¡a…ibinde nebî≠ şürbü √ummayâtı ve
ı∂†ırâbı îcâb eder. Ve çok kerre ishâl ve fa§dı veca¡-ı kebid ta¡…îb eder ve
onları mâ-ı √ârr şürbü …al¡ ve def¡ eder.
Ve ma¡lûm buyurula ki Şi¡râ tesmiye olunan kevkebin †ulû¡u va…tinde
ya¡nî evâsı†-ı temmûzda ve berd-i şedîdde ve cibâl üzere &ülûcun vu…û¡u
ve isti…rârı va…tinde müshil içilmez ve o va…tler devânın va…ti olmaz belki
müshilât isti¡mâlinin va…ti ve zamânı va…t-i rebî¡ ü «arîf olur. Ve rebî¡i §ayf
ta¡…îb etmekle rebî¡de elbette tenâvül olunan nesne la†îf olmak vâcib olur.
Ammâ «arîf bir va…ttir ki her bâr telyîni mu…te∂î bulunmakla †abî¡ata
şürb-i devâyı mu¡tâd eylemek lâyı… olmaz, zîrâ o i¡tiyâd olunan nesne
†abî¡ata deyden ya¡nî de™b olup fi¡lini onsuz işlemez ve emrâ∂ı def¡ eylemez,
pes o kimse şuπl-i va«îm ve emr-i ¡a@îmde vâ…i¡ olur.
Ve yâbisü’l-mizâc olanların mizâcını devâ-i …avî ∂a¡îf eyler. Ve devâ-i
∂a¡îf tenâvül eden kimseye vâcib olur ki o devâ üzere √areketi ta…lîl eyleye,
zîrâ devâ-i ∂a¡îf üzere √areketi ik&âr eylemek devânın …uvvetini ta√lîl eder.
Benefşec ile sükker devâ-i ∂a¡îf ü mübârektir.
Ve fa§l-ı şitâda devâ isti¡mâline mu√tâc olan kimse rî√-i cenûbu tara§§ud
eylesin ya¡nî …ıble yeli estiği zamânı gözetsin ve o va…tte devâyı şürb eyle-
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sin. Ammâ §ayfta şürb-i devâ i…ti∂â eylese ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki ¡aks
üzere ¡amel eylesin ya¡nî rî√-i cenûb esmeyip belki şimâl rî√inin hübûbunu
tara§§ud eylesin. Ve bu bâbda taf§îl vardır.
Ve marî∂ olup bi-√asebi’l-i…ti∂â devâ-i ∂a¡îf şürb eden kimsede o devâ-i
∂a¡îf ¡amel eylemese onu ta√rîk eylemek câiz olmaz belki ¡alâ-√âlihi terk
olunur. Ve çok kerre mara∂ ishâli hâyice kılar ya¡nî marî∂e ishâl ¡ârı∂ olur
ve mara∂ın ¡ara∂ı olur ve o sebebden √ummâ ziyâde √iddetli olur. Ve ba¡∂ı
kerre fa§d ona kifâyet edip fa§d ile ishâl mun…a†ı¡ olur.
el-Fa§lu’s-Sâdisü Fî-İfrâ†ı‘l-Müshili ve Va…ti ¢a†¡ıhı
İshâli …a†¡ vâcib olduğu va…tin ¡alâmâtından olur ¡a†aşın √udû&u.
Kaçan müddet-i ishâl uzayıp ve ¡a†aş mevcûd olmasa o ishâl her ne
…adar ifrâ† üzere olur ise ondan «avf olunmaz ve ishâlin …a†¡ı vâcib olmaz.
Lâkin ba¡∂ı kerre ¡a†aş ishâlin ke&retinden olmayıp ¡a†aşı mu…te∂î olan mi¡denin ba¡∂ı √âlâtı √asebiyle √âdi& olur, zîrâ mi¡de √ârre veyâ«ûd yâbise
veyâ«ûd hem [116b] √ârre ve hem yâbise olsa mi¡dede sür¡at ile ¡a†aş √âdi&
olur. Ve devânın √âli dahi ¡a†aşa sebeb olur, devâ √ârr ve le≠≠â¡ olmakla
¡a†aşı mûcib olur. Ve mâdde §afrâ olup √ârr olmakla dahi ¡a†aş ¡ârı∂ olur.
Ve bu mi&lli esbâblar bulundukta ba¡îd olmaz ki ¡a†aş isti¡câl eyleye. Ve
bu sebebler mevcûd olmayıp a∂dâdı bulunur ise ba¡îd olmaz ki ¡a†aş te™«îr
oluna. Pes ¡a†aş ifrâ† üzere olup ishâl ke&îr olur ise ishâli sen √abs eyle ve
«u§û§an sür¡at-i ishâlin esbâb-ı me≠kûresi mevcûd olmaya, o va…tte ishâli
…a†¡a ziyâde ihtimâm eyle.
Ve ba¡∂ı kerre ishâlin …a†¡ı zamânına ishâl ile «urûc eden mâdde bi-nefsihâ delâlet eder, me&elâ §afrâyı müshil olan devâ §afrâyı ishâl edip balπam
i«râcına bed™ eylese zamân-ı ishâli …a†¡ın zamânı olduğuna delâlet eder ve
§afrâyı ifrâ† üzere ishâl eylediğine dahi delâlet eder Ve eger §afrânın müshili olan devâ sevdâ i«râcına başlar ise onun ishâli kat-ender-kat ziyâde
olduğuna delâlet eder.
Ammâ demin «a†arı ¡a@îm ve emr ve «a†bı ecell olur ya¡nî demi ishâle
†abî¡at mümâna¡at eder ve demi ishâle devânın …uvveti …aviyye olmaz
ve †abî¡atta ∂a¡f olup devâda …uvvet olmakla dem ishâl olunur ise o ishâl
ziyâde redî ve «a†arlı olur.
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Ve o kimse ki onun isti¡mâl eylediği devâ ¡a…ibinde ona maπ§ ¡ârı∂ olsa
kütüb-i cüz™iyyede maπ§ bâbında ≠ikr olunan mu¡âmele ile ¡amel eylesin.
el-Bâbu’s-Sâbi¡u Fî-Telâfi™i ◊âli Men Efra†a ¡Aleyhi’l-İshâlü
Bu bâbda ifrâ† üzere ishâli olanların √âlini telâfî ve tedârük eden nesneler beyân olunur.
İshâlin ifrâ†ının sebebi ¡urû…un ∂a¡fı yâ«ûd ¡urû…un ağızlarının genişliği
veyâ«ûd ¡urû…un ağızlarını devânın le≠¡i veyâ«ûd devâdan bedene sû™-i
mizâcın √udû&u ve bunlar mecrâsına cârî olan nesneler olur.
Ve kaçan bir kimsede ishâl ifrâ† üzere olsa sen o kimsenin e†râfını
ya¡nî elini ve ayağını a¡lâdan ve esfelden rab† edip bağla, elinin bağına
koltuk cânibinden ibtidâ edip esfel cânibine nüzûl eyle ve ayağın rabtına
ürbiyye tesmiye olunan uyluğun kısık olan ma√allinden bed™ edip esfele
nüzûl eyle. Ve o ifrâ† üzere ishâli olan kimseye …alîlü’l-mi…dâr tiryâ… sa…y
eyle veyâ«ûd felûniyâ ya¡nî berş sa…y eyle ve eger mümkin olur ise onu
√ammâmla veyâ«ûd mâ-ı √ârrın bu«ârı ile &iyâbı ta√tında ta¡rî… edip terlet
lâkin başını o &iyâbdan va…t-i ta¡rî…te taşra çıkar. Ve eger teri cidden ke&îr
olur ise o kimseye …avâbı∂ sa…y olunup delk oluna. Ve o müsteshil miyâ√-ı
reyâ√înden ve §andal ve kâfûr ve ¡u§ârât-ı fevâkihten mütte«a≠e la«la«a
isti¡mâl eder.437 Ve vâcib olur ki onun a¡∂â-i «âriciyyesi delk oluna ve o
a¡∂âlar tes«în oluna her ne …adar o tes«în a∂lâ¡ı ta√tına ve iki ketifi arasına
âteş ile mi√ceme va∂¡ olunmakla √â§ıl olur ise dahi o tes«în işlenir, terk
olunmaz. Eger sen o kimsenin mi¡desi ve a√şâsı üzere sevî… ve miyâ√-ı
…âbı∂adan mütte«a≠ ∂ımâd va∂¡ına mu√tâc olur isen onu dahi işle, ke≠âlik
edhândan ayva yağı ve ma§†akî yağıyla o ma√alleri yağla. Ve vâcib olur ki
o kimseler havâ-i bâridden ictinâb eyleye, zîrâ havâ-i bârid onların a¡∂âsını
¡a§r edip ishâli ziyâde eder. Ve havâ-i √ârr onların …uvvetlerini ir«â eyler
ise havâ-i √ârrdan dahi ictinâb ederler. Onlara vâcib olur ki …uvâlarını meşmûmât-ı †ayyibe ile ta…viye ederler ve …avâbı∂ eşribe tecerru¡ edeler ve
şarâb-ı rey√ânîde ka¡k tenâvül edeler lâkin bu tecerru¡ olunan nesneler √ârr
437 Ma√allinde mu√arrerdir ki a†yâbı müfreden isti¡mâlinden terkîb edip kokumak
evlâdır ve o mürekkebe la«la«a denir lâkin ¢âmûs’ta ـ ـ
 اdiye ı†lâ… üzere mu√arrerdir.
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olduğu √âlde tecerru¡ ve tenâvül olunur. Ve mâ-ı rummân ile «ubz tenâvül
olunup ba¡dehu ≠ikr olunan nesneler tecerru¡ olunur. Ve ke≠âlik sevî…ler
…uşûr-ı «aş«âş ile tenâvül olunur. Ve …a†¡-ı ishâlde mücerrebât olan devâlardan olur √abbu’r-reşâddan üç dirhem mi…dârı kavrulup dûπ içinde ya¡nî
yağı alınmış ekşi yoğurt ayranı içinde ¡a…d olunca …adar †ab« edip sa…y
olunmak ve bu devâ …a†¡-ı ishâlde πâyete bâliπ olur.
Ve ifrâ† üzere ishâli olanlara vâcib olur ki onların πıdâları aπdiye-i
…âbı∂a ola ve &elc ile müberred ola, O πıdâ-i …âbı∂ koruk suyu gibi olan
nesnelerdir. Ve müstehsil olan kimselerin ishâllerini √abse mu¡în olur mâ-ı
√ârr içmek ile …ay™ı ta√rîk eylemek. Ve onların e†râfını mâ-ı √ârre va∂¡
eylesinler ve e†râfını tebrîd eylemesinler. Ve efer müstehsilîne me&elâ
πaşy ¡ârı∂ olur ise şarâb onlardan men¡ olunur. Ve bu ≠ikr olunan ¡ilâc bi’lcümle müfîd olmayıp ishâl eksilmez ise â«irü’l-emr mu«addirâtı ve edviye-i …aviyyeyi isti¡mâl eylersin ve …a†¡-ı ishâl bâbında o edviye-i …aviyyeler
beyân olunur. Ve †abîbe lâyı… olan budur ki müshilâtı sa…y eylemezden
mu…addem …âbı∂ …ur§lar ve sefûflar ile ve √u…nenin âlât ve tevâbi¡i ile o
kimseyi ishâl-i ceyyide müsta¡idd kıla tâ ki müshilâtı isti¡mâl eyledikte o
isti¡dâd ile ishâl ta¡dîl oluna.
el-Fa§lu’&-¿âminü Fî-Men Şeribe’d-Devâe ve Lem Yüshilhü
Ve müshilât şürb eden kimseye devâ te™&îr eylemeyip maπ§ ve teşevvüş
ve seder ve §udâ¡ ve tema††î ve te&âvüb i√dâ& eylese vâcib olur ki ma¡lûm
olan √u…ne ve √amûlât ile mu¡âlece oluna ve üç kezeme ma§†akî mâ-ı
fâtirde sa…y oluna. Kezeme bir buçuk dânı…a derler. Ve ba¡∂ılara göre iki
dânı… bir kezemedir. 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√arrerdir.
Ve ba¡∂ı …avâbı∂ şürbü devâyı ¡amel ettirir. Ve ke≠âlik müshil üzerine
ayva ve tuffâ√ tenâvülü devânın ¡ameline mu¡în olur mi¡denin femini ve
femin ta√tını ¡a§r eylemek √asebiyle ve πa&eyânı teskîn edip devâyı fev…
cânibine √areketten men¡ edip esfele redd etmekle ve †ab¡ı ta…viye etmekle.
Ve eger √u…ne nef¡ vermeyip ve a¡râ∂-ı rediyye √âdi& olur ve bedeninde
gerginlik olup ve gözleri çukurlanır ise ve devânın √areketi fev… cânibine
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olur ise o va…tte fa§da i√tiyâc olur. Ve eger edviye-i müshile ishâl eylemeyip ve a¡râ∂-ı rediyye dahi √âdi& olmaz ise §avâb olan yine fa§d olunmaktır
her ne …adar iki veyâ«ûd üç gün mürûr eyledi ise, zîrâ müshil devâ ¡amel ve
ishâl eylemediği va…t a¡∂â-i re™îseye in§ıbâbdan «avf olunur.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u Fî-A√vâli’l-Edviyeti’l-Müshileti
Edviye-i müshileden ba¡∂ılarının πâilesi ve «a†arı ¡a@îm olur, «arba…-ı
esved gibi ve ebya∂-ı ceyyid olmayan türbüd-i a§fer gibi ve ebya∂-ı «âli§
olmayıp sevâda mâil olan πârî…ûn gibi ve mâzeryûn gibi, zîrâ bu me≠kûrlar eşyâ-ı rediyyeden olurlar. Ve bu eşyâlardan birini şürb etmekle a¡râ∂-ı
rediyyesi bir kimseye ¡ârı∂ olsa §avâb olan budur ki mümkin ise o kimse
…ay™ ettirilmekle şürb eylediği devâ i«râc oluna veyâ«ûd o devâ esfele i√dâr
olunur ve ona tiryâ… ile mu¡âlece olunur ve çok kerre onların şerri ve nefsi
ifsâdı cidden bârid olan suyu şürb eylemek ile mündefi¡ olur ve cidden
bârid su içinde oturmakla dahi ma∂arratları zâile olur. Ve ¡ufûnetli olup
a§fer olan türbüdün ma∂arratı mâ-ı bâridi ≠ikr olunduğu üzere şürben ve
cülûsen isti¡mâlle zâile olur. Ve her bir edviye ile dahi olur ki o edviye
√iddeti kesr eder ve √iddeti kesr eden edviyeler taπriyesi ve telyîni olan
düsûmeti ile taπriyesi olan devâlardır. Ve bu mi&lli kâsir-i √iddet olan nesneler ≠ikr olunan müshilât-ı rediyyenin πâilesini def¡ eder.
Ve edviyeden ba¡∂ı devâ ba¡∂ı mizâca muvâfı… olur ve ba¡∂ı â«ere
muvâfı… olmaz. Me&elâ sa…mûnyâ [117a] büldân-ı bâride ahâlîlerinde
¡ameli ∂a¡îf olur, te™&îr-i …avî ile te™&îr eylemez. Eger sa…mûnyâyı bâride
olan bilâd ahâlîleri ke&îren isti¡mâl ederler ise o va…tte …uvvet ile te™&îr eder.
Bilâd-ı Etrâk’ta sa…mûnyânın ¡ameli bu minvâl üzere ∂a¡îf olur.
Ve ba¡∂ı ebdân edviyenin ¡aynını ve cirmini isti¡mâle müte√ammil
olmaz, o ebdânda edviyenin …uvveti isti¡mâl olunur.
Ve edviye-i müshile edviye-i ¡a†ıre «al† olunmak vâcib olan nesnelerden
olur, zîrâ o «al† √asebiyle a¡∂ânın …uvveti √ıf@ olunur.
Ve edviye-i müshileye edviye-i …albiyye «al† olunmak mev…i¡-i √asende
olur, zîrâ edviye-i …albiyye her ¡u∂vda rû√-ı √ayvânîyi ta…viye eder. Ve
dviye-i …albiyye ek&erî rû√-ı √ayvânîyi tel†îf edip esfele ya¡nî ¡u∂vun nihâyetine akıtır ve î§âl eder.
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Ve ba¡∂ı kerre müshilin terkîbinde iki devâ cem¡ olur ki o iki devâdan birinin kendiye ma«§û§ olan «ıl†ı ishâli serî¡ olur, §afrâyı ishâl eden
ma√mûde gibi ve â«er devânın kendiye ma«§û§ olan «ıl†ı ishâlî ba†î™ olur,
me&elâ türbüdün balπamı ishâli ba†î™ olur.
Ve devâ-i serî¡ ba¡∂ı kerre fi¡lini itmâm edip ba†î™ olan devâya fi¡linde
müzâ√ame eder ve ba†î™in …uvvetini kesr eder ve bundan sonra ba†î™ olan
devâ …uvveti meksûre ve ta¡allu… eylediği mâdde √areket-i ∂a¡îfe ile
müte√arrik olduktan sonra ¡amele başlar, felâ-ma√âle ba†î™ olan devânın
¡ameli tâmm olmaz, pes o ba†î™ olan devâya belâdetine ve bu†™una mâni¡
olup mûcib-i sür¡at olur bir devâ-i â«er «al† olmağa i√tiyâc olur o vech
ile ki o devâ-i &âli& ba†î™i isti¡câl edip ba†î™in ¡ameli serî¡in ¡ameli ile bir
va…tte ola, e√adühümâ u«râyı ¡amelde tecâvüz eylemeye, me&elâ
ma√mûde ile türbüd terkîb olundukta türbüde …adr-i ma¡rûf zencebîl
«al† olunsa türbüdün balπamda ¡ameli ma√mûdenin §afrâda ¡ameli ile bir
va…tte olur ve ma√mûde türbüdün ¡amelinde müzâ√ame eylemez. Lâkin
türbüde zencebîl …adr-i ma¡rûftan ziyâde «al† olunsa türbüdün balπamda
¡ameli ma√mûdenin §afrâda ¡amelinden mu…addem olur ve zencebîl
…adr-i ma¡rûftan no…§ân «al† olunsa türbüdün ¡ameli yine ma√mûdenin ¡amelinden sonra olup cevdet-i «al† olmamakla ishâl dahi ceyyid
olmaz, lâ-ma√âle e√adühümânın münneti438 ya¡nî …uvveti ∂a¡îf olur. Pes
vâcib olur ki edviye-i müfredenin u§ûl-i külliyyesini beyân eylediğimiz
ma√allde edviye-i müshilenin ≠ikr eylediğimiz …uvâları u§ûlünü te™emmül edip düstûru’l-¡amel eyleyeler.
Ve edviye-i müshile ba¡∂ı kerre ta√lîli ve â«er «â§§ıyeti √asebiyle ishâl
eyler türbüd gibi ve gâhca dahi ¡a§r ile «â§§ıyet-i u«râ ile ishâl eyler helîlec
gibi ve gâhca dahi telyîni ve â«er «â§§ıyeti ile ¡amel ve ishâl eyler şîr«ışt
gibi ve gâhca dahi izlâ…ı ile ishâl eyler ve onun «â§§ıyet-i u«râsının ishâlde
¡ameli olmaz bezr-i …a†ûnâ ve iccâ§ gibi. Ve «â§§ıyet-i u«râdan murâd cilâ
ve ta…†î¡ mi&lli keyfiyyetlerdir. Ve «â§§ıyet-i u«râsı olmayanlara ¡örf-i e†ıbbâda müleyyin derler. ¡Allâme, Mesî√î’ye ¡azv edip bu tesmiyeyi ≠ikr eder.
Ve edviye-i …aviyyenin ek&erinde bir nev¡ semmiyyet vardır, †abî¡at o
semmiyyet ile …asr edip ishâl eyler. Ve vâcib olur ki o edviye-i semmiy438 ¡Allâme “münnet” ∂amm-ı mîm ile …uvvet ma¡nâsınadır diye ta§rî√ eder.
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yeye bâd-zehriyyeti olan devâlar ∂amm oluna √attâ o bâd-zehriyyeti olan
[devâ] edviye-i semmiyyeyi ı§lâ√ eyleye.
Ve ba¡∂ı kerre merâret ve √arâfet ve …ab∂ ve ¡ufû§at ve √umû∂at edviye-i
müshilenin «â§§ıyetine muvâfı… olup fi¡lini ta…viye eder, me&elâ merâret
ve √arâfet ta√lîle mu¡în olur ve ¡ufû§at ¡a§ra mu¡în olur ve √umû∂at ta…†î¡e
mu¡în olur ve ta…†î¡ √asebiyle mevâdd inzilâ…a müsta¡idd olur.
Ve vâcib olur ki müzli… ile ¡â§ır cem¡ olunup bir va…tte ma¡an isti¡mâl
olunmaya, me&elâ helîlec ile benefşec cem¡ olunup ma¡an isti¡mâl olunmaya, zîrâ o mi&lli iki devâ cem¡ olundukta o devâların …uvvetleri tekâfü™
edip ikisinin dahi fi¡leri bâ†ıl olur. Ve o mi&lli devâların ikisi dahi isti¡mâl
olundukta evvelâ müleyyin sa…y olunup ba¡dehu ¡â§ır sa…y olunur ve ¡aks
üzere evvelâ ¡â§ır ba¡dehu müleyyin sa…y olunmak dahi câiz olmaz.
el-Fa§lu’l-¡Âşiru Fî-Mâ-Yecibü En Yu†lebe
Min-Hâ≠e’l-Bâbi Fî-Kütübin U«are
Edviye-i müshile veyâ«ûd edviye-i müleyyine isti¡mâllerini murâd
eden kimseye vâcib olur ki o edviyenin …arâbâdinîyâdan şürben ve le†û«an
veyâ«ûd â«er vech ile isti¡mâl olunacaklarını ve sinnlerine muvâfı… olanları
†aleb eyleye ve o terkîbin müfredâtlarını ı§lâ√ ve ma∂arratlarını tedârük
eden devâları dahi müfredâttan †aleb eyleye ve o edviyenin sa…yı keyfiyyetini ve √ubûbu dahi †aleb eyleye.
Ve vâcib olur ki edviye isti¡mâl olunduğu va…tte cefâf edip ta√accür
etmiş olmaya ve †arî ve leyyin dahi olmaya, zîrâ leyyin ve yumuşak olup
†arî ve tâze olan devâlar a¡∂âya teşebbü& edip yapışır belki devâ o zamân
isti¡mâl olunur ki henüz cefâfa başlamış ola ve parmak ile basıldıkta
çukurlana.
el-Fa§lu’l-◊âdî ¡Aşere Fi’l-¢ay™i
±ikri âtî sebeblerden biri bulunan kimsye †abîb mu…ayyi™ sa…y eylemez
ve o kimseyi kusturmaktan ziyâde ba¡îd olur. O sebeblerden biri ∂î…-ı
§adrı olup nefesi redî ve kan tükürmeğe müsta¡idd olanlara mu…ayyi™
sa…y olunmaz. Ve boynu ince olanlara ve boğazlarında verem √udû&una
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müsta¡idd olanlara ve mi¡deleri ∂a¡îfe olanlara ve cidden semiz olanlara
dahi mu…ayyi™ sa…y olunmaz ve √âcet va…tinde onlara ishâl lâyı… olur.
Ammâ hüzâli olanlar §afrâvî olmakla onlara …ay™ ziyâde lâyı… olur. Ve
…ay™ ¡asîr olduğundan veyâ«ûd â«er vechten …ay™ mu¡tâdı olayanlara dahi
mu…ayyi™ sa…y olmaz, zîrâ …ay™ mu¡tâdı olmayanlara …avî mu…ayyi™ sa…y
olunup kusturulsa a¡∂â-i nefeste olan damarlar yarılıp o kimselerde sill
mara∂ı √âdi& olur.
Ve o kimseler ki onlara …ay™ muvâfı… olup yâ«ûd muvâfı… olmadığında
işkâl olunsa «afîf mu…ayyi™ler ile onlar tecribe olunurlar. Eger mu…ayyi™-i
«afîf ile onlara …ay™ sühûletli olur ise sonra mu…ayyi™-i …avî sa…y olunur ve
ona «arba… gibi …avî mu…ayyi™ verilir.
Ve o kimseler ki ona mu…ayyi™ sa…y eylemek câiz olmasa lâkin mu…ayyi™e ziyâde √âcet mess eylese o mi&lli kimselerin aπdiyeleri telyîn olunup ve düsûmetli nesne ile taπdiye olunmakla ve tervî√ olunup riyâ∂etten
men¡ olunmakla ve şarâbla edhân ve düsûmât sa…y olunmakla onlar …ay™a
müsta¡idd kılınıp sonra devâ-i müshil sa…y olunur. Ve …ay™ ve ka≠f etmezden mu…addem ona e†¡ime-i ceyyide i†¡âm olunur ki o †a¡âmı …ay™ ona sühûletli olur. Ve «u§û§an …ay™ §a¡b olanlara †a¡âm-ı ceyyid i†¡âmı ziyâde lâyı…
ve muvâfı… olur onun için ki mi¡de mümteli™e iken …ay™, mi¡de «âliye iken
…ay™dan sühûletli olur. Ve i†¡âm olunan †a¡âmın ceyyid olması onun için
lâyı… olur ki ba¡∂ı kerre †abî¡at πâlibe olup …ay™a ba«îl olur ve ≠ikr olunan
müleyyinâtı isti¡mâl müfîd olmaz ve …ay™ √âdi& olmaz ve o i†¡âm olunan
†a¡âm mi¡dede bâ…î kalır. Kaçan †a¡âm ceyyid olmayıp redî olur ise «ıl†-ı
fâside isti√âle eder ve mara∂ının mevâddı çoğalır ve mi¡dede bâ…î kalan
†a¡âm ceyyid oldukta bu fesâd ¡ârı∂ olmaz. Ve kaçan bu ≠ikr olunan †a¡âmı
yedikten sonra …ay™ eylese o kimsenin cû¡u şedîd olunca …adar †a¡âmdan
men¡ olunur. Ve eger ona susuzluk ¡ârı∂ olsa tuffâ√ şarâbı mi&lli …ab∂ı ve
mi¡deyi ta…viyesi olan şerbetler sikencebîn ile sa…y olunup ¡a†aşı teskîn olunur ve onlar sovuk su veyâ«ûd ıssı su içmekten ve cüllâb içmekten men¡
olunurlar, zîrâ ıssı su muπa&&îdir ve cüllâb dahi mür«îdir, [117b] …ay™a
bu ikisi mu¡în olurlar ve sovuk su müke&&iftir, mi¡deyi tek&îf edip ru†ûbetini
«urûcdan men¡ eder. Bu ma…âmı ¡Allâme, ¢arşî‘ye ve Mesî√î’ye ¡azv edip
bu vechle ta…rîr eder.
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O kimseye cû¡-ı şedîdden sonra fürûc kerdâneci i†¡âm olunur ya¡nî pilicin içine ebâzîr va∂¡ olunup kebâb kılınıp i†¡âm olunur ve şarâb-ı fâ∂ılası
olan şarâbdan üç …ade√ sa…y olunur.
Ve …ay™ için †a¡âm tenâvül eden kimsenin …ay™ı ekşi balπam olur ise eger
o kimsenin ekşi kusmak mu¡tâdı değil ise ve nab∂da …alîl ve yesîr √ummâ
mevcûd ise o kimsenin πıdâsı nı§f-ı nehâra …adar te™«îr olunur ya¡nî †ulû¡
va…tinden şemsin istivâsı beyninde olan müddet …adar …ay™dan sonra πıdâsı
te™«îr olunur. Ve o kimse …ay™dan sonra ve πıdâdan evvel mâ-ı verdi √ârren
şürb eder.
Ve eger ekşi kusmak sevdâ ile olur ise ve ekşi sevdâ kusmak onda dâimî
olur ise o kimsenin isfenceye ya¡nî süngere «all-i √â≠ı… içirilip ve ıssı kılınıp mi¡desi üzere va∂¡ olunur.
Ve lâyı… olur ki …ay™ için ekl olunan †a¡âmı mu«telif ola ya¡nî bir türlü
olmaya, zîrâ ba¡∂ı kerre bir türlü †a¡âmı mi¡de müştemile olur ve …uvve-i
mâsikesi bir türlü †a¡âmı ziyâde imsâk eder ve …ay™la redd ve i«râc olunmağa mâni¡ olur.
Ve ru†ûbet-i balπamiyye …ay™ eden kimse …ay™ından sonra ¡a§âfîr ve
nevâhi∂ tenâvülü ile intifâ¡ eder ya¡nî serçe ve henüz kanatları gelmiş
†ayerân §adedlerinde olan ve e†râfının kemikleri pekişmiş ve ta§allüb eylemiş güğercin palazı tenâvül eder ve kemikleri pekişmemiş güğercin palazı
tenâvül olunmak câiz olmaz, zîrâ kemik her ne …adar la√m gibi yumuşak
olur ise mi¡deye &a…îl ve ha∂mı ba†î™ olur. Ve o balπam …ay™ eden kimseyi
sen √ammâma id«âl eyle ve mu…ayyi™ olan devâ şürb olundukta o kimseye şürbü √âlinde vâcib olur ki i√∂âr439 eyleye ya¡nî ata binip şiddet ile
¡adv ettire ve şiddet ile yürüte ve riyâ∂et eyleye ve ta¡ablı nesneler işleyip
ba¡dehu tekayyu™ ede ve …ay™ının zamânı nı§f-ı nehâr ola. Ve o kimsenin
gözlerine …ay™ va…tinde penbeden rifâde va∂¡ olunup bağlana ve ba†nı dahi
…ımâ†-ı leyyin ile şedd oluna ve o şedd şedd-i mu¡tedil ola.

439 [Mütercim metin boyunca bu kelimeyi hep “i√§âr” şeklinde imla eder, ancak
“i√∂âr”ın anlamını verir. Diğer Arapça nüshalarda da “i√∂âr” olan kelime her
nasılsa Tokadî tarafından “i√§âr” anlaşılır. Bu okuyuşa müdahale ettik, metinde
bütün “i√§âr”lar i√∂âr” yapıldı!]
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Ve …ay™ı müheyyi™ olan eşyâ bunlardır: circîr, fücl, †ırrî« dedikleri balık
ki va§fı müfredâtta me≠kûrdur, fûtenec-i cebelî-i †arî, ba§al, kürrâ&, ¡asel ile
ta√liye olunan mâ-ı şa¡îr ki &üflü dahi bile isti¡mâl oluna ya¡nî ta§fiye olunmuş olmaya ve bâ…ılâdan mütte«a≠ √asv ki tatlı ile isti¡mâl oluna ve şarâb-ı
√ulv ve levz ma¡a’l-¡asel ve dühnde ma¡mûl olan «ubz-ı fa†îrden mütte«a≠
bülkend440 dedikleri nesne ve ona müşâbih olanlar bi††î« ve …ı&&â ve bezr-i
bi††î« ve bezr-i …ı&&â ve bi††î« ve …ı&&ânın kökleri ki suda na…¡ olunup da……
olunduktan sonra tatlı ile isti¡mâl oluna ve şûrbâc-ı füclî. Bu me≠kûrlardan
hangisi isti¡mâl olunsa …ay™ ettirir.
Ve …ay™ için şarâb-ı müskir içen kimse şarâbı çok içsin tâ ki onu …ay™
ettire, zîrâ şarâb-ı müskirin …alîli …ay™a sebeb olmaz. Ve fu……â¡ ya¡nî bûzec
¡asel ile isti√mâmdan sonra şürb olunsa mu…ayyi™ olur ve içen kimseyi
kusturur ve ishâl dahi eyler.
Ve …ay™ eylemek murâd eden kimse mu…ayyi™ isti¡mâline …arîb …ay™ için
tenâvül eylediği †a¡âmı ma∂π-ı şedîd ile ma∂π eylesin ya¡nî ziyâde çiyneyip
ağzında √all eylemesin.
Ve bir kimse «arba… mi&lli devâ-i …avîyi …ay™ için isti¡mâl eylese ona
vâcib olur ki o devâ-i …avîyi ¡ale’r-rî… isti¡mâl eyleye eger mâni¡ yok ise ve
isti¡mâli nehârdan iki sâ¡at mürûrundan sonra ola ve bağarsıklarında olan
&üflü i«râc eyledikten sonra ola.
Ve …ay™ın †arî…i budur ki ağzına Türkî lisânında yelek dedikleri rîşe id«âl
olunur. Eger o kimsede …ay™a isti¡dâd mevcûd ise o kimse o rîşeyi ağzına
id«âl ile …ay™ edip ma†lûbu √â§ıl olur ve eger rîşe ile …ay™ √âdi& olmaz ise
o kimse mi…dâr-ı …alîl √areket eder ve onunla dahi …ay™ edemz ise o kimse
440 “Bülkend” dedikleri o «ubzdur ki mâyesiz olur ve dühn içinde †ab« olunup bal
veyâ«ûd pekmez içine daldırılır; E¡âcim lüπatinde ona zülfîne -  ز ــderler,
¡Arablar onu ta¡rîb edip ≠ülfeynû¡ -  ذ ــ عderler, ¡Allâme’nin mu«târı budur.
Ve İbn Cümey¡ der ki bilâd-ı Şâm sâ√ilinde olanların bülkend denir bir †a¡âmı
vardır, neşâ su içinde √all olunur ve ona bir mi…dâr ma§†akî konup ¡a…d olunca
…adar †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 diyârlarında da…î…-i √ın†adan kâcî gibi bir nesne itti«â≠ olunup ona dühn sa…y olunur ve pekmez ile sa…y
olunur.
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√ammâma id«âl olunur. Ve lâyı…tır ki …ay™ için isti¡mâl olunan rîşe √ınnâ
dühnü ile mes√ oluna. Ve ba¡∂ı nüs«ada “dühn-i √ınnâ” bedeline “dühn-i
√all” vâ…i¡ olmuştur. “Dühn-i √all”den murâd ta…şîr olunmamış susamdır.
Ve eger mu…ayyi™ devâdan ona ta…†î¡ ve le≠¡ ve kerb √âdi& olur ise omna
mâ-ı √ârr veyâ«ûd zeyt sa…y olunur ve o nesneleri sa…y o kimseyi kusturur
veyâ«ûd ishâl eder.
Ve yine …ay™a mu¡în olur mi¡deyi ve e†râfını ya¡nî ayaklarını ve ellerini
tes«în eylemek, zîrâ bu tes«înler ile πa&eyân ¡ârı∂ olur, lâ-ma√âle πa&eyânın
…ay™a i¡âneti olur.
Ammâ devâ-i mu…ayyi™ isti¡mâl olunduğu gibi sür¡at ile ¡amel eylese
vâcib olur ki onun te…ayyu™u ve ¡ameli teskîn oluna ve o kimse erâyi√-i
†ayyibeyi istinşâ… eyleye ve onun e†râfı πamz olunup ve sirkeden bir şey™
ona sa…y oluna ve mi…dâr-ı …alîl ma§†akî ile tuffâ√ ve sefercel i†¡âm oluna.
Ve ma¡lûm buyurula ki √areket …ay™ı ziyâde eder ve sükûn …ay™ı ta…lîl
edip azaltır.
Ve eyyâm-ı §ayf kusacak zamânların evlâsı ve ef∂ali olur. Ve se√anesi
…ay™a müsâ¡id ve muvâfı… olmayan kimse …ay™a mu√tâc olsa ona eyyâm-ı
§ayfta …ay™a ru«§at verilir.
Ve …ay™ın ten…ıyesi iki vech üzere olur, birine ten…ıye-i ûlâ derler ve
â«er veche ten…ıye-i &âniye derler. Ten…ıye-i ûlânın πâyeti ancak mi¡de
olur √attâ mi¡deye ziyâde …arîb olan bağarsıkta …ay™la ten…ıye √â§ıl olsa o
ten…ıyeye ten…ıye-i ûlâ ı†lâ… olunmaz. Ve ten…ıye-i &âniye …ay™la başta ve
sâir bedende olan ten…ıyedir. Ammâ …ay™ ile olan ce≠b ve …al¡ esâfilden olur
ya¡nî ≠ikri mürûr eylediği üzere ¡urû…ta olan mevâdd mi¡deden ve em¡âdan
¡urû…a inci≠âbı †arî…inden zamân-ı istifrâπda ¡urû…tan em¡âya nüzûl eder
ve mi¡dede olan mu…ayyi™ devâ esfelde olan em¡âdan fev…te olan mi¡deye
mevâddı ce≠b edip femden i«râc eder, bu vech ile …ay™ın …al¡ı ve ce≠bi esfelden olmuş olur.
Ve …ay™ iki …ısmdır, biri …ay™-ı nâfi¡dir ve â«eri …ay™-ı ∂ârrdır:
¢ay™-ı nâfi¡in ¡alâmeti budur ki o …ay™ ile istifrâπdan sonra …ay™ eden
kimseye «iffet ¡ârı∂ olur ve şehveti ceyyid olur ve nefes ve nab∂ı ceyyid
olur ve ke≠âlik sâir …uvâların ef¡âli ceyyid olur ve o …ay™ın bidâyesi πa&eyân
ile olur ve …able’l-…ay™ o mevâddın î≠âsı le≠¡-i şedîd ile √ur…at eder. Eger
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sa…y olunan devâ «arba… veyâ«ûd «arba…tan mütte«a≠ olan devâlar gibi
…avî olur ise o devâ-i …avî î≠âsından sonra ağızın suyu seyelâna ibtidâ eder
sonra defe¡ât ile balπam-ı ke&îr …ay™ eder ve balπamı …ay™dan sonra bü§â…a
müşâbih bir şey™ …ay™ eder ve evvelâ √âdi& olan le≠¡ ve kerb ve veca¡ ba¡de’l-…ay™ dahi &âbit olup zâil olmaz velâkin πa&eyân ve kerbden mâ-¡adâ
â«er bir nesne ona ¡ârı∂ olmaz. Ve ba¡∂ı kerre ba†nı müsta†la… olur ya¡nî
yüreği sürür ve sâ¡at-i râbi¡ada o ¡avârı∂lar sâkine olup istirâ√at eder.
Ve vech-i &ânî ya¡nî nâfi¡ olmayıp ma∂arratlı olan …ay™ o …ay™dır ki onun
icâbeti olmaz ve kerbi ¡a@îm olur ve temeddüd i√dâ& eder ve ¡aynı câ√i∂a
olup çukurlanır ve gözlerinde √umret ziyâde şedîde olur ve ¡ara…ı ziyâde olur
ve §avtı mun…a†ı¡ olur. Ve bir kimseye bu minvâl üzere …ay™-ı redî ¡ârı∂ olsa
ve onun tedârükünü görmese mevte §âir ve mû§ıl olur. Ve onun tedârükü bu
minvâl üzere olur ki ona i√ti…ân olunup ¡asel ve mâ-ı fâtir sa…y olunur [118a]
ve dühn-i sûsen mi&lli edhân-ı tiryâ…iyye sa…y olunur. Ve ictihâd olunur ki o
kimse …ay™ eyleye, eger …ay™ eder ise πarîziyye mu«tenı… olmaz. Ve o mi&lli
√âleti olan kimse …ay™ eylemese mevâddın ke&reti ile i«tinâ… ¡ârı∂ olur ve
mevt ve helâke mü™eddî olur ve †abîbin yanında √â∂ır olan √u…ne ile i√ti…ân
olunur ya¡nî müceddeden i√ti…ân terkîb olunmak için te™«îr olunmaz.
Emrâ∂dan …ay™ın ziyâde menfa¡ati olan mara∂ müzmin olan mara∂lardır
ya¡nî istis…â ve §ar¡ ve mâlî«ûlyâ ve cü≠âm ve ni…ris ve ¡ır…u’n-nesâ mara∂ları mi&lli emrâ∂ olur.
Ve …ay™ menfa¡at-i mevcûdesi ile ma¡an mara∂-ı â«ere sebeb olur, me&elâ
…ay™ †areş √udû&una mü™eddî olur.
Ve …ay™ eden kimseye …ay™a …arîb zamânda fa§d olunmaz belki …ay™dan
üç gün sonra fa§d olunur «u§û§an fem-i mi¡dede «ıl† olur ise o va…tte fa§dı
te™«îr etmek ziyâde lâyı… olur.
Ve çok kerre olur ki …ay™ olunacak «ıl†ın ri……ati …ay™ın ¡usretine sebeb
olur ve vâcib olur ki o mâdde-i ra…î…a √abb-ı rummân sevî…i tenâvülü ile
…oyulandırıla.
Ve ma¡lûm ola ki …ay™dan sonra √âdi& olan …ıyâm ya¡nî πayr-i †abî¡î
berâzın «urûcu to«menin esfele indifâ¡ına delâlet eder. Ve …ıyâmdan sonra
ya¡nî berâzın indifâ¡ından ve ma…¡adeden «urûcundan sonra …ay™ eylemek
delâlet eder ki o …ay™ …ıyâmın ¡ara∂ı olur.
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Ve veca¡ sebebiyle olan …ay™ın eyyâm-ı §ayfta ef∂al olan ev…âtı nı§f-ı
nehâr olur.
Ve …ay™ cesede nâfi¡ olur ve ba§ara redî olur. Ve gebe olan hatunlar te…ayyu™ eylemesinler, zîrâ onların fu∂ûl-i √ay∂ı …ay™ ile mündefi¡ olmaz ve
…ay™ √asebiyle ¡ârı∂ olan ta¡ab ve meşa……at onları ı∂†ırâbda kılar ve vâcib
olur ki onlardan ı∂†ırâba mü™eddî olan nesneler men¡ olunup sâkine kılınalar. Ammâ gebe hatunlardan mâ-¡adâ her kime …ay™ ¡ârı∂ olur ise vâcib olur
ki …ay™a i¡ânet olunup …a≠f ettirile.
el-Fa§lu’&-¿ânî ¡Aşere Fî-Mâ-Yef¡alühu Men Te…ayye™e
Kaçan …ay™ eden kimse …ay™dan fâriπ olsa o kimse sirkeyi su ile «al†
edip karıştırır ve o ma«lû† ile ağzını ve yüzünü πasl eder onun için ki ba¡∂ı
kerre …ay™ ile o kimsenin başına &i…al ve ağırlık √âdi& olur ve bu vech ile
ağzını ve yüzünü πasl ona nâfi¡ olur. Ve o kimse …ay™dan sonra mâ-ı tuffâ√la
ma§†akîden bir nesne içer ve mâ-¡adâ eklden ve şürbden imtinâ¡ eder, bir
nesne yemez ve içmez, dâimâ istirâ√at eder ve şerâsîfini dühn ile yağlar ve
√ammâma dâ«il olup ¡aceleten yıkanır ve çıkar. Eger †a¡âm yemek ona i…ti∂â
eder ise cevheri ceyyid ve ha∂mı serî¡ ve le≠î≠ olan bir nesne tenâvül eder.
el-Fa§lu’&-¿âli&e ¡Aşere Fî-Menâfi¡i’l-¢ay™ı
Fâ∂ıl İbu…râ† emr eder ki her ayda iki gün ¡ale’t-tevâlî …ay™ isti¡mâl oluna
ve o isti¡mâl √asebiyle evvel günde eylediği …ay™da …u§ûr olur ise ikinci
günde mi¡dede bâ…î olan mevâdd «urûc edip kemâl üzere mi¡de ten…ıye olur
ve mi¡deye ta√allüb edip müceddeden dökülen mevâdd dahi …ay™-ı &ânî ile
«urûc edip mi¡de ten…ıye olunur. Ve bu vech ile …ay™a i¡tiyâd eden kimsenin
§ı√√atini √ıf@a Bu…râ†, Allâhu ta¡âlâ’nın i≠n ve meşiyyeti ile ∂âmin olur.
Ve her ayda iki günde eylediği …ay™dan ziyâde …ay™ eylemek redî olur
ve ≠ikr olunduğu üzere ayda iki gün …ay™ eylemek balπamı ve mirre-i
§afrâyı istifrâπ edip mi¡deyi ten…ıye eder, zîrâ bu vech ile olan …ay™da
em¡âda olan mirâr mi¡deye §u¡ûd eder ve mi¡deyi kemâl üzere πasl edip
ve kemâl üzere mevâdd-ı fâside …ay™la «urûc eder. Ve em¡âda olan mirârın mi¡deye dökülüp mi¡deyi ten…ıye eylediği gibi bir â«er nesne mi¡deyi
ten…ıye eylemez.
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Ve ke≠âlik …ay™ başta olan &i…ali giderir ve gözü cilâlandırır ve to«meyi
def¡ eder ve mi¡desine mirâr dökülüp πıdâsı fâsid olan kimselere nâfi¡ olur
ve o …ay™dan sonra mi¡deye vârid olan †a¡âm mi¡de ne…â üzere iken vârid
olup o †a¡âm fâsid olmaz ve o …ay™ √asebiyle düsûmetli olan nesnelerden
mi¡denin nefreti zâile olur ve sâ…ı† olan şehvet-i §a√î√a ¡avdet eder ve √arâfetli ve √umû∂atlı ve ¡ufû§atlı nesnelere olan şehvet-i fâside o …ay™ ile zâile
olur ve bedenin terehhülüne menfa¡ati olur, o …ay™ ile bedenin terehhülü
zâile olur ve böbreklerde ve me&ânede olan …ur√alara nef¡i olur; cü≠âma ve
levnin redâ™etine ve me¡adî §ar¡a ve yere…âna ve inti§âb-ı nefese ve ra¡şeye
ve fâlice bi’l-cümle bu me≠kûrlara ¡ilâc-ı …avî olur ve …ûbâya ya¡nî demregi
a§√âbına mu¡âlecât-ı ceyyideden olur.
Ve vâcib olur ki beher şehr bir kerre veyâ«ûd iki kerre …ay™ isti¡mâl oluna
ve o isti¡mâl dâir olmaya ya¡nî o …ay™ her ayda bir va…tte olmaya, gâhca ayın
evvelinde ve gâhca â«irinde olup va…ti tebdîl oluna, ni@âm üzere olmaya
ve …ay™ günlerinde olan ¡aded dahi tebdîl olunup ve o tebdîl dahi ni@âm
üzere olmaya. Ve …a∂îf olup mizâcı «il…at-i a§liyyesinde mirârî olanlara
…ay™ ziyâde muvâfı… ve menfa¡atli olur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡a ¡Aşere Fî-Ma∂ârrı’l-¢ay™ı
İfrâ† üzere olan …ay™ mi¡deye mu∂ırr olur ve mi¡deyi ∂a¡îfe edip mevâddın
mi¡deye teveccühüne bâ¡i& olur ve §adra ve ¡ayna ve dişlere ve müzmin
olan baş ağrılarına mu∂ırr olur lâkin mi¡de müşâreketi ile olan baş ağrısına
ma∂arratı olmaz belki menfa¡ati olur ve a¡∂â-i süflî √asebiyle olmayıp mebde™i baştan olan §ar¡a mu∂ırr olur. Ve …ay™ın ifrâ†ı kebide ve merîye ve ¡ayna
mu∂ırr olur ve ba¡∂ı kerre damarların ba¡∂ısını şa…… eder.
Ve ba¡∂ı nâsın †a¡âma √ır§ı ziyâde olmakla sür¡at ile mi¡desini doldurur
ve sonra ta√ammül edemeyip …ay™ etmekle bi’∂-∂arûret ifzâ¡ ve ilticâ eder
ve onun bu mi&lli §anî¡i kendide emrâ∂-ı müzmine-i rediyye √udû&una bâ¡i&
olur. Ve †abîbe vâcib olur ki onu ≠ikr olunan imtilâdan men¡ edip onun
†a¡âm ve şarâbını ta¡dîl eyleye.
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el-Fa§lu’l-»âmise ¡Aşere Fî-Tedârüki A√vâli Ta¡arra∂a
Li’l-Müte…ayyi™i
Bu fa§lda …ay™ eden kimselerin a¡râ∂larının tedârükü ne vech ile olduğunu bildirir.
Ammâ ¡usretli olan …ay™ın tedârükünde vâcib olan nesneleri bundan
a…dem biz beyân eyledik. Ve bâ…î a√vâllerin beyânı budur ki eger şerâsîf
ta√tında gerginlik ve ağrı √âdi& olur ise o mev∂i¡e ıssı su ile ve √arâretli
dühnler ile kimâd olunmağın menfa¡ati olur ve o ma√alle âteş ile olan
me√âcim va∂¡ının dahi menfa¡ati olur ve o …ay™dan mi¡dede le≠¡ bâ…î kalır
ise düsûmetli ve serî¡ü’l-ha∂m mera…a şürbünün menfa¡ati olup o √âleti def¡
eder ve o mev∂i¡ dühn-i benefşec, «îrî dühnü ile ve …alîl şem¡ ile «al† olunup
temrî« olunur.
Ammâ …ay™ ile füvâ… ¡ârı∂ olsa ya¡nî ınçkırık √âdi& olsa ve o ¡ârı∂ olan
ınçkırık dâim olsa o kimseyi susuz koymak ınçkırığını teskîn ve def¡ eder
ve azar azar mâ-ı √ârr içirmek dahi ınçkırığı def¡ eder. Ammâ dem ¡ârı∂ olur
ise onun tedârükünü ma∂ârru‘d-dem fa§lında biz ≠ikr eyledik. ¡Allâme der
ki o fa§lda ¢ânûn’da demin tedârüküne müte¡alli… bir nesne ≠ikr olunmadı
meger ki o fa§lın â«irinde  ـ ان ـ ـ ا ـ ء و ـ ل א ـ و ـ اdiye ≠ikr
eylediği kelâm murâd oluna.441
Ve o müte…ayyi™ olan [118b] kimseye …ay™dan sonra küzâz ve emrâ∂-ı
bâride ve sübât ve in…ı†â¡-ı §avt ¡ârı∂ olur ise bu me≠kûrlara o kimsenin
e†râfını şedd edip bağlamak ve rab† eylemek ve zeyt içinde se≠âb ve …ı&&â-i
√ımâr †ab« olunup mi¡desine o zeyt ile kimâd eylemek ve mâ-ı √ârr ve ¡asel
içirmeğin menfa¡ati olur. Ve ≠ikr olunan emrâ∂ beyninden sübât ¡ârı∂ olan
kimseye ≠ikr olunan tedâvî olunduktan sonra o zeytten kulağına bir şey™
ta…†îr olunur.
el-Fa§lu’s-Sâdise ¡Aşere Fî-Men Efra†a ¡Aleyhi’l-¢ay™u
İfrâ† üzere …ay™ eden kimse uyutulsun ve uykusu yok ise uykuyu câlib
olup mümkin olan her bir √île ile uykusu celb olunsun. ◊abs-i ishâl için
441 Bu ¡abd-i mütercim der ki on altıncı fa§lda …ay™la dem istifrâπının tedârükü me≠kûrdur. Şey«’in murâdı budur ve müsta…belden mâ∂î §îπası ile ta¡bîr mu¡tâdıdır.
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ishâlin ifrâ†ı bâbında yazıldığı üzere o kimsenin eli ve ayağı bağlansın ve
şedd ve rab† olunsun ve edviye-i …âbı∂a-i …aviyye ile mi¡desi ∂ımâd olunmakla mu¡âlece olunsun.
Ve …ay™ ifrâ† üzere olup ve dem istifrâπ olunmağa bed™ eylese süt «amr
ile karıştırılıp dört …u†ûlî mi…dârı ona sa…y olunsun. Fârsî’den na…l edip
¡Allâme der ki …u†ûlînin mi…dârı menn-i Baπdâdî ile bir menn ve nı§f menn
olur ve bu …avli ¡Allâme redd edip “ve fîhi na@arun” der ve vechini beyân
eylemez. Ve ba¡∂ı resâilde me≠kûr olan bir …u†ûlî yedi mi&…âl olur.442 Ve bu
vech ile ma«lû† sütü sa…y devânın ¡âdiyesini ve ma∂arratını def¡ ve demi
istifrâπ olunmaktan men¡ eder ve †abî¡atı telyîn eder. Ve eger sen bu fâidelerin √u§ûlüyle ma¡an §adrın ve mi¡denin nevâ√îlerinde dem cümûd eyleyip
o nevâ√îlerin demden ten…ıye olunmasını murâd eyler isen &elc ile müberred olan sikencebîni ona …alîlen …alîlen sa…y eyle ve ba¡∂ı kerre semiz ot
¡u§âresini †în-i Ermenî ile sa…yın dahi o kimseye menfa¡ati olur.
Ve mu…ayyi™ devâ içen kimse ceza¡ eylese ya¡nî o devâdan muta∂arrır ve
mu∂†arib olsa o devâyı …ay™ edip kussun. Bu ma…âmda nüs«alar mu«telife
ve şâri√ler mu∂†ariblerdir. Ve tercümede ≠ikr olunan, ¡Allâme’nin ¢arşî’ya
¡azv edip ta§√î√ eylediği nüs«anın tercümesidir.
Ve vâcib olur ki edviye-i mu…ayyi™enin †aba…âtı ve her birinin keyfiyyet-i sa…yı ve «â§§aten «arba… dedikleri devâ-i …avînin keyfiyyet-i sa…yı
…arâbâdîn kütüblerindem ve müfredâttan †aleb olunup ba¡de’t-ta¡arrüf
mûcebiyle ¡amel oluna.
el-Fa§lu’s-Sâbi¡a ¡Aşere Fi’l-◊u…neti
◊u…ne em¡âdan fu∂ûlü nef∂ ve i«râcda mu¡âlece-i fâ∂ıla olur, böbrek ve
me&âne ağrılarını teskîn eder ve böbrek ve me&âne veremlerine menfa¡ati
olur, ke≠âlik …ûlınc mara∂ına nâfi¡ olur. Ve a¡∂â-i re™îseden fu∂ûlü ce≠b
eder lâkin √u…ne-i √âdde kebidi ∂a¡îf eder ve √ummâ îcâb eder.
Ve istifrâπ olunduktan sonra ta«allüf edip geri kalan mevâddı i«râca
√u…ne ile isti¡ânet olunur. Ve «afîf √u…nelerin §ûretini ve √u…nelerin key442 Menn-i Baπdâdî seksen mi&…âl olur, ~adru’ş-şerî¡a’da mu§arra√an me≠kûrdur.
Ve Fârsî …avli üzere bir …û†ûlî yüz yirmi mi&…âl olur, risâlede ta√rîr olunan ile
tefâvütü fâ√iş olur.
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fiyyetini biz …ûlınc bâbında ≠ikr eyledik. Ve recâ olunur ki i√ti…ân eden
kimsenin ev∂â¡ının ef∂ali evvelâ …afâsı üzere istil…â edip ba¡dehu ı∂†ıcâ¡
ya¡nî ¡illet ve veca¡ olan †arafına yatmaktır.
Ve i√ti…ân zamânlarının ef∂ali havânın berdi va…tleridir ya¡nî akşam
ve §abâ√ va…tleridir, zîrâ havâ bârid iken olan i√ti…ânda kerb ve πaşy ve
ı∂†ırâb …alîl olur. Ve √ammâm a«lâ†ı ta√rîk ve tefrî… eder, onun için …able’li√ti…ân isti√mâm eylemek câiz olmaz, zîrâ √u…nenin şânı ve fi¡li mu√te…an
ve ma√bûs olan a«lâ†ı ce≠b olur ve √ammâm a«lâ†ı ta√rîk ve tefrî… etmekle
…able’l-i√ti…ân √ammâm isti¡mâli ek&er-i √âlde münâsib ve muvâfı… olmaz.
Ve o kimse ki onun em¡âsında veremi veyâ«ûd …ur√ası olup ve √ummâ
veyâ«ûd â«er mara∂ √asebiyle i√ti…âna mu√tâc olsa ondan «avf olunur ki
isti¡mâl olunan devâ te™&îr edecek …adar em¡âsında mek& eylemeyip …ur√a
√asebiyle mündefi¡a olur ve vâcib olan o mi&lli kimsenin ma…¡adesi ve sürresi e†râfı câvers-i müsa««an ile tes«în oluna.
el-Fa§lu’&-¿âmine ¡Aşere Fi’l-A†liyeti
A¡∂âya †ılâ olunan edviye emrâ∂a vâ§ıl olan mu¡âlecâttan olur. Ve ba¡∂ı
devâlarda iki …uvvet olur, birisi la†îfe olur ve â«eri …uvvet-i ke&îfe olur. Ve
…uvvet-i la†îfeye i√tiyâc …uvvet-i ke&îfeye i√tiyâcdan ziyâde olur. Ve kaçan
o iki …uvveti olan devânın …uvvet-i ke&îfesi mu¡tedile olup onun ile ¡u∂va
∂ımâd olunsa onun …uvvet-i la†îfesi ¡u∂va nüfû≠ eder ve …uvvet-i ke&îfe
dahi o nâfi≠e olan …uvvet-i la†îfeyi te™&îr edince …adar ¡u∂va √abs eder ve o
∂ımâddan marî∂ intifâ¡ eder. Me&elâ «anâzîri ya¡nî sıraca mara∂ı olan ¡u∂va
küzbere ile sevî… ∂ımâd olunsa küzberenin …uvveti nâfi≠ olur ve sevî…ın
…uvveti nâfi≠ olan küzbere …uvvetini √abs eder. Ve küzbere …uvveti her ne
…adar la†îf olup ta√allülü serî¡ olur ise sevî… o …uvveti ta√allülden √abs ve
men¡ eder ve …uvvet-i la†îfe i√tibâs ile ziyâde te™&îr eder.
Bu ≠ikr olunan tercüme ek&er-i nüs«alarda yazılan ¡ibâretin tercümesi
olur. Ve ¢arşî nüs«asında “küzbere” yalnız ≠ikr olunmuştur. Ve “küzbere
ile sevî…” yazılan nüs«alar her ne …adar ek&er ise «a†âdır diye ¢arşî √ükm
eyledi. ¡Allâme, ¢arşî’yi ta«†i™e edip §avâb olan ek&er-i nüs«ada olan olur
diye cezm eyledi Ve taf§îl üzere bilmek murâd eden kimseler şer√-i ¡Allâme’ye mürâca¡at eylesinler.
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Ve “∂ımâd” ve “†ılâ” ma¡nâları biri birine müte…ârib olur ve far…ı budur
ki “∂ımâd” koyu olup mütemâsik olur, akıcı ve seyyâl olmaz ve “†ılâ” seyyâl ve akıcı olur ve çok kerre †ılâ «ır…a ile isti¡mâl olunur ya¡nî †ılâ seyyâl
olmakla ¡u∂vdan seyelân eylemesin için «ır…a ile rab† olunur ve bağlanır.
Ve a¡∂â-i re™îse üzere †ılâ olundukta eger mâni¡ bulunmaz ise onun «ır…asına ¡ûd ile tütsü verilip o †ılânın üzerine bağlanır ve o «ır…anın †îbi ile
devâ mu†ayyeb olmakla a¡∂â-i re™îse o devâya meyl edip kendine cerr ve
ce≠b eder.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡a ¡Aşere Fi’n-Ne†ûlâtı
Ne†ûl o sudur ki edviye ile †ab« olunur ve onunla ¡alîlin başı πasl olunur. Ve ne†ûlât başta ve a¡∂â-i sâirede olan emrâ∂da ta√lîle i√tiyâcı olan
mara∂lara ¡ilâcât-ı ceyyideden olur. Ve ¡u∂vun mizâcı istibdâl olunmak için
hem √ârr ve hem bârid olan ne†ûl ile istin†âle √âcet olsa eger ¡u∂v na…î
olup mevâdd ona in§ıbâba bed™ eylemedi ise evvelâ müsa««in olan ne†ûl
ile ten†îl olunur ve sonra ¡u∂vu şedd edip bağlasın için mâ-ı bârid ile ten†îl
olunur; eger ¡aks üzere olup o ¡u∂va mevâdd dökülmeye başlasa evvelâ
bârid ile ten†îl olunup ba¡dehu müsa««in ile ten†îl olunur.
el-Fa§lu’l-¡Işrûne Fi’l-Fa§dı
Fa§d bir istifrâπ-ı küllîdir ki onunla bi’l-cümle a«lâ†ın ke&reti istifrâπ
olunur. Ve ke&ret ona derler ki ¡urû…ta olan a«lâ†ın her birisi …adr-i √âcetten
ziyâde ola.
Ve fa§da mu√tâc olan kimseler iki vechin biri ile mu√tâc olurlar:
Biri o kimsenin √âcetidir ki o kimse mara∂a müteheyyi™ ve müsta¡idd
olur lâkin teheyyü™ eylediği mara∂da henüz vâ…i¡ olmaz, pes o kimsenin
demi πâlib olur ise o kimse fa§d olunur.
İkincisi o kimsedir ki ona bi‘l-fi¡l mara∂ ¡ârı∂ olur.
Pes bu iki …ısmdan her bir …ısmın fa§da i√tiyâcı ke&ret-i demden ziyâde
olur veyâ«ûd demin redâ™eti için olur veyâ«ûd demin hem ke&reti hem
redâ™eti için olur. Bu mi&lli emrâ∂a isti¡dâd demevî olan ¡ır…-ı nesâda [119a]
ve ni…riste ve demevî olan veca¡-ı mefâ§ılda olur ve şol kimsede olur ki
riyesinin ra…î… ve ince damarı yarılır ve sonra mülte√im olup şa……ı mün-
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sedd olur ve bitişir lâkin kaçan o damarda dem ziyâde olsa yine mun§adı¡
olup yarılır ve o kimsede dem tezâyüde başlasa nef&-i deme müteheyyi™
olur, ke≠âlik §ar¡a ve sekteye ve mâlî«ûlyâya müsta¡idd olup demlerinde
vefret olanlar ve «unâ… ve a√şâda olan evrâm ve remed-i √ârr ve bevâsîr
√asebiyle seyelân-ı dem mu¡tâdı olanların deminin in…ı†â¡ı ve nisvândan
dem-i √ay∂ın i√tibâsı bi’l-cümle bu me≠kûrlara müsta¡idd olanların isti¡dâdları ≠ikr olunan teheyyü™ün mi&âli olur. Ve levn-i beşere müteπayyir
olmakla ≠ikr olunan mara∂lara müteheyyi™ olan kimseler demlerinde ke&ret olduğuna istidlâl olunup fa§d olunur, lâkin dem-i bâsûrun in…ı†â¡ına ve
dem-i √ay∂ın i√tibâsına levn-i beşerenin kümûdetiyle ve beyâ∂ ve «u∂rete
taπayyürü ile istidlâl olunmaz ve fa§d vâcib olmaz. Ve mizâcı √ârr olup
a¡∂â-i bâ†ınesinde verem olanlar dahi ≠ikr olunan mara∂a teheyyü™e mi&âl
olur.
Ve bi’l-cümle bu ≠ikr olunan emrâ∂a müsta¡idd ve müteheyyi™ olan kimseler fa§l-ı rebî¡de fa§d olunur her ne …adar onlara ≠ikr olunan mara∂lar
bi’l-fi¡l ¡ârı∂ olmadı ise.
Ve ∂arbe ve sa…†a i§âbet eden kimseler onlara verem i§âbet eylemesin
için i√tiyâ†en fa§d olunurlar. Ve veremleri olup …able’n-nu∂c inficârdan
«avf olunan verem §â√ibleri dahi fa§d olunurlar ne …adar dem ke&îr olmayıp
fa§da i√tiyâc olmaz ise.
Ve bilinmek vâcib olur ki ≠ikr olunan emrâ∂ bi’l-fi¡l √â§ıla olmayıp
lâkin √u§ûlünden «avf olunur ise onlara fa§d olunmakta vüs¡at ve ru«§at
ziyâde olur lâkin bi’l-fi¡l o mara∂lardan biri √âdi& olur ise √âl-i ibtidâda a§lâ
fa§d olunmaz, zîrâ fa§d fu∂ûlü ter…î… edip bedende icrâ eder ve dem-i §a√î√
ü §âli√ ile fu∂ûlü «al† eder.
Ve ba¡∂ı kerre √âl-i ibtidâda ya¡nî …able’n-nu∂c olan fa§d ile mu√tâc
olduğumuz istifrâπ √â§ıl olmayıp ic√âfa ya¡nî damarı itlâfa mü™eddî olan
fa§d-ı â«ere dahi i√tiyâc olur.
Ve kaçan nu∂c @âhir olsa ve mara∂ zamân-ı ibtidâyı tecâvüz edip zamân-ı
intihâya vâ§ıl olsa o va…tte eger fa§da i√tiyâc mevcûd olur ise fa§d olunur.
Ve mara∂ın √areketi ve ¡illetin &everânı va…tinde elbette fa§d olunmak
câiz olmaz, zîrâ yevm-i √areket ve zamân-ı &everân olan günlerde marî∂
istirâ√at ve tenvîm olunur
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Ve kaçan mara∂ bu√rânı olan mara∂lardan olup o mara∂ın bu√rânında †ûl
olsa ya¡nî geç bu√rân eden mara∂lardan olsa o mara∂dan dem ke&îren istifrâπ
olunmak câiz olmaz, eger mümkin olur ise o mara∂ â«er vechle teskîn olunup
fa§d olunmaz ve eger teskînin â«er †arî…i olmayıp fa§da i√tiyâc …avî olur ise
…alîlen …alîlen dem istifrâπ olunur gelecek zamânda fa§d-ı â«ere i√tiyâc olur
ise o fa§d ¡udde olsun için ve ke≠âlik bu√rân va…tinde †abî¡atın mücâhedesine
…uvvet ve mu¡în olsun için o fa§dda biraz dem bedende ib…â olunur. Ve o
kimse ki şitâda müştekî olup marî∂ olsa ve bedeninin tekessürü imtilâsına
delâlet eylese iştikâsı zamânına …arîb olan [zamân-ı] müte…addimde fa§d
olunmamış olsa o kimse fa§d olunup onda dahi bir mi…dâr dem alıkonur.
Ve fa§d mevâddı cânib-i «ilâfa ce≠b etmekle †abî¡atı çok kerre √abs eder
ya¡nî mef§ûd olan kimseye …ab∂ ¡ârı∂ olur. Ve kaçan fa§d-ı ke&îr √asebiyle
…uvvet ∂a¡îfe olsa a«lâ†-ı rediyye-i ke&îre tevellüdüne bâ¡i& olur.
Ve fa§dın evvelinde ba¡∂ı kerre fa§d mu¡tâd olmamak √asebiyle πaşy
√âdi& olur ve fa§ddan evvel …ay™ olunsa πaşyın √udû&unu def¡ eder ve πaşy
√âdi& olduğu zamânda dahi …ay™ eylese πaşy mündefi¡ olur.
Ve fa§d a«lâ†ı ta√rîk eder, fa§d …a†¡ olunca …adar mütemâdî olur.
Ve fa§d ile …ûlıncın cem¡i az olur ya¡nî verem-i √ârrdan √âdi& olan
…ûlıncda fa§d olunur, bâ…î …ûlınc a§nâfında fa§d olunmaz.
Ve gebe olan ve görüm gören hatunlar fa§d olunmazlar lâkin ∂arûret-i
¡a@îme ve fa§da √âcet …aviyye olur ise o zamân fa§da ru«§at olur, me&elâ
o √âmil kan tükürse ve tükürdüğü kan …avî olup o √âmilin …uvvetini is…â†
eder ise o zamân fa§d olunmamakla dem √abs olunur.
Ve bilinmek vâcibdir ki bundan a…dem ≠ikr olunan ¡alâmât-ı imtilâ @uhûr
etmekle her bâr fa§d olunmak vâcib olmaz onun için ki ba¡∂ı kerre imtilâ
niyye olup «âm olan «ıl†tan √âdi& olur ve o vech ile √âdi& olan imtilâya fa§d
cidden mu∂ırr olur ve o fa§d √asebiyle ¡alîlin helâki «avf olunur.
Ammâ sevdâsı πâlib olan kimse evvelâ fa§d olunup sonra ishâlle istifrâπ
olunmakta be™s yoktur belki sana vâcibdir ki bundan sonra bizim ≠ikr edeceğimiz şurû† üzere levnin √âline mürâ¡ât edesin ve bedenin temeddüdüne
dahi i¡tibâr eyleyesin, eger vech-i âtî üzere bedende imtilâ-i deme levnin
delâleti olup ve temeddüd dahi bedende fâş ve şâyi¡ olur ise o zamân demin
imtilâsı ve ke&reti vücûh-ı şettâ ile √ads olunup fa§d olunmak vâcib olur.
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Ammâ o kimse ki onun dem-i ma√mûdu …alîl olup bedeninde a«lâ†-ı
rediyyesi ke&îre olsa o kimseden fa§d a«lâ†-ı §âli√ayı istifrâπ eder ve a«lâ†-ı
rediyye bedeninde bâ…î kalır.
Ve o kimse ki onun demi hem …alîl hem redî olsa veyâ«ûd onun demi
bir ¡u∂va meyl eylese ki demin o ¡u∂vda meylinin ve in§ıbâbının ∂ararı
¡a@îm olsa ve o vechten fa§dı terk mümkin olmasa onun demi …alîlen istifrâπ
ve a«≠ olunup sonra πıdâ-i ma√mûd ile taπdiye olunur ve sonra â«er günlerde yine tekrâren fa§d olunur ve bu fa§d ve taπdiye ile dem-i redî istifrâπ
olunup yerine dem-i ceyyid √âdi& olur.
Ve eger o kimsede olan a«lâ† rediyye-i mirâriyye ya¡nî §afrâvî olur ise
o dem-i mirâriyyeyi istifrâπda i√tiyâl olunup evvelâ edviye-i la†îfe ile ishâl
olunur veyâ«ûd …ay™ ettirilir veyâ«ûd demin √iddeti ve √areketi müsekkinâtla teskîn olunur. Ve †abîbe emr olunur ki sa¡y ve ictihâd edip o marî∂i
teskîn ve tevdî¡ eyleye. Ve o kimsenin mevâddı eger πalî@a olur ise e†ıbbânın
…udemâsı o mi&lli kimseye isti√mâm me§âlihinde meşy ve √areket teklîf
eylediler ve ba¡∂ı kerre fa§ddan evvel ve fa§ddan sonra müla††ıf sikencebîn
sa…y eylediler ve zûfâ ve √âşâdan ma†bû« itti«â≠ edip sa…y eylediler ve fa§d-ı
â«ere mu√tâc olduklarında o fa§d-ı &ânîyi ikinci sa…ydan sonra eylediler.
Ve √ummâsı veyâ«ûd a«lâ†-ı rediyyesi olup …uvvetleri ∂a¡îfe olan kimseler fa§da mu∂†arr ve mu√tâc olsa bundan a…dem bizim ≠ikr eylediğimiz
gibi fa§dı tefrî… eylesinler ya¡nî birkaç kerre fâ§ıla ile fa§d edip …alîlen
…alîlen demi i«râc eylesinler.
Ve ∂ayyi… olan fa§d ya¡nî damarın &a…bını ve deliğini dar eylemek
…uvveti ziyâde √ıf@ eder lâkin ba¡∂ı kerre o fa§d-ı ∂ayyi… kanın ra…î…ini ve
§âfîsini akıtır ve ke&îfini ve küdûretlisini √abs edip mu∂ırr olur.
Ammâ fasd vâsi¡ ve geniş olsa o fa§d-ı vâsi¡ sür¡at üzere πaşye mü™eddî
olur ve ten…ıyesi ziyâde olur ve damardan şa…… olunan mev∂i¡in indimâli
ve bitişmesi ziyâde ba†î™ ve geç olur.
Fa§d-ı isti@hârda ya¡nî mara∂ın √udû&undan evvel olan fa§dda ve semiz
olan kimselerin fa§dında fa§d-ı vâsi¡ evlâ olur belki fa§l-ı şitâda dahi geniş
fa§d evlâ olur, zîrâ şitâ demin cümûdu va…tidir, fa§d [119b] geniş olmasa
&u…bede dem cümûd edip donar ve lâyı…ı üzere istifrâπ olunmaz. Ammâ
fa§l-ı §ayfta fa§da i√tiyâc katında o fa§d ∂ayyi… ve dar olmak evlâ olur.
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Ve fa§d olunan kimse müstel…î olduğu √âlde fa§d olunmak evlâ olur, zîrâ
va…t-i istil…âda olan fa§d …uvveti ziyâde √ıf@ eder ve o fa§d ile πaşy gelmez.
Ve ammâ √ummayâtta her √âlde i√tirâz eylemek vâcib olur eger
√ummânın iltihâb ve işti¡âli ziyâde olur ise. Ve √âdde olmayan √ummâların
ibtidâsında ve zamân-ı devrinde dahi fa§ddan i√tirâz olunur. Ve √ummâ
teşennüce ma…rûn olup fa§da dahi i√tiyâc olsa o kimsenin fa§dı ta…lîl olunur ya¡nî fa§d edip dem-i …alîl istifrâπ olunduktan sonra …a†¡ olunur, zîrâ
teşennüc ¡ârı∂ olan kimsenin seheri olur ve çok terler ve onun …uvvetini bu
me≠kûrlar is…â† eder, onun için vâcib olur ki bi-√asebi’∂-∂arûret fa§d olundukta dem-i …alîl çıktıktan sonra …a†¡ olunup …uvvete ¡udde ve mu¡în olmak
için bâ…î kalan dem ¡urû…ta √abs ve √ıf@ oluna.
Ve bu …ıyâs üzere fa§d olunur o ma√mûm ki onun √ummâsı ¡ufûnetli
√ummâ olmaya, o ma√mûm dahi fa§d olunup ondan dem-i …alîl istifrâπından sonra dem …a†¡ olunup bâ…î kalan dem …uvvete ¡udde ve mu¡în kılınır
ve …uvvet o ¡udde ile √ummâyı ta√lîl eder.
Ammâ √ummâ ¡afîniyye olup iltihâbı şedîd olmasa …avânîn-i ¡aşereye
na@ar eyle ya¡nî …uvvet ve sinn ve mizâc-ı †abî¡î ve mizâc-ı √âdi& ve ¡âdet
ve se√ane ve hey™et ve tedbîr-i müte…addim ve va…t-i √â∂ır ve beldeye
mürâ¡ât eyle, fa§da müsâ¡ade olur ise …ârûrede te™emmül ve tefekkür eyle,
eger …ârûre πalî@ olup √umrete meyli olur ise ve nab∂ dahi ¡a@îm olur ise ve
se√ane dahi müntefi«a ise ve √ummâ se√aneyi hüzâle irgürüp «ar† ve tehzîl
eylemekte sür¡at ve mübâderet eylemez ise o kimseyi mi¡desinin †a¡âmdan
«âlî olduğu va…tte sen fa§d eyle. Ammâ …ârûre ra…î… olup veyâ«ûd nârî olur
ise veyâ«ûd se√ane mara∂ın ibtidâsından beri hüzâl ve in√irâ† üzere oldu
ise fa§ddan ziyâde √a≠er eyle.
Ve eger √ummâ nâibe olup feterâtı olur ise veyâ«ûd dâime olup iştidâdının sekenâtı olur ise fa§d olunmağa i√tiyâc katında o ma√mûmu feterât
ve sekenât vaktinde fa§d eyle. Ve nâfi∂in √âline i¡tibâr eyle, eger nâfi∂
…avî olur ise fa§ddan ziyâde √a≠er eyle. Ve levn-i demde dahi te™emmül
eyle, eger «âric olan dem ra…î… olup beyâ∂a meyli olur ise o va…tte demi
√abs eyle. Ve marî∂ olan kimsede mevcûd olan a«lâ†ın √areketine ve heyecânına bâ¡i& olup ve a«lâ†-ı bâridenin fecâcetine ve nu∂cuna ¡i§yân edip
«âm kalmasına mü™eddî olan nesnelerden teva……î ve i√tirâz eyle.
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Ve √ummâda fa§d vâcib oldukta beyne’n-nâs ma√mûm olan kimseden
√ummâsının bidâyesinden dört gün mürûr eyledikten sonra fa§d [câiz]
olmaz diye meşhûr ve müte¡âref olan kelâma i¡tibâr olunmaz belki ibtidâ
√ummâdan kırk gün dahi mürûr eder ise fa§dı vâcib olan ma√mûm fa§d
olunur. Ve bu vech ile ma√mûmdan kan alınmak Câlînûs’un me≠hebidir.
Lâkin fa§dın vücûbuna delâlet eyleyen edille §a√î√ olur ise fa§d ta…dîm ve
ta¡cîl olunmak evlâ olur. Eger …u§ûr olunup isti¡câl olunmadı ise her hangi
va…tte o …u§ûr bilinir ise o va…tte fa§dı vâcib olan ma√mûmdan …arîben
≠ikri mürûr edem umûr-ı ¡aşereye mürâ¡ât edip fa§d olunur.
Ve çok kerre dahi fa§dın vücûbuna delâlet eder edille yok iken ve fa§da
ı∂†ırâr bulunmamış iken mâddeyi ta…lîl edip ve †abî¡atı ta…viye eylesin diye
fa§d olunur, zîrâ fa§d ile mâdde …alîl olur ve mâddenin …ılletinden †abî¡at
…uvvet bulup mâddeye πâlib olur. Lâkin mücerred ta…viye √asebiyle fa§d o
kimselerde câiz olur ki onların se√anesinde ve sinn ve …uvvetinde ve πayri
şurû†ta fa§da ru«§at ve müsâ¡ade ola.
Ammâ demevî olan √ummâda fa§dın a√vâli ve a√kâmı budur ki demevî
√ummânın zamân-ı ibtidâsında fa§d-ı πayr-i müfri† ile fa§d olunur ve nu∂cdan sonra fa§d olunup ifrâ† üzere dem istifrâπ olunur ve çok kerre √ummâ-ı
demeviyye mücerred fa§d ile …al¡ olunur.
Ve vâcib olur ki şedîdü’l-berd olan mizâc §â√ibinden kan alınmaya ve
onu fa§d eylemekten ziyâde √a≠er oluna. Ke≠âlik şedîdü’l-berd olan beldede
fa§d olunmaya. Ve veca¡-ı şedîdi olanlardan ve mu√allil olan isti√mâmdan
sonra ve cimâ¡ ¡a…ibinde ve mümkin oldukça on dört yaşından sinni no…§ân
olanlardan ve yine mümkin oldukça sinn-i şey«û«ata bâliπ olanlardan kan
alınmaya lâkin şey« olup veyâ«ûd sinni …â§ır ve a√dâ&tan olup ve se√anesine &i…a ve i¡timâd olunup ve ¡a∂alâtında iktinâz ve ¡urû…unda vüs¡at ve
imtilâ ve levninde √umret olanlardan cür™et edip kan alınmak câiz olur lâkin
onların dahi fa§dı yesîr olup demleri tedrîcle …alîlen …alîlen istifrâπ olunur.
Ve vâcib olur ki …a∂âfet ve hüzâli şedîd olanlar, ke≠âlik simenleri şedîd
olup ziyâde semiz olanlar ve bedeni müte«al«il ve ebya∂-ı müterehhil olanlar ve levni a§fer olup demi ¡adîm ve …alîl olanları mümkin oldukça fa§ddan
teva……î ve i√tirâz oluna.
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Ke≠âlik emrâ∂-ı †avîle §â√ibleri dahi fa§d olunmaz ve onları fa§ddan
i√tirâz oluna lâkin onların fesâd-ı demleri fa§dı îcâb eder ise sen o kimsleri
fa§d eyle ve «âric olan demde te™emmül eyle, eger fa§d ile çıkan dem koyu
ve kara olur ise o demi istifrâπ eyle ve eger ra…î… ve ebya∂ olur ise fi’l√âl mev∂i¡-i fa§dı şedd edip demi √abs eyle, zîrâ ra…î…-i ebya∂ olan demi
istifrâπın «a†arı ¡a@îm olur ve i√tirâzı vâcib olur.
Ve vâcib olur ki †a¡âmdan imtilâsı olan kimse fa§d olunmaktan √a≠er
oluna, zîrâ mümtelî olan kimse fa§d olunsa «âric olan demin yerine mi¡deden o †a¡âm …able’n-nu∂c münce≠ib olur.
Ve ke≠âlik mi¡de ve sâir em¡â &üfl-i müdrik ile veyâ«ûd idrâke …arîb
olan &üfl ile mümtelî ve dolu iken fa§ddan i√tirâz olunur belki gerektir ki
ictihâd olunup &üfllerden mi¡dede ve mi¡de e†râfında ya¡nî ¡ulyâda olan
em¡âda olanlar …ay™ ile i«râc oluna ve süflâda olan em¡âda olanları mümkin
olan edviye ile ishâl edip i«râc oluna, eger i√ti…âna mu√tâc olur ise i√ti…ân
edip i«râc oluna.
Ve to«me §â√ibleri fa§d olunmaktan i√tirâz olunur belki to«mesi ha∂m
olunca …adar mühlet verilip fa§d i…ti∂â eder ise ba¡dehu fa§d olunur.
Ve fem-i mi¡desinin ≠ekâ-i √issi olanlar ke≠âlik fem-i mi¡desi ∂a¡îf olanlar ve mi¡desinde mirâr tevellüdü lâzım ve mu¡tâd olanlara tehevvür ile fa§d
eylemekten i√tirâz olunur ya¡nî mi¡desine ta¡ahhüd edip ı§lâ√ eylemezden
mu…addem onlardan kan alınmak câiz olmaz «u§û§an ¡ale’r-rî… onlardan
kan alınmaktan ziyâde i√tirâz olunur. Bu √âletler ¡alâmetleri ile ma¡lûm
olur: Fem-i mi¡denin ≠ekâ-i √issinin ¡alâmeti budur ki le≠≠â¡ olan bir nesne
bel¡ olunup yutulsa ≠ekî olan fem-i mi¡de ondan müte™e≠≠î olur. Ve fem-i
mi¡denin ∂a¡fının ¡alâmeti budur ki o kimsenin †a¡âma şehveti …alîle ve mi¡desi feminde ağrı ve veca¡ olur. Ve mi¡de feminin mirârı …abûl edip ve onda
mirâr tevellüdü ke&îr olduğunun ¡alâmeti budur ki πa&eyân onda ke&îr olur
ve her va…tte §afrâyı …ay™ eder ve feminde merâret olup ağzı acı olur.
Bu mi&lli [120a] kimseler fem-i mi¡delerine ta¡ahhüd eylemezden
mu…addem fa§d olunsa o kimselere o fa§ddan «a†ar-ı ¡a@îm ¡ârı∂ olur ve onların ba¡∂ıları dahi helâk olur. Pes o kimseler fa§da mu∂†arr olsalar vâcib olur ki
onlardan fem-i mi¡desi ≠ekî veyâ«ûd ∂a¡îf olanlara …able’l-fa§d râyi√ası †ayyib
olan √âmi∂ rubûba «ubz-ı na…î πams olunup ve ıslatılıp il…âm ve i†¡âm oluna.
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Ve eger fem-i mi¡denin ∂a¡fı mizâc-ı bârid √asebiyle olur ise ona i†¡âm
olunacak «ubz-ı na…î efâvîhler olur ve mâ-ı sükkere πams olunur veyâ«ûd
mümessek na¡nâ¡ şarâbına veyâ«ûd mümessek ayva şarâbına πams olunup
i†¡âm olunur ve biraz va…tten sonra fa§d olunur.
Ammâ mi¡desinde mirâr tevellüdü ke&îr olanlara vâcib olur ki …able’lfa§d ke&îren mâ-ı √ârrı sikencebîn ile şürb etmekle …ay™ eyleyeler ba¡dehu
müterâ«iyen birkaç lo…ma tenâvül eyleyip …alîlen istirâ√at eyledikten sonra
ifti§âd olunalar.
Ve mef§ûd olan kimseye vâcib olur ki fa§d √asebiyle istifrâπ olunan
dem-i §âli√in bedelini tedârük eyleye. Eger mef§ûd olan kimse …avî olur
ise onun bedel mâ-yete√alleli kebâb tenâvülü ile √â§ıl olur, zîrâ kebâb her
ne …adar &a…îl ve ha∂mı ¡asîr ise …uvve-i hâ∂ımesinin …uvveti √asebiyle o
mef§ûd kebâbı √a∂m edip πıdâ-i ke&îr ü ceyyid √â§ıl olur. Lâkin vâcib olur
ki mütenâvel olan kebâb mi…dâr-ı …alîl ola, zîrâ ma…§ûd olan kimse her ne
…adar …uvveti …aviyye ise fa§d ile ona min-vechin ∂a¡f †ârî olur ve ha∂mında dahi bir nev¡ ∂a¡f olur, pes onun …uvveti &a…îl olan kebâbdan
mi…dâr-ı ke&îri ha∂mdan ¡âciz olur.
Bu ma…âmda nüs«alar mu«telifedir: Ba¡∂ı nüs«ada
 א כ אبvâ…i¡
olmuştur ve ba¡∂ı â«erde bir no…†alı fâ ile  ــvâ…i¡ olmuştur. ±ikr olunan
tercüme nüs«a-i ûlânın tercümesidir. Ve nüs«a-i &âniyenin tercümesi
budur ki: “O kimse kebâbın mâiyyetini ma§§ edip &üflünü atmaz belki
&üflü ile ma¡an tenâvül eyler.” Ve bunda işâret olur ki mi¡desi ∂a¡îf olanlar
kebâbı imti§â§ edip &üflünü il…â ederler. Şer√te minvâl-i mu√arrer üzere bu
ma…âm tav∂î√ olunmuştur.
Ve ba¡∂ı kerre ru¡âftan için veyâ«ûd ra√imden veyâ«ûd ma…¡adeden ve
§adrdan ve ba¡∂ı «urâcâttan demin nezf ve @uhûru √asebiyle fa§d olunur
ve o fa§d ile dem cihet-i «ilâfa ce≠b olunur ve ≠ikr olunan ¡illetlere fa§d
menfa¡atli ve …avî ¡ilâc olur. Lâkin vâcib olur ki o fa§d cidden ∂ayyi… olup
ve fa§dın ¡adedi ve merrâtı ke&îr ola ve müte¡addid günlerde ola, yevm-i
vâ√idde olmaya meger ki yevm-i vâ√idde olmağa ziyâde i√tiyâc ola. Ve
müte¡addid fa§dlar gün aşırı olmak lâyı…tır ve mümkin oldukça müte¡addid
fa§dlarda istifrâπ-ı dem ta…lîl olunmak evlâdır. Ve’l-√â§ıl mi…dâr-ı istifrâπı
ziyâde eylemekten fa§dın ¡adedini ziyâde eylemek evlâ ve a√râ olur.
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Ve i√tiyâc yok iken fa§d olunsa o fa§d mirârı ta√rîk eder ve lisân mi&lli
¡u∂vları kurutup tecfîf eder. Ve sükker ile mâ-ı şa¡îr o fa§dın ma∂arratını
tedârük eder.
Ve o kimse ki iki kerre fa§d murâd eyleye, ona vâcib olur ki yedi
üzere olan damarı fa§d eyleye ve o fa§d †ûlânî ola tâ ki maf§alın √areketi
√asebiyle damarın şa……ı bitişmeyip fa§d-ı â«er olundukta şa……-ı â«ere
mu√tâc olmaya belki şa……-ı evvel açılıp &âniyen dem i«râc ve istifrâπ
oluna.
¡Allâme der ki ¢ânûn’un bu kelâmı fa§dda te&niye murâd olundukta
¡urû…-ı yedden bâsilî… gibi maf§aliyye ¡urû…un biri fa§d oluna. Ve ke≠âlik
“fa§d-ı &ânî ba¡de eyyâm ola” demekle ma√mûl olur. Eger iki fa§d yevm-i
vâ√idde olmak i…ti∂â eder ise fa§d damarın verâbına olmak evlâ olur. Ve
ke≠âlik fa§d √abl-i ≠irâ¡ gibi maf§alı olmayan damardan olur ise fa§d †ûlânî
olmaz belki geniş fa§d olunmak lâyı… olur. Pes ¢ânûn’da ــ ــ وان
ان
 ــdediği iki √âlin her biri birer nev¡ damara ma«§û§ olur.
Ve bu şurû†a ri¡âyetten sonra yine damarın sür¡at üzere ilti√âmından
«avf olunur ise mev∂i¡-i fa§dın üzerine mil√ ile ma«lû† olan zeyt ile bir «ır…ayı ıslatıp va∂¡ olunur ve üzeri bağlanır ve fa§d katında mib∂a¡ı ya¡nî nîşteri dühn ile tel†î« edip fa§d eder ise o cirâ√at sür¡at ile mülte√im olmaz ve
o fa§dın veca¡ı …alîl olur. Ve mib∂a¡ı yağlamağın †arî…i budur ki dühn ile o
mib∂a¡a mes√-i «afîf ile mes√ olunur veyâ«ûd o mib∂a¡ dühnün içine il…â
olunup sonra «ır…a ile o mib∂a¡ mes√ olunur.
Ve iki def¡a fa§d olundukta iki fa§dın arasında uyumak mev∂i¡-i fa§dın
sür¡at üzere ilti√âmını îcâb edip fa§d-ı &ânîde müceddeden damarı cer√e
mu√tâc olur, pes uyumamak evlâ olur.
Bizim edviye ile va…t-i şitâda istifrâπ edenlere lâyı… olan yevm-i cenûbîyi tara§§ud eylemektir diye bundan a…dem ≠ikr eylediğimizi te≠ekkür edip
fa§dda dahi o şar† ile ¡amel eyle. Ve şitâda fa§d eder isen yevm-i cenûbda
fa§d eyle.
İmâm ¢arşî ile Mesî√î ittifâ… edip dediler ki yevm-i cenûbdan √arâretli
gün murâd olunur ise bu kelâm §a√î√ olur ve eger cenûb rûzgârı estiği gün
murâd olunur ise bu kelâm vâ…ı¡a mu†âbı… olmaz. ¡Allâme ikisini dahi redd
edip ≠ikr olunan günlerin ikisinde dahi fa§d muvâfı… olur diye √ükm eder.
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Ve ma¡lûm ola ki müvesvis olanların ve mecnûnların ve gece ile fa§d[a]
mu√tâc olanların ve nevm va…tinde fa§da mu√tâc olanların fa§dı ∂ayyi…
olmak vâcib olur, zîrâ bu fa§dlarda nezf-i dem πâlib olur ve fa§d ∂ayyi…
oldukta nezften «avf olunmaz.443 Ve ke≠âlik iki kerre fa§da mu√tâc olmayanların fa§dı dahi ∂ayyi… ve dar olmak lâyı… olur.
Ve ma¡lûm ola ki fa§dın tekrârına mu√tâc olanların fa§d-ı &ânîsi ∂a¡fının
mi…dârı √asebiyle te™«îr olunur. Eger o kimsede ∂a¡f olmaz ise o iki fa§dın
biri birinde uzaklığının πâyeti bir sâ¡at olur.
İki kerre fa§d eylemekten πara∂ demi cânib-i «ilâfa ce≠b olur. Ve ce≠b
için fa§dın te&niyesi murâd olundukta iki fa§dın arası ve fâ§ılası bir gün
mi…dârı kılınır. Yevm-i vâ√idde [fa§dı] tekrâr ve te&niye edenlere fa§d-ı
müverreb ziyâde muvâfı… olur. Ve va…t-i vâ√idde fa§dı tekrâr murâd edenlere fa§d-ı mu¡arra∂ ya¡nî damarın enine fa§d eylemek evfa… olur. Ammâ
iki fa§d ile …anâ¡at eylemeyip birkaç eyyâmdan her günde fa§d eylemek
murâd edenlere damarları uzunluğuna fa§d eylemek evfa… olur.
Ve hangi fa§dın veca¡ı ziyâde olur ise onun mev∂i¡-i fa§dı ve cür√ü geç
mülte√im olur, yarasının sağalması veca¡ının mi…dârı …adar geç olur.
Ve fa§d tekrâr olunup istifrâπ dahi ziyâde olmasıyla πaşy ¡ârı∂ olur lâkin
iki fa§dın arasında †a¡âm tenâvül eylerse πaşyin ¡urû∂una ve √udû&una o
†a¡âm mâni¡ olur.
Ve iki fa§dın arasında uyuyan kimsenin nevmi √âlinde a«lâ† bedenin
¡um…una ve bâ†ınına çekilir ve fa§d-ı &ânî katında fu∂ûl dahi o a«lâ†la
bâ†ında bulunur velâkin o fa§d-ı &ânî ile münce≠ib olan dem ile fu∂ûl ma¡an
münce≠ib olup istifrâπ olunmaz.
Ve fa§dı te&niyenin menâfi¡-i müte¡addidesi vardır: Bir menfa¡ati budur ki
fa§d-ı evvelden bedende bâ…ıye [120b] kalan mevâdd fa§d-ı &ânî ile istifrâπ
olunur ve ten…ıye-i kâmile olur ve yine o kimsenin …uvvet-i kâmilesi bâ…ıye
olur. Ve te&niyenin «ayrlısı iki gün yâ«ûd üç günden sonra olan te&niye olur.
Ve fa§da …arîb zamânda uyumak ba¡∂ı kerre a¡∂âda inkisâr i√dâ& eder.
Ve ba¡∂ı kerre …able’l-fa§d isti√mâm eylemek fa§dı ¡usretli eder, zîrâ
443 Bu ≠ikr olunan dört §ûretten müfte§ıd müvesvis veyâ«ûd mecnûn olur ise mev∂i¡-i
fa§dını açar ve lâ-ma√âle nezf ¡ârı∂ olur ve §ûret-i a«îrlere ma√all nevm olmakla
nevm ile dem nezf eder.
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√ammâm √ammâm-ı yâbis olur ise cildi taπlî@ eder ve fa§dın veca¡ı ziyâde
olur ve eger √ammâm √ammâm-ı ra†b olur ise cildi o √ammâm telyîn edip
zel…a mü™eddî olur.444 Lâkin müfte§ıdın demi şedîden πalî@ olur ise ona
…able’l-fa§d tel†îf-i dem için isti√mâm muvâfı… olur.
Ve fa§d olunan kimseye lâyı… olur ki fa§ddan sonra imtilâya i…dâm eylemeye belki πıdâyı tedrîc üzere kıla ve evvelâ la†îf nesneler ile azar azar
taπaddî eyleye ve ke≠âlik fa§ddan sonra riyâ∂et eylemeye belki istil…âya ve
arkası üzere yatmağa meyl eyleye ve fa§ddan sonra ta√lîli olan isti√mâmı
dahi eylemeye.
Ve o kimse ki yedinden fa§d olunup mef§ûd olan yedi teverrüm eylese
â«er elinden dahi fa§d olunup ta√ammülü mi…dârı istifrâπ olunur ve müteverrim olan yedin üzerine isfîdâc merhemi va∂¡ olunur ve e†râfı müberridât-ı …aviyye ile †ılâ olunur.
Ve bedeninde a«lâ†ın πalebesi ve ke&reti olan kimse ifti§âd eylese o fa§d
a«lâ†ın &everânına ve cereyânına bâ¡i& olur ve onun ı§lâ√ı mütevâtiren fa§d
eylemek ile olur. Ke≠âlik demi sevdâvî olan kimse fa§d-ı mütevâtire mu√tâc
olur, o fa§d-ı mütevâtir ile √âlen «iffet √â§ıl olur lâkin sinn-i şey«û«ata bâliπ
oldukta onun emrâ∂ı @uhûr eder ve cümleden biri sektenin @uhûru olur.
Ve çok kerre fa§d √ummayâtı i√dâ& eder ve o √ummayât o kimsede olan
¡ufûneti ta√lîl eder.
Ve §a√î√ olan kimse fa§d olunsa ona gerektir ki bizim şarâb bâbında
≠ikr eylediğimiz nesneyi tenâvül eyleye. ¡Allâme der ki Şey«’in murâdı bir
mi…dâr †a¡âm tenâvül edip üzerine üç …ade√ şarâb içmektir.
Ve ma¡lûm buyurula ki fa§d olunacak damarların ba¡∂ısı evride damarları ve ba¡∂ısı şerâyîn damarları olur. Ve şerâyîn ya¡nî yürek damarlarından
fa§d …alîl olur ve şerâyînden fa§d olundukta nezf-i demden ziyâde i√tirâz
vâcib olur, zîrâ dem-i şerâyînin nezfinin «a†arı ¡a@îm olur ve ednâ «a†arı
nezf-i dem √asebiyle ebûresîmâ √âdi& olur ki o mara∂a e†ıbbâ ümmü’ddem tesmiye ederler, o mara∂da dem ta√t-ı cildde ¡u∂va münteşir olup ¡u∂v
kırmızı görünür. Ve şerâyîn fa§dının bu ednâ √âli eger fa§d cidden ∂ayyi…
olur ise √âdi& olur.
444 Ya¡nî cild yumuşak oldukta mib∂a¡ damara i§âbet eylemekte «a†â eder, ¡u∂v müster«î olup …ıvâmı üzere olmamak √asebiyle.
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Ve nezf-i demden emîn olundukta şerâyîni fa§dın menfa¡ati ¡a@îme olur
«u§û§an o mara∂lar ki onda şerâyîni fa§d lâzım ola, o mara∂larda şerâyîn
fa§dının nef¡i …at-ender-kat ziyâde olur. Ve ek&eriyyâ o zamân fa§d ile
intifâ¡ olunur ki fa§d olunan şiryânın …urbünde olan ¡u∂vda sebebi dem-i
la†îf-i √âdd olan bir mara∂ ola, pes bu mi&lli şiryândan fa§d olunup ve onu
fa§dın «a†arından emîn olunsa o fa§dın menfa¡ati ziyâde ¡a@îm olur.
Ve yedde olan evride damarlarından fa§d olunan damarlar altıdır: …îfâl,
bâsilî…, ek√al, √ablü‘≠-≠irâ¡, üseylim damarları ve ib†î ismine ma«§û§ olan
damar ki o damar bâsilî… damarından bir şu¡bedir.445 Ve bu altı damarın
içinden fa§dı ziyâde selâmetli olan …îfâl damarı olur. Ve ≠ikr olunan altı
damarın üçü mâbi∂-i mirfa…ın fev…inden fa§d olunur ve ke≠âlik …îfâl dahi
mâbi∂in fev…inden fa§d olunur, bi’l-cümle o dört damarlar mâbi∂den ve
mâbi∂in ta√tından fa§d olunmaz.446
¡Allâme der ki üç damardan ¢ânûn’un murâdı ek√al ve iki bâsilî… olur.
Ve “mâbi∂” ¡a∂ud ile sâ¡idin arası olur. Pes bu dört damarlardan ya¡nî
…îfâl ve ek√al ve bâsilî… ve ib†î tesmiye olunan bâsilî…in şu¡besinden fa§d
olundukta lâyı… olur ki o fa§d mâbi∂in fev…inde olup ¡a∂uda mâil ola,
mâbi∂de ve mâbi∂in ta√tında olan ma√allerinden olmaya. Bu damarlarda
emr-i §avâbın «ilâfı üzere mâbi∂in ta√tından fa§da nâsın i¡tiyâdı olmakla
[mâbi∂in] fev…inden fa§d olunmak evlâ olduğunu beyânda §â√ib-i ¢ânûn
mübâlaπa eyledi. İntehâ kelâmu‘l-¡Allâme. Ve ¢ânûn §â√ibi da¡vâsını
beyân edip der ki:
Mâbi∂in fev…inde olan fa§d ile demin «urûcu ceyyid olur, ammâ mâbi∂in
√i≠âsında olan ma√allden o damarlar fa§d olunsa istifrâπ-ı dem ceyyid
olmaz. Ve mâbi∂in fev…inde olan ma√aller ¡a§ab ve şiryândan «âlî olmakla
o ma√allerden fa§dda «a†ar olmaz, ammâ mâbi∂in ta√tı bunun ¡aksi üzere
olur. Ve bu ≠ikr olunan dört damarlar ¡urû…-ı maf§aliyye olmakla onları
445 [Ragıp Paşa 1335-6 vr. 46a derkenarında Kutbuddîn-i Şîrâzî’nin Tuhfetü’s-Sa¡diyye’sinde (bkz. Fazıl Ahmed, 968, vr.603b) bu damarların Arapça tarifleri yer alır.]
446 Ve …arîben ≠ikr olunur ki bâsilî…i mâbi∂in fev…inden fa§dda mib∂a¡ re™s-i ¡a∂aleye i§âbet eylemek «avf olunmakla evlâ olan bâsilî… ta√t-ı mâbi∂den fa§d olunup
o ma√allde bulunan şiryân ve ¡a§abe min∂a¡ın i§âbetinden i√tirâz olunmaktır. Bu
ma√allde olan kelâma maπrûr olunmayıp ≠ikri âtî kelâmı dahi mülâ√a@a eyle. Ve
Îlâ…î …avl-i &ânîyi i«tiyâr eylemiştir.
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†ûlânî fa§d ma√all-i fa§dın bür™ü ve sağalması eb†a™ olmasını i…ti∂â eder
ve πayr-i maf§aliyye olan ¡urû…un fa§dı †ûlânî olmak sür¡at-i bür™e mü™eddî
olur.
Ve ¡ır…-ı nesâ™ ve üseylim ve onlar gibi sâir da…î… olan damarlardan fa§d
olundukta †ûlânî fa§d olunmak §avâb olur. Ve …îfâl fa§d olundukta re™s-i
¡a∂alden mev∂i¡-i leyyine meyl ettirilip mâbi∂in fev…inden fa§d olunmak ve
mev∂i¡-i fa§d tevsî¡ olunmak lâyı… olur.
Ve fa§dı tevsî¡ eylemek mib∂a¡ı ∂arb-ı vâ√id ile ∂arb etmekle olmak
lâyı… olur. Fa§dı tevsî¡ için birkaç def¡a mütevâliyen damara mib∂a¡ı ve
nîşteri ∂arb eylemek câiz olmaz, zîrâ ∂arb-ı mütevâlî verem i√dâ& eder ve
∂arbe-i vâ√idede «a†â olmaz. Ve …îfâlin mev∂i¡-i fa§dında «a†â edenlerin
ek&er-i «a†âları ve nikâyeleri müte¡addid ve mütevâlî ∂arb edenlerde olur ve
∂arb her ne …adar ¡a@îm olur ise nikâyesi ve «a†âsı nâdir olur.
Ve …îfâlden mev∂i¡-i fa§dın ilti√âmı ziyâde ba†î™ olan, †ûlânî olan fa§dın mev∂i¡i olur. Ve kaçan …îfâlin fa§dı te&niye olunmak murâd olundukta
fa§d-ı evvel tevsî¡ olunur.
Ve bu ma…âmda §â√ib-i ¢ânûn bir terkîb-i mücmel beyân eder, o terkîb
budur: ــ ا ــ ــ و ــ ا ــא
ــ
ــ
ــ
 اذا ــİntehâ. ¢arşî tefsîr
edip der ki bâsilî…i fa§d murâd eden bâsilî…in kendiyi bulamasa bâsilî…in
şu¡besi olan ib†îden fa§d eder ki o ib†î sâ¡idin va√şî cânibinde olur. Lâkin
¡Allâme, ¢arşî’nin bu tefsîrini redd edip der ki …îfâli beyân §adedinde iken
bilâ-…arîne bâsilî… murâd olunmak ba¡îd olur belki Şey«’in murâdı …îfâl
fa§d olunmak murâd oldukta …îfâl bulunmasa …îfâlin şu¡besi sâ¡idin va√şîsinde fa§d olunur demektir.447
Ve ek√al damarından fa§dda πâyet «a†ar vardır, zîrâ ta√tında ¡a§abe vardır, ba¡∂ı kerre iki ¡a§abe arasında olur. Ve vâcib olur ki her ne …adar müşkil
ise ek√ali †ûlen fa§dda ziyâde sa¡y ve ictihâd oluna ve onun fa§dı sür¡at ile
ola. Ve ba¡∂ı kerre ek√alin fev…inde veter gibi da…î… ¡a§abe-i memdûde olur
ve vâcib olur ki ta√arrî olunup o ¡a§ab ta¡arrüf oluna tâ ki mib∂a¡ ile ∂arbe
447 Bu ¡abd-i fa…îr der ki ¡ibâretten @âhir olan ¡Allâme’nin ≠âhib olduğu ma¡nâdır
lâkin ≠ikr olan ma√allde …îfâl şu¡besi olduğu ma¡rûf olmamakla ¢arşî kelâmı
@âhirden §arf eyledi. Ve bu mi&lli «ilâf-ı @âhir ma¡nâlar ¢ânûn’un kelâmında
ke&îrü’l-vu…û¡dur.
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o ¡a§aba i§âbet etmekle yede «ader-i müzmin ¡ârı∂ olmaya. Ve o kimseler ki onların damarları πalî@ ola, o kimsenin ek√ali üzerinde olan ¡a§abdan ≠ikr olunan şu¡be âşikâre olur ve «a†â √asebiyle ∂arbe o şu¡beye i§âbet
eylese onun nikâyesi ve ∂ararı eşedd olur. Ve πıla@ √asebiyle o şu¡beye
∂arbe i§âbet eyledikte fa§dı ilti√âmdan men¡ eyle ve üzerine ilti√âma mâni¡
edviye va∂¡ eyle ve a¡§âbın cirâ√atine menfa¡ati olan edviye ile mu¡âlece
eyle ve kitâb-ı râbi¡de o mu¡âlecâtı biz beyân eyledik. Ve sen mecrû√ olan
¡a§ab √avâlîsine müberridât ta…rîbinden ziyâde √a≠er eyle, ¡ineb-i &a¡leb
¡u§âresi gibi ve §andal gibi müberridât [121a] ile mu¡âlece eyleme belki o
cirâ√atin e†râfını ve bedenin küllîsini dühn-i müsa««in ile temrî« eyle.
Ve √ablü’≠-≠irâ¡ tesmiye olunan tesmiye olunan damarın fa§dında
§avâb olan fa§d-ı müverrebdir. Lâkin √abl-i ≠irâ¡ mürâviπ olur ise ya¡nî
iki †arafa mültevî olur ise o mi&lli √ablü’≠-≠irâ¡ı †ûlen fa§d eylemek lâyı…
olur ve bâsilî…i fa§d ziyâde «a†arlı olur, zîrâ bâsilî…in ta√tında şiryân
olur ve «a†â olunup şiryâna ∂arbenin i§âbetinden «avf olunur. Ve ke≠âlik
bâsilî…in ta√tında ¡a§ab ve ¡a∂al olur, pes bâsilî…i fa§d eyledikte ziyâde
√a≠er eyle, zîrâ şiryân delindikte kan dinmez veyâ«ûd kanın dinmesi
§u¡ûbetli olur.
Ve ba¡∂ı nâsın bâsilî…i iki şiryân arasında vâ…i¡ olur, beyne’l-e†ıbbâ
müte¡âref olan ¡alâmet-i ma¡hûde ile birisi ma¡lûm oldukta o şiryânın üzerine nişân konulup o nişân konulan mev∂i¡den i√tirâz eyleyerek bâsilî…e448
∂arb olunur ve nişânlı olan şiryâna ∂arbenin i§âbetinden emîn olunur lâkin
o ∂arbe şiryân-ı â«ere i§âbet edip yine «a†ar √â§ıl olur, pes vâcib olur ki
ta√arrî ve ta¡arrüfte ziyâde i…dâm oluna √attâ «a†â ve πala†ta vâ…i¡ olmaya.
Ve ta√arrînin †arî…i budur ki o bâsilî…e ve e†râfına enâmil ile cess ve
mess olunur, eger enâmilin ta√tında √areket √iss olunur ise o √areket eden
mev∂i¡e midâd ile ¡alâmet va∂¡ olunup o ma√allden fa§d teb¡îd olunur, zîrâ
√areket ancak şiryânda olmakla mev∂i¡-i √arekette şiryân müte√a……a… ve
ma¡lûm olur. Ta√arrînin bu vechle olduğu şer√te me≠kûrdur ve bu vechle
ta√arrîde şiryânın vücûdu müte√a……a… olur lâkin §â√ib-i ¢ânûn †arî…-i
â«er beyân edip der ki:
448 [Buradan itibaren Hamidiye nüshasında atlama vardı, atlanılan kısmı Ragıp Paşa
1335-6, vr. 45b-47a’dan tamamladık.]
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Kaçan bâsilî…i fa§d için yedi sen ¡ı§âbe ile şedd edip bağlasan ek&er-i
√âlde o ma√all müntefi« olur lâkin o intifâ« ba¡∂ı kerre şiryânda olur
ve ba¡∂ı kerre verîdde olan bâsilî…te olur ve iki ta…dîr üzere o intifâ«ın
@uhûrunda o bağı sen √all edip çöz ve rıf… ile mev∂i¡-i intifâ«a mes√ eyle ve
yine o ¡ı§âbeyi mev∂i¡ine şedd edip bağla ve yine müntefi« olur ise yine o
¡ı§âbeyi √all ve mes√i i¡âde eyle. Ve bu vech ile √all ve i¡âde müfîd olmayıp
birkaç def¡a tekrâr olundukta o intifâ« ¡avdet eder ise bâsilî…ten fa§dı terk
edip bâsilî…in şu¡besi olan ib†îyi sâ¡idin insî cânibinde esfele sâlik olduğu
ma√allinden fa§d eylesen be™s yoktur. Ve çok kerre dahi ¡ı§âbe şedd olundukta şiryâna intifâ« ¡ârı∂ olup πalî@ ve mütemeddid olup ve rab† ve nef«
ile ve o rab† ve nef«ten √âdi& temeddüd √asebleri ile nab∂ ve √areket i√sâs
olunmaz ve o sebebler ile şiryânın şühû… ve irtifâ¡ verîdin şedd ile olan
şühû… ve irtifâ¡ına müşâbih olup şiryân bâsilî… @ann olunup fa§d olunur ve
o kimse «a†arda vâ…i¡ olur. Ve iştibâhlar zâil oluncaya …adar bâsilî…i fa§d
eden kimseye ta√arrîde i…dâm ve ihtimâm lâzım olur.
Ve fa§d için fa§d olunacak ¡u∂v şedd olsa ve fa§d olunacak damarda
mercimek ve no«ûd mi&lli intifâ« √âdi& olsa o damar hangi damar olur ise
olsun onda sen bâsilî…te ≠ikr eylediğimiz mu¡âmele ile ¡amel eyle ya¡nî rab†
ve şeddi √all eyle ve ba¡dehu o mev∂i¡i rıf… ile mes√ eyle ve şedd ve √alli
tekrâr eyle; bâsilî…ten mâ-¡adâ damarlarda bu şedd ve √all ile mev∂i¡-i fa§d
@âhir olur; her ne …adar o damarın …urbünde şiryân olmaz ise dahi bu şedd
ve √all ile fa§d olunacak ¡urû…un @uhûr ve ta¡ayyünü fâidesi √â§ıl olur. Ve
bâsilî…in ≠irâ¡a meyl eylediği ma√allden fa§d re™s-i ¡a∂alden ba¡îd olmak
√asebiyle eslem olur lâkin o ma√allde şiryân olmakla mib∂a¡ı şiryândan
uzak edip «ilâf cihetinden fa§d olunmak vâcib olur.
Ve’l-√â§ıl mâbi∂in fev…inden bâsilî…i fa§dda re™s-i ¡a∂aleye mib∂a¡ın
i§âbeti «a†arı vardır lâkin şiryâna i§âbetten eslemdir. Ve mâbi∂in ta√tından bâsilî…i fa§dda şiryâna mib∂a¡ın i§âbetinden «avf ve «a†ar olunur lâkin
re™s-i ¡a∂ale i§âbetten eslem olur.
Ve bâsilî…in fa§dında olan «a†ar yalnız iki †arafında olan şiryâna
mün√a§ır olmaz, zîrâ bâsilî…in †araflarında şiryân olduğu gibi ta√tında
dahi şiryân ve ¡a§abe olur ve o ta√tânî ¡a§abe ve şiryân cihetlerinden dahi
«a†â vâ…i¡ olur, pes bâsilî…te mâbi∂in fev…inden fa§dın bir cihetten «a†arı
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¡a@îm olur ve cihet-i â«erden eslem olup ve mâbi∂in ta√tında bâsilî… dahi
bir vechten «a†arı ziyâde ve vech-i â«erde eslem olmakla biz seni mu√ayyer
kılarız, hangisinin «a†arından emânı √ads eyler isen onu i«tiyâr eyle.
Ve bâsilî…ten fa§dın «a†âsının ¡alâmeti budur ki «urûc eden dem
aş…aru’l-levn olur ya¡nî √umrete mâil sarı olur ve o dem ve&be ve †afre
ederek «urûc eder ve «urûc eyledikte o damarın mecessesi ve melmesi leyyin ve yumuşak olur ve mün«afi∂ olup o damar esfele meyl eder ve bu
√âletler mib∂a¡ın şiryâna i§âbetine delâlet eder. Ve bu ¡alâmetler @uhûrunda
mübâderet edip yaranın ağzını tavşan yünü ve bir mi…dâr günlüğün «urdesi
ile ve iki kardaş kanı ve §abır ile mürr-i §âfî ve …ul…u†âr449 ve zâcdan bir
mi…dâr ile sedd eyle ve mümkin oldukça üzerine sovuk su reşş edip saç
ve mev∂i¡-i fa§dın fev… †arafından şedd eyle ve rab†-ı √âbis ile rab† edip
bağla. Eger bu mu¡âlece ile dem mu√tebes olur ise üç gün mi…dârı o bağı
çözüp √all eyleme. Ve üç gün mürûrundan sonra dahi sana vâcib olur ki
yine i√tiyâ† eyleyesin ve o cirâ√atin e†râfını edviye-i …âbı∂a ile ∂ımâd kılasın. Ve bunun mu¡âlecesinde fa§§âdînden çok kimseler o mecrû√ olan şiryânı betr ve …a†¡ eder ve …a†¡ olundukta şiryân müte…allı§ olup büzülür ve
müteşennic olur ve üzerine la√m mun†abı… olup kapanır ve demin seyelânı
kesilir. Ve çok kimselerin dem-i şiryânı dâimâ nezf edip kesilmez √attâ o
nezf √asebiyle helâk olurlar. Ve ba¡∂ı kimse dahi √abs-i dem için şedd olunan rab†ın şiddet-i veca¡ından helâk olur, zîrâ o rab†ın şeddini ¡u∂vu helâke
mü™eddî olmak mertebesine ulaştırırlar ve lâ-ma√âle veca¡ı ziyâde olup o
mef§ûdun nefsini veca¡ ihlâk eder. Ve ma¡lûm buyurula ki demin nezfi ve
kesilmemesi ba¡∂ı kerre evridede dahi olur.
Ve ma¡lûm buyurula ki …îfâli fa§d ile ra…abenin ve ra…abenin üst †arafının demleri istifrâπ olunur ve ra…abeden mi…dâr-ı …alîl esfelden dahi dem
istifrâπ olunur lâkin o istifrâπ kebidin nâ√iyesine ve şerâsîf nâ√iyesine tecâvüz eylemez ve o nevâ√înin demlerini …îfâli fa§d istifrâπ eylemez ve aşağı
†araftan mu¡teber olacak …adar ten…ıye eylemez.
Ve ek√al, …îfâl ile bâsilî… arasında mütevassı† olur450 ve bâsilî…in istifrâπı
bi’l-cümle tennûr-ı beden nevâ√îsinden olur √attâ tennûr-ı bedenin esfelin449 “¢ul…u†âr” zâc nev¡inden olur.
450 ◊attâ ona müşterek tesmiye ederler.
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den dahi demi istifrâπ edip tennûr-ı bedeni cemî¡an ten…ıye eder. Ve √abl-i
≠irâ¡ …îfâle müşâkil ve müşâbih olur.
Ve e†ıbbâ ≠ikr eder ki üseylimden cânib-i eymende olanı fa§d evcâ¡-o
kebide nâfi¡ olur ve cânib-i eyserde olan üseylimi fa§d evcâ¡-ı †ı√âle nâfi¡
olur. Ve üseylim fa§d olundukta bi-nefsihi dem …a†¡ olunca …adar istifrâπ
olunur ve ¡amel ile …a†¡ olunmaz. Ve üseylimden fa§d olunan kimsenin
yed-i mef§ûdu mâ-ı √ârra va∂¡ olunur, sühûlet ile dem «urûc edip mu√tebes
olmasın için, zîrâ ek&er-i √âlde üseylimden demin cereyânı ∂a¡îf olur ve o
yedi mâ-ı √ârra va∂¡ demi icrâ eder. Ve üseylimin fa§dının ef∂al-i ev∂â¡ı
†ûlen olan fa§ddır. Ve ib†înin √ükmü bâsilî…in √ükmü gibi olur. Ve bu ≠ikr
olunan damarların √ükmü yedde olan evridenin fa§dı √ükmleri idi.
Ammâ yedde olan şerâyîn-i mef§ûde bunlardır: Elin @ahrında olup sebbâbe parmağı ile ibhâm arasında olan şiryân fa§d olunur. Müzmin olan kebid
ve √icâb ağrılarına bu şiryânı fa§dın nef¡-i ¡acîbi olur. Câlînûs veca¡-ı kebide
mübtelâ oldukta rü™yâsında bir kimse ona ≠ikr olunan şiryândan fa§d ile emr
eyledi ve Câlînûs ya…a@asında o damardan fa§d edip der-¡a…ib veca¡ı def¡ oldu.
Ve ≠ikr olunan şiryânın yanında bâ†ın-ı keffe mâil bir şiryân dahi vardır
ve onu fa§dın menfa¡ati evvelâ ≠ikr olan fa§dın menfa¡atine …arîb olur.
Verîd ve şiryândan yedde olan damarların birinden fa§d murâd eden
kimseye fa§d mümkin ve √â§ıl olmasa ya¡nî fa§d şurû†undan olan leyy ve
şedde mürâ¡ât eyledikten sonra damar a§lâ @âhir olmasa veyâ«ûd ra…î…an
@uhûr eyleyip fa§d mümkin olmasa veyâ«ûd fa§d olunsa velâkin cereyân-ı
dem olmasa elbette o kimse damarı ziyâde büküp ve bağı dahi şiddetli bağlamak ile ve ∂arbeti tekrâr ile il√â√ ve ibrâm eylemesin ve belki o kimse
o ¡ır…ı √âli üzere bir gün veyâ«ûd iki gün terk eylesin. Eger mu√tâc olup
o ¡ır…tan fa§d i…ti∂â eder ise evvelâ fet√ olunan ba∂¡ın üzerini açsın, fa§d-ı
cedîd ile ma√all-i evvelin aşağısından fa§d eylemesin, mef§adı rab†-ı şedîd
ile rab† eylemek ¡u∂vun teverrümüne bâ¡i& olur. Ve fa§d üzerine va∂¡ olunan
rifâdeyi gül suyu ile veyâ«ûd sovuk su ile ıslatıp mu†ayyeben ve müberreden bağlamak münâsib ve muvâfı… olur. Ve vâcib olur ki451 fa§ddan evvel
ve fa§ddan sonra bağlanan bağlar fa§d olunacak mev∂i¡in cildini olduğu
ma√allden izâle eylemeye.
451 [Atlama buraya kadardı!]
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Ve bedeni hüzâl üzere olanlara fa§d katında olunan şedd-i ribâ† ¡urû…un
demden «âlî kalmasına ve demin mu√tebes olup istifrâπ olunmasına sebeb
olur. Ammâ simeni olan kimseye va…t-i fa§dda ribâ† bağlanmasa ve √âli
üzere ir«â olunsa damar @âhir olmaz, o mi&lli kimseler şedd olunmak lâyı…
olur.
Ve ba¡∂ı nâs fa§dın veca¡ından «avf ederler ve fa§§âd olan kimse tela††uf
edip fa§dın veca¡ını i«fâ etmek için iki √îlenin birini işler:
◊île-i ûlâ budur ki mev∂i¡-i fa§dı şedîden bağlar ve bir sâ¡at …adar mek&
eyledikten sonra fa§d eder ve şiddet-i rab† ile ¡u∂v uyuşup ve √issi zâil
olmakla veca¡ı anlamaz ve bir sâ¡at mek& √asebiyle o şedd-i ¡anîf demin
istifrâπına dahi mâni¡ olmaz.
Ve √île-i &âniye budur ki o o ba∂¡ın şefîresini leyyin eder ya¡nî melâsetli
ve ucu ince bir nîşter itti«â≠ edip dühne πams ve mes√ olunduktan sonra
onunla fa§d olunur. Ve bizim bundan a…dem beyânımız üzere bu nev¡ fa§dın veca¡ı «afîf olur ve mev∂i¡-i fa§dın ilti√âmı dahi ba†î™ olur.
Ve eger ¡urû…-ı yedden fa§dı murâd olan ¡ır… @âhir olmasa o ¡ır…ın şu¡besine yed ile mes√ eyle ve mes√ten yed müfâra…attan sonra eger dem şu¡beye
dökülüp şu¡be müntefi«a olur ise o şu¡beyi fa§d eyle ve eger dem şu¡beye
dökülmeyip ve şu¡be müntefi«a olmaz ise fa§dı terk eyle.
Ve kaçan mev∂i¡-i fa§dın e†râfına i§âbet eden demi ba¡de’l-fa§d πasl
edip cildi ta†hîr eylemek murâd eylesen o dem bulaşan cildi cür√ün feminden ce≠b edip πasl eyle tâ ki cür√ün ağzı mestûr olup mev∂i¡-i cirâ√ate
su i§âbet eylemeye. Ve ba¡de’l-πasl mev∂i¡-i fa§de rifâde va∂¡ eyle. Ve
rifâdenin şekli şekl-i kürî olması evlâ ve «ayrlı olur. ¢arşî‘nin nüs«asında
“o rifâdeyi dühn ile tedhîn eyle” diye vâ…i¡ olmuştur lâkin rifâdeyi tedhîn
fa§dda tekrâr murâd edenlere lâzım olur. Ve fa§dın ağzına o mev∂i¡den
şa√m …ı†¡ası meyl eyler ise rıf… ile o şa√m pâresi yaranın ağzından geri alınır ve o şa√m …ı†¡asını kesmek lâyı… olmaz.
Ve bu mi&lli semiz olup şa√mı ziyâde olanların fa§dı te&niye etmeleri
lâyı… olmaz ve te&niye i…tı∂â eder ise lâyı… olan budur ki o te&niye fa§d-ı
evvelin femini ve ağzını fet√ ile olmaya belki müceddeden o ¡ır…ın ma√all-i
â«erinden fa§d oluna. Bu nev¡ mesâili biz fa§lın â«irinde mufa§§alan beyân
eyleriz, bu ma…âmda beyânımız †ufeylî ve bi’l-¡ara∂dır.
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Ve ma¡lûm buyurula ki fa§d ile istifrâπ ve i«râc olunan demi …a†¡ın
√udûdu ve nihâyeti vardır lâkin o √add ve nihâyet eş«â§ın i«tilâfı ile mu«telif olur. Ba¡∂ı kimselerin beş rı†l yâ«ûd altı rı†l demi istifrâπa ta√ammülü
olur her ne …adar o kimseye ma√mûm iken fa§d olunur ise ve ba¡∂ı â«er
olur ki onun bir rı†l demi istifrâπa ta√ammülü olmaz her ne mi…dâr o kimse
§a√î√ olur ise. Pes vâcib olur ki demi …a†¡da üç √âle mürâ¡ât oluna tâ ki
o müfte§ıdın istifrâπında ifrâ† ve tefrî† bulunmayıp binyesinin ta√ammülü
mi…dârı istifrâπ oluna:
Ve o üç √âlin evvelkisi demin √ufz ve istir«âsı olur. ◊âl-i «urûcda demin
müzâ√amesi olup †afre ile «urûc eder ise dem …a†¡ olunmaz ve kaçan demin
«urûcu ∂a¡îf olup damar müster«î ve gevşek olur ise dem …a†¡ olunur.
Ve üç √âlin ikincisi demin levni olur. Eger demin levni aş…ar ve a√mer-i
…ânî olur ise dem …a†¡ olunur; eger sevâd mi&lli levne mâil olur ise …a†¡
olunmaz, lâkin lâyı… olur ki demin levnine maπrûr olunmaya. Ve levn
…ıvâm √asebiyle …a†¡ olunmaya, zîrâ ba¡∂ı kerre dem evvel-i «urûcunda
beyâ∂a mâil ve ra…î… olur ve @ann olunur ki dem-i fâsid tamâmen «urûc
edip dem-i §âli√ «urûca bed™ eyledi ve …a†¡ın zamânı geldi ve ma¡a-hâ≠â
dem-i fâsid istifrâπ olunmağa henüz başladı. Pes bu mi&lli √âlde mücerred
demin levnine i¡timâd eylemeyeler ve ¡alâmât-ı imtilâya na@ar eyleyeler.
Eger ¡alâmât-ı imtilâ™ mevcûd olup fa§d ile istifrâπı i…ti∂â eder ise demin
ri……atine ve levninin ebya∂ olduğuna na@ar eylemeyip demi …a†¡
eylemeyeler. Ve ba¡∂ı kerre dahi verem √asebiyle demin levni ve …ıvâmı
müteπayyir olur, zîrâ verem demi kendi nefsine çeker ve ¡urû…ta istifrâπa
mu†âva¡at eden ancak dem-i ra…î…-i §âf bâ…î kalıp fa§d ile «urûc eder ve
levne maπrûr olanlar dem-i fâsid bi‘l-külliyye istifrâπ olundu @ann ederler.
Ve mürâ¡âtı vâcib olan a√vâl-i &elâ&eden üçüncü √âl √âl-i nab∂dır. ‰abîbe
vâcib olur ki fa§d eylediği kimsenin nab∂ından o †abîbin yedi ayrılmaya.
Eger nab∂da …uvvet ü cevdet-i √areket görürse demi …a†¡ eylemeyip istifrâπ
eyleye; eger nab∂da ∂a¡f olup beden mümtelî olur ise damarı sedd edip o
mef§ûda …uvvetini ta…viye eder nesne vere ve sonra fa§dı te&niye eyleye.
¡Allâme, Şey«’in kelâm-ı mücmelini bu vech ile şer√inde beyân eyledi. Ve
eger demin †afresine ve √ufzuna «aver ve ∂a¡f gelir ise veyâ«ûd demin levnine taπayyür gelir ise veyâ«ûd nab∂a taπayyür gelir ise «u§û§an nab∂ın
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taπayyürü ∂a¡fe olur ise dem √abs olunur. Ve ke≠âlik o kimseye esnemek
ve ınçkırık ve gönül dönmesi ve gerinmek gibi bir √âlet ¡ârı∂ olur ise yine
demi √abs ile ve demin √ufz ve †afresinin taπayyürü ve levnin taπayyürü
sür¡at ile √â§ıl olur ise o sür¡at ile olan me≠kûrların taπayyürüne i¡timâd
eylemeyip demi √abs eyleme, o §ûretlerde i¡timâdı nab∂a eyle.
Ve nâsın πaşye mübâderet ve sür¡at edenleri mizâcları √ârr olup ebdânları na√îfe ve müte«al«ile olanlardır ve πaşyleri ziyâde ba†î™ olan, ebdânları
mu¡tediletü’l-mizâc olup la√mları mütelezziz ya¡nî etleri sıkı olanlardır.
E†ıbbâ dediler ki vâcib olur ki fa§§âd ile ma¡an mebâ∂i¡-i ke&îri ola ya¡nî
çok nîşterler ola, kimisi şefreli ve kimisi şefresiz ola. “Şefre” √adîdin
ucunda olan ziyâde ince ve √iddetli cüz™üne derler. Ve ¡urû…-ı zevvâle ya¡nî
ma√allinden kaçıp ma√all-i â«ere zâil olan damarları, me&elâ vidâc damarı
gibi olan damarları ≠ât-ı şefre olan mib∂a¡ ile fa§d eyleye ve zevvâle olmayanları ve ke≠âlik ince olmayan damarları ≠ât-ı şefre olmayan nîşter ile
fa§d eyleye. Ve ke≠âlik vâcib olur ki fa§§âdın yanında √arîrden ve «azzdan
yumaklar ola ve «aşeb ve rîşten mu…ayyi™ âletler ola. [121b] Ba¡∂ı nüs«alarda “mu…ayyi™” bedeline “mi…yâs” vâ…i¡ olmuştur, ¡Allâme o nüs«ayı
ta«†i™e eder. Ve fa§§âd ile tavşan yünü ve devâ-i §abır ve ak günlük, göbek
ile misk ve devâ-i misk ve a…râ§-ı misk ola √attâ mef§ûda fa§d ile ≠ikr
olunan ¡avârı∂ın biri ¡ârı∂a olur ise ona münâsib olan edviye ile mu¡âlece
eyleye. Me&elâ πaşyi ¡ârı∂ olsa, ifâ…at bulmasa ≠ikr olunan yumağın birini
mev∂i¡-i fa§da lo…ma gibi id«âl edip demi …a†¡ eder. ¡Allâme der ki o cür√e
sokulan kettân olmak, √arîr ve «azzdan evlâ olur. Ve mu…ayyi™ olan ağaç
ve yelek mi&lli âletler ile o kimse kusturulur ve göbek miski şemm ettirilir
ve devâ-i misk ve a…râ§-ı misktem ona bir şey™ sa…y olunup onunla …uvveti
in¡âş olunur. Ve eger damar münbe&ı… ve münfetı… olup ya¡nî damar açılıp
dem ziyâde «urûc eder ise o va…tte sür¡at ile tavşanın veberi ve yünü ak
günlük ile cür√ün içine sokulup ta√şiye olunur.
Ve πaşyin ek&er-i ¡urû∂u demin i√tibâsından sonra olur ve √âl-i seyelânda
πaşy olmaz ve az kerre demin ifrâ† üzere istifrâπı va…tinde dahi πaşy ¡ârı∂
olur. Ve √ummayât-ı mu†bı…ada ve sekte mebâdîsinde ve «unâ… ve mühlik
olan ¡a@îm veremlerde ve evcâ¡-ı şedîdede istifrâπ-ı dem √asebiyle ¡ârı∂
olan πaşyden «avf olunmaz. Eger istifrâπ tamâm olmazdan mu…addem
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πaşy ¡ârı∂ olur ise dem …a†¡ olunur ve âfâtından sonra fa§d tekrâr olunup
istifrâπ tekmîl olunur. Ve eger πaşy ¡ârı∂ olmaz ise evvel-i emrde mevâdd
bi-tamâmihâ istifrâπ olunur ve πaşyin ¡urû∂una …arîb zamâna varınca …adar
dem …a†¡ olunmaz eger …uvvet …aviyye olur ise ve …uvvet ∂a¡îfe ise def¡aten
istifrâπ-ı mevâdd olunmaz.
Ve biz yedde olan ¡urû…-ı mef§ûdeyi beyân edip bas†-ı kelâm eyledikten
sonra münâsebet ile â«er ma¡nâlarda dahi bas†-ı kelâm eyledik ve ayakta ve
πayr-i a¡∂âda olan ¡urû…-ı mef§ûdenin beyânını unuttuk. Ve bize √âlâ vâcib
oldu ki kelâmımızı ¡urû…-ı riclî beyânına na…l edip mâ-na√nu fîhe şürû¡
eyleyevüz:
Ve biz deriz ki ayakta olan mef§ûd damarların birisi ¡ır…-ı nesâdır. ¡Ir…-ı
nesâ ka¡bın ya¡nî topuğun cânib-i va√şîsinden ve ka¡bdan esfel veyâ«ûd
[ka¡bın] fev…inde ve a¡lâsında olan ma√allinden fa§d olunur. Ve verikten
ka¡ba varınca …adar fa§d olunacak ayak şedd olup lifâfe ile veyâ«ûd ¡ı§âbe-i
…aviyye ile leff ve ta¡§îb olunur. Ve evlâ olan o ¡ır…-ı nesâ fa§d olunmazdan
mu…addem isti√mâm olunmak olur ve ziyâde §avâb olan ¡ır…-ı nesânın fa§dı
†ûlânî olmak olur. Ve eger ¡ır…-ı nesâ «afî olup fa§dı mümkin olmaz ise
«ın§ır ile bın§ır arasında olan ¡ır…-ı nesânın şu¡besi fa§d olunur.
Ve ¡ır…-ı nesâ fa§dının menfa¡ati budur ki ¡ır…-ı nesâ veca¡ında o ¡ır…ı
fa§dın nef¡i ¡a@îm olur ve ke≠âlik devâlî ve ni…ris ve dâ™-i fîl mara∂larında
dahi menfa¡at-i ke&îresi olur. Ve ¡ır…-ı nesâ fa§dının te&niyesi §u¡ûbetli olur.
Ve ayak damarlarının biri dahi §âfindir. O §âfin ka¡bın cânib-i va√şîsinde olur ve §âfinin @uhûru ¡ır…-ı nesânın @uhûrundan ek&er olur. Ve §âfinin
fa§dı ile ta√tta olan bi’l-cümle a¡∂âların demi istifrâπ olunur ve a¡lâda olan
mevâdd §âfini fa§d ile esfel cânibine meyl eder ve onun için †am&ı …uvvet
ile idrâr eder ve bevâsîr damarlarının ağızlarını açar. ¢ıyâsa bakılsa ¡ır…-ı
nesâ ile §âfin menfa¡atte müşterek olmak i…ti∂â eder lâkin tecribe delâlet
eder ki ¡ır…-ı nesâ fa§dın[ın] ¡ır…-ı nesâ veca¡ı tesmiye olunan mara∂da menfa¡ati, §âfini fa§dın menfa¡atinden ke&îren ziyâde olur, ¡ır…-ı nesâ tesmiye
olunan damarın mev∂i¡-i veca¡a mu√â≠âtı olmak √asebiyle. Ve §âfini fa§dın
ef∂ali müverreb olup ¡ar∂ına mâil olmaktır.
Ve ayak damarlarının biri dahi mâbi∂-i rükbe ¡ır…ı tesmiye olunan
damardır, o damar dizde olur ve menfa¡atte §âfin √ükmü üzere olur lâkin
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†am&ı idrârda ve ma…¡ade veca¡larında ve bevâsîrde mâbi∂-i rükbe ¡ır…ının
menfa¡ati §âfinden ek&er olur.
Ve ayaktan mef§ûd olan damarın biri dahi ¡ur…ûbun ya¡nî tabanın
«alfinde olan damar olur ve o damar §âfinin şu¡besi gibi olur ve √ükmü
§âfin √ükmünde olur.
Ve bi’l-cümle ayakta olan ¡ır…ları fa§d baş cânibine mâile olan mevâddan √âdi& olan emrâ∂a ve sâir emrâ∂-ı sevdâviyyeye nâfi¡ olur. Lâkin
ayakta olan damarlardan fa§dın îcâb eylediği ∂a¡fı yedde olan damarları
fa§dın îcâb eylediği ∂a¡ftan ek&er olur.
Ve nevâ√î-i re™ste vidâc tesmiye olunan damardan mâ-¡adâsında evlâ
olan müverreb fa§d olunmaktır. Ve nevâ√î-i re™ste olup fa§d olunan damarların ba¡∂ısı şerâyîn ve ba¡∂ısı evride olur.
Ve evridenin birisi ¡ır…-ı cebhedir, o ¡ır… iki kaşın arasında na§b olunmuştur, o ¡ır…ı fa§d başta olan ağırlığa ve &i…ale nâfi¡ olur «u§û§an o ağırlık
başın mu™a««arında ve ensede ola, ona ziyâde nâfi¡ olur ve gözlerde olan
&i…ale dahi nâfi¡ olur ve müzmin olan §udâ¡a dahi menfa¡ati olur.
Ve baş damarının biri dahi hâmede ya¡nî yâfû«ta olan damardır ve o ¡ır…
şa…î…a ve …urû√-ı re™s için fa§d olunur.
Ve iki damar dahi §udπayn üzerinde §udπayna mültevî olurlar ve iki
¡ır… dahi iki mâ…-ı ekber üzerinde olurlar ve ek&er-i √âlde o ¡ır…lar «anı…
olup sıkılmadıkça @âhir olmazlar. Ve vâcib olur ki nîşter mâ…ta olan iki
damar ¡um…una ve πavrına id«âl olunmaya, zîrâ o id«âl √asebiyle o cür√
nâ§ûr olmak «avf olunur ve o iki damar fa§d olundukta onlardan dem-i …alîl
seyelân eder. Ve onları fa§dın menfa¡ati §udâ¡ ve şa…î…a ve remed-i müzmin
ve dem¡a ve πışâve ve cereb-i ecfân ve bü&ûr-ı ecfân ve ¡aşâ mara∂larında
olur.
Ve üç ¡aded küçük damar dahi kulağın †arafı tüyler †arafına il§â… olunsa
ma√all-i itti§âlin verâsında olur. Ve o üç ¡aded damarın birisi â«erlerden
ziyâde @âhir olur ve o @âhir olan ¡ır… göze nüzûl eden mâın ibtidâsında ve
başın mi¡deden §u¡ûd eden bu«ârâtı …abûlünde fa§d olunur ve kulakta ve
…afâda ve başın mu™a««arında √âdi& olan …ur√alar için fa§d olunur.
Ve ¡urû…-ı re™sten «alf-i ü≠ünde iki damar dahi vardır, tebettül ilallâh eden ≠âhidler o damarlardan ifti§âd edip neslleri kesilir ve bu ma¡nâ
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beyne’l-e†ıbbâ meşhûrdur, lâkin Câlînûs onu inkâr eder.452 ¡Allâme der ki
in…ı†â¡-ı nesle o fa§d mü™eddî olduğu vâ…i¡dir. Eflâ†ûn ve İbu…râ† ta§rî√
eylemişlerdir, zîrâ «u§yelerde menî mâddesi o ma√allden nâzile olur ve
bâ…î ba√&leri şer√te me≠kûrdur.
Ve başın nevâ√îsinde ve ¡âlî †arafta olan damarlardan olur vidâcân tesmiye olunan iki verîd damarları. Ve o damarlar cü≠âmın ibtidâsında ve
«unâ…-ı şedîdde ve ∂î…-ı nefeste ve rebv-i √ârrda ve bu√√atu’§-§avtta ve
≠âtü’r-riyede ve √ârr olan demin ke&retinden √âdi& olan bührde ve ¡ilel-i
†ı√âlde ve iki cenb ¡ilellerinde fa§d olunur. Ve bundan a…dem bizim «aber
verdiğimiz üzere vidâcân damarları ¡urû…-ı zevvâleden olmakla vâcib olur
ki onun fa§dı ≠âtü’ş-şefre olan mib∂a¡ ile ola. Ammâ vidâcından fa§d olunan kimsenin √âl-i fa§dda ta…yîdinin ve keyfiyyet-i va∂¡ının beyânı budur
ki o kimsenin başı cihet-i fa§dın «ilâfına ta√vîl olunur, me&elâ sağ †arafta
olan vidâcından fa§d olunur ise başı sol †arafa ta√vîl olunur, zîrâ bu vech
ile başın ta√vîli damarı kiriş gibi gerer ve tevtîr eyler ve dem ziyâde istifrâπ
olunur. Fa§§âd olan kimse o zevvâl olan vidâcın [122a] hangi †arafa zevâli
eşedd olduğunda te™emmül edip şiddet-i zevâli olan cihetin «ilâfı cihetinden a«≠ eder. Ve vâcib olur ki fa§d için va∂¡ olunan ve bağlanan ¡ı§âbenin
leyyi ve dürümü §âfinde ve ¡ır…-ı nesâda olduğu gibi enine olup fa§d †ûlânî
ola.
Ve başta olan ¡urû…-ı mef§ûdenin biri dahi ernebe-i enfin ¡ır…ıdır ya¡nî
burun deliklerinin üzerinde olan πu∂rûfun ¡ır…ıdır. Ve o ¡ır…ın fa§d olunacak ma√alli o ma√alldir ki parmak ile o ma√alle basılsa iki bölük olur ve o
mev∂i¡-i teşa……u…tan fa§d olunur.453 Ve o fa§ddan «urûc eden dem …alîl olur
ve o ma√allden fa§d kelefe ve levnin küdûretine ve bevâsîre ve burunda
452 Câlînûs der ki «a§î beş nev¡dir: ya «u§yesi ve …a∂îbi ma¡an kat¡ olunur yâ«ûd
yalnız «u§yesi veyâ«ûd yalnız …a∂îbi …a†¡ olunur veyâ«ûd fa«i≠i şa…… olunup
…a∂îbi o şakka id«âl olunup üzeri dikilir ve kemere tebevvül için taşrada kılınır veyâ«ûd minvâl-i mu√arrer üzere göbeği altında …a∂îbi setr olunur. Pes bu
vechin iki evvelki §ûretinde nesli mun…a†ı¡ olur. Ve bundan @âhir olur ki menî
«u§yelerde terbiye olunur ve kulak ardında olan damardan mâdde-i nesl nüzûl
eylemez. Ve bu istidlâlin ∂a¡fı @âhirdir, zîrâ «a§înin iki §ıfatta nesl mun…a†ı¡ olduğu ancak «u§yelerin menîyi terbiyede med«ali olduğuna delâlet eder ve onun
med«ali olmaktan emr-i â«erin med«ali olmadığı lâzım gelmez.
453 Mev∂i¡-i teşa……u… burnun ucunda olur.
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olan be&relere ve sivilcelere ve burunda olan √ikkeye nâfi¡ olur. Lâkin ba¡∂ı
kerre o damarı fa§d sa¡feye müşâbih √umret-i müzmine i√dâ& eder ve o
√umret yüze dahi sirâyet eder ve o fa§dın ma∂arratı menfa¡atinden ke&îren
¡a@îm olur.
Ve kulak ardında «uşşâ™ tesmiye olunan yumru kemiğin altında çukur
olan ma√allin itti§âlinde olan damarı fa§d dem-i la†îften †ârı∂ olan sedere
ve …adîm olan baş ağrılarına nâfi¡ olur.
Ve nevâ√î-i re™ste olup fa§d olunan evrideden dört damar dahi vardır ki
ikisi üst dudakta ve ikisi alt dudakta olur, onlara cehârrek derler. Lüπat-i
Fârsîde “çehâr” dört ma¡nâsınadır ve “reg” damar ma¡nâsınadır; “cehârrek” dört damar ma¡nâsına olur; ek&er-i kütübde bir râ ile yazılıp ta«fîf
olur. Lâkin ¢ânûn nüs«alarından nüs«a-i sul†âniyyede a§lı üzere iki râ ile
yazılmıştır. O cehârrek damarını fa§d ağızda √âdi& olan …ur√alara ve …ulâ¡a
ve dudak ağrılarına ve dudak veremlerine ve dudak istir«âsına ve …ur√asına
ve bevâsîrine ve şi…â…ına nâfi¡ olur.
Ve nevâ√î-i re™s ¡urû…unun biri dahi o damardır ki lisânın ta√tında ve
çenenin içinde olur, o damar «unâ…larda ve levzeteyn454 veremlerinde fa§d
olunur.
Ve bir ¡ır… dahi lisânın kendi cirminin alt †arafında olur ve o ¡ır… demden
√âdi& olan &i…al-i lisân için fa§d olunur ve o ¡ır…ı fa§d †ûlen olmak câiz olur,
zîrâ o ¡ır… ¡ar∂ına fa§d olunsa kanı dinmez.
Nevâ√î-i re™s damarlarının biri dahi ¡anfe…a tesmiye olunan ma√allim
damarıdır ve o damar ağız kokusu için fa§d olunur. ¢âmûs’ta ≠ikr olunduğu
üzere alt dudak ile çene beyninde olan tüylere ¡anfe…a derler, bu ma…âmda
o tüylerin ma√alli murâd olunur.
Ve nevâ√î-i re™s ¡urû…unun biri dahi ¡ır…-ı lebbedir. O ¡ır… √ayvânın ≠eb√
olunacak ve insânda …ılâde bağlanacak ma√allinde olur ve onu fa§d fem-i
mi¡de mu¡âlecâtından olur.
Ammâ başta olan şerâyînin beyânı budur ki o şerâyînden biri §udπ üzerinde olur ve o §udπ üzerinde olan şiryân ba¡∂ı kerre fa§d olunur ve ba¡∂ı
kerre dahi betr ve …a†¡ olunur ve ba¡∂ı kerre dahi sell olunur ve ba¡∂ı kerre
454 “Levzeteyn” lisânın dibinde πudde gibi iki mürtefi¡ la√m-ı ¡a§abîdir ki, iki küçük
kulak gibi olur, ikisinin arasında merî †arî… olur.
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dahi keyy olunup dağlanır. Ve bu fi¡llerin gözlere inen √ârre ve la†îfe nevâzile menfa¡ati olur ve intişâr-ı ¡aynın ibtidâsında dahi menfa¡ati olur.
¡Allâme bu dört §ûreti beyân [edip] der ki:
Ammâ onun fa§dı evride fa§dı gibi olup …adr-i √âcet demi istifrâπ olunur ve üzerine edviye-i mücemmide mül√ime va∂¡ olunur ve üzeri ¡ı§âbe ile
şedîden bağlanır ve üç gün mi…dârı terk olunur.
Ve ammâ betrin ve …a†¡ının §ûreti budur ki o şiryânın üzerinden cild
ve deri keşf olunur ve şiryânın e†râfında olan ecsâm ve la√miyyet şiryândan teb¡îd olunur ve bir §ınnâre ile o şiryân ta¡lî… olunur ya¡nî bir ¡alâ…a
ile asılır ve o şiryânın iki †arafı «ay†-ı ibrîşim [ile] bağlanır ve o şiryân
vasa†ından kesilir ve o mev∂i¡e demi …a†¡ edici edviye va∂¡ olunur ve ¡ı§âbe
bağlanıp üç gün mi…dârı terk olunur.
Ve ammâ sellin keyfiyyeti budur ki §udπ üzere olan tüyler tırâş ve √al…
olunur ve şiryân i§ba¡ ile lems olunur ve şiryânın mev∂i¡i lems ile ma¡lûm
oldukta üzerine midâd ile ¡alâmet va∂¡ olunur. Eger lems ile ma¡lûm olmaz
ise o mev∂i¡ ıssı su ile ovulur ve delk olunur ve lâ-ma√âle o damarın
ma√alli müte¡ayyin [olur] ve bu delk ile damar @âhir olur ve cild fev…e ref ¡
olunur sonra cild şa…… olunup §anânîr ile asılır. Ve cildi şa……ı üç parmak
mi…dârında olur ve sonra şiryân dahi fev…e §anânîr ile asılır ve sonra o
şiryân şa…… olunup …adr-i √âcet demi istifrâπ olunur ve sonra iki †araftan «ay†-ı ibrîşim ile o şiryân bağlanır ve vasa†tan …a†¡ olunur ve mi…dâr-ı
ma…†û¡ üç parmak mi…dârı kılınır ve sonra üzerine demi …â†ı¡ ve mül√im
devâlar va∂¡ olunur.
Ve ammâ keyy iki vech ile olur:
Evvelkisi budur ki altından âlet-i keyy itti«â≠ olunur ve o âletin başı
değirmi kılınır ve âteşte o âlet kızartılır ve sonra şiryâna parmak ile mess
olunur ve mess ile şiryânın ma√alli ma¡lûm olduktan sonra o ma√alle o kızgın âlet va∂¡ olunur ve √arâreti şiryâna vâ§ıl olunca …adar kebs olunmakla
keyy olunur.
Ve keyyin ikinci vechi budur ki şiryân e†râfında olan derileri şa…… olunup yarılır ve şiryân keşf olunur ve bir âlet itti«â≠ olunup şiryânın πıla@ı
…adar o âletin ucu ince kılınıp kızdırıldıktan sonra şiryân üzerine edviye-i
mül√ime vü münbite va∂¡ olunur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
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Ve kulak ardında olan şiryânlar remed için ve göze inen sunun evvel-i
va…tinde ve πaşeyân ve §udâ¡-ı müzmin için fa§d olunur lâkin o şiryânı fa§d
≠ikri sâbı… nezf-i dem «a†arından «âlî olmaz ve ilti√âmı dahi ba†î™ olur.
Câlînûs √ikâye eder ki bir kimse boğazından yaralanıp ve şiryânı dahi cer√
olunup dem-i şiryândan mi…dâr-ı §âli√ çıktıktan sonra Câlînûs o şiryânı kündür ve §abır ve demü’l-a«aveyn ve mürr devâsı ile mu¡âlece etmekle tedârük
eyledi ve dem mu√tebes oldu ve veriki nâ√iyesinde olan veca¡ı sâkin oldu.
Ve bedende olup fa§d olunan iki ¡ır… dahi ba†n üzere olur, birisi sağ
†arafta kebid üzerinde olur ve â«eri sol †arafta †ı√âl üzerinde olur. Sağda
olan istis…â için fa§d olunur ve solda olan ¡ilel-i †ı√âl için fa§d olunur.
Ve ma¡lûm buyurula ki fa§dın iki va…t ü zamânı vardır, birisi √âl-i
i«tiyârda olan fa§dın va…ti olur ve ikincisi √âl-i ı∂†ırârda olan fa§dın va…t
ü zamânı olur. Ammâ √âl-i i«tiyârda olan fa§dın va…ti ∂a√ve-i nehârda
ve ha∂mın ve intişâr-ı πıdânın tamâmı va…tinde olur. ∏ıdânın intişârından murâd ha∂m-ı &ânîden sonra πıdânın tevzî¡ ve ta…sîmi olur. Ve va…t-i
ı∂†ırâr fa§dı mûcib olan nesne her ne va…tte @uhûr ederse bilâ-te™«îr o va…tte
fa§d olunur. Ve fa§da ı∂†ırâr var iken me&elâ «unâ…-ı ¡a@îm ve sekte mi&lli
mara∂lara mâni¡in vücûduna i¡tibâr olunmaz, elbette fa§d olunur.
Ve ma¡lûm ola ki mib∂a¡-ı kâll isti¡mâlinin ma∂arratı ke&îr [olur], zîrâ
mib∂a¡-ı kâll «a†â eder ve bâ†ın-ı ¡ır…a dahi vâ§ıl olmaz ve «a†âsı dahi tedârük olunmaz ve verem √udû&una bâ¡i& olur ve veca¡ i√dâ& eder. “Mib∂a¡-ı
kâll”den murâd o nîşterdir ki ucunda inkisâr ola veyâ«ûd pas olup nüfû≠u
serî¡ olmaya. Lâ-ma√âle o mi&lli nîşter ¡amel √âlinde «a†âdan «âlî olmaz.
Ve kaçan sen nîşteri i¡mâl ve isti¡mâl eyleyesin, yed ile def¡ ve πamz eyleme
ya¡nî yedin …uvvetiyle nîşteri ∂arb eyleme belki rıf… ile ve sür¡at ve i«tilâs ile
∂arb eyle, zîrâ rıf… ve i«tilâs ile [122b] olan ∂arbda nîşter damarın √aşvine
ve cevfine vâ§ıl olur ve esfeline tecâvüz eylemez. Ve çok kerre ¡unf ile ∂arb
olundukta nîşterin ucu inkisâr-ı «afî ile münkesir olur ya¡nî inkisârı ma¡lûm
olmaz ve damardan o münkesir olan nîşter münzelı… olup ve kaypıp damarı
cer√ eylemez ve ma√all-i â«ere müntehî olur ve o kırık nîşter ile il√â√ eder
isen şerri ziyâde olur.
Bu sebeblerden vâcib olur ki mib∂a¡ın deriye yapışması ve ta¡allu…u ne
minvâl üzere olduğu …able’l-fa§d tecribe olunup ba¡dehu fa§da mübâşeret
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oluna. O tecribenin keyfiyyetini ¡Allâme beyân edip der ki fa§§âd nîşterini
…able’l-fa§d kendi derisine «afîfen ∂arb eder, eger nîşterin cildine ta¡allu…u
ceyyid olur ise onunla fa§da mübâşeret eder ve eger cildi a«≠ı ceyyid olmaz
ise ma¡lûm olur ki o mib∂a¡ın ucunda yâ inkisâr veyâ«ûd §adâsı ve pası
vardır, pes o mib∂a¡ misennede ya¡nî bileğide ı§lâ√ olunup ba¡dehu fa§d
olunur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme. Pes bu tecribe fa§ddan evvel veyâ«ûd
∂arbeyi i¡âde murâd eyledikte ∂arbe-i &âniyeden mu…addem olunur.
Ve sen sa¡y ve ictihâd edip şedd-i ribâ†ı tekrâr etmekle fa§d olunacak
damarı dem ile mümtelî eyle, zîrâ o imtilâ √asebiyle damar şişer ve kabarıp
âşikâre olur ve onda zel… ve «a†â olmaz ve damar dahi zâil olup ma√all-i
â«ere kaçmaz. Ve eger damar ¡i§yân edip şedd ile mümtelî ve müntefi«
olmaz ise şeddi √all edip ba¡dehu infitâ« √â§ıl olunca …adar bağı çözüp
yine bağla ve her def¡ada bağı çözdükçe yed ile o damarı mes√ eyle, yukarı
†araftan başlayıp damarı sıkarak ve sığayarak aşağı †arafa nüzûl eyle ve
yine sıkıştırarak aşağıdan yukarı §u¡ûd eyle ve damar mütenebbih olup
@âhir ve âşikâr olunca …adar bu vech ile nüzûl ve §u¡ûdu işle. Ve o ¡ır…ın
ma@inne-i sülûku olan ma√allerden bir ma√allde o ¡ır…ı iki parmağın arasında kılıp bir kerre o mev∂i¡e iki parmağın ile cess eyle ve πamz eyle
ve â«er kerre parmağının birini o mev∂i¡in üzerine basıp sâkin ve vâ…ıf
eyle ve â«er parmağınla üst †araftan mes√ eyleyerek demi sâkin olan parmağın cânibine akıt ve isâle eyle ve bu ¡amel ile o ma√allde damar var
ise vâ…ıf olan parmağın ta√tında müte√arrik parmağın isâlesi ile dem
medd ve ziyâde olur ve o müte√arrik olan parmak ile isâle terk olundukta
cezr olup dem çekilir ve bu medd ve cezri vâ…ıf olan parmak i√sâs eder
ve o ma√allde damarın mu«tefî olduğu müte√a……a… olup şedd ve √all ile
i@hârında ihtimâm olunur. Ve bu tercüme ¡Allâme’nin mu«târı olan nüs«anın tercümesiydi. Ve ba¡∂ı nüs«a dahi vardır ki onun ma¡nâ-yı §a√î√i yoktur, ¡Allâme dahi ta§√îfe √aml eylemiştir.
Ve vâcib olur ki nîşterin re™sinin mesâfesi damarın alt katını tecâvüz
edip fa§d olunan damarın ta√tında olan şiryâna ve ¡a§aba nüfû≠ edecek
…adar mu†avvel olmaya belki fa§d olunan damarın cevfinde nîşterin ucu
müntehî ola. Ve fa§d olunacak damar ince olur ise o damarı şedd ve √all
ederek kan ile mümtelî ve müntefi« eylemek ziyâde vâcib olur, zîrâ ince
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olan damarın intifâ«-ı …alîl ile ¡ayân ve @uhûru ziyâde olmaz. Lâyı… olur
ki nîşter ibhâm ve vus†â parmakları ile a«≠ oluna ve aralıkta sebbâbe parmağı terk oluna √attâ o terk olunan sebbâbe parmağı ile damar √abs olunup
ba¡de’l-fa§d ¡ır… mümtelî olduğu ve «âlî olduğu sebbâbe ile i√sâs oluna.
Ve sebbâbe enmilesinin √issi ziyâde olmakla sebbâbe parmağını i√sâs için
alıkoyup o parmak ile nîştere yapışmamak evlâ ve evfa… olur. Ve nîşteri
fa§§âdın a«≠ı √adîdenin nı§fına …adar ola ve nı§ftan yukarı a«≠ eylemeye
ve fa§§âdın fa§da temekkünü mu≠†arib ola. Eger ¡ır… bir †arafa zâil olur ise
o ¡ır…ı zâil olduğu cânibin cânib-i «ilâfına rab† edip ∂ab† eyleye. Ve eger
iki cânibe dahi mütesâviyen zevâli olur ise o zamân fa§§âd o ¡ır…ı sür¡at ve
i«tilâs ile †ûlen fa§d eyleye.
Bu ≠ikr olunan ¡Allâme’nin nüs«ası ve mu«târıdır, ammâ ¢arşî nüs«ası
üzere olan ma¡nâ “Sen †ûlen fa§ddan ictinâb eyle, zîrâ iki †arafa zevâlde
¡ar∂an fa§d olunur.” ¡Allâme bu nüs«aya “ve fîhi na@arun” diye icmâlen
i¡tirâ∂ eyledi.
Ve ma¡lûm buyurula ki mef§ûd olan ma√alli bağlamak ve πamz edip sıkmak §alâbet ve πıl@atte cildin √âli ve mi…dârı √asebiyle ve la√mın ke&ret ve
vefreti √asebiyle olur. Ve damar @âhir ve âşikâr olsun için …able’l-fa§d bağlanan bağ mev∂i¡-i fa§da …arîb olmak gerektir ve o …arîb olan bağ damarı
i@hâr eder. Ba¡∂ı kerre o şeddin şiddeti √asebiyle na√îf olan ba¡∂ı kimselerde damarı i«fâ ve ı∂mâr eder, binâen ¡aleyh sana gerektir ki …able’l-fa§d
ve’ş-şedd fa§d olunacak ma√alle bir ¡alâmet va∂¡ edip sonra bağlayasın.
Eger o bağ ile damar πâib ve mu«tefî olur ise mev∂i¡-i ¡alâmetten fa§d eyleyesin ve πâyette i√tirâz eyleyesin ki o damar mev∂i¡-i ¡alâmet mu√â≠âtından
yemîn ve yesâra zâil olmaya. Ve eger o ¡ır… ve damar ¡alâmet mu√â≠âtından ve ta√tından zâil oldu ise o zamân §ınnâre ile te…addüm eden taf§îl
üzere zevâlden emniyyet gelsin için ta¡kî… edip ba¡dehu fa§d eyleyesin. Bu
ma…âm tercümesinde ¡Allâme’ye i…tidâ [olunup] mâ-¡adâ şürrâ√ın mesleki
terk olundu.
Ve eger damar kan ile dolup şâhı… ve müntefi« olmağa ¡i§yân eder ise
«â§§aten na√îf olan ebdânın ¡ır…ında sen §ınnâreyi isti¡mâl eyle. Ve maf§al
…urbünde olan şedd ¡ır…ın imtilâsını ve intifâ«ını men¡ eder. Ve ba¡de’l-fa§d
dem ile mülevve& olan cildi πasl murâd eylediğinde parmağın ile cildi medd
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edip çek fa§d &u…besinin ağzı πaybet edip setr olunca …adar ba¡dehu πasl
edip suyunu bir dülbend ile neşf eyle ve fa§dın üzerine rifâdeyi va∂¡ eyle
sonra cildi terk eyle tâ ki ma√alline ¡avdet eyleye.
Ve ma¡lûm buyurula ki imtilâ √asebiyle çok terleyen kimse fa§da
mu√tâc olur. Ve çok kerre ma√mûm ve ma§dû¡ olanlara ishâl-i †abî¡î ¡ârı∂
olup bizim onların tedbîrleri bâbında ≠ikr eylediğimiz fa§d ile tedbîrimizden onlar müstaπnî olurlar.
el-Fa§lu’l-◊âdî ve’l-¡Işrûne Fi’l-◊acâmeti
Cildin nâ√iyelerini √acâmetin ten…ıyesi fa§dın ten…ıyesinden ek&er olur
ve dem-i ra…î…i √acâmetin istifrâπı dem-i πalî@i istifrâπından ek&er olur.
Ve demi πalî@ olan ebdân-ı ¡ablede ya¡nî etli ve tavlı olan bedenlerde √acâmetin menfa¡ati …alîle olur, zîrâ ebdân-ı ¡ablede la√mın müzâ√amesi √asebiyle ve demin πıl@ati √asebiyle mevâddı isti«râc §u¡ûbetli olur ve √acâmet
√asebiyle istifrâπ …alîl olur ve vech-i lâyı… üzere olmaz belki mevâdd-ı
ra…î…ayı dahi √acâmetin istifrâπı tekellüf ile olur ve √acâmet olunan ¡u∂vda
∂a¡f √âdi& olur.
Ve √acâmet eden kimselere emr olunur ki √acâmeti ayın evvelinde ve
â«irinde eylemeyeler belki vasa†-ı şehrde eyleyeler, zîrâ evvel-i şehrde ru†ûbet henüz √areket ve heyecâna başlamamıştır ve şehrin â«irinde dahi ru†ûbet no…§ân üzeredir, ammâ şehrin ortasında ru†ûbet ziyâde olur ve √areketi
dahi ek&er olur ve va…t-i √arekette demi ve a«lâ†ı istifrâπ ziyâde olur. Ve
şehrin evvel ve â«irinde ru†ûbet-i ebdân …alîle olup vasa†-ı şehrde ziyâde
olduğunun vechi budur ki vasa†-ı şehrde ay güneşe mu…âbil olup biri biri
ile karşı karşıya gelirler ve …amerin nûru ziyâde olup vasa†-ı şehrde bedr
olur ve …amerin nûrunun ziyâde [123a] olması ile ¡âlem-i ¡anâ§ırda olan
ru†ûbetler ziyâde olur ve …amerin nûrunun no…§ânı ile ru†ûbet nâ…ı§a ve
…alîle olur √attâ kellelerde olan beyni ve ırmaklarda olan sular vasa†-ı
şehrde ziyâde ve şehrin evvel ve â«irinde no…§ân üzere olur, ke≠âlik
bedende olan mevâdd dahi şehrin evvel ve â«irinde no…§ân olup vasa†-ı
şehrde ziyâde olur. ±âlike ta…dîrü’l-¡Azîzi’l-¡Alîm. Ve √acâmet zamânının
ef∂ali nehârdan sâ¡at-i &âniye ve sâ¡at-i &âli&e olur.
Ve vâcib olur ki √ammâmdan sonra √acâmetten i√tirâz oluna.
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¡Allâme der ki √ammâmdan sonra √ammâm ¡a…ibinde i√ticâmdan
nehyin vechi budur ki √ammâmda ru†ûbeti ta√lîl ziyâde olur ve ta√lîlden
sonra olan √acâmet ziyâde ∂a¡fa mü™eddî olur. Ve √ammâmdan sonra olan
√acâmetin mev∂i¡-i şar†ı ya¡nî yarası geç onulur ve ke≠âlik mev∂i¡-i şar†
¡amî… ve derin olup veca¡ı ziyâde olur. Ve √ammâmdan sonra √acâmet câiz
olmadığı §ûrette √ammâm içinde √acâmet bi-†arî…i’l-evlâ câiz olmaz. Ve
√ammâmdan sonra olan √acâmet √ükmünde olur ifrâ† üzere olan ta¡ab ve
seherden ve cimâ¡-ı ke&îrden ve ishâl ve ru¡âf ve …ay™-ı müfri†lerden ve bunlar gibi far†-ı ta√lîli olan nesnelerden sonra olan √acâmetin a√kâmı ve
a¡râ∂ı. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Velâkin demi πalî@ olan kimselere vâcib olur ki evvelâ isti√mâm eyleye
ve √ammâmdan sonra bir sâ¡at mi…dârı istirâ√at ede ve sonra i√ticâm eyleye.
Ve nâsın ek&eri bedenin mu…addeminden ve yukarı †arafından √acâmeti
kerîh görürler ve √iss ve ≠ihne ma∂arratı olur diye mu…addem-i beden üzere
√acâmetten kaçınırlar.
Ve her ¡u∂vdan √acâmetin bir türlü menfa¡ati olur:
Ve nu…reden √acâmet ek√alden fa§da «alîfe olup nu…reye …arîb olan
mev∂i¡den demi istifrâπ eder ve «ilâfeti min-vechin olur, min-külli vechin
olmaz.455 Ve Eflâ†ûn ≠âhib oldu ki nu…re √acâmeti …îfâl fa§dının «alîfesi
olur lâkin ¢ânûn’un ≠âhib olduğu vech @âhir idiğini ¡Allâme şer√inde
ta§rî√ eyledi. Ve nu…reden murâd mun…a†ı¡-ı …ama√duvedir456 ki vasa†-ı
…afâda olur. Pes bu nu…reden √acâmet kaşların &i…alinden ve göz kapaklarının cefâfından ve göz cür√ünden ve ağız kokusundan menfa¡ati olur.
Ve kâhil tesmiye olunan iki ketif arasından √acâmet bâsilî… fa§dının
«alîfesi olur ve menkib ve √al… ağrılarından nâfi¡ olur.
Ve boynun iki †araflarında mümtedd ve a«de¡ân ismiyle müsemmâ iki
verîd damarı şu¡beleri olan iki damarın biri üzere √acâmet …îfâlin «alîfesi
olup başın irti¡âşından ve titremesinden menfa¡ati olur ve başta olan a¡∂âya
yüz ve diş ve ∂ırs ve iki kulak ve iki göz ve burna dahi menfa¡ati olur lâkin
455 Zîrâ ek√al bir mi…dâr aşağı †araftan ve nu…reye ba¡îd ma√allinden dahi ce≠b eder,
nu…re √acâmetinde o ce≠b bulunmaz, pes «ilâfeti min-külli vechin olmaz. Bu
ta√…î…i ¡Allâme ≠ikr eylemiştir.
456 “¢ama√duve” …afânın fev…inde «urûc ve nüşûz eden †arafa derler. Ve …ama√duvenin †arafına fe™s derler, zücâca mensûb olan risâledendir.
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nu…re üzere √acâmet nisyân îcâb eder, nitekim bizim seyyidimiz ve mevlâmız ve §â√ib-i şerî¡atımız Mu√ammed §allallâhu ta¡âlâ ¡aleyhi ve sellem
√a∂retleri ba¡∂ı e√âdî&inde bu ma¡nâları beyân eyledi. Ve Şey«-i Re™îs ra√metullâhi ¡aleyhi bu kelâm ile Şir¡atü‘l-İslâm’da ≠ikr olunan e&ere işâret eder.457
Şir¡a’nın ¡ibâreti budur: Ve fi’l-√adî&i: ـ ا
ا א ـ ـ ـ ة ا ـ أس ـ رث ا ـ אن
Ve bu kelâmda min-vechin Ebü’l-Ley& ra√metullâhi ¡aleyhi Bostân’ında
ta√rîr eylediği √adî&e işâret vardır, o √adî& budur ki Ebû Bekr b. ¡Abdullâh
rivâyet eder ki A…ra¡ b. ◊âbis, Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a∂retlerine [dâ«il oldu, ◊a∂ret-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a∂retleri] vasa†-ı re™sinden √acâmet ederdi, A…ra¡ b. ◊âbis dedi ki “Yâ Resûlallâh,
mübârek re™s-i şerîfinize bu işi işler misiniz?” Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi
ve sellem buyurdu ki “Yâ İbn ◊âbis, re™s üzere √acâmet veca¡-ı re™s ve diş
ağrısı ve nu¡âs ve cü≠âm ve bara§ ve @ulmet-i ¡ayn ve cünûn âfetlerinden menfa¡ati olur lâkin müdâvemet olunmağın ma∂arratı olur.” Ve ¢ânûn’da mürûr
edenlerin ek&eri √a……ında olan e√âdî&e dahi işârettir √attâ Me§âbî√-i şerîfte
≠ikr olundu ki İbn Mes¡ûd ra∂ıyallâhu ta¡âlâ ¡anhü buyurdular ki Resûlullâh leyle-i isrâdan «aber verip buyurdular ki “Mele™-i a¡lâda olan cemâ¡at-i
melâikeden hangi cemâ¡ate mürûr eyledim ise her bir cemâ¡at bana emr
eylediler ki ümmetine emr eyle, i√ticâm eylesinler diye.”
Ve nu…re-i re™s üzere √acâmet mûcib-i nisyân olduğunun vechi budur ki
…uvve-i √âfı@anın ma√alli dimâπın mu™a««arı olur ve nu…re o ma√alle …arîb
olmakla nu…renin √acâmeti …uvve-i me≠kûreyi ∂a¡îf edip nisyâna mü™eddî
olur.
Ve kâhil üzere ya¡nî beyne’l-ketifeyn √acâmet fem-i mi¡deyi i∂¡âf eder.
Ve a«de¡ânın birinden √acâmet ba¡∂ı kerre re™ste ra¡şe i√dâ& eder,
pes vâcib olur ki nu…reden √acâmet eden kimse nu…reden teseffül edip
nu…renin bir mi…dâr aşağısından √acâmet eyleye tâ ki nu…re üzere √acâmet
menfa¡ati √â§ıl olup o ma√all √ıf@ …uvvesinin ma√allinden ba¡îd olmakla
nisyâna mü™eddî olmaya.
457 Mer√ûm ve maπfûrun lehu √a……ında meşhûrdur, â«ir-i emrinde Şey«-i Re™îs
şer¡-i şerîfe ziyâde temessük ve na@m-ı kerîmi √ıf@ edip her üç günde bir kerre
«atm-i şerîf eylerdi diye server-i ¡âleme ta¡@îmi o ma…âli te™yîd eder, tecâvezallâhu ¡anhü ¡an far†âtihi.
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Ve kâhilden √acâmet murâd edenler bir mi…dâr te§â¡ud edip yukarı
†araftan ve fem-i mi¡deye ba¡îd olan ma√all üzere √acâmet eyleye tâ ki kâhil
üzere √acâmetin menfa¡ati √â§ıl ola ve ma∂arratı i§âbet eylemeye. Velâkin
nezf-i demi …a†¡ için ya¡nî kan tükürmeği ve su¡âli def¡ için kâhili üzere
√acâmet eden kimseye vâcib olur ki kâhil üzere √acâmetin ma∂arratından
teva……î için bir mi…dâr kâhilden teseffül eyleye ve te§â¡ud eylemeye.
Ve bu kâhil üzere olan √acâmet ve beyne’l-metneyn458 olan √acâmet
§adra ¡ârı∂ olan emrâ∂-ı demeviyyeden ve demevî rebvden menfa¡ati olur
lâkin o √acâmetler mi¡deyi ∂a¡îf eder ve «afa…ân îrâ& eder.
Ve “beyne’l-metneyn” mev…i¡inde ba¡∂ı nüs«ada “beyne’l-ketifeyn”
ve ba¡∂ı â«erde “beyne’l-√a…veyn” ve ba¡∂ı â«erde “beyne’l-cenbeyn” ve
“beyne’l-fa«i≠eyn” dahi vâ…i¡ olmuştur. “◊a…v” izâr bağlanacak ma√alldir,
ke≠âlik “beyne’l-cenbeyn”den murâd o ma√alldir. Ve “beyne’l-fa«i≠eyn”den murâd ¡acizdir ya¡nî kuyruk sokumu dedikleri ma√alldir. “Beyne’l-metneyn” dahi “beyne’l-ketifeyn” ma¡nâsınadır.
Ve sâ… üzere √acâmet menfa¡atte fa§da …arîb olur ve demi ten…ıye eder
ve †am&ı idrâr eder.
¡Allâme der ki sâ…ı √acâmet Eflâ†ûn katında bâsilî…i fa§d √ükmünde olur,
Yû√annâ katında §âfini fa§d √ükmünde olur. Ve sâ…tan mev∂i¡-i √acâmet
topuktan bir şibr yukarı ve dizden dört parmak aşağı olan ma√allden olur.459
Ve vâcib olıur ki √accâm teva……uf ve ta√arrî ede, eger demi πalî@ ise
√ammâma id«âl eyleye ve sür¡at ile i«râc edip bir sâ¡at …adar istirâ√atten
sonra §ûret-i me≠kûre üzere sâ…tan i√ticâm eyleye ve şar†ı ta¡mî… ve derin
eyleye ve me√âcimi otuz ma§§a …arîb ola. Ve bu √acâmetin «ub&-i nefse ve
fesâd-ı ≠ihne ve …ûbâ ve cereb ve √ikkeye ve @ulmet-i ¡ayna ve düvâra ve
¡ır…-ı nesâya menfa¡ati olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme.
Ve hatunlardan bey∂â ve müte«al«il olup demi ra…î… olanlara §âfinlerinden fa§ddan sâ…larını √acâmet evlâ ve evfa… olur.
Ve nu…re-i re™s fev…inde olan mürtefi¡ ma√all ki ona …ama√duve derler,
o …ama√duve üzere ve ke≠âlik vasa†-ı re™s üzere ki ona hâme derler, bu
ma√aller üzere √acâmet ba¡∂ıların iddi¡âları üzere i«tilâ†-ı ¡a…la ve düvâra
458 Ya¡nî iki ketif arasından √acâmet.
459 Ya¡nî o iki ma√allin arasından olmak gerektir.
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menfa¡ati olur ve onların da¡vâları üzere şeybi dahi ib†â™ eder ve geç kocatır,
o ba¡∂ın ¡ale’l-ı†lâ… îrâd eyledikleri bu kelâmda na@ar vardır. ¢ama√duve
√acâmeti ba¡∂ı ebdânda şeybi ib†â™ eder ve ba¡∂ı â«erlerde ib†âı olmaz belki
ek&er-i ebdânda o √acâmet sür¡at ile kocalık getirir ve ≠ihne mu∂ırr olur
lâkin emrâ∂-ı ¡ayna menfa¡ati olur ve bu menfa¡at √acâmetin ek&er-i menfa¡atidir, zîrâ vasa†-ı √âme üzere √acâmet [123b] gözlerin cerebinden ve
be&relerinden ve mûr-ı serec dedikleri †aba…a-i ¡inebiyyenin karınca başı
mi…dârı bir cüz™-i yesîrinin †aba…a-i …arniyyeden «urûc eylemesinden nâfi¡
olur; ammâ ≠ihne mu∂ırr olur ve belâhet ve nisyân ve redâ™et-i fikr i√dâ&
eder ve emrâ∂-ı müzmine dahi i√dâ& eder ve gözlerine su inen kimselere
dahi mu∂ırr olur. Ve eger o √acâmet va…tine mü§âdif olup vâcib olduğu
minvâl üzere olur ise ba¡∂ı kerre ma∂arratı olmaz.
Çene altından √acâmet dişlere ve √ul…ûma menfa¡ati olur ve re™si ve iki
fekki ten…ıye eder.
Ve …a†anı üzere √acâmet uyluklarda olan çıbanlardan ve be&relerden
ve cerebden nâfi¡a olur ve ke≠âlik ni…ris ve bevâsîr ve dâ™-i fîl ve riyâ√-ı
me&âne ve riyâ√-ı ra√im ve √ikke-i @ahrdan menfa¡ati olur.
¡Allâme der ki ke≠âlik kan işemekten ve böbrekler √arâretinden ve
√ur…at-i bevlden ve √ay∂ın dürûrundan dahi menfa¡ati olur. İntehâ.
Ve eger √acâmet nâr ile olur ise gerek o o √acâmette şar† olsun ve gerek
ise şer√ ve şar† olmasın her √âlde nârsız olan √acâmetin ≠ikr eylediğimiz
mara∂lara menfa¡ati gibi menfa¡ati olur lâkin şar† olan nârî √acâmet şar†sız
olan nârî √acâmetten rî√ten mâ-¡adâ emrâ∂-ı me≠kûrelere menfa¡ati a…vâ
ve evfa… olur.
Ve bi-πayri şar†ın olup nâr ile olan √acâmet bu ma…âmda ya¡nî …a†an
üzere olan √acâmette ve πayri ma√allerde rî√-i bârideyi ta√lîlde ve istî§âlde
ya¡nî bi’l-külliyye izâlede a…vâ olur.
Ve iki uylukların ön †araflarından √acâmet «u§yetân şişlerinden ve
uylukların ve sâ…ların ¡ufûnetli «urâcâtından ve nüfâ«âtından menfa¡ati
olur. Ve uyluklar üzere art †arafta √acâmet elyelerde √âdi& olan şişlere ve
«urâclara nef¡i olur. Şâri√ ¡Allâme der ki bevâsîre ve ma…¡ade yarıklarına
dahi nef ¡i olur. İntehâ..
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Ve dizin aşağı †arafı üzere √acâmet a«lâ†-ı √ârreden √âdi& olan dizin
∂arebânından ve sâ…ta olan «urâcât-ı rediyyeden ve ¡atî…a …ur√alardan
menfa¡ati olur.
Ve iki topuk üzere √acâmet †am&ın i√tibâsından ve ¡ır…-ı nesâ tesmiye
olunan veca¡dan ve ni…risten menfa¡ati olur.
Ammâ bilâ-şar† olan √acâmet mevâddı cihet-i √areketinden cihet-i
u«râya ce≠b için isti¡mâl olunur, me&elâ dem-i √ay∂ın nezfi katında memeler üzere bilâ-şar† mi√ceme va∂¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre bedenin πavrında
ve bâ†ınında verem olur, «âricden üzerine konulan devânın …uvveti ona
vâ§ıl olmaz, pes o mi&lli verem-i bâ†ının üzerine bilâ-şar† mi√ceme va∂¡
olunmakla verem @âhir-i bedene çıkar ve üzerine va∂¡ olunan devânın
…uvveti vereme vâ§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o mi&lli mi√ceme ile verem
ma√allinden civârında olan ¡u∂v-ı «asîse na…l olunur ve gâhîce demi …alîl
ve bârid olan ¡u∂va mi√ceme va∂¡ olunmakla dem ce≠b olunup ve o ¡u∂v
tes«în olunup ve o ¡u∂vun riyâ√ı ta√lîl olunur ve gâhîce dahi ma√allinden zâil olan ¡u∂vu ma√alline redd için o mi√ceme va∂¡ olunur, me&elâ
…aylesi olan kimseye mi√ceme va∂¡ olunup ¡u∂v-ı zâili ma√alline redd olunur, zîrâ …ayle bir mara∂dır ki «u§yelerin kîsesi genişir ve ona bağarsıktan
veyâ«ûd &erb dedikleri √icâb-ı ba†ndan bir nesne nüzûl eder ve o kimse
√ammâma id«âl olunup ve ba†nı mür«î olan dühnler ile temrî« olunduktan
sonra mi√ceme ba†nına va∂¡ olunup ma§§-ı şedîd ile ma§§ olunur. Ve bu
ma§§-ı mu√kem ile kîse nüzûl eden mi¡â ve &erb ma√alline ¡avdet eder ve o
zamân «u§yelerde olan mecrâ üzere mu…avvî ve …âbı∂ devâlar va∂¡ olunur.
Ve ∂ıl¡ münkesir olup yerinden çıksa ve ke≠âlik «areze-i ¡unu… ma√allinden
zâile olsa ma√alline getirmek için bu mi√ceme va∂¡ olunur, hâke≠â fa§§alehu’ş-Şâri√ü’l-¡Allâme.
Ve ba¡∂ı kerre mi√ceme teskîn-i veca¡ için va∂¡ olunur, me&elâ ağrısı
ziyâde olan …ûlınc-ı müberri√te ve ba†nın riyâ√ında ve √ay∂ın √areketi
va…tinde ra√ime ¡ârı∂ olan veca¡da «u§û§an şâbbe olanların veca¡-ı ra√im-i
me≠kûrunda ≠ikr olunan ağrıları teskîn için göbek altına mi√ceme va∂¡
olunur.
Ve ¡ır…-ı nesâ için ve maf§al-ı verikin zevâli «avfı katında verik üzere
nâr ile olan mi√ceme va∂¡ olunur. Ve beyne’l-verikeyn va∂¡ olunan mi√ce-
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me-i me≠kûrenin veriklere ve fa«i≠lere menfa¡ati olur ve bevâsîre ve …ayle
§â√iblerine ve ni…risi olanlara menfa¡ati olur.
Ve ma…¡ade üzere mi√ceme va∂¡ı mevâddı bi’l-cümle bedenden ce≠b
eder ve «â§§aten baştan ce≠bi ziyâde olur ve em¡âya nef¡i olur ve √ay∂ın
fesâdından şifâ olur. Ve bilâ-şar† nâr ile ma…¡adeye va∂¡ olunan mi√ceme
ile bedene «iffet gelir, bedeninde &i…al zâil olur.
Ve biz deriz ki şar† ile olan √acâmette üç fâide √â§ıldır:
Evvelkisi budur ki onunla nefs-i ¡u∂vdan mevâdd istifrâπ olunur.
Ve ikincisi şar† ile hangi ¡u∂va √acâmet olunsa o √acâmet √asebiyle â«er
¡u∂vlarda olan ervâ√ istifrâπ olunmaz belki yalnız √acâmet olunan ¡u∂vun
a«lâ†ının istifrâπına tebe¡an o ¡u∂vun ervâ√ı istifrâπ olunur ve fa§d ile bi’lcümle bedenin ervâ√ı istifrâπ olunur.
Ve üçüncü fâidesi budur ki şar† ile olan √acâmet a¡∂â-i re™îseden istifrâπa
ta¡arru∂ eylemez.
Ve vâcib olur ki ¡u∂v şar† ve şer√ olundukta derin şar† oluna, mevâddı
¡um…tan ce≠b ziyâde olsun için.
Ve ba¡∂ı kerre mi√ceme ¡u∂va yapışıp ve ¡u∂vu ziyâde a«≠ edip nez¡
olunması §u¡ûbetli olur, pes lâyı… olur ki o mi&lli mi√cemeyi nez¡e evvel-i
emrde mübâşeret olunmayıp bir …ı†¡a «ır…a veyâ«ûd sünger √arârete mâil
olan ılıcak su ile ıslatıp mi√cemenin e†râfına kimâd oluna ve ba¡dehu
mi√ceme nez¡ oluna. Ve ¡u∂va mi√cemenin yapışıp nez¡i §u¡ûbetli olduğu
ek&eriyyâ burun kanının ve √ay∂ kanının nezfini ve ke&retini def¡ ve men¡
için memelerin e†râfına va∂¡ olunan mi√cemelerde olur, onun için memelerin kendine mi√ceme konulmaz memeler muta∂arrıre olmasın için. Ve
mi√ceme ¡u∂va va∂¡ olunmazdan mu…addem ¡u∂va dühn †ılâ olundu ise o
dühn sürüldüğü gibi der-¡a…ib mi√ceme ¡u∂va va∂¡ oluna, te™«îr olunup bir
müddetten sonra konulmaya ve müdâfa¡a olunmayıp şar†ta isti¡câl oluna.460
Ve mi√cemeyi def¡a-i ûlâda …al¡ serî¡ ola sonraki def¡alarda tedrîcle …al¡da
imhâl oluna. Ve vâcib olur ki mu√tecimin πıdâsı va…t-i √acâmetten bir sâ¡at
sonra ola.

460 Ve müdâfa¡a olunmamaktan murâd mi√ceme va∂¡ının defe¡âtı ziyâde ke&îre olmayıp birkaç def¡a ile iktifâ olunmaktır.
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Ve §ıbyân iki yaşına girdikte √acâmet olunmak câiz olur lâkin on dört
yaşına girmedikçe fa§d olunmaz. Ammâ altmış yaşını tecâvüz edenlere
√acâmet olunmaz, lâkin onları fa§d câiz olur.
Ve ¡âlî †araflardan √acâmet ile †araf-ı esfele mevâddın in§ıbâbından
emniyyet √â§ıl olur. Ve §afrâvî olan kimseler ba¡de’l-i√ticâm √abb-ı rummân ve mâ-ı rummân ve mâ-ı hindebâyı sükker ile ve marulu sirke ile tenâvül eylesinler.
el-Fa§lu’&-¿ânî ve’l-¡Işrûne Fi’l-¡Ala…ı
¡Allâme der ki “¡ala…” “ala…a”nın cem¡idir. “¡Ala…a” bir kurttur ki suda
√â§ıl olur ve kanı sorar. Ve o kurt iki nev¡ olur, birinde semmiyyet olur ve
nev¡-i â«erde semmiyyet olmaz ve mu¡âlecâtta isti¡mâl olunan semmiyyet
olmayan nev¡-i &ânî olur. Ve semmiyyetli olan nev¡-i evvelin beş ¡aded
¡alâmeti vardır:
Evvelki ¡alâmet budur ki başı büyük olur.
İkinci ¡alâmeti budur ki levni yeşil yâ«ûd ku√l gibi esved olur.
Üçüncü ¡alâmeti budur ki …ı&&ânın evvel-i @uhûrunda üzerinde mevcûd
olan zeπab ya¡nî havı gibi o dûdenin dahi zeπabı olur.
Dördüncü ¡alâmeti budur ki o dûde mâr-i mâhîce ya¡nî yılan balığına
müşâbih olur.
Beşinci ¡alâmeti budur ki o dûdenin üzerinde lâjverdî «u†û† olup bû…
alemûn461 levninde ola.
Pes bu beş ¡alâmetin biri hangi dûdede bulunur ise o dûdeyi isti¡mâlinden i√tirâz vâcib olur. İntehâ kelâmu’l-¡Allâme. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Hind e†ıbbâsı dediler ki [124a] ¡ala…anın ba¡∂ısının †ıbâ¡ında semmiyyet
olur ve o semmiyyetli ¡ala…adan ictinâb olunsun. Ve o semmiyyetli ¡ala…adan olur cemî¡an o ¡ala…a ki başı ¡a@îm ola ve ku√l-i sevâdî levninde ola
veyâ«ûd yeşil ola ve sırtında zeπabı ola ve mâr-ı mâhîce müşâbih ola dahi
o ¡ala… semmiyyetli olur ki üzerinde lâjverdî «u†û† ola ve levni bû…alemûna
461 Bû…alemûn †ayr-ı mâdan olur, nevâ√î-i Mı§r‘da Şemmûr dedikleri ma√allde çok
olur, evlerde √abs ederler, √asen man@arı olup √aşerâtı …atl eylediğinden için o
kuş te†avvus eder ve hangi †araftan bakılınsalar türlü görünür. Ve ◊alîmî bir nev¡
kem«â ismidir der.
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müşâbih olup her hangi †araftan bakılsa başka türlü görüne. Bu ¡alâmetler
mevcûde olan ¡ala…lar bi’l-cümle semmiyyetli olur, onları isti¡mâl evrâmı
ve πaşyi ve nezf-i demi ve √ummâyı ve istir«âyı ve …urû√-ı rediyyeyi i√dâ&
ve îrâ& eder.
Ve ¡ala…ı §ayd eden kimseye vâcib olur ki miyâh-ı √am™enin ¡ala…ını
ya¡nî dibinde siyâh çökeki olan sunun ¡ala…ını §ayd eylemeyip belki mu¡âlecât için ≠ikri âtî envâ¡-ı ¡ala…tan sekiz nev¡in birini §ayd eyleye:
Evvelkisi †u√lubî olan ¡ala…ı §ayd eyleye ya¡nî yosunlu olan suda olan
¡ala…ı §ayd eyleye.
İkincisi kurbağası ke&îr olan sunun ¡ala…ını §ayd eyleye. Ve ba¡∂ılar
derler ki kurbağası ke&îr olan sunun ¡ala…ı redî olur ve o kimselerin kelâmına
iltifât olunmaz.
Üçüncüsü o ¡ala…ı §ayd eyleye ki onun levni mâş ya¡nî merdümek levni
olup onun üzerinde «u∂ret ¡âlî ola ve üzerinde iki «a†† olup o «a††ların levni
zernî«-i a§fer levninde ola.
Dördüncüsü şa…ar olup cenûbu müstedîr ola, murabba¡ olmaya ya¡nî o
sarı ki ona √umret mu«teli† olup iki yanları değirmi ola ya¡nî yassı olup
murabba¡u’ş-şekl olmaya.
Ve beşincisi levni kebid levni ola.
Altıncısı küçük çekirge renginde ola.
Yedincisi istidârede ve ince olmakta fâre kuyruğu gibi ola.
Sekizincisi ince olup başı küçük ola.
Ve biz ba†nı a√mer olup sırtı yeşil olan kurdu i«tiyâr eylemeziz «u§û§an
ki o ba†nı a√mer olan kurt miyâh-ı câriyeden §ayd oluna.
Ve demi kurdun ce≠bi πavrdan olur, √acâmetin πavrından dûdun πavrı
ziyâde olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada  ا ـ رyerine  ا ـ رvâ…i¡ olmuştur ya¡nî ¡ala… ile
istifrâπ olunan dem √acâmetin istifrâπ eylediği demden ek&er olur.
Ve vâcib olur ki isti¡mâl olunan kurt va…t-i isti¡mâlde bir gün mu…addem
§ayd olunmuş ola ve mümkin olur ise o kurt yüzü üzere bırakılıp kusturula
ve kuzu mi&lli demi la†îf olan bir √ayvânın deminden mi…dâr-ı …alîl ile o
kurt taπdiye oluna ve ba¡dehu a«≠ olunup üzerinde olan lüzûcet ve murdârlığı sünger mi&lli bir nesne ile tan@îf oluna ve o kurdu yapıştıracak ma√all
bûra… ile √umret gelince …adar πasl ve delk oluna. Ve o kurt isti¡mâl murâd
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olunduğu va…tte tatlı su içine koyuverile ba¡dehu i«râc olunup ve cesedi
tan@îf olunup ta¡lî…i murâd olunan ma√alle yapıştırıla. Ve o kurdu yapışmağa kındırıcı ve tenşî† edici nesnelerden olur yapışacak mev∂i¡i †în-i re™s
ile ve dem ile mes√ eylemek. Ve o kurt yapıştığı ma√allde dem ile mümtelî olup dolduktan sonra o kurdu is…â† murâd olunsa üzerine tuz veyâ«ûd
bûra… veyâ«ûd kül veyâ «ır…a-i kettânın √urâ…ası veyâ«ûd mu√ra… sünger
veyâ«ûd mu√ra… §ûf ekilip is…â† olunur. Ve §avâb olan budur ki o kurdun
su…û†undan sonra o mev∂i¡ mi√ceme ile ma§§ olunup o mev∂i¡in bir mi…dâr
demi i«râc oluna tâ ki o kurdun les¡asının ba…iyye-i e&eri ve ∂ararı «âric olan
dem ile çıkıp zâil ola. Ve kurdun su…û†undan sonra o mev∂i¡in kanı dinmez
ise üzerine yanmış mazu veyâ«ûd nûre462 veyâ«ûd cidden sa√… olunmuş
saksı ve bunlardan mâ-¡adâ demi √abs edici nesnelerin biri o mev∂i¡e ≠erûr
kılınır. Ve vâcib olur ki bu ≠ikr olunan devâlar o ¡ala…ı ta¡lî… eden kimsenin
yanında müheyyâ ola yâ ki va…t-i √âcette te™«îre mü™eddî olmaya. Ve deri
üzerinde olan sa¡fe ve …ûbâ gibi müzmin mara∂lara ¡ala… ziyâde nâfi¡ olur.
el-Fa§lu’&-¿âli&ü ve’l-¡Işrûne Fî-◊absi’l-İstifrâπâtı
İstifrâπ bedende olan mâddenin «âric-i bedene √areketine derler. Ve bir
¡u∂vda olan istifrâπ √abs olunmak îcâb eylese birkaç vech ile √abs olunur:
Evvelkisi o ¡u∂vdan mâdde ¡u∂v-ı â«ere ce≠b ve ta√vîl olunur ve mâdde
¡u∂v-ı â«erde kalır ve «ârice istifrâπ olunmaz. Bu ce≠b ile ¡u∂v-ı evvel
mâddenin ma∂arratından kurtulur ve mâdde seyelân eylemez ve mu√tebese
olur.
Ve ikincisi mâdde istifrâπ olunan ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«ere meyl ettirilip
¡u∂v-ı â«erden istifrâπ olunur ve ¡u∂v-ı evvelden mâdde mu√tebese olur.
Üçüncüsü ¡u∂vda olan istifrâπa i¡ânet edip o ¡u∂vdan istifrâπı ziyâde
etmekle istifrâπ √abs olunur, me&elâ ishâl ishâlle ve …ay™ …ay™ ile √abs
olunur.
Dördüncüsü istifrâπ edviye ile √abs olunur, müberrid yâ«ûd muπarrî
yâ«ûd …âbı∂ veyâ«ûd kâvî devâlar ile √abs olunur.
Beşincisi şedd ile ve ¡u∂vu bağlamak ile √abs olunur.
462 Nûrenin mirâren ≠ikri seb…at eyledi ki söndürülmüş kireç ma¡nâsınadır, √ammâmlarda zernî«-i a§fer ile «al† olunup şa¡r-ı ¡âne √al… olunur.
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Ammâ istifrâπı mevâddı ¡u∂v-ı â«ere min-πayri istifrâπın na…l ile √abs
me√âcim va∂¡ı ile olur, dem-i ra√imin nezfi için memelere me√âcim va∂¡
olunmakla mevâdd memeler câniblerine ce≠b olunup dem-i ra√im nezften
√abs olunur. Ve bu ce≠b ve √absin ziyâde ceyyidi ¡u∂v-ı evvelin veca¡ını
def¡ ve teskîn eden ce≠b olur.
Ve ammâ istifrâπ olunan mevâddı ¡u∂v-ı â«ere ce≠b ve istifrâπla ¡u∂v-ı
evvelden √absi yine dem-i ra√imin nezfini …a†¡ için bâsilî…ten fa§d ile olur
ve ishâli …ay™ ile ve …ay™ı ishâl ile olur. Ve …ay™ ve ishâlden her biri terletmek ile √abs olunur.
Ve ammâ istifrâπa mu¡âvenet ile istifrâπı √abs o zamân olur ki mi¡dede
veyâ«ûd em¡âda mû≠î ve lüzûcetli ve müzli… a«lâ† olur ve o a«lâ†-ı rediyye
§â√ibinin …ay™ ve ishâli kesilmez, dâimâ …ay™ eder ve müsterâ√a i«tilâf [ve]
…ıyâmı dâimî olur. Ve o kimseye eyâric sa…y olunmak ile ishâline i¡ânet
olunduktan sonra ishâle imdâd eden a«lâ†-ı fâsideyi mi¡deden ve em¡âdan
ishâlle i«râc edip mi¡deyi ve em¡âyı ten…ıye eder, ke≠âlik ictihâd olunup
…avî mu…ayyi™ sa…y ile fem-i mi¡de …ay™a imdâd eden a«lâ†-ı rediyyeden
ten…ıye olunsa …ay™ mu√tebes olur.
Ammâ edviye-i müberride isti¡mâli ile istifrâπın i√tibâsı onun içindir ki
edviye-i müberride akıcı mevâddı dondurur ve damarların ağzını …ab∂ ve
ta∂yî… edip istifrâπ kesilir.
Ve edviye-i …âbı∂a mâddeyi …ab∂ eder ve mecârîyi ∂amm ve ta∂yî… edip
istifrâπ kesilir.
Ve edviye-i muπarriye ya¡nî yapıştırıcı devâlar mecârînin ağızlarında
süddeler îrâ& edip istifrâπ kesilir ve bu menfa¡atte √ârr ve müceffif olan
πıreviyyetli edviye ek&er ve ezyed olur.
Ammâ edviye-i kâviye ya¡nî o devâlar ki bulunduğu ¡u∂vu keyy edip
dağlar, o devâlar isti¡mâl olundukta mecârînin yüzünde «uşkrîşet ve ret…
i√dâ& edip ru†ûbeti √abs eder. “»uşkrîşet” ru†ûbetin yüzü kaysaklanıp
cereyândan kalmaktır. Ve “ret…” fet…’ın ∂ıddıdır. Lâkin «uşkrîşetin ∂arar-ı
müteva……a¡ı vardır, zîrâ ba¡∂ı kerre «uşkrîşet mün…ali¡a olup sökülür ve
mecârînin genişip mevâddı istifrâπın ke&retine mü™eddî olur.
Ve edviye-i kâviye iki …ısmdır, biri …âbı∂ olur, zâc mi&lli devâlar gibi ve
â«eri …âbı∂ olmaz, nûre gibi; bu iki nev¡ ma¡an «uşkrîşet i√dâ& eder. Lâkin
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…âbı∂ olmayan kâvî devâların «uşkrîşeti serî¡an zâil ve sâ…ı† olur ve …âbı∂ olan
kâvî devânın «uşkrîşetinin zevâli ba†î™ olur, onun için kâvî devâ isti¡mâline
mu√tâc olan kimse «uşkrîşetin serî¡an su…û†unu murâd eder ise …âbı∂ olmayan
kâvîyi isti¡mâl [124b] eyler. Ve «uşkrîşetin bir müddet be…âsını ve su…û†unun
bu†™unu murâd eder ise o zamân …âbı∂ olan kâvî devâlar isti¡mâl eder.
Ve ammâ istifrâπı şedd ile √abs ba¡∂ı kerre şedd-i mu†abba… ile olur
ya¡nî mecrâ o vech ile bağlanır ki damarın üst katı alt katına iner ve yapışır, o eclden mecrâ mesdûd olur ve dem ma√bûs olur, me&elâ fa§§âdın
bâsilî…i fa§dında olan «a†âsı ve şiryâna nîşterin i§âbeti √asebiyle √âdi& olan
nezf-i demi …a†¡ için mirfa…ın fev…inden bu vech ile ¡a∂ud bağlanır ve dem
mu√tebes olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi şedd olunan ve bağlanan bağ bu vech
ile olmaz belki fa§dın deliğine devâ id«âl ve il…âm eylemek ile olur ve
cirâ√atin ağzını o lo…ma sedd edip demi √abs eder, me&elâ tavşan yünü ile
cür√ün ağzını bağladıkta dem mu√tebes olur ve istifrâπ mun…a†ı¡ olur..
Ve biz deriz ki nezf-i demin sebebi damarın ağzı açılmaktan olur ise
edviye-i …âbı∂a ile mu¡âlece olur, o …âbı∂ devâ damarın ağzını sedd eder
ve bitiştirir. Ve eger nezf-i deme sebeb damarın in«ırâ…ı ve yırtılması olur
ise †în-i ma«tûm gibi muπarrî olan …âbı∂ devâlar ile mu¡âlece olunur. Eger
nezf-i dem damarda âkile mara∂ı olmak √asebiyle olur ise la√mı münbit ve
te™ekkülü câlî devâlar ile mu¡âlece olunur.
el-Fa§lu’r-Râbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-Mu¡âlecâtı’s-Südedi
Südde mevâddın akacak yolunu kapayıp cereyâna mâni¡ olan nesneye
derler. Ve südde gâhîce πalî@ olan «ıl†tan olur ve gâhîce dahi lüzûcetli
«ıl†tan olur ve gâhîce dahi a«lâ†ın ke&retinden olur.
Kaçan süddeye a«lâ†tan mâ-¡adâ sebeb-i â«er olmayıp ancak ke&ret-i
a«lâ† √asebiyle südde √âdi& oldu ise fa§d ile o a«lâ†ı i«râc ve istifrâπ süddenin ma∂arratını def¡ ve izâleye kifâyet eder, â«er mu¡âleceye √âcet kalmaz.
Eger süddeye sebeb «ıl†ın πıl@ati ise câlî olan mu√allilât isti¡mâline √âcet
olur. Ve eger lüzûcetli a«lâ† √asebiyle ise ve «u§û§an o lüzûcetli olan «ıl†-ı
ra…î… ise mu…a††ı¡ât isti¡mâl olunur.
Ve bundan a…dem πalî@ ile lezicin far…ı ma¡lûmun oldu ki bu far… †în ile
erimiş πırânın beyninde olan far… gibidir. “∏ırâ” diye iki şey™i birbirine
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il§â… edip yapıştıran nesneye derler, çiriş ve tutkal gibi. Pes †înde πıl@at
olur, zîrâ ba§ar ona nüfû≠ eylemez lâkîn †înde πıreviyyet olmaz ve iki nesneyi biri birine il§â… olmaz. Ve erimiş πırâya ba§ar nâfi≠ olup πalî@ olmaz
lâkin il§â…ı ve πıreviyyeti olur.
Ve bu far…tan @âhir olur ki «ıl†-ı πalî@in mu¡âlecesi mu√allil ile olur, zîrâ
mu√allil devâ πalî@ «ıl†ı ter…î… eder ve ri……at ile istifrâπa müsta¡idd olur.
Ve lüzûcetli «ıl†ın mu¡âlecesi mu…a††ı¡ât ile olur, zîrâ mu…a††ı¡ devâlar «ıl†-ı
lezic ile o «ıl†-ı lezicin yapıştığı ¡u∂vun arasına girer ve «ıl†ı ¡u∂vdan ayırır
ve «ıl†ı paralar.Ve «ıl†-ı lezic her ne …adar ra…î… olur ise il§â…ı √asebiyle
eczâlarında itti§âl olup paralanmadıkça istifrâπ olunmaz.
Ve πalî@ olan «ıl†ı ta√lîlde iki nesne vardır ki onlar mu¡âleceye muvâfı…
olmaz ve †abî¡atın ∂ıddı üzere olur ve onlardan i√tirâz vâcib olur:
Evvelkisi budur ki o isti¡mâl olunan devâ-i mu√allil ∂a¡îf olmaya, zîrâ
∂a¡îf olan mu√allil mâddenin ta«al«ulünü ziyâde eder ve ta√lîlde mübâlaπa
olmamakla mâddenin √acmini ziyâde eder ve süddesi şedîd olur.
İkincisi budur ki isti¡mâl olunan mu√allil devânın ta√lîli şedîd ve …avî
olmaya, zîrâ πâyet ile mu√allil olan devâ mâddenin la†îfini ta√lîl eder ve
ke&îfini ta√cîr eder ya¡nî taş gibi §alâbetli eder ve südde müsta√kem olur.
Ve kaçan ta√lîl-i …avîye √âcet olsa gerektir ki o mu√allile irdâf olunup
ya¡nî i¡ânet olunup πalî@ olmayıp belki la†îf olup √arâret-i mu¡tedilesi olan
müleyyin devâ ile o mu√allil-i …avî telyîn oluna, zîrâ bu i¡ânet ile süddenin
mâddesi külliyyen istifrâπ olunur.
¡Allâme der ki meşhûr budur ki o mu√allil ile müleyyin «al† olunup
ma¡an isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ılar ≠âhib olurlar ki evvelâ müleyyin isti¡mâl
olunur, istifrâπ olunacak mâdde telyîn olunup istifrâπa müsta¡idde oldukta
ba¡dehu mu√allil-i …avî isti¡mâl olunur. İntehâ.
Ve süddelerin ziyâde §u¡ûbetlisi ¡urû…ta ve damarlarda olan süddeler
olur ve ¡urû…un süddelerinin ziyâde §u¡ûbetlisi şerâyînde olan ya¡nî yürek
damarlarında olan süddeler olur ve yürek damarları süddelerinin dahi §u¡ûbetlisi a¡∂â-i re™îsede olan süddeler olur. Pes a¡∂â-i re™îse damarlarının süddesini fet√ için isti¡mâl olunan müfetti√ devâlara …âbı∂ ve müla††ıf eczâlar
«al† olunsa ziyâde muvâfı… olur, zîrâ müla††ıf olan devânın ¡unfünü devâ-i
…âbı∂ ta¡dîl eyler.
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el-Fa§lu’l-»âmisü ve’l-¡Işrûne Fî-Mu¡âlecâtı’l-Evrâmı
“Evrâm” “verem”in cem¡idir; “verem” mevâddın ¡u∂va in§ıbâbı ve
dökülmesi √asebiyle ¡u∂v mi…dâr-ı †abî¡îsinden ziyâde olup şişmek ile olur.
Bu veremlerin kimisi √arâretli verem olur ve kimisi bürûdetli verem olur.
O bürûdetli veremin kimisi verem-i rı«v olur ya¡nî yumuşak şiş olur ve
kimisi §ulb olup katı şiş olur. Ve bundan a…dem biz sana o şişleri ta¡dâd
edip saydık ve bildirdik.
Şişlerin sebebleri iki türlü olur, evvelkisi bâdiye ve ikincisi sâbı…a olur;463
imtilâ veremin sebeb-i sâbı…ı olur ve ∂arbe ve sa…†a ve nehşe veremin
sebeb-i bâdîsi olur.
Ve esbâb-ı bâdiyeden √âdi& olan şişler §â√ibinin bedeninde yâ imtilâsı
olur veyâ«ûd a«lâ†ı mu¡tedile olup imtilâsı olmaz.
Ve o verem ki onda hem imtilâ ve hem ∂arbe ve hem sa…†a mi&lli esbâb-ı
bâdiye cem¡ ola, o verem «âlî olmaz ki a¡∂â-i re™îseye yâ mücâvîr olur, a¡∂â-i
re™îsenin mefraπları veremi gibi ya¡nî kulak ardında ve koltukta ve uylukta
olan veremler gibi veyâ«ûd o verem a¡∂â-i re™îsenin civârında olmaz, bu
…ısm-ı &ânî[ye] ya¡nî veremde sebeb-i sâbı… ve sebeb-i bâdî cem¡ olup a¡∂â-i
re™îseden ba¡îd olan veremlere √âl-i ibtidâda o veremin mâddesini ta√lîl
için mu√allil devâlar verilmez belki vâcib olan budur ki o verem ma«§û§an
ve münferiden bir ¡u∂vda ise o ¡u∂v ı§lâ√ olunur. Ve eger o verem ¡u∂v-ı
vâ√ide ma«§û§ olmaz ise bi’l-cümle beden ı§lâ√ olunur ve ona râdi¡ devâlar verilip mev∂i¡-i vereme in§ıbâbdan mevâdd men¡ olunur ve mevâdd
ma§abbının «ilâfına ce≠b olunur ve …âbı∂ devâlar isti¡mâli ile ¡u∂v …ab∂
olunur. Ve ba¡∂ı kerre cânib-i «ilâfta olan ¡u∂vu riyâ∂et etmekle ya¡nî delk
edip ovmakla ve &a…îl ya¡nî ağır nesne ta√mîl edip yükletmekle ta√mîl edip
ma§abbda olan mevâdd cânib-i «ilâfa ce≠b olunur. Ve çok kerre olur ki iki
elin hangisi şişse §a√î√ olan eline bir nesne ta√mîl olunup bir sâ¡at …adar
mek& ettirilir ve o vech ile müteverrim olan elin mevâddı πayr-i müteverrim
olan yed-i §a√î√aya ce≠b olunur.
463 Bundan a…dem ≠ikri mürûr eylediği üzere sebeb üç …ısm olur idi. A«lâ† √asebiyle
olmayıp «âric-i bedende olan sebebe sebeb-i bâdî denir ve a«lâ† √asebiyle olup
vereme sebeb ba¡îd olur ise ona sebeb-i sâbı… denir ve eger a«lâ† √asebiyle olup
bilâ-vâsı†atin sebeb …arîb olur ise ona sebeb-i vâ§ıl denir. Bu ma…âmda sebeb-i
vâ§ıla i¡tibâr olunmayıp a«lâ†tan olan sebeblere cemî¡an sebeb-i sâbı… ı†lâ… olundu.
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Ve evrâmda edviye-i …âbı∂a isti¡mâl olundukta vâcib olur ki verem √ârr
olur ise §ırf bârid olan …âbı∂-ı râdi¡ devâ isti¡mâl olunmaya. Ve verem-i
bâridde i≠«ir ve a@fâr-ı †îb gibi …uvve-i √ârre ile …ab∂ı olan devâlar isti¡mâl
oluna.
Ve veremin iki §ınfından ya¡nî √ârr ve bârid veremlerin her birisi artıp
tezeyyüd eyledikçe devâsı terkîbinden …âbı∂ olan eczâların mi…dârı no…§ân
kılınıp zamân-ı intihâya gelince …adar o devâya azar azar mu√allil «al† olunur √attâ zamân-ı intihâya bâliπ oldukta …âbı∂ ile mu√allilin mi…dârları
berâber kılınır ve zamân-ı in√ı†â†ta mu√allil ve mür«îye …a§r olunur.
Ve vâcib olur ki bârid-i rı«v olan veremlerin mu√allilleri neşşâf ve
müyebbis [125a] ola ya¡nî ru†ûbeti neşf edip veremi kurutucu mu√allil ola
ve mu√allili verem-i √ârrda olan mu√allilden ek&er ola. Bu me≠kûrları sen
√ıf@ ve ∂ab† eyle.
Ammâ o verem ki sebeb-i bâdîden √âdi& olup o verem §â√ibinde imtilâ-i
a«lâ† olmaya, o mi&lli verem evvel-i emrde ve ibtidâ-i √âlde ir«â ve ta√lîl
ile mu¡âlece olunur. Ve eger o sebeb-i bâdîden √âdi& olan veremde imtilâ
olur ise sebeb-i sâbı…tan √âdi& olan verem mu¡âlecesi gibi mu¡âlece olunur.
Ammâ verem olan ¡u∂v ¡u∂v-ı re™îsin mefraπı olur ise me&elâ dimâπın mefraπı olan kulak ardında la√m-ı πudedînin veremi ve …albin mefraπı olan
koltuk veremleri ve kebidin mefraπı olan ürbiyye tesmiye olunan uylukta
ürbiyye tesmiye olunan kısık yerin veremi gibi olur ise o mi&lli veremlere
râdi¡ devâlar ta…rîb olunmak câiz olmaz, zîrâ †abî¡at a¡∂â-i re™îseyi §ıyânet
edip onlara müteveccih olan mevâddı mefraπlarına §arf eder. Ve o veremlerde râdi¡ devâlar isti¡mâl olunsa mevâddı verem mev∂i¡lerine in§ıbâbdan
men¡ edip evvelâ müteveccih olduğu a¡∂â-i re™îseye ¡avdet ettirip «a†ar-ı
¡a@îm vâ…i¡ olur, binâen ¡alâ-≠âlik bize vâcib olur ki o ¡u∂vların ∂ararının
ziyâdeliğini kayırmayıp ≠ikr olunan mefâriπe mâddenin in§ıbâbına sa¡y ve
ictihâd eyleyeyüz tâ ki bi’l-cümle mevâdd a¡∂â-i re™îseye teveccühten §arf
olunup mefâriπlerine teveccüh eyleye ve o mevâddın a¡∂â-i «asîseye teveccühü ile a¡∂â-i re™îse necât bula.
Bu kelâmdan @âhir olur ki o mefâriπ veremlerinde edviye-i râdi¡ayı
isti¡mâlden bizim nehyimiz edviye-i râdi¡anın o veremlere menfa¡ati olmadığından değildir belki a¡∂â-i «asîseyi §ıyânet için ta∂arruru cemî¡an bede-
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nin ta∂arruruna mü™eddî ve sârî olan a¡∂â-i re™îse müte™e≠≠î ve muta∂arrır
olmasın içindir.
Ve biz deriz ki ≠ikr olunan üç mefraπa edviye-i râdi¡a ile ¡ilâc edip …albe
müteveccih olan mevâddı mefraπlara in§ırâftan men¡ eylesek «avf olunur ki o
mevâdd yine …albe ve sâir a¡∂â-i re™îseye müteveccih olup tedâriki ve mu¡âlecesi mümkin olmayan başka bir âfet ola. O veremlerin biz tezeyyüdünü …a§d
edip mevâddı a¡∂â-i re™îseden bi’l-cümle ce≠b için me√âcim va∂¡ edip √arâretli
ce≠≠âb devâlar va∂¡ ederiz ve bu ta…rîble ¡u∂v-ı re™îsin «alâ§ını ümîd eyleriz.
Ve bi’l-cümle evrâm ya¡nî ≠ikr olunan mefraπlarda ve mefraπ olmayan ma√allerde ve mevâddı √abs eden ma√allerde ve la√m-ı metînden «âlî
olan la√m-ı πudedîde √âdi& olan veremlerin cümlesi cem¡-i midde eyleseler ba¡∂ı kerre o verem bi-≠âtihi münfecir olup deşilir ve ba¡∂ı kerre dahi
mün∂ic devâların me¡ûneti ile münfecir olur ve ba¡∂ı kerre o veremlerden
mevâddı istifrâπ evvelâ in∂âc edip ba¡dehu ba††a ve şa……a mu√tâc olur,
mücerred mün∂ic isti¡mâli ile istifrâπ olunmaz..
Ve in∂âc √arâretten mâ-¡adâ iki emr ile tamâm olur:
Evvelkisi √ârr olan devâda tesdîd ola.
İkincisi o devâ-i müseddidde taπriye ola √attâ o devâda olan tesdîd ve
taπriye keyfiyyetleri ile mevâdd mu√tebese olup devânın √arâreti mevâdd-ı
mu√tebeseyi in∂âc eyleye.
Ve vâcib olur ki bu mi&lli müseddid ve muπarrî olan devâ-i √ârr ile in∂âc
…a§d eden kimseler te™emmül ve tefekkür eyleyeler, eger kendide olan √arâret-i πarîziyyeyi ∂a¡îfe bulup ¡u∂v-ı müteverrimin fesâda meyelânını anlar
ise isti¡mâl eylediği mün∂ic devâlardan müseddid ve muπarrî olan eczâları
i«râc eylesin ve teftî√i olan devâları isti¡mâl eylesin ve şar†ı derin ve ¡amî…
eylesin ve sonra ta√lîl ve tecfîfi olan devâları isti¡mâl eylesin ve kütüb-i
cüz™iyyelerde o devâları biz taf§îlen beyân eyleriz.
Ve çok vâ…i¡ olur ki verem πâir olup mevâddı derinde olur ve o mevâddı
istifrâπ evvelâ @âhir-i bedene ce≠be mu√tâc olur, o zamân mâdde-i veremi
cilde ce≠b ve i«râc eylemek lâyı… olur, her ne …adar o ce≠b nâr ile me√âcim
va≠¡ eylemek ile √â§ıl olur ise.
Ve √âl-i ibtidâyı tecâvüz eyleyen katı şişlerde …ânûn budur ki evvelâ
o verem tes«îni ve tecfîfi …alîl olan devâlar ile telyîn oluna. Ve tes«îni ve
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tecfîfi …avî olan devâları evvelâ isti¡mâl etmekle mevâdd tek&îf olunup
√acer gibi §alâbetli ve katı kılınmaya belki müsa««in-i ∂a¡îf devâ ile o katı
verem yumuşatılıp ta√allüle müsta¡idd kılına ve sonra mu√allil-i şedîd
isti¡mâl oluna. Ve o mu√allil-i şedîd mevâddı ta√lîl eyledikten sonra bâ…î
kalan mevâddın ¡u∂vda ta√accüründen «avf olunur ise &âniyen bir dahi o
verem telyîn olunur ve ba¡dehu ta√lîl-i &âniyle ta√lîl olunur ve mevâdd külliyyeten ta√allül edince …adar telyîn ve ta√lîl tekrîr olunur.
Ammâ intifâ« ve riyâ√tan √âdi& olan veremlere cevheri la†îf olan
müsa««in devâlar isti¡mâl olunmakla mesâmmât-ı ¡u∂v geniştirilip veremin
rî√i ta√lîl olunur, zîrâ o mi&lli veremde nef«i rî√in πıl@atinden ve mesâmmâtın insidâdından √âdi& olur. Kaçan ≠ikr olunan devâlar ile mesâmmât
genişip ve riyâ√ dahi tel†îf olunsa lâ-ma√âle ta√allül edip verem zâil olur.
Ve bu veremde dahi vâcib olur ki bu«ârı olan rî√i i√dâ& eden mevâddın
√asmına ve …a†¡ına i¡tinâ oluna.
Ve o evrâmdan bir nev¡ verem dahi vardır ki ona evrâm-ı …urû√iyye derler ve ona nemle dahi tesmiye olunur, o mi&lli veremler tebrîd olunup ter†îb
olunmaz, nitekim filiπamûnî dedikleri verem-i demevî tebrîd olunup ter†îb
olunmadığı gibi. Ve bu verem §afrâdan √âdi& olmakla her ne …adar ter†îb
olunmak i…ti∂â eylese dahi yine ter†îb olunmaz belki tecfîf olunur, zîrâ bu
vereme te…arru√ ¡ârı∂ olur ve te…arru√u def¡e i¡tinâ sebeb olan §afrâyı def¡e
i¡tinâdan ziyâde olur gerek ise o te…arru√ bi’l-fi¡l mevcûd olsun ve gerek
ise müteva……a¡ olsun. Ve te…arru√un def¡ ve ref¡i mu¡âlecesinin nef¡i ancak
tecfîf ile √â§ıl olur ve o mi&lli veremleri ter†îb a∂arr-ı eşyâdan olur.
Ammâ bâ†ında olan veremlerin mu¡âlecesinde vâcib olur ki fa§d ve ishâl
olunmakla o verem-i bâ†ınînin mevâddı azaltırıla ve o verem §â√ibi şarâbdan ve √ammâmdan ve müfri†a olan √arekât-ı bedeniyye ve √arekât-ı nefsâniyyeden ictinâb eyleye, πa∂abdan ve πa∂ab gibi keyfiyyât-ı nefsâniyyelerden i√tirâz üzere oluna ve ibtidâ-i veremde √ıml-ı şedîdi olmayan devâ-i
râdi¡ isti¡mâl eyleye ya¡nî o râdi¡in red¡ ve tebrîdi ziyâde olmakla mevâddı
icmâd edip dondurmaya «u§û§an verem-i bâ†ın mi¡de ve kebid veremleri
olur ise red¡i …avî olan devâ isti¡mâli …a†¡â câiz olmaz.
Ve kaçan ta√lîl olunacak va…ti …arîb oldukta bundan a…dem sana beyân
eylediğimiz üzere o kimse râyi√ası †ayyibe kokulu …âbı∂ devâlar isti¡mâlin-
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den «âlî kılınmaz. Ve kebid ve mi¡de ≠ikr olunan edviye-i …âbı∂aya ziyâde
mu√tâc olur. Ve o edviyeler ki in∂âcı olup ve isti¡mâli evrâma muvâfı…
ve †abî¡atı müleyyin ola, ¡ineb-i &a¡leb ve «ıyârşenber mi&lli devâlardır. Ve
bâ†ında olan evrâm-ı √ârreyi ta√lîlde ¡ineb-i &a¡lebin «â§§ıyeti vardır.
Ve evrâm-ı bâride a§√âbının taπaddîsi πıdâ-i la†îf ile olmak gerektir ve o πıdâ-i la†îf ile taπaddî zamân-ı ibtidâda câiz olmaz ve o veremin
î≠â-i †abî¡îsinin nevbeti va…tinde dahi câiz olmaz. Me&elâ mâddesi §afrâ
olan bâ†ın veremlerinin [125b] †abî¡î ma∂arratı πıbben ve sevdâvî veremlerin rib¡en şedîd olur. Ve √ummâ nevbetleri gibi sâir mara∂ların dahi
iştidâdının ba¡∂ı kerre nevbeti olur ve nevbet va…tinde taπaddî olunmaz lâkin
∂a¡f kemâle erişir ise ibtidâ-i veremde πıdâ-i la†îf ile taπaddî câiz olur ve
bu √ükm √ummâ-ı nâibede olur. Ve eger √ummâ dâime olur ise vâcib olur
ki o ma√mûmun taπaddîsi √ummânın «iffeti va…tinde ve gündüzün a¡del-i
ev…âtında ola.
Ve o kimse ki a√şâsında ve âlât-ı πıdâsında veremi olup o verem cem¡-i
midde eylese ve …uvvetinde su…û† olsa o kimse mevtin †arî…inde vâ…i¡ olur
onun için ki …uvvet münte¡iş olmaz illâ πıdâ ile olur ve πıdâ a√şâ veremlerine eşyânın ziyâde ∂ararlısı olur. Pes a√şâda olan evrâm dağılır ise fe-bihâ
ni¡met ya¡nî o veremin dağılması ne güzel «a§let olur. Ve eger o verem
deşilir ise o deşilen veremi πasl edici bir devâ içmek vâcib olur, mâ-ı ¡asel
ve mâ-ı sükker πasl için içilip ve sonra rıf… ile in∂âcı olan kurutucu nesneler
tenâvül olunur ve â«irü‘l-emr yalnız kurutucu devâlar isti¡mâl olunur ve
sen o devâları emrâ∂-ı cüz™iyye beyânını müştemil kitâb-ı cüz™îde mufa§§al
ve meşrû√ görür ve bilirsin.
Ve ba¡∂ı kerre evrâm-ı bâ†ınede πala† vâ…i¡ olur, me&elâ ba†nın ta√tında
@âhir olan intifâ« ve πıl@at verem @annı ile ba†† olunup yarılır, fi’l-vâ…i¡ o
intifâ« fet… intifâ«ı olmakla yarılmasında «a†ar-ı ¡a@îm olur. Ve ba¡∂ı kerre
o intifâ« §ıfâ… veremi @ann olunup yarılır lâkin o verem §ıfâ…ta ve √icâbda
olmayıp em¡âda olmakla ba††ında ve yarılmasında ziyâde «a†ar olur.464

464 Bir fa§l «atm olup fa§l-ı â«ere şürû¡ …a§d olundukta fa§l-ı evveli fa§l-ı &âniye
münâsib olan bir mes™ele ile «atm eylemeğe √üsn-i i«titâm derler; ¢ânûn’un
ek&er-i fu§ûlünde √üsn-i i«titâma mürâ¡ât olunmuştur.
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el-Fa§lu’s-Sâdisü ve’l-¡Işrûne Fi’l-Ba††ı
Veremi ba†† o veremi ustura ile yarıp mevâddını i«râc etmeğe derler.
Ve bir verem ba†† olunmak murâd olunsa vâcib olur ki cebheden mâ-¡adâ
ba†† olunan ¡u∂vun πu∂ûnu ve esirresi hangi †arafa sâlik olduysa şa……ın †ûlü
dahi o †arafa kılına. ¡U∂vun derisinde olan bükümlerin küçüklerine esirre
derler ve bükümlerin büyüklerine πu∂ûn465 derler ve esirre ve πu∂ûnun
≠âhib olduğu ma√allde lîf olmaz ve o ma√alli ba†† ve şa……ta «a†ar olmaz
lâkin cebhe mi&lli ¡u∂vun ba††ı esirre ve πu∂ûn mesâlikine sâlik olmak câiz
olmaz. Ve cebhe o vechle ba†† olunsa cebhenin ¡a∂alesi mun…a†ı¡a olur ve
kaşlar aşağıya düşer, zîrâ cebhenin lîfleri esirre ve πu∂ûnun meslek ve me≠hebine sâlik ve ≠âhib olmaz, cebhede olan lîfler esirrenin ¡ar∂ına sâlik olur.
Ve her ¡u∂v ki onun elyâfı esirresi meslekine sâlike olmaya, o ¡u∂vları dahi
esirre mesleki üzere ba†† eylemek ¡a∂alin in…ı†â¡ına mü™eddî olup onda «a†ar
olur.
Pes ba††â† olan kimseye vâcib olur ki teşrî√ ¡amelini kemâl üzere bile
ve sinirlerin ve kan ve nab∂ damarlarının teşrî√lerini bile tâ ki her hangi
¡u∂vu ba†† eder ise «a†â eylemeyip «a†âsı √asebiyle damarlar ve sinirler
…a†¡ olunmaya. Ve o ba††â†ın ma¡iyyetinde demi √âbis olan edviyelerden
ve veca¡ı müsekkin olan merhemlerden ve o ba††a mücânis olan âlâttan ve
birkaç ¡aded devâlar ve merhemler ve âletler mevcûd ola ve yanında devâ-i
Câlînûs ve tavşan yünü ve örümcek nesîci ve yumurta akı ve mekâvî ya¡nî
dağlayıcı devâlar ve âletler mevcûd ola tâ ki ba††ında «a†â edip nezf-i dem
olur ise demi …a†¡ için i…ti∂â eden devâları ve âletleri ¡ale’l-fevr isti¡mâl
eyleyip te™«îr olunmaya, ke≠âlik yanınca mür«î devâlar dahi mevcûd ola.
Ve bir «urâc ba†† olunup mevâddı i«râc olundukta vâcib olur ki o ba††
olunan ma√alle dühn ve su ta…rîb olunmaya ve ona şa√m ma«lû† olan merhem dahi ta…rîb olunmaya ve bâsilî…ûn merhemi gibi zeyti πâlib olan merhem dahi ta…rîb olunmaya belki …ul…u†âr merhemi gibi merâhim isti¡mâl
oluna ve i√tiyâc katında mev∂i¡-i ba†† üzere şarâb-ı …âbı∂a πams olunmuş
sünger va∂¡ oluna.
465 [Tercüme nüshalarında mananın aksine kelime “¡u∂ûn” görünüyor, ama lügatlarda ve Arapça nüshalarda “πu∂ûn”!]
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el-Fa§lu’s-Sâbi¡u ve’l-¡Işrûne Fî-¡İlâcı Fesâdı‘l-¡U∂vı ve ¢a†¡ıhı
Kaçan bir ¡u∂vun mizâcı mâddesi √asebiyle veyâ«ûd bilâ-mâddetin fâsid
ve redî olup ≠ikri mürûr eden şar† ile ve kütüb-i cüz™iyyede beyân olunan
devâ-i §âli√ ile †ılâ eylemek müfîd olmasa o ¡u∂vda mevcûd olan la√m-ı
fâsid a«≠ olunmak vâcib olur. Ve evlâ olan ¡u∂vdan o la√m-ı fâsid bi-πayri
√adîdin a«≠ olunmaktır eger mümkin olur ise, zîrâ √adîd †ayyâş olup ba¡∂ı
kerre mev∂i¡-i …a§ddan ¡udûl eder ve ¡a∂allerin şa@iyyelerine ve parçalarına i§âbet eder ve nab∂ damarlarını …a†¡ edip ic√âf eder. Ve kaçan bi-πayri
«adîdin a«≠ müfîd olmasa o ¡u∂v …a†¡ olunup ve ma…†a¡ları kaynar dühn
ile dağlanır, zîrâ ma√all-i …a†¡ bu vech üzere keyy olunmakla civârında ve
itti§âlinde olan ¡u∂v-ı §a√î√ler …a†¡ın πâilesinden ve ∂ararından emîn olur ve
demin nezfi mun…a†ı¡ olur ve o ma…†a¡da la√m üzerinde cild-i πarîb-i πayr-i
münâsib nâbit olur lâkin nâbit olan cild la√ma müşâbih olur.
Ve kaçan ¡u∂vun …a†¡ı murâd olunsa vâcib olur ki o …a†¡ olunacak
ma√alle bir mîl id«âl olunur ve kemiğin e†râfında o mîl döndürülür. Ve o
mîl ¡u∂vun fâsid olan ma√allerinden §a√î√ olan ma√alline ve mülte…âsına
vâ§ıl oldukta veca¡ ziyâde olur. Ve ma¡lûm olur ki mev∂i¡-i veca¡ ¡u∂vdan
§a√î√ ve sâlim olan mev∂i¡in √addi ve nihâyeti olur. Ve kaçan mîl değdiği
ma√allerde ∂a¡f ve rehel ola, o ma√aller …a†¡ı vâcib olan ma√aller olduğu
@âhir olur ve √add-i selâmete …adar o fâsid ma√aller …a†¡ olunur.
Ve eger fesâd kemikte olup …a†¡ı i…ti∂â eylese onun …a†¡ı iki vechin biri
ile olur:
Evvelkisi budur ki kemiğin fâsid olan ma√alli ile §a√î√ olan ma√allinin mülte…âsı ve mev∂i¡-i itti§âli mi&kab ile dâire hey™etinde müte¡addid
&u…beler ile &a…b olunur ve o &ü…ûb √asebiyle ¡a@m-ı fâsid su…û† eder.
Ve ikinci vech budur ki o fâsid olan kemik minşâr ile neşr olunur ya¡nî ince
ve dişleri √iddetli bir destere itti«â≠ olunup rıf… ile …a†¡ olunur ve mev∂i¡-…a†¡
kaynar zeyt içinde πams olunur, eger kemiğin fesâdı ba¡∂ı cüz™ünde olur ise
micred-i √âdd ile √akk olunur veyâ«ûd mibred ya¡nî törpü ile törpülenir. Ve
bu bâbda olan bâ…î taf§îl şer√-i ¡Allâme’de ≠ikr olunmuştur.
Ve kaçan fâsid olan kemik bu vechlerden biri ile …a†¡ murâd olunsa
evvelâ o fâsid kemiğin üzerinden la√mı keşf olunur o vechle ki mi&…ab ve minşâr √în-i isti¡mâlde la√ma i§âbet eylemeye, zîrâ la√ma minşâr
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i§âbet eylese veca¡ ziyâde olur ve mefsede ke&îr olur. Ammâ kemikten bir
şa@iyye «ârice nütû™ edip yumrulsa o şa@iyye ma√alline redd olunup tehendüm ve ı§lâ√ olunmak mümkin olmasa ve √âli üzere terk olundukta fâsid olup
bâ…îlerini dahi ifsâd eder diye «avf olunsa o şa@iyyenin üzerinde olan la√mı
biz keşf ve şa…… edip şa@iyyenin cânib-i «ilâfına la√mı rab† eyleriz veyâ«ûd
müşâhede eden †abîbin müşâhedede √ads edip «â†ırına gelen «île ile o şa@iyyeden la√mı teb¡îd eyleriz.
Ve eger o ¡u∂v ¡u∂v-ı re™îs veyâ«ûd mi¡de mi&lli ¡u∂v-ı şerîf civârında
olur ise o şa@iyye ile ¡u∂v-ı re™îsin veyâ«ûd ¡u∂v-ı şerîfin arasına «ır…a
mi&lli nesnelerden √âil va∂¡ olunur ve o √âil ile ¡u∂v-ı re™îsten şa@iyye teb¡îd
olunur ve sonra şa@iyye …a†¡ olunur. Ve eger fâsid olan kemik fa«i≠ kemiği
olup ve …a†¡ı lâzım ma√all kebîr olur ise ve sinirlere ve nab∂ damarlarına
…arîb olur ise ve fesâdı dahi ke&îr olur ise [126a] †abîbe o ma…ûle âfete
mu¡âleceden hereb etmek ve kaçmak vâcib olur.
el-Fa§lu’&-¿âminü ve’l-¡Işrûne Fî-Teşrî√i Mu¡âlecâtı Teferru…ı’lİtti§âli ve A§nâfı’l-¢urû√ı ve ve’l-Ve&yi ve’s-Sa…†atı’l-¡A@miyyeti466
Kemik yarılıp ve parçalanıp teferru…-ı itti§âl ™ârı∂ olur ise o dağılan
kemikler ma√allerine redd olunup tesviye olunur ve §ınâ¡at-i cebr ¡ilminde
mu™avvel ve mu™teber olan mülâyim bağla bağlanır ve o bağın keyfiyyeti
sana ma√allinde beyân olunur. Ve o cebîre bağlanan kimse √areketten men™
olunup sâkin kılınır. Ve o kimsenin πıdâsı o muπarrî πıdâlar kılınır ki ondan
πu∂rûfî ™u∂v tevellüd edip o ™u∂v-ı πu∂rûfî kesrin iki †arafını ve şefehlerini
biri birine ∂amm ederek ve kesrin üzerinde kefşîr gibi olur ya™nî o √âdi& olan
™u∂v-ı πu∂rûfî o kesrin üzerinde kenâd ve li√âm gibi olur ya™nî o yarılıp ve
parçalanan ™a@mın √a…î…atte itti§âli mümkin olmaz «u§û§an bâliπlerde 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 ve o kesr her ne …adar mülte√im ve
mutta§ıl olmaz ise lâkin düşbü≠ ile mülte™im ve mu…terin olur. Ve ™Allâme
â«ere ™azv edip kefşîri bu vech ile tefsîr eder. Ve kitâb-ı cüz™iyyede cebr
bâbında cebîreye müte™alli… nesnelerde mufa§§alan tekellüm eyleriz.
466 Ba¡∂ı nüs«ada √a@miyyeti” bedeline “¡a@îmeti” vâ…i¡ olmuştur, o «a†â ve mu√arreftir.
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Ammâ yumuşak ¡u∂vların teferru…u ve ayrılması ve mu¡âlecesinin
beyânı budur ki o teferru…a mu¡âleceden πara∂ eger …ur√anın sebebi ¡u∂vda
√â§ıl ise u§ûl-i &elâ&eye mürâ¡ât olur:
Evvelki a§l budur ki evvel-be-evvel vâcib olur ki o teferru…-ı itti§âlin
sebebi olan, mâdde-i müte√arrike olur ise onun seyelânı ve mâddenin kendi
¡u∂vdan …a†¡ oluna.
İkinci a§l muvâfı… olan edviye ve aπdiye ile teferru… eden ¡u∂vu il√âm
eylemektir.
Üçüncü [a§l] √asbe-mâ emken ¡u∂vun ¡ufûnetini men¡ ve izâle eylemek
olur.
Ve kaçan bu üç a§ldan birisi mevcûd ve √â§ıl olsa ¡inâyet bâ…îlere §arf
olunur.
Ammâ akan ve seyelân eyleyen mâddeyi …a†¡ ne vech ile olacağını bundan a…dem sen bildin, mâdde ¡u∂v-ı â«ere §arf ve ce≠b olunup ve √âbisât
isti¡mâliyle seyelân-ı mâddenin …a†¡ olunacağını taf§îl üzere beyân eyledik.
Ve ammâ müteferri… olan ma√allin mülte√im kılınması şefehlerini cem¡
mümkin olur ise cem¡ edip tecfîf etmek ve kurutmak ile olur ve muπarriyât
tenâvülü ile olur. Ve bilinmek vâcib ve lâyı… olur ki …ur√alara müdâvât
eylemekten πara∂ tecfîf olur.
Kaçan …ur√a mevâddan ¡ârî ve na…î olur ise o …ur√aya müdâvât ancak
tecfîfe …a§r olur. Ve ¡ufûnetli olan …ur√alarda …ul…u†âr ve zâc ve zernî« ve
nûre gibi edviye-i √âdde-i ekkâle isti¡mâl olunur. Ve bu devâlar nef¡ vermez ise nâr ile keyy olunmak lâzım olur; altından bir âlet ve mikvâ itti«â≠
olunup nârda kızdırılır ve onunla o …ur√a dağlanır, zencâr ve şem¡ ve dühn
pes bu eczâlardan mürekkeb olan devâ bu şânda mu¡tedil devâ olur, zîrâ bu
devâ zencâriyyeti ile …ur√ayı ten…ıye eder ve dühnü ve şem¡ ile ifrâ†-ı le≠¡i
izâle edip ta¡dîl eder.
Ve biz deriz ki …ur√a iki …ısm olur:
Birisi müfred olur ya¡nî o …ur√anın sebebi ancak teferru…-ı itti§âl olur,
teferru…tan mâ-¡adâ bir nesne olmaz.
Ve ikincisi teferru…-ı itti§âlden mâ-¡adâ sebeb-i â«er olur, sû™-i mizâc ve
¡ufûnet ve cevher-i ¡u∂vun no…§ânı gibi nesnelerden biri dahi bulunur.
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Ve kaçan müfrede olup §aπîr olur ise ve …ur√anın vasa†ından bir nesne
te™ekkül olunmadı ise vâcib olur ki o …ur√anın şefehleri ya¡nî †arafları ∂amm
oluna ve ¡ı§âbe ile bağlana lâkin ∂amm ve ta¡§îb zamânında iki şefeh arasında dühnden ve πubârdan bir nesne kalkmaktan √a≠er oluna ve bu vech
ile ta¡§îb olunan …ur√a ve teferru… mülte√im olur. Ve …ur√a-i müfrededen
kebîr olan …ur√alarda dahi cevher-i ¡u∂vdan bir cüz™ no…§ân olmaz ise onun
dahi mu¡âlecesi şefehleri ∂amm olunup ¡ı§âbe bağlanmakla olur.
Ammâ o …ur√a-i kebîre ki onun şa……ı veyâ«ûd vasa†ının fe∂âsı ve meydân gibi tecvîfi olup içi §adîd ile dolu olmak √asebiyle veyâ«ûd o …ur√anın
cevher-i ¡u∂vundan ba¡∂ı eczâ gidip no…§ân kalmak √asebiyle …ur√anın iki
†araflarını ve şefehlerinin biri birine ∂ammı mümkin olmaz ise pes o …ur√anın ¡ilâcı ancak tecfîf olur. Eger o …ur√adan no…§ân olan cild olur ise «âtim
isti¡mâline √âcet olur.
¡Örf-i e†ıbbâda «âtim o devâdır ki deriyi ve cildi bitirir ve …ur√ayı o
bitirdiği deri ile örtüp …ur√anın ru†ûbetini seyelândan men¡ edip ve deri
bitmezden mu…addem …ur√ada «uşkrîşet i√dâs edip …ur√anın ru†ûbetini
cereyândan cildi inbâttan mu…addem dahi men¡ eder.
Ve «âtim olan devâların «atmi iki vech üzere, bir vechinin «atmi bi’≠≠ât olur, …âbı∂ olan devâların «atmi bi’≠-≠ât olur veyâ«ûd «âtim olan
devânın «atmi bi‘l-¡ara∂ olur, √iddetli olan devâlar ma¡lûm olan mi…dâr-ı
…alîl isti¡mâl olunsa bi‘l-¡ara∂ «atm eder. Mi…dâr-ı …alîlden murâd ¡u∂vun
eczâsını ifnâ ve te™ekkülü i√dâ& eylemek îcâb eylemeyen mi…dârdır.
Bi‘l-¡ara∂ «âtim olan devâ-i √âddın mi&âli zâc ve …ul…u†âr mi&lli √âdde
edviyelerdir, zîrâ [edviye-i] √âddeden mi…dâr-ı …alîl tecfîfe mu¡în olur ve
«uşkrîşet i√dâ& eder. Ve bu mi&lli √âdde edviye isti¡mâli ke&îr ve ziyâde
olur ise ¡u∂vu ekl edip te¡ekkül √asebiyle …ur√a ziyâde olur. Ve eger …ur√a-i
kebîreden zâil olan cild olmayıp belki zâil olan cüz™ la√m oldu ise …urû√-ı
πâirede ya¡nî derin yaralarda cüz™-i la√m zâil olduğu gibi o va…tte vâcib
olur ki «âtim devâ isti¡mâline mübâderet olunmaya belki evvelâ ¡inâyet et
bitirmeğe §arf oluna.
Ve et bitirici edviye o devâlardır ki onda tecfîf olup lâkin tecfîfi derece-i
ûlâyı tecâvüz eylemez belki bu ma…âmda biraz şar†lar vardır ki o şar†lara
mürâ¡ât eymek vâcib olur:
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Ve o şar†lardan birisi budur ki ¡u∂vun mizâc-ı a§lîsi ve …ur√anın mizâcı
i¡tibâr oluna, kaçan ¡u∂vun a§lî olan mizâcında ru†ûbet-i şedîde olup ve
…ur√anın mizâcının ru†ûbeti şedîde değil ise onun emrine ve mu¡âlecesine
tecfîf-i yesîr ya¡nî derece-i ûlâda olan tecfîf kifâyet eder, zîrâ †abî¡at-ı ¡u∂va
mara∂ın mizâcı ve †abî¡atı ke&îren ba¡îd olmaz. Ammâ ¡u∂vun mizâc-ı a§lîsi
yâbis olup …ur√anın ru†ûbeti şedîde olur ise onun mu¡âlecesinde derece-i
&âniye ve derece-i &âli&ede müceffif olan devâlar isti¡mâline i√tiyâc olur,
zîrâ o müceffifât ile …ur√anın mizâcı ¡u∂vun mizâc-ı a§lîsine redd olunur.
¡U∂vun mizâc-ı a§lîsi ile …ur√anın mizâcı ikisi dahi mu¡tediller olur ise
onların mu¡âlecesinde tecfîfi ba¡îd olan devâlar isti¡mâl olunur.
Ve şerâyı†-ı me≠kûrenin ikincisi budur ki cemî¡an bedenin mizâcı i¡tibâr olunur, kaçan beden cemî¡an şedîden yübûset üzere olsa ve ¡u∂v-ı
müte…arri√te ru†ûbet-i zâide olsa …ur√ası olan ¡u∂vun ru†ûbet-i zâidesi
mu¡tedilü’r-ru†ûbet olan bedene …ıyâsla mu¡tedile olur, pes o …ur√ayı
mu¡tedilü’t-tecfîf olan müceffif devâlar ile tecfîf eylemek lâzım olur
ve yine √âl minvâl-i mu√arrer üzere olur.. Bedende ru†ûbet-i zâide olup
…ur√ası olan ¡u∂vun mizâcı yübûsete mâile olur ise o §ûrette dahi mu¡tedilü’t-tecfîf edviye isti¡mâl olunur. Ve kaçan cemî¡an bedenin mizâcı ve
ke≠âlik …ur√ası olan ¡u∂vun mizâcı cidden i¡tidâlden [126b] ma¡an «urûc
eder ise iki vechten «âlî olmaz, ikisi ma¡an i¡tidâlden yâ ru†ûbete veyâ«ûd
yübûsete tecâvüz ederler. İkisinin dahi ru†ûbet-i zâidesi olduğu §ûrette
lâ-ma√âle o …ur√a tecfîfi ek&er ve ezyed olan devâlar ile tecfîf olunur. Ve
ikisinin yübûset-i zâidesi olduğu §ûrette ziyâde …alîl olan tecfîf ile tecfîf
olunur.
Ve şurû†-ı me≠kûrenin üçüncüsü budur ki isti¡mâl olunacak müceffif
devâlar …uvvetine i¡tibâr olunur. Müceffif ve la√mı münbit devâlardan
ma†lûb olan inbât-ı la√m olup tecfîfe ¡inâyet e…all olur ise o §ûrette tecfîfi
…avî olan devâlar isti¡mâl olunmak câiz olmaz, zîrâ la√mı inbât mevâdd-ı
§âli√in …ur√aya in§ıbâbı ile olur ve tecfîfi şedîd olan devâlar mevâddı
in§ıbâbdan men¡ eder. Pes la√mı inbât …a§d olundukta lâyı… olur ki isti¡mâl
olunan devâda tecfîfi …avî olmayıp mu¡tedil ola ve le≠≠â¡ olmaya.
Kaçan …ur√ada mevâdd-ı fâside ke&îre olup ve evvelâ ¡inâyet o …ur√ayı
ta†hîre ve ten…ıyeye §arf olunmağa olup ve inbât-ı la√ma i√tiyâc olmaz ise o
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zamân cilâsı ek&er ve §adîdi πasli ezyed olan «âtim ve müceffif …avî devâlar
isti¡mâl olunur ki o devâlardan ancak «atm ve il√âm ve idmâl …a§d olunur.
Ve o devâlar ki bilâ-le≠¡ tecfîf eyleye, onlar la√mı münbit olan devâlardan olur, devâ-i «âtim olmaz.
Ve o …ur√a ki la√msız ma√allerde ola, o …ur√a indimâle sür¡at ile icâbet
eylemez. Ve şekli değirmi ve müstedîr olan …ur√a dahi sür¡at ile indimâle
icâbet eylemez.
Ammâ …urû√-ı bâ†ınede isti¡mâl olunan edviye-i …âbı∂a vü müceffifeye
o edviyeyi tenfî≠ eden devâlar «al† olunur, me&elâ o …âbı∂ devâya ¡asel «al†
olunur ve ¡asel devânın …uvvetini mev∂i¡-i ba¡îdde olan …ur√a-i bâ†ıneye
ulaştırır. Ke≠âlik bâ†ında olan …ur√a bâ†ın a¡∂âlarından hangi ¡u∂vda olur
ise o ¡u∂vun …ur√asında mu¡âlece için isti¡mâl olunan …âbı∂ ve müceffif
devâlar o ¡u∂va «â§§ olan devâlardan olmak vâcib olur, me&elâ …ur√a âlât-ı
bevlde olur ise ona verilen müceffif ve …âbı∂ devâlar müdrir olan devâlar olur ve …ur√a âlât-ı teneffüste olur ise ona verilen …âbı∂ ve müceffif
devâ edviye-i …albiyyeden olur ve kebid …ur√alarına verilen kebide ma«§û§
devâlar olur. Ve eger …ur√ada isti¡mâl olunan devâdan idmâli dahi ma†lûb
olur ise o edviyeyi lüzûceti olan …âbı∂ devâlardan kılarız, †în-i ma«tûm
mi&lli devâlar isti¡mâl eyleriz.
Ve ma¡lûm buyurula ki …ur√ayı bür™den ve §ı√√atten men¡ eder biraz
mevâni¡ vardır, o mevâni¡in:
Evvelkisi ¡u∂v-ı müte…arri√a mizâcının redâ™eti olur. Bu §ûrette vâcib
olur ki onun ı§lâ√ına ¡inâyet §arf olunup o ¡u∂vun mizâcı ta¡dîl oluna.
İkincisi o ¡u∂va müteveccih olan kanın redâ™eti olur. Bu §ûrette vâcib
olur ki keymûs-ı ma√mûd tevlîd eyleyen πıdâları isti¡mâl ile demin redâ™eti
tedârük oluna.
Üçüncüsü …ur√aya seyelân eden demin ke&reti olur, zîrâ dem-i ke&îr
…ur√ayı ter†îb edip in∂ımâma ve ilti√âma mâni¡ olur. Bu §ûrette vâcib olur
ki dem istifrâπ oluna ve πıdâ tel†îf oluna ve mümkin ise riyâ∂et oluna.
Dördüncüsü …ur√a altında olan kemiğin fesâdı olur, zîrâ o kemik fâsid
oldukta dâimâ …ur√aya §adîdini irsâl eder ve o §adîd bür™e ve §ı√√ate mâni¡
olur ve bu …ur√aya devâ mümkin olmaz, ancak onun mu¡âlecesi ona √akk
edecek âlet vâ§ıl olur ise kemiği √akk edip ve kazıyıp ma√all-i fâsidini
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izâle etmekle olur ve o kemiğin cümlesi fâsid olduysa onu …a†¡ edip i«râc
etmekle mu¡âlece olur.
Ve vâcib olur ki …ur√aya ¡ilâc eden kimsenin yanında cidden ce≠≠âb
olan merâhim mevcûde ola tâ ki o cidden ce≠≠âb olan merâhim ile bu mi&lli
¡i@âm-ı fâsidenin kırıklarını ve sülâ ve şevkini ya¡nî dikenini i«râc eyleye,
zîrâ i«râc olunmasa o …ur√a için §ı√√at ve bür™ olmaz ve mu¡âlece …abûl
eylemez.
Ve …ur√a iki nesne i…ti∂â eder ki o şeyler birbirine ∂ıdd olur, zîrâ …ur√a
bür™ ve §ı√√atte †abî¡atın …uvvetine mu√tâc olur ve …uvvet dahi πıdâ tenâvülü ile √â§ıl olur. Ve ke≠âlik …ur√anın bür™ ve §ı√√ati middenin mâddesi
olan ru†ûbeti …a†¡ ile olur ve ru†ûbeti …a†¡ πıdâyı …a†¡ ile olur. Ve …ur√anın
bür™ü bu iki ∂ıddları cem¡ edip √asbe-mâ emken iki veche ma¡an ri¡âyet
ile √â§ıl olmakla …ur√aya mu¡âlece eden †abîbe vâcib olur ki bu «u§û§ta
tedebbür ve tefekkür edip beynehümâda bir meslek itti«â≠ edip †abî¡atı
ta…viyeden ve mâddeyi …a†¡dan «âlî olmaya.
Ve …ur√a zamân-ı ibtidâda ve va…t-i tezeyyüdde olur ise o …ur√a §â√ibi
√ammâma du«ûlden ve ıssı su dökünmesinden men¡ olunur, zîrâ mâ-ı √ârr
isti¡mâli …ur√aya …ur√ayı ziyâde eden mâddeyi ce≠b eder ve veremi ziyâde
eder. Ve kaçan …ur√a zamân-ı tezeyyüdü tecâvüzû edip ve mâdde in§ıbâbdan sâkine olup verem dahi müte…ayyi√ olsa me™mûl olur ki √ammâma
du«ûl ve mâ-ı √ârr isti¡mâlinde ru«§ût ola.
Ve kaçan bir …ur√a her ne zamân mündemil olur ise sür¡at ile münbeli&e467
ola ya¡nî …ur√a düşürüldükten sonra müceddeden sür¡at ile yine açıla, o
…ur√ada nâ§ûr √âdi& olmak üzere olur.
Ve vâcib olur ki dâimâ middenin levninde te™emmül oluna ve cirâ√atin dudaklarının levninde dahi tefekkür oluna. Eger πıdâda ke&ret yok iken
midde ke&îre olur ise middenin ke&reti nu∂c √asebiyle olur.
Ve şimdiki √âlde biz fes«in mu¡âlecâtında tekellüm edelim: “Fes«” o
teferru…-ı itti§âl olur ki o teferru… cild verâsında ve altında ve derinde olur.
467 [Mütercim “münbeli&e”yi nüsha olarak kullanmış, ancak Arapça nüs«alarda “inbele&e” yerinde daha çok “tenteki&ü” fiili kullanılmakla Ragıp Paşa nüshası derkenarına nüsha işaretiyle “münteki&e” notu ve açıklaması düşülmüştür: אث
َ ِ ْ ِ ْ َا
ُ ــכ
bozulmak; yukâlu: َ  َ َכـ َ ا ْ َ ـ َ َوا ْ َ ْ ـ َ َ א ْ َ َכـve dönmek, in§ırâf ma¡nâsına; yu…âlu:
ْ
 َ َ ـ َ َ ـ َ َ א َ ـ َ َ א ْ َ َכـ َ أَ ْي ا ْ َ ـ َفBâbûs.]
َ

981

982

KÜLLİYÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve vâcib olur ki derinde olan teferru…-ı itti§âlin edviyesi @âhirde olup açıkta
olan teferru…un edviyesinden …aviyye ola. Ve fes«i olan mev∂i¡e mâddenin
in§ıbâbı ke&îr olmak √asebiyle mu√allil isti¡mâline i√tiyâc ∂arûrî olur. Ve
vâcib olur ki fes«te isti¡mâl olunan mu√allilde tecfîf-i ke&îr olmaya, zîrâ
tecfîfi …avî ve ke&îr olan edviye fes«te isti¡mâl olunsa devâlar la†îfi ta√lîl
eder ve ke&îfi ta√cîr eder ya¡nî taş gibi katı eder. Ve kaçan mu√allil isti¡mâli
tamâm olup mu√allilden …a∂â-i va†ar √â§ıl olsa o zamân mül√im ve müceffif devâlar isti¡mâl olunur, zîrâ bu devâlar verildikte mev∂i¡-i itti§âlde vesa«
müctemi¡ ve mürtebik ve müte√accir olmaz ve ta¡affün «avfı dahi olmaz ve
o vesa«-ı müte√accir ile o ¡u∂v müceddeden …al¡ olunup teferru…-ı itti§âli
¡avdet eylemez.
Ve eger fes« ziyâde aπver ve derin olur ise mev∂i¡-i fes« mişra† ile şar†
olunur, zîrâ şar† olunan mev∂i¡e va∂¡ olunan devâ ¡um…a vâ§ıl olur. Ve eger
fes« «afîf olur ise veyâ«ûd ¡u∂vda ra∂∂-ı «afîf olur ise ba¡∂ı kerre onların
mu¡âlecesinde fa§d kifâyet eder. “Ra∂∂” ona derler ki ¡u∂vda fes« olmaz
velâkin ¡u∂v ovulur ve ezilir ve mu¡âlece olunmasa me™âli fes«e varır.
Ve eger fes« şed« ile olur ise ya¡nî cildde olan teferru… ¡a∂alde olan
¡a§abın teferru…u ve lîflerinin müte¡addid ma√allerde ayrılması ile olur ise
evvelâ şed« edviye-i şed«le mu¡âlece olunur sonra fes«e mu¡âlece olunur.
Şed«e mu¡âlece olmazdan mu…addem fes«e mu¡âlece mümkin olmaz. Ve
eger şed« kebîr olur ise ya¡nî ¡a§abda olan teferru… ke&îr olur ise müceffifât ile mu¡âlece olunur. Ve eger …alîl olup iğne ∂arbından √â§ıl olan şed«
mi…dârı olur ise o şed«in emri †abî¡ata √avâle olunup mu¡âlece olunmaz.
Lâkin o şed«-i …alîl semmiyyetli olup ondan telef ve helâk olmak «avf olunur ise veyâ«ûd veca¡ı şedîd olur ise bu §ûretlerde veyâ«ûd o şed« ¡a§aba
i§âbet etmekle ondan dem tevellüd edip ve ∂arebân «avf olunur ise bu
§ûretlerde †abî¡ata √avâle olunmaz belki mu¡âlecesine mübâşeret olunur.
Ammâ vü&ânın mu¡âlecesinde ve&yi olan ¡u∂vu rıf… ile veca¡ i√dâ& etmeyecek …adar bağlamak ve üzerine edviye-i ve&yiyye va∂¡ eylemek kifâyet
eder. “Ve&y” diye maf§alın mev∂i¡inden nâ-tamâm zevâl ile zâil olmasına
derler.
Ammâ ∂arbe ve sa…†a ile olan fes« mi&llide mev∂i¡-i fes«in cânib-i «ilâfında fa§da i√tiyâc olur ve πıdâ tel†îf olunur ve la√m mi&lli nesneler terk
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olunur ve kütüb-i cüz™iyyede beyân olunacak †ılâlar ile ta†liye olunur [127a]
ve şerbetler sa…y olunur. Ammâ a¡∂â-i ¡a§abiyye ve ¡i@âmda olan teferru…u
kütüb-i cüz™iyyede tekellümü ma√alline te™«îr eyleyelim.
el-Fa§lu’t-Tâsi¡u ve’l-¡Işrûne Fi’l-Keyyi
“Keyy” diye kızgın âlet ile bir ¡u∂vu dağlamağa derler. Ve keyyin ¡u∂vda
olan fesâdın dağılmasına menfa¡ati olur; keyy ile fesâd olduğu mev∂i¡den
civârına sârî olmaz. Ve keyy mizâcı bârid olan ¡u∂vu ta…viye eder ve ¡u∂va
teşebbü& eylemiş ve yapışmış mevâdd-ı fâsideyi ta√lîl eder ve nezf-i demi
√abs eder. Ve mikvâ ya¡nî âlet-i keyy altından itti«â≠ olunmak evlâ olur.
Ve keyyin mev∂i¡i yâ ¡u∂v-ı @âhir olur veyâ«ûd ¡u∂v-ı bâ†ın olur, burun
ve ağız ve ma…¡ade dâ«illeri gibi.
Eger keyy olunacak mev∂i¡ ¡u∂v-ı @âhir olur ise o mev∂i¡ müşâhede olunarak keyy olunur, …âlıb itti«â≠ına i√tiyâc olunmaz lâkin
bâ†ında olan ¡u∂vu keyy için …âlıb itti«â≠ına i√tiyâc olur ve lâzım
olur ki o …âlıb mev∂i¡-i keyyin √avâlîsini cemî¡an i√â†a eyleye ve o
…âlıb sirke içinde ıslanmış †al… ile ve maπre ile ya¡nî envâ¡-ı a√cârdan ¡urû…-ı ¡arûs tesmiye olunan √acer ile ve aşı tesmiye olunan †în
ile †ılâ olunur ve o †ılâ olunur ve o †ılâ olunmuş …âlıb üzerine gül
suyuyla ve marul ve semiz ot ¡u§âreleriyle ıslanmış ve tebrîd olunmuş
bir «ır…a sarılır ve ba¡dehu ma√all-i keyy olan bâ†ına id«âl olunur o
vech ile ki o …âlıbda mev∂i¡-i keyy lo…ma mi&âlinde açık olup e†râfı
…âlıb ile mestûre ola. Ve bundan sonra âlet-i keyy o …âlıba mev∂i¡-i keyye
varınca …adar kebs olunur, zîrâ bu §an¡at ile keyy olunmakla ma†lûb olan
ma√all keyy olunur ve e†râfına ∂arar i§âbet eylemez ve «u§û§an …âlıbın
tecvîfinden ve boş ma√allinden âlet-i keyy ziyâde da…î… olup …âlıbın
dîvârlarına o âlet mess eylemeye ve dokunmaya.
Ve bir ¡u∂vu dağlayan kimseye vâcib olur ki keyyi ziyâde eylemeye ve
o keyyin e&erini sinirlere ve ribâ†lara ve veterlere i§âbet edip erişmekten
ziyâde √a≠er eyleye.
Eger nezf-i dem için keyy olunur ise keyy edici kimseye vâcib olur ki
keyyi …uvvetli eyleye, zîrâ keyy-i …avînin «uşkrîşeti derin ve kalın olur ve
o mi&lli «uşkrîşet serî¡an sâ…ı†a olmaz, zîrâ nezf-i dem için olan «uşkrîşetin
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serî¡an zevâlinin «a†arı nezf-i demin evvelâ olan zevâli ve su…û†u «a†arından büyük ve ¡a@îm olur.
Ve la√m-ı fâsidi is…â† için keyy olundukta la√m-ı §a√î√i bilmeğin †arî…i
budur ki âlet-i keyy kızdırılıp ¡u∂va basıldıkta veca¡ı olmayan ma√all-i la√m
fâsid olur ve ne ma√allde veca¡ √âdi& olur ise o ma√all la√m-ı §a√î√ olur.
Ve ba¡∂ı kerre la√mın altında olan kemik dahi dağlanmağa mu√tâc olur
cemî¡an mevcûd olan fesâdı izâle için, pes kemiğin üzerine dahi kızgın âlet-i
keyy basılır. Eger o dağlanacak kemik baş kemiği olur ise o kemik rıf… ve
mülâyemet üzere dağlanır beyniyi kaynatmasın için ve beyninin üzerinde
olan √icâblar teşennüc eylemesin için. Ammâ …ı√ftan mâ-¡adâ kemiklerde
keyyin …uvvetli olmasından «avf olunmaz.
el-Fa§lu’&-¿elâ&ûne Fî-Teskîni’l-Evcâ¡ı
Bundan a…dem senin ma¡lûmun oldu ki ağrıların sebebleri iki …ısma
mün√a§ır olur, biri def¡aten mizâcın taπayyürü ve …ısm-ı â«eri teferru…-ı
itti§âl olur. Ve yine ma¡lûmun oldu ki o ma√allde eylediğimiz taf§îlin
me™âli bu me≠kûrlar oldu ya¡nî def¡aten √udû&u veca¡ı îcâb eden sû™-i mizâc
sû™-i mizâc-ı √ârr yâ«ûd sû™-i mizâc-ı bârid yâ«ûd sû™-i mizâc-ı yâbis olur
idi ve bu üç sû™-i mizâcdan her birisi sâ≠ec yâ«ûd mâddeye mu…ârin olur
idi ve mâdde dahi keymûsî veyâ«ûd rî√i veyâ«ûd mâdde-i verem olur
idi. Ve ağrıları teskîn bu sebeblerin bi-√asebi‘l-keyfiyyet a∂dâdı ile olur.
Ve bunların a∂dâdı bundan a…dem yine senin ma¡lûmun oldu ve her biri
ne keyfiyyette olduğunu bildin, ke≠âlik sû™-i mizâc ve rî√ ve verem ne
keyfiyyette mu¡âlece olunacağını dahi sen bildin.
Ve her veca¡ şedîd olsa o veca¡ şiddetinde πâyete ve nihâyete bâliπ olur
ise …atl eder.468 Ve şiddet-i veca¡ √asebiyle evvelâ beden bârid olur sonra
irti¡âd edip titrer sonra nab∂ı §aπîr olur sonra nab∂ı bâ†ıl olur onun için ki
veca¡-ı şedîd bürûdeti bedene ke&îren ce≠b eder ve bürûdet-i mec≠ûbe o
…adara bâliπ[a] olur ki …alb tervîh için ve rû√un √urâ…asını †ard için √areket-i inbisâ†iyye ve √areket-i in…ıbâ∂iyye ve √arâret-i πarîziyyeyi in¡âş eder
havâya mu√tâc olmaz ve bu bu†lân-ı nab∂ ile mevt √âdi& olur.
468 Ve bundan baş ağrısı müste&nâdır, zîrâ şiddet-i §udâ¡ …attâl olmaz.
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Ve bi’l-cümle veca¡ı teskîn eden şeyler yâ mizâcı tebdîl etmekle teskîn
eder veyâ«ûd mâddeyi ta√lîl etmekle teskîn eder veyâ«ûd ¡u∂v-ı √assâsı
ta«dîr etmekle ¡u∂v veca¡ı i√sâs eylemeyip veca¡ yoktur @ann olunur.
Ve ¡u∂vun √issini ta«dîrin izâlesi iki sebebin biri ile olur:
Evvelkisi mu«addir olan devânın bürûdeti ifrâ† üzere olur.
Ve ikincisi mu«addir olan devâda bir nev¡ semmiyyet olur ki o semmiyyet ¡u∂vun …uvvetine mü∂âdde olur.
Ve ir«âsı olan şibt ve bezr-i kettân ve iklîl-i melik ve bâbûnec ve kerefs
bezri ve acı bâdem ve sâir derece-i ûlâda √ârr olan devâlar veca¡ı rıf… ile
ta√lîl eder «u§û§an ki mür«î olan devâlarda §amπ-ı iccâ§ ve neşâ ve isfîdâc
ve za¡ferân ve lâden ve «a†mî ve √amâmâ ve kerneb ve şelcem ma†bû«ları
ve şu√ûm ve zûfâ-i ra†b ve bunların dühnleri gibi taπriye eder edvâ olur ise
o mür«î ve muπarrî olan devâların veca¡ı ta√lîli ziyâde rıf… ile olur. Ve müshilât ve müstefriπât teskîn-i veca¡da bu mertebeye bâliπ olmak muta§avver
olmaz. Ve eger veca¡ı olan ¡u∂v istifrâπa mu√tâc olur ise vâcib olur ki o
¡u∂va mun§abbe olan mâdde mun…a†ı¡a olunca …adar evvelâ istifrâπ olunup
ba¡dehu mür«î olan devâ isti¡mâl oluna, ke≠âlik evrâmı ve şişleri in∂âc edip
pişirici ve deşici devâlar dahi rıf… ile veca¡ı teskîn ve ta√lîl eder ve isti¡mâli
istifrâπdan sonra olur.
Ve mu«addirâtın ziyâde …avîleri afyûn olur. Ve mu«addirât-ı …aviyyedendir lüffâ√ ya¡nî yebrû√un mîvesi ve yebrû√un bezri ve yebrû√un kökünün kabuğu ve «aş«âşât ve benc ve şevkerân ve ¡ineb-i &a¡lebin mu«addir
olan nev¡i ve «ass ya¡nî marul ve marul to«umu. Ve mu«addirât cümlesinden olur kar ve sovuk su gibi nesneler.
Ve ba¡∂ı kerre ağrıların sebeblerinde πıla@ vâ…i¡ olur, me&elâ ağrının
sebebi «âricde olan bir şey™ olur, havânın √arr ve berdi gibi ve yatar iken
yastığının va∂¡ı seyyi™ ve «ilâf-ı †abî¡at olması ve döşeğinin dahi sû™-i va∂¡ı
ve sekrân iken ¡ârı∂ olan §ar¡ası gibi ve bunun em&âli nesnelerden √âdi& olur
velâkin o ağrının sebebi ve fâ¡ili bedende olan sebeblerin biri @ann olunup
πala† ve «a†ar vâ…i¡ olur. Pes vâcib olur ki bu a√vâller bi’l-cümle ta√arrî
oluna ve evca¡ bu me≠kûrların birinden √âdi& olmadığı ma¡lûm olduktan
sonra yine ta¡arrüf olunup biline ki o veca¡ §â√ibinde imtilâ var mıdır ve
yok mudur.
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Ve ba¡∂ı kerre olur ki sebeb-i veca¡ «âricden vârid olup bâ†ında mütemekkin ve mutava††ın olur ya¡nî sebeb-i «âricînin e&eri bâ†ında yerleşip
sebeb «âricden iken temekkün √asebiyle sebeb bâ†ınî olur, me&elâ ziyâde
sovuk su içen kimsenin mi¡deleri ve kebidleri ya¡nî karaciğeri nâ√iyelerinde
veca¡-ı şedîd ¡ârı∂ olur, o veca¡ın sebebi her ne …adar «âricden ise bürûdet
o iki nâ√iyelerde temekkün eylemek ve yerleşmek ile sebeb bâ†ınî olur. Ve
çok kerre bu mi&lli veca¡ istifrâ-ı ke&îr mi&lli nesnelere mu√tâc olmaz belki
ona isti√mâm ve √ammâmda mübâlaπa nevm kifâyet eder.
Ammâ o kimseler ki √ârr şeyler tenâvül etmekle ona ziyâde baş ağrısı
¡ârı∂ olsa ona mâ-ı bârid şürbü kifâyet eder.
Ve o edviyeler ki onları isti¡mâlden [127b] veca¡ın zevâli recâ olunur,
onlardan ba¡∂ı devâların te™&îri ba†î™ olup ağrıyı zamân-ı ba¡îdde teskîn
eder ve veca¡ şedîd olmakla şedîd olan o ağrıya devânın te™&îri va…tine
varınca …adar ta√ammül olunmaz. Kûlınc veca¡ında bağarsağın lîfleri arasında mu√tebese olup veca¡ı fâ¡ile olan mevâddı istifrâπ için sa…y olunan
devâların te™&îri ba†î™ olur. Ve ba¡∂ı devâların dahi te™&îri serî¡ olur velâkin πâilesi ¡a@îm olur, veca¡-ı …ûlıncda isti¡mâl olunan mu«addir devâlar
gibi. Ve bu iki nev¡ edviyenin her birini isti¡mâlde «a†ar olmakla ¡ilâc
eden †abîb hangisini isti¡mâl edeceğinde müte√ayyir olur, pes o mi&lli
mara∂lara ¡ilâc eden †abîbin √adsi …avî olmak vâcib olur ki √attâ ba†î™ü’tte™&îr olan devânın √în-i isti¡mâlden va…t-i te™&îrine varınca …adar olan
müddetini √ads ile bile ve …uvvetinin ta√ammülü ve &ebâtı müddetini
√adfs eyleyip bile ve ke≠âlik iki √âlin hangisi ma∂arratlı olduğunu bile
ya¡nî ba†î™ü’t-te™&îr olan devâ isti¡mâlinde veca¡ zamânının uzun olmasının ma∂arratı ile serî¡ü’t-te™&îr devânın ta«dîri ma∂arratını bile ve bu
iki ma∂arratlardan hangisi ehven ise onu i«tiyâr eyleye. Me&elâ …uvvetin
müddet-i &ebâtı müddet-i te™&îrden ek&er olup veca¡ın ma∂arratı ta«dîrin
πâilesi ma∂arratından ehven olduğunu √ads eder ise ba†î™ü’t-te™&îr olan
devâ ile mu¡âlece eder ve eger …uvvetin müddet-i &ebâtı te™&îri ba†î™ olan
devânın müddet-i te™&îrinden e…all olup ta«dîrin πâilesi veca¡ın ma∂arratından ehven √ads eder ise serî¡ü’t-te™&îr olan devâyı i«tiyâr eder, zîrâ
ba¡∂ı kerre olur ki veca¡ şiddeti ve ¡i@amı √asebiyle …atl eder ve ta«dîr
…âtil olmaz her ne …adar â«er vech ile ma∂arratı olur ise. Ve ba¡∂ı kerre
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dahi olur ki mu«addir devânın πâilesinin tedârükü mümkin olur ve o tedârük ile mu«addir ¡ilâc §avâb olur.
Ve mu«addir ile müdâvât eden kimseye vâcib olur ki mu«addirin
terkîbinde ve keyfiyyetinde na@ar eyleye ve mürekkebâtından hangisinin
isti¡mâli sühûletli olur ise onu isti¡mâl eyleye ve mu«addirin mürekkebâtı
ta«dîre tiryâ… olup mu§lı√ olan edviyeler ile isti¡mâl eyleye. Lâkin mara∂
¡a@îm olup ta«dîrin ziyâde …uvvetli olmasına √âcet olur ise o zamân mu«addir olan devâ yalnız isti¡mâl olunup tiryâ…ı ve mu§lı√ı ile terkîb olunmaz.
Ve a¡∂âdan ba¡∂ı ¡u∂v üzere mu«addir isti¡mâlinden «avf olunmaz,
me&elâ diş ağrılarında diş üzere mu«addir va∂¡ından «avf olunmaz, zîrâ
dişlere mu«addir va∂¡ının πâilesi ¡a@îm olmaz. Ve ba¡∂ı mara∂larda dahi
mu«addiri şürbün πâilesi olmaz, mu«addiri şürben isti¡mâl selîm olur,
me&elâ şedîd olan göz ağrılarında mu«addir sa…y olunur ve sa…yın πâilesi ve ma∂arratı mu«addir ile ikti√âlden e…all olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı
¡ayn için şürb olunan ¡aynı mu«addir devâların ¡u∂v-ı â«ere ∂ararı olur ise
o ∂ararı telâfî ve tedârük sühûletli olur. Ammâ …ûlınc mi&llide mu«addir
şürbünün πâilesi ¡a@îm olur, zîrâ mu«addir isti¡mâliyle em¡âda olan mâdde
sovur ve donar ve lîfler arasında kapanır ve mu√kem olur.
Ve ba¡∂ı kerre mu«addir isti¡mâli uyutmakla veca¡ı teskîn eder, zîrâ nevm
veca¡ı teskîn eden esbâbın biri olur «u§û§an ki mâddesi olan veca¡da nevm ile
ma¡an cû¡ dahi isti¡mâl oluna, o zamânda olan uyku ağrıları ziyâde sâkin eder.
Ve o mu«addirât ki mürekkebe olup onun terkîbinde cüz™-i mu«addire
tiryâ… me&âbesinde olan edviye ola, mu«addir isti¡mâli i…ti∂â eyledikte
o mi&lli mürekkeb isti¡mâl eylemek ziyâde selâmetli olur ve o mürekkeb
felûniyâ mi&lli ve mü&elle&e demekle ma¡rûfe olan …ur§ mi&llilerdir. Lâkin
mu«addir-i mürekkebin ta«dîri ∂a¡îf olur ve †arîsi ya¡nî tâzesi tâze olmayanlardan …avî olur ve ¡atî… πâyet ile ∂a¡îf olur belki te™&îr eylememeğe …arîb
olur ve mütevassı† olanların dahi te™&îri mütevassı† olur.
Ve ağrılardan ba¡∂ı ağrı dahi vardır ki onun şiddeti πâyet şedîd olur lâkin
o mi&lli ağrının ba¡∂ı kerre ¡ilâcı sühûletli olur, veca¡-ı rî√înin sühûletli
olduğu gibi, zîrâ rî√ten √âdi& olan ağrıyı ba¡∂ı kerre ağrının ma√alline ıssı
su dökmek teskîn eder lâkin bunda dahi bir «a†ar vardır ve o «a†ar budur
ki ba¡∂ı ağrının sebebi verem olup ve sebeb rî√ ve yel @ann olunup ıssı su
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ile ten†îl olunur ve bu ten†îlin ∂ararı ¡a@îm olur «u§û§an ki verem ibtidâ-i
@uhûrunda ola, o zamân mâ-ı √ârr ile ten†îl olunmağın ma∂arratı ve «a†arı
πâyette ¡a@îm olur. Ve ma¡a-hâ≠â ba¡∂ı kerre «a†â olmayıp veca¡ın sebebi
rî√ olmasa dahi ıssı su ile mev∂i¡-i veca¡ı ten†îl edip πasl etmeğin ma∂arratı
olur onun için ki mâ-ı √ârr ba¡∂ı rî√i ta√lîlden ¡âciz olur ve rî√in √acminin
inbisâ†ına sebeb olup veca¡ çoğalır.
Ve mev∂i¡-i veca¡a kimâd469 eylemek dahi rî√in mu¡âlecesi olur. Ve
kimâd iki nev¡ olur, biri kuru olan nesneler ile olur ve nev¡-i â«eri dühn
gibi ra†b şeyler ile olur. Ve kuru olan nesneler ile kimâdın ef∂ali câvers
ile kimâd olur lâkin ¡ayn gibi la†îf olan ¡u∂vlar câvers ile kimâd olunmağa ta√ammül eylememekle o mi&lli ¡u∂v-ı la†îfin kimâdı tes«în-i la†îf
ile müsa««ane olan «ır…alar ile olur, zîrâ la†îf olan kimâd rî√i ta√lîl eder
ve la†îf olan ¡u∂vun cevherine ma∂arratı olmaz. Ve …avî olan kimâdlardan
olur kirsennenin da…î…î ya¡nî burçak dedikleri nesnenin unu sirke ile kaynatılıp kuruduktan sonra ondan itti«â≠ olunan kimâd ziyâde …avî olur. Ve
bundan sonra …avî olan nu«âle ya¡nî kepek minvâl-i me≠kûr üzere sirke ile
†ab« olunduktan sonra kurutulup kimâd itti«â≠ olunur ve o kimâd câvers
kimâdı …uvvetinden sonra …avî olan kimâdlardan olur. Ve mil√ ile kimâd
olunsa onun bu«ârı le≠¡ eder. Ve câvers mil√ten ziyâde §âli√ olur velâkin
mil√ten ∂a¡îf olur. Ve ba¡∂ı kerre me&âne veca¡ında su ile kimâd olunur ve
su ile kimâd selâmetli ve mülâyim olur velâkin ba¡∂ı kerre me&ânede verem
olmakla mâ-ı √ârr mâdde-i veremi ce≠b edip verem ziyâde olur, pes ta√arrî
eylemek vâcib olur veca¡-ı rî√îde taf§îl olunduğu üzere.
Ve nâr ile mi√ceme va∂¡ı kimâd …abîlinden olur, veca¡ı teskînde ziyâde
…avî olur ve tekrâr olunsa veca¡ı külliyyen ib†âl eder lâkin mâ-ı √ârreden
≠ikr olunan «a†ar nâr ile olan me√âcimi tekrârdan dahi √âdi& olur ya¡nî
verem olan ma√alle mükerreren me√âcim va∂¡ı mâdde-i veremi ziyâde edip
veremin intişârına ve veca¡ın ke&retine bâ¡i& olur.
Ve ≠ikr olunan müsekkinât-ı veca¡ gibi ma¡rûf olan la†îf şa√mlar ve
bundan a…dem ≠ikr eylediğimiz dühnler ve πınâ-i †ayyib ya¡nî §avt-ı √asen
veca¡ı teskîn eder «u§û§an §avt-ı √asen ile ağrısı olan kimse uyutula. Ve
müferri√ olan şuπl dahi teskîn-i veca¡ eder.
469 “Kimâd” devâyı tes«în edip birden torba içinde mev∂i¡-i veca¡a va∂¡ etmeğe derler.
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el-Fa§lu’l-◊âdî ve’&-¿elâ&ûne Fî-Ennâ
bi-Eyyi’l-Mu¡âlecâtı Nebtedi™ü
O kimseler ki onlarda birkaç türlü mara∂ cem¡ olup bulunsa o mara∂ların
hangisinde üç «â§§aların biri bulunur ise evvelâ o mara∂a mu¡âlece olunur:
Evvelki «â§§a budur ki o mara∂ların bür™üne ve §ı√√atine â«erlerinin
bür™ü teva……uf eyleye, mâdâm ki o bir mara∂ §ı√√at bulmadıkça â«erlere
mu¡âlecenin fâidesi olmaya. Me&elâ verem ile …ur√a cem¡ olsa biz evvelâ
vereme mu¡âlece eyleriz ve verem ile olan sû™-i mizâc ta¡dîl olunduktan
sonra …ur√aya mu¡âlece eyleriz. Mâdâm ki verem √asebiyle sû™-i mizâc
mevcûd iken …ur√aya mu¡âlecenin fâidesi olmaz, ibtidâ mizâcı ı§lâ√ ve
ta¡dîl eylemek lâzım olur.
İkinci «â§§a budur ki o müte¡addid olan mara∂ın birinin √udû&u â«erin
√udû&una sebeb ola. Me&elâ südde ile √ummâ bir kimsede cem¡ olsa evvelâ
süddeye mu¡âlece olunup ba¡dehu √ummânın mu¡âlecesi olunur südde
√ummâya sebeb olmakla, sebeb zâil olmadıkça √ummâya mu¡âlecenin
menfa¡ati olmaz, evvelâ südde mu¡âlece olunur. Ve südde mu¡âlecesinde ve
teftî√inde müsa««inât isti¡mâl olunmak i…ti∂â eder ise o müsa««in isti¡mâl
olunur, √ummâya müsa««in isti¡mâlinin ma∂arratından «avf olunmaz. Ve sill
mara∂ına müceffifât ile [128a] tedâvî olunur ve müceffifâtın siilin √ummâsına
mu∂ırr olduğundan «avf olunmaz, zîrâ √ummânın sebebi bâ…î iken süddeye
ve sille mu¡âlecenin te™&îri olmaz, pes √ummânın sebebi südde ve sill olur ve
südde müsa««in ve sill müceffif ile tedbîr olunur ve bu ikisinin ya¡nî tes«în
ve tecfîfin dahi her ne …adar √ummâya ma∂arratı olur ise onlar irtikâb olunur.
Ve üçüncü «â§§a budur ki o müte¡addid mara∂ı olan kimsenin mara∂ının
birine ihtimâm ziyâde ola «a†arı ¡a@îm olmak √asebiyle, me&elâ sûnâ«us
mara∂ı ile fâlic mara∂ı cem¡ olsa sûnâ«us mara∂ına ihtimâm olunup evvelâ
ona mu¡âlece olunur ba¡dehu fâlice mu¡âlece olunur. “Sûnâ«us” √ummâ-ı
mu†bı…a demekle ma¡rûfe olan √ummâ-ı demeviyyedir. Bu mara∂ın «a†arı
şedîd olur, onun için fa§d ile ve demi ta†fi™e ile ya¡nî kanın √arâretini söndürüp demin mizâcını ta¡dîl eder edviye ile mu¡âlece olunur ve √ummâ
bâ…ıye iken fâlice iltifât olunmaz.
Ammâ mara∂ ile ¡ara∂ cem¡ olsa evvelâ mara∂a müdâvât olunur. Lâkin
ba¡∂ı kerre ¡ara∂ πâlib olur, o va…tte biz ¡ara∂ cânibini …a§d edip mara∂a
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iltifât eylemeziz, me&elâ …ûlınc mara∂ında veca¡-ı şedîd olsa o veca¡ her
ne …adar …ûlıncın ¡ara∂ı ise dahi şiddet-i veca¡ ya¡nî ağrının ke&reti …attâl
olmakla ağrıyı gidermek ve teskîn eylemek için ona mu«addir devâ sa…y
eyleriz. Ve mu«addirin nefs-i …ûlınca ya¡nî bağarsıkta olan süddeye ≠ikri
mürûr eden vech üzere ma∂arratı olur ise dahi o ma∂arrata iltifât olunmaz,
zîrâ o ma∂arratı irtikâb …atl ma∂arratından ehven olur ve ehveni irtikâb
evfa… olur.
Ke≠âlik ba¡∂ı va…tte fa§d vâcib olur ve biz fa§dı vâcib olduğu va…tten
te™«îr eyleriz, mi¡de ∂a¡îf veyâ«ûd …arîbü’l-¡ahdde ishâl te…addüm eylediği
için, zîrâ bu iki §ûrette fa§d vâcib olduğu ma√allden te™«îr olunmasa fa§dın ∂a¡fı o ∂a¡flara ∂amm olup ∂a¡f …avî olur. Ve fa§dın va…t-i vücûbunda
πa&eyân bulunsa ya¡nî gönül dönmesi olsa yine fa§d te™«îr olunur, zîrâ
πa&eyân dahi mi¡deyi ∂a¡îf eder. Ve ba¡∂ı kerre bu §ûretlerin mecmû¡unda
fa§d vücûbu va…tinden te™«îr olunmayıp vâcib olduğu gibi fa§d olunur lâkin
kan çok akıtılmaz, istifrâπ tamâm olmadan …a†¡ olunur. Ve biz teşennüc
mara∂ında fa§d ile mâddeyi tamâmen istifrâπ edip «ıl†ın küllîsini no…§ân
üzete eylemek murâd eylemeziz belki bir mi…dârını terk eyleriz ki √areket-i teşennücî ile o terk olunan «ıl† ta√allül eder ve ma√v olur. O √areket-i
teşennücî ile ta√allül edecek «ıl† terk olunmasa √areket-i teşennücî ru†ûbet-i bedeni ta√lîl edip evvelkinden eşedd teşennüc-i â«er √âdi& olur.
Mu§annif √a∂retleri ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi ve nefa¡anallâhu ¡azze
ve celle bi-¡ulûmihi sa¡âdetle buyurular ki külliyyât-ı †ıbb mesâilini beyân
√a……ında tedvîn eylediğimiz kütüb-i «amseden kitâb-ı evvel bi-√amdillâhi ta¡âlâ tamâm oldu, bundan böyle biz kitâb-ı &âniye şürû¡ eyleyelim
inşâallâhu’l-Mevlâ deyip …alem-i ta√rîrini kitâb-ı &ânî semtine icrâ eyledi.
el-Hamdü lillâhi ta¡âlâ ¡ale’l-itmâmı ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidinâ Mu√ammedin «âtimi’l-enbiyâi’l-¡i@âmı ve ¡alâ-âlihi ve a§√âbihi’l-berereti’l-kirâmi bi-¡adedi mâ-yüktebü bi’l-a…lâmı mine’l-ibtidâi ile’l-intihâi
ve’l-i«titâmi. [128b]
Lâkin Şâri√ ¡Allâme ¢ânûn’un Külliyyât’ından mâ-¡adâ kütüb-i erba¡a-i
bâ…ıyeyi şer√e ta§addî etmemekle bu ma…âmda bir «âtime îrâd eyleyip
onda e†ıbbâya va§iyyet ve vücûh-ı şettâ ile müstemi¡îne na§î√at edip hezâr
nu§√ ve pend ve mev¡i@a-i lâ-tu√§â ve lâ-tu¡add îrâd eyledi ve ba¡dehu
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tenfî≠-i va§iyyet-i Mevlâ ya¡nî “Ve ammâ bi-ni¡meti rabbike fe-√addi&”470
na§§-ı kerîmine i…tidâ eyleyip buyurdu ki “Külliyyât-ı ¢ânûn şer√inin bu
ma√all â«ir ma√alli oldu. Ve √amd ve &enâ Allâh ta¡âlâ √a∂retlerine olsun
ki rumûzât-ı √a……a-i «afiyyeyi ba¡∂ı ¡ibâdına mülhem kıldı. Ve bizim bu
√amdimiz o ni¡met mu…âbilindedir ki kitâb-ı ¢ânûn’un müşkilâtının √allini
bize âsân eyledi ve onun rumûzâtına vu§ûlü bize i√sân eyledi, zîrâ fenn-i
†ıbbda te™lîf olunan kütübün cümlesinden Külliyyât-ı ¢ânûn’un medreki
ya¡nî ma√all-i derki ve bilmesi πâyet §u¡ûbetli ve sülûk olunacak mesleki
ya¡nî yolu a∂ya… ve daracıktır onun için ki Külliyyât-ı ¢ânûn bir deryâdır
ki onun emvâcı zâ«iredir ya¡nî dalgaları artar ve yükseğe kalkar ve her iki
mevcinin arası iki dağ arasında olan §a√râ-i bî-pâyân gibi vâsi¡ ve geniştir, o vâsi¡ ma√allerin mesâlik-i ke&îresi ve medâric-i müte¡addidesi vardır
ki her birinin mesâ√a olunacak arşını kebîr ve uzundur ve o mefâzenin
bir †arafından †araf-ı â«erine vu§ûl ¡usretlidir. Ve ona binâen bi’l-cümle
¡ulemâ-ı üvel efkâr-ı ke&îresini ona §arf ve cemî¡an √ukemâ en@ârını ona
…a§r eylemiş iken ke≠âlik fenn-i münâ@arada mahâreti olan ehl-i na@arın
yedlerinde mütedâvil olup kü√eylân atlar gibi onun meydânında müsâba…a
ya¡nî koşu etmiş iken @ulumât memleketinde mu«tefî olan âb-ı √ayât gibi
¢ânûn içinde pinhân olan fevâid ve beyânı âşikâr ve ¡ayân edemediler ve o
ma¡denden cevâhir-i mezâyâya vâ…ıf ve nâil olamadılar. Ve ma¡a-hâ≠â yine
o kitâbın fa∂l ve şerefini erbâb-ı temyîzden olup πa&&ı semînden ve ceyyidi
redîden far…a …âdir olanlar cemî¡an i…râr ve i¡tirâf eyleyip o cehâbi≠e-i
na……âdın na…d ve i«tiyârları √asebiyle o kitâb kibâr ve §ıπârın müsta√seni
ve ke‘ş-şems fî-râbi¡ati’n-nehâr bu fennde te™lîf olunan cemî¡an kütübün
eşheri ve a√seni oldu.
Lâkin yine kenz mu«tefî ve sırr mun†avî olmaktan zâil olmadı, tâ o zamâna
gelince …adar ki ◊a∂ret-i İmâm Fa«rüddîn er-Râzî fet√-i kelâm ve esrârını
keşf semtine imâle-i zimâm eyleyip Külliyyât-ı ¢ânûn’un ba¡∂ı ma√allini
şer√ ve ba¡∂ı ma√allini redd eyledi ve ba¡∂ı ma√alline dahi a§lâ ta¡arru∂
eylemedi ya¡nî terk eyleyip o ma√alli ne şer√ eyledi ve ne redd eyledi, Külliyyât’ın evvelinden a¡∂â-i müfredenin teşrî√ine gelince …adar şer√ edip
ve teşrî√e ta¡arru∂ eylemeyip bâbu‘l-…uvâdan nab∂ın «âtimesine gelince
470 Duhâ, 93/11.
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…adar şer√ eyledi ve şer√i müteferri… olup itti§âl ve vilâ üzere olmadı471 ve
cer√i şer√i içinde oldu ve terk eylediği ma√aller teşrî√le nab∂ın â«irinden
â«ir-i Külliyyât’a gelinceye dek mevcûd olan ma√aller oldu.
Ve İmâm’ın şer√inden sonra o √a∂rete uyanlardan ve onun envârından
i…tibâsı şeref sayanlardan ve sâir √ukemâ-ı mu√a……ı…în ve fu∂alâ-i
müda……ı…înden dahi Külliyyât-ı ¢ânûn’u şer√ eylediler ve o şürû√ların
kimisi nâ…ı§ ve nâ-tamâm ve kimisi kâmil ve tâmm oldu.
Nâ…ı§ olan şürû√tan cümlesinin ecvedi ve a§la√ı İmâm Fa«r’in şer√inden sonra »avincî’nin472 şer√i oldu; o şâri√e İmâm Ef∂alüddîn Mu√ammed
b. Nâmver b. ¡Abdülmelik el-»avincî derler. O imâm Külliyyât’ı evvelinden
a¡∂â fa§lına gelince …adar ¡ale’l-vilâ şer√ eyledi ve İmâm Fa«r-i Râzî’nin
eylediği i¡tirâ∂larına cevâb verip cevâbında i§âbet eyledi ve nab∂ fa§lını
dahi tamâmen şer√ edip a¡∂â ile nab∂ arasını ve nab∂dan sonra olanları
terk edip şer√ eylemedi.
Ve »avincî’den sonra İmâm Necmüddîn Ahmed b. Ebî Bekr b. Mu√ammed b. en-Na«cıvânî şer√ eyledi. Egerçi Külliyyât’ı başından a¡∂âya
varınca …adar o İmâm Na«cıvânî şer√ eyledi lâkin şer√i ¡ale‘l-vilâ olmadı.
Ba¡dehu ba√&-i …uvâyı şer√ eyledi ve …uvâdan sonra nab∂a varınca …adar
terk edip ba¡dehu nab∂ın √add ve ta¡rîfinde me≠kûr olan a…vâl-i ¡ulemâyı
≠ikr edip bâ…îleri ilâ â«iri’l-kitâb terk eyledi.
Ve Na«cıvânî‘den sonra Refî¡üddîn ¡Abdul¡azîz b. ¡Abdülvâ√id el-Cîlî473
şer√ eyledi. Ve onun şer√i teşrî√e …adar oldu ve bas†-ı kelâm eyledi lâkin
…uvvetli söz söyleyemedi, ma…âlâtı dahi ∂a¡îfe oldu.
Ve Cîlî’den sonra ¢u†buddîn İbrâhîm-i Mı§rî √a∂retleri Külliyyât’ın
evâilinden mi…dâr-ı …alîl şer√ edip ve ba¡dehu Îlâ…î‘nin Külliyyât’ını şer√
edip Külliyyât-ı ¢ânûn şer√ine onu tekmile eyledi.
Bu ≠ikr olunan beş ¡aded nâ…ı§ şer√ler laf@an nâ…ı§ oldukları gibi ma¡nen dahi nâ…ı§ oldu, zîrâ şer√ eyledikleri mevâ∂i¡in √a…âyı…ları onları
fevt eyledi ve onlar o ma√alleri ∂ab† edemediler onun için ki o fevâid şol
471 “Vilâ üzere olmadı” demekten murâd, …avluhu ile şer√[in], iki …avlin arasında
şer√ olunmadık kelâm kaldı.
472 “»avincân” «ânın fet√i ve vâvın kesri ve nûnun sükûnu ve cîm ile I§bahân
…aryelerinden bir …aryenin ismidir, ke≠â efâdehu’s-Suyû†î fî-Lübbi’l-Lübâb.
473 Cîl ve Gîl ve Cîlân ve Gîlân, ‰aberistân‘ın verâsında ayrı ayrı şehirlerdir.
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nebâtâta benzer ki menbitleri perîşân ve perâkende olup cem¡i ¡usretli olur,
o sebebdendir ki Külliyyât-ı ¢ânûn’un o şürû√ları rû√u olmayan cesede
benzer ki e†râfında √ayât deverân eder ve dolanır ve içine girmek kanda
müyesser olur! Ve o cesedde √areket vardır @ann olunur lâkin √a…î…atte
onlar temâ&îl-i bî¡a ve serâb-ı …î¡a474 gibi πayr-i müte√arrike olurlar.
Ammâ Külliyyât-ı ¢ânûn’un beş ¡aded şer√leri dahi vardır ki onlar Külliyyât’ı evvelinden â«irine varınca …adar şer√ ederler:
O şürû√un evveli ¢arşî’nin şer√idir. ¢arşî √akîm ve mu√a……ı… ¡Alâüddîn
Ebü‘l-◊azm el-¢arşî el-Mı§rî‘dir, İbn-i Nefîs demekle ma¡rûftur.
Ve ikincisi Mesî√î’nin şer√idir. Mesî√î †abîb-i √â≠ı… Ebü’l-Ferec
Ya¡…ûb b. İs√â… el-Mesî√î el-Müte†abbib’dir, İbn-i ¢uff demekle ma¡rûftur.
Ve üçüncüsü Sâmirî’nin şer√idir. Sâmirî †abîb-i kâmil Ya¡…ûb b. İs√â…
es-Sâmirî el-Müte†abbib’dir.
Ve dördüncüsü İmâm Sa¡düddîn el-Fârsî’nin şer√idir.
Ve beşincisi ‰abîb Ekmelüddîn-i Na«cıvânî’nin şer√idir.
Ve bu beş ¡aded kâmil şer√lerin cümlesinin a√seni ¢arşî’nin şer√idir,
zîrâ ¢arşî şer√-i kitâba lüzûmu olan mühimmâtı îrâd eyledi, lüzûmu olmayanları şer√inden †ard ve ib¡âd eyledi. Ve Mesî√î ¡aks edip lüzûmu olanları
terk edip lüzûmu olmayanları ≠ikr eyledi, lâkin her ne …adar lüzûmu yok
ise dahi ke&îren bikr-i kelâm îrâd eyledi. Ma¡a-hâ≠â Mesî√î’nin yanında
¢arşî’nin şer√i ve Sâmirî’nin şer√i ve »avincî’nin şer√i ve İmâm Fa«r’ın
şer√i cemî¡an mevcûd idi, onların fey∂inden müstefî∂ olmadığı mücerred
¡ucbundan olmak fehm olunur.
Ve yine ¡Allâme der ki tâmm ve nâ…ı§ bi’l-cümle ≠ikr olunan şürû√-ı
¡aşereden ve yanımda mevcûd olan altı ¡aded bâ…î şürû√tan inti√âl edip
min-√ay&ü’l-mecmû¡ on altı şer√in mu√a§§alını ve mâbi∂leri arasında ya¡nî
ma¡…ûd olan ma√allerde müte√ayyiz ve yerleşmiş gizli olan rumûzât ve
474 “¢î¡a” ve “…â¡” elfâ@-ı müterâdifedendir, ar∂-ı müstevî ma¡nâsınadır. Ba¡∂ılar der
ki “…î¡a” “…â¡”ın cem¡idir. Ammâ “serâb” √arâretin iştidâdı va…t 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 va…tlerinde dahi o √âlet i√sâs olunur lâkin o ma√sûs ufu…ta beyne‘s-semâi
ve‘l-ar∂ görünür, ona “âl” tesmiye olunur. “Bî¡a” ma¡bed-i Na§ârâdır; “temâ&îl”
§ûretler demektir.
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esrârını ve mufa§§al ve müncelî olan efkârlarının âşikârını bi’l-cümle ta§fiye edip zübdünü zebedinden ve πa&&ını semîninden ve ceyyidini redîsinden ya¡nî kaymağını köpüğünden ve semizini arığından, iyisini kötüsünden
temyîz edip ayırdım ve müla««a§larını bu şer√te derc eyledim ve o on altı
şürû√un fevâyid-i §âfiyesinden bir nesne terk eylemedim, bi’l-cümle bu
şer√imde îrâd eyledim ve mûnis ve va√şî olan ma…âllerini tes«îr eyledim.
Ma¡a-hâ≠â şer√ ve ta§nîfim zamânında na@arım kelîl ve «â†ırım ¡alîl idi.
Ne keyfiyyette «â†ırım perîşân olmasın ki ben görürüm ki kocalık şemsinin
küsûfu etekleri tâze gecesi …amerini örtüp hilâl eyledi ve yine görürüm ki
¡ömrümün bahârı «azân [129a] ¡alâmetleriyle «arîf-i in…ı†â¡a du«ûl eyledi.
A√vâlim bu minvâl üzere iken yine «avf ve i√tişâm eylemeyip sözlerimi söylerdim ve ¡ilm dil-âverlerini münâ@araya da¡vet eylerdim. Ve pîrlik ¡âlemi
bana fütûr olmaz ve mesâ¡î-i ¡ilmime a§lâ …u§ûr gelmezdi. Binâen ¡aleyh
bu kitâbım fenninde yektâ ve beyne’l-a…rân muva……ar ve bâlâ oldu o vech
ile ki fevâidinin e†râf ve eknâfına câsûslar vâ§ıl olmaz ve ferîdeleri envârını setr ve i√â†a bir ¡ayna √â§ıl olmaz. Bu kitâbım fu∂alâya şer√-i kâfî
ve fe∂âile tâbi¡ ve …âfî olanlara vâfî olup cemî¡an râvî ve §âdd olanlar o
ba√rden iπtirâf ederler ve muvâfı… ve ∂âdd475 olanlar onun √üsnünü i¡tirâf
ederler.
Bir kimse bu mi&lli e&ere ma@har olmaz meger ki tevfî…-i ◊a…… onu te™yîd
eyleyip o kimse bu şer√in cevâhir-i fevâidini ta√§îl için semend-i sa¡yların
mesâlik-i †alebe tefrî… ve tebdîd eyleye, alçakta ve yüksekte …arîb ve ba¡îd
olan ma√allerde bu kitâbın menfa¡atini †aleb eyleye ve â«er umûrundan
keff-i yed edip şebâbı zamânında ve √arâret-i πarîziyyesinin tezâyüd ve
tekâ&ürü müddetinde ona meşπûl ola. Pes bu mi&lli kimse mu¡ammerînden
olup §afâ-i bâli ve müsâ¡ade-i √âli ve zekâsının kemâli olur ise “Lâ ¡aynun
ra™et ve lâ u≠unun semi¡at ve lâ hatara alâ kalbi beşerin.”476 olan na¡îm ve
menfa¡atlere ma@har olup bunculayın bir e&er-i celîle ma§dar olur. Ve ben
da¡vâ eylemem ki benim bu te™lîfimin cümle mu√arrerâtı √asen olup onun
475 “Râvî” ve “§âdd” ism-i fâ¡illerdir ya¡nî bu şer√in menfa¡atini nâsa bildirenler
veyâ«ûd √ased edip nâsı intifâ¡dan men¡ edenler demektir. “Muvâfı…” ve “∂âdd”
dost ve düşman demektir.
476 “Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin gönlünden geçirmediği birtakım nimetler hazırladım.” Buhârî, III,1185.
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fa∂la ve redîsi a§lâ yoktur, ona no…§ân ve seb…at-i lisân mu«âla†a eylememiştir, zîrâ o √âl Cenâb-ı Rabb-i müte¡âle ma«§û§ olup ve «âlı…a ma«§û§
olan √âlet beşerden ne keyfiyyette ma√sûs olur! Belki fâ∂ıl-ı beşer odur ki
onun sa…a†âtı ma¡dûde ola ve «a†î™âtının πâyeti mevcûde ola.
»azîne-i †ab¡ını cevâhir-i in§âfla dolduran kimselerden recâ olunur ki
sem¡ine …ar¡ eden ebkâr-ı fevâidi inkâra şitâb eylemeye ve onlara vâcib olur
ki bu kitâbın da…î…alarına na@arını im¡ân edip ta¡assüften ictinâb eyleye ve
sonra redd ve …abûlden ≠ihninde hangisi müte…arrer ve müte√a……a… olur ise
o †arî…e müteveccih olup onunla inkibâb eyleye, zîrâ ricâl kelime-i √a……a
ve §ıd…-ı ma…âl ile müte¡ayyin olur, mücerred te…addüm-i dühûr u âcâl
ile mütebeyyin olmaz, kemâ-…île “Un@ur ilâ mâ-…âle velâ ten@ur ilâ men
…âle.”477
Ve ma¡lûm olmak gerektir ki şer√te benim na…l eylediğim mebâ√i& evvellerinde ve “@unne” ve “vühime” ve “fî ba¡∂i’l-√avâşî” diye ∂a¡fa delâlet eden ta¡bîr ile mu§adder olan ma…âlât cemî¡an ¡ulemânın îrâd eylediği
…avlleri ve ba√&leridir. Onların …avl-i ∂a¡îflerini reddimiz √asebiyle ¡alâ-vechi’t-ta¡yîn şânlarına na…î§a gelmesin için esâmîlerin ta§rî√ eylemedik ve
o a…vâl-i ∂a¡îfelerini kütüblerinde gören mübtedîler ona i¡ti…âd edip †arî…-i
müsta…îmden mün√arif olmasınlar için onlara doğru yolu gösterdik ve o
a…vâl-i sa…îmeleri redd eyledik. ¡İyâ≠en billâhi ta¡âlâ bizim onları reddimiz rif ¡at ve …adrlerini tenzîl ve o efâ∂ılı izrâ™ ve terzîl eylemek …a§dı ile
olmadı. Ne keyfiyyette o meşâyı«a ihânet ederim ki ben onların ifâdelerinden müstefîd oldum ve onların envârı şu¡â¡ından müstenîr oldum. Ben
onların kütüblerinde mevcûd olan «a†âları …alem-i nâsi«e verip i¡†â ederim
veyâ«ûd onların cüll-i himmetleri ve mu¡@am-ı mesâ¡îleri tedrîse olmakla
ta√rîrâtlarında mevcûd olan no…§ân-ı te™lîfe ferâπları olmadığından nâşîdir diye ¡ö≠r eylerim, zîrâ o efâ∂ıl bize …udve ve mara∂-ı cehâletten bize
mu¡âlece edip üsve oldular.
Ve şâri√ ¡Allâme ¡arûs-ı ma¡ânî-i me≠kûreyi √icâl-i â«ere na…l edip
vech-i â«er ile ma…âlâtını ter§î¡ ve tezyîn eylediğinden sonra bu mi&lli
e&er-i celîl mu…âbilinde &enâ-i cemîl ve ta§liye ve teslîm edip ve şer√inin
tamâmı yedi yüz yirmi senesi receb-i şerîfi πurresi gecesine mü§âdif oldu477 Söylenen söze bak, sözü söyleyene değil.
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ğunu beyân edip kelâmına encâm ve «âme-i ta√rîre istirâ√at ve ârâm verdi.
Cezâhullâhu ta¡âlâ ¡annâ ve ¡an-cemî¡i’l-müntefi¡ne bi-menâfi¡i â&ârihi ve
şekerallâhu sa¡yehu ve tecâveze ¡an-fere†âtihi ve ¡i&ârihi, âmîn bi-√ürmeti’n-nebiyyi’l-emîn.
Fe’l-âne …ad ve…a¡a’l-ferâπu min-tercemeti Külliyyâtı kitâbı ¢ânûn ve’lfülki’l-meş√ûn bi-√avlin minallâhi ve …uvvetin. Ve’l-√amdü lillâhi ¡alâ-mâ
menne ¡aleyye bi-hâ≠ihi’l-minne. Ve §allallâhu ¡alâ-resûlihi ve âlihi ve
§a√bihi fî-πurreti ≠i‘l-√icceti min-şühûri sene «amsin ve seb¡îne ve mi™etin
ve elf. Ve evredtü târî«ahu man@ûmen fî-hâ≠ihi’l-…ı†¡ati:
¡İnâyet yüz tutup ◊a…‘tan erişti kâr pâyâna
Ki Külliyyât’ı ¢ânûn’un mütercem oldu bî-pervâ
Mu¡ammâsı ¡umûman √all olup fet√ oldu elπâzı
Göründü çeşme rûşen-ter cemâl-i şâhid-i ma¡nâ
Edip ta√sîn hâtif zîver-i pâkin dedi târî«
Mütercem bâd cüz™-i evvel-i ¢ânûn-ı zîb-ârâ (1175)

